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Styrelsen for Patientklager



Styrelsen for patientsikkerhed

Opgaver der skal styrke patientsikkerheden er organiseret i 
forskellige enheder

• Tilsyn og Rådgivning - 3 enheder

• Autorisation og analyse og EU-sygesikring

• Vidensformidling og læring

• Sundhedsjura

https://stps.dk/

https://stps.dk/


Ca. 250 medarbejdere fordelt på 4 adresser
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10-04-2019



http://stps.dk

http://stps.dk/


www.retsinformation.dk

http://www.retsinformation.dk/


Tilsyn og rådgivning 

• Anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme

• Beredskab og miljø

• Ligsyn og anden rådgivning af politi (fx 
kørekort)

• Sundhedsjuridisk rådgivning

• Tilsyn

• Sundhedspersoner

• Sundhedsvæsenets organisationer



Tilsyn med sundhedspersoner

Egnethedssag Faglighedssag
• Når der er tale om misbrug 

eller sygdom, som gør, at 
vedkommende ikke kan 
udføre sit arbejde 

• Her igangsætter Styrelsen for 
Patientsikkerhed en såkaldt 
egnethedssag. 

• En egnethedssag afsluttes, 
når der ikke længere er årsag 
til at føre tilsyn med 
sundhedspersonen.

• Når vedkommende ikke 
arbejder efter de gængse 
faglige normer

• Her igangsætter Styrelsen 
for Patientsikkerhed en 
såkaldt faglighedssag. 

• En faglighedssag 
afsluttes, når 
sundhedspersonen ikke 
længere er til fare for 
patienterne.



Tilsyn med organisationer

• Sundhedsloven, kapitel 66

• Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn 
med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige 
virksomhed på sundhedsområdet.

• Planlagte tilsyn

• Det sundhedsfaglige tilsyn (efter sundhedsloven)

• Ældretilsynet (efter serviceloven)

• Reaktive tilsyn

• bekymringshenvendelse, en klagesag, en pressesag 
eller lignende



Bekymringshenvendelse

• Der kan indgives en bekymringshenvendelse på flere måder. 
For eksempel:

• kontakte et af vores kontorer for Tilsyn og Rådgivning telefonisk,

• sende en skriftlig indberetning - anbefales 

• eller blot ringe og få rådgivning.

• Der kan ikke indgives en bekymringshenvendelse anonymt, 
hvis indmelder har fortalt hvem man er.

• Som indberetter er man ikke part i en eventuel tilsynssag. 

• En skriftlig indberetning skal sendes til et af vores kontorer for 
Tilsyn og Rådgivning, og den kan både sendes pr. mail og pr. 
post.

10-04-2019

https://stps.dk/da/om-os/kontakt/
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Brug af medhjælp
- overdragelse af retten til at udøve 

forbeholdt virksomhed



Rammer for opgaveløsning

Fagforeningsregler

• etiske retningslinjer

• overenskomst m.v.

Arbejdsgiver

▪ retten til at lede og fordele 
arbejdet

▪ administrative og faglige 
instrukser

Uddannelse, videreuddannelse og 
erfaring

Autorisation



• En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sin 
virksomhed forpligtet til at udvise omhu og 
samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp, 
økonomisk ordination af lægemidler m.v.

Autorisationslovens § 17



• Bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om 
autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp 
(delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

• Vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om autoriserede 
sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af 
forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Lovgrundlag



Hvad er en medhjælp?

Medhjælp at få nogen til at hjælpe sig

Medhjælp overdragelse af ret til at udøve 

forbeholdt virksomhed

• Udøvelse af virksomhed som medhjælp forudsætter 
delegation

• Der er ikke nødvendigvis tale om et ansættelsesretligt 
forhold



Kun de autoriserede sundhedspersoner, der har et 
forbeholdt virksomhedsområde, kan benytte medhjælp

Medhjælp til forbeholdt virksomhed



• Samlede i 2016 14 autorisationslove og flere love blev 
ophævet

• Formål at styrke patientsikkerhed og fremme kvalitet i 
sundhedsvæsenet

• Autorisation:

• Ret til titel

• Heraf nogle faggrupper med ret til at udøve bestemt 
sundhedsfaglig virksomhed = forbeholdt virksomhed

Autorisationsloven
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• Læger

• Tandlæger

• Kiropraktorer

• Jordemødre

• Sygeplejerske

• Ergoterapeuter

• Fysioterapeuter

• Bioanalytikere

• Kliniske diætister

• Radiografer

• Bandagister

• Kliniske tandteknikere

• Tandplejere

• Optikere, kontaktlinseoptikere 
og optometrister

• Fodterapeuter

• Social- og 
sundhedsassistenter

• Osteopater

Autoriserede sundhedspersoner

med forbeholdt virksomhedsområde



• Foretage operative indgreb

• Iværksætte fuldstændig eller lokal bedøvelse

• Yde fødselshjælp

• Anvende lægemidler, der kun må udleveres fra apotekerne mod 
recept

• Anvende røntgen- eller radiumbehandling eller behandlingsmetoder 
med elektriske apparater, mod hvis anvendelse af uautoriserede 
personer Styrelsen for Patientsikkerhed har nedlagt forbud på grund 
af behandlingens farlighed.     

Autorisationslovens § 74, stk. 2

Må en sygeplejerske foretage?: 

blodprøver - udføre akupunktur - udføre øreakupunktur - iværksætte 
behandling med håndkøbsmedicin uden ordination?

Lægeforbeholdte opgaver



• Udfærdigelse af erklæringer til offentligt brug

• Udfærdigelse af recepter

• Udfærdigelse af dødsattester

• Ligsyn til afgørelse af, om dødsfald er indtrådt

• Klinisk undersøgelse af hjernefunktionen for at stille diagnosen 
hjernedød

• Beslutninger om iværksættelse, efterprøvelse mv. af 
tvangsforanstaltninger

• Kosmetisk behandling med mindre dette er hjemlet i bekendtgørelse 
nr. 1245 af 24. oktober 2007 om kosmetisk behandling.

Bekendtgørelsens §2 

Opgaver, der ikke kan delegeres



• Medhjælpen skal være udvalgt

• Medhjælpen skal være instrueret

• Der skal føres tilsyn med vedkommendes udførelse af 
den delegerede virksomhed

• I den kommunale hjemmesygepleje er disse tre krav lagt 
hos ledelsen. 

Betingelserne for et gyldigt 
medhjælpsforhold 



• At udføre opgaven efter instruksen

• At frasige sig opgaven, hvis den pågældende ikke ser sig i 
stand til at udføre den forsvarligt

• Dokumentation af udførelsen af den delegerede forbeholdte 
virksomhed

Medhjælpens ansvar



Ledelsens ansvar i kommunerne

Kommunalbestyrelsens ansvar
• at der er en ledelse, der kan sikre en arbejdstilrettelæggelse, der 

tilgodeser patientsikkerheden

• hvis ledelsen på stedet ikke er sundhedsfaglig uddannet at sørge 
for relevant sundhedsfaglig bistand fx til udfærdigelse af instrukser

• at sikre sig, at hjemmesygeplejen udføres af personer med de 
nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer

Ansvar for ledelsen af hjemmesygeplejen
• at der foreligger instruks for en forsvarlig arbejdstilrettelæggelse af 

delegerede opgaver 

• at medarbejderne er instrueret og oplært i opgaverne

• at føre relevant tilsyn med medarbejdernes opgavevaretagelse

• at sige fra, hvis medarbejderne ikke er i stand til at løse en opgave, 
som ønskes delegeret



Ledelsens ansvar på sygehusene

• at der foreligger instruks for fagligt forsvarlig behandling af 
patienterne, herunder i forbindelse af delegation af opgaver.

• at personalet er instrueret og oplært i de relevante 
arbejdsopgaver

• at føre relevant tilsyn med udførelsen heraf.

• Den for behandlingen ansvarlige overlæge skal beslutte, hvilke 
opgaver der kan delegeres, og om der er opgaver, der kan 
delegeres i form af rammedelegation ved, at personalet bliver 
oplært i specielle funktioner



• Konkret delegation

• Rammedelegation

• Til en konkret patient

• Til en nærmere defineret patientgruppe

• Generiske rammedelegationer

• Videredelegation

Delegationstyper



• Lægen overdrager til en anden faggruppe/fagperson at udføre 
lægefaglige opgaver vedrørende en patient

• Eksempler

• Faste ordinationer af medicin

• Konkret ordination af anlæggelse af sonde, kateter eller lign. 

• Konkret ordination af blodprøvetagning

Konkret delegation til konkret patient



• Lægen angiver en ramme, inden for hvilken opgaven kan 
udføres i forhold til behandlingen af patienten, herunder p.n. 
ordinationer.

• Lægen har vurderet patienten og taget stilling til behandling

• Den medarbejder, som varetager behandlingen, skal 
selvstændigt vurdere patienten. 

Rammedelegation til konkret patient



Eksempler på sygehus

• Smertestillende

• Præ- og postoperativt medicin

• Anlæggelse af kateter

• ……..

Eksempler i hjemmesygeplejen

• Det nuværende lovgrundlag 
giver ikke mulighed for denne 
type rammedelegationer i 
hjemmesygeplejen

Rammedelegation til en defineret 
patientgruppe

Lægen delegerer til andre faggrupper retten til selvstændigt at udføre 
lægeforbeholdt virksomhed overfor patienter, som ikke er vurderet af 
lægen
Den medarbejder, som varetager behandlingen, skal selvstændigt 
vurdere patienten. 



• Lægen kan i forhold til nogle velbeskrevne 
sygdomme/tilstande i en skriftlig instruks delegere til 
plejepersonalet at udføre bestemte former for forbeholdt 
virksomhed, herunder vurdere behovet for behandling. 

• Lægen har ansvar for, at det af en instruks fremgår, at 
behandlingen skal udføres efter en fastsat instruks. 

• Lægen skal tage stilling til hver enkelt patient og sikre, at 
ordinationen er indført i patientens journal.

• Den medarbejder, som varetager behandlingen, skal 
selvstændigt vurdere patienten. 

Generisk rammedelegation - sygehuse



• Lægen kan delegere til plejepersonalet at udføre bestemte 
former for forbeholdt virksomhed, herunder vurdere behovet for 
behandling. 

• Ledelsen har ansvar for, at det af en instruks fremgår, at 
behandlingen skal udføres efter en fastsat instruks. 

• Lægen skal tage stilling til hver enkelt patient og sikre, at 
ordinationen er indført i patientens journal.

• Den medarbejder, som varetager behandlingen, skal 
selvstændigt vurdere patienten. 

• Denne type rammedelegation er primært beskrevet ift. 
kommunernes akutfunktioner. Giver mulighed for at der kan 
måles blodsukker, væsketal og infektionstal, uden at lægen er 
kontaktet først. 

Generisk rammedelegation - kommuner

10. april 2019



• En delegation kan videregives til en anden person at 
udføre, med mindre den delegerende læge udtrykkeligt 
har modsat sig dette

• Arbejdsdeling/arbejdstilrettelæggelse personalet 
indbyrdes er ikke videredelegation

Videredelegation



Dokumentation

10. april 2019



• Lovreglerne om autoriserede sundhedspersoners 
journalføringspligt er i autorisationsloven kapitel 6, §§ 21 
– 25.

• Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners 
patientjournaler(journalføring, opbevaring, videregivelse 
og overdragelse m.v.), nr. 1090 af 28. august 2016

• Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, nr. 9019 af 
15. januar 2013

Lovgrundlag

10. april 2019

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192522#ide217c1ea-9f68-412d-9751-7a9f97c73d2f


• Af hensyn til patientsikkerheden er det nødvendigt, at der bliver 
ført en journal, når sundhedspersoner behandler patienter.

• Styrelsen for Patientsikkerhed har i en bekendtgørelse fastsat 
regler om, at alle autoriserede sundhedspersoner skal føre 
patientjournal.

• Bekendtgørelsen omfatter følgende grupper af 
sundhedspersoner: Læger, tandlæger, kiropraktorer, 
jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, 
ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske diætister, radiografer, 
bandagister, kliniske tandteknikere, tandplejere, fodterapeuter, 
optikere, kontaktlinseoptikere og optometrister.

Journalføring

10. april 2019



• Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en vejledning om 
sygeplejefaglig journalføring. 

• Vejledningen omfatter også ikke-autoriseret sygeplejefagligt 
personale.

• Formålet med journalføringen er at sikre kontinuitet, 
sammenhængende patientforløb, sikkerhed og kvalitet i forbindelse 
med pleje og behandling af patienter, herunder behandling der 
udføres på delegation. 

• Sygeplejefaglige optegnelser/journaler bidrager til, at det 
sygeplejefaglige personale kan registrere og genfinde relevante 
oplysninger med henblik på kommunikation både inden for egen 
faggruppe og tværfagligt.

Sygeplejefaglige optegnelser

10. april 2019



• Journalføring med henblik på

• Medicinliste – opdateret FMK

• Oversigt over sygdomme -> notater fra indlæggelsesnotater og 
sygeplejenotater

• patientens aktuelle og potentielle problemer (De 12 
sygeplejefaglige optegnelser) -> sygeplejerske

• Opfølgning på ordinationer og beskrivelse af afvigelser

• Måling af vitalparametre og opfølgning på disse

Dokumentation – sygehuse 

10. april 2019



Dokumentation i 
kommuner

10-04-2019



Instrukser

10. april 2019



Love

Bekendtgørelser

Vejledninger

Instrukser

10. april 2019



➢Love

➢Bekendtgørelser

➢Vejledninger

------------------------

➢Instrukser

➢Procedurer/vejledninger

10. april 2019



• Instrukser er ledelsens forskrifter for, hvordan ansatte 
sundhedspersoner skal forholde sig under givne 
omstændigheder.

• Retningslinier for ansvars- og kompetencefordelingen.

• Kliniske retningslinier/vejledninger.

• Procedurer

Instrukser

10. april 2019



• Afvigelser fra afdelingens instrukser vil ikke nødvendigvis være 
udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed.

• Det vil bero på en konkret vurdering af de givne 
omstændigheder, hvorvidt sundhedspersonen ved 
overholdelse af eller afvigelse fra en instruks har udvist den 
fornødne omhu og samvittighedsfuldhed.

Instruksers retsvirkning

10. april 2019



• at der foreligger instruks for en forsvarlig 
arbejdstilrettelæggelse af delegerede opgaver 

• at medarbejderne er instrueret og oplært i opgaverne

• at føre relevant tilsyn med medarbejdernes 
opgavevaretagelse

• at sige fra, hvis medarbejderne ikke er i stand til at løse 
en opgave, som ønskes delegeret

Ledelsens ansvar

10. april 2019



• At udføre opgaven efter instruksen

• At frasige sig opgaven, hvis den pågældende ikke ser sig i 
stand til at udføre den forsvarligt

• Dokumentation af udførelsen af den delegerede forbeholdte 
virksomhed

Medhjælpens ansvar



Utilsigtede hændelser

10-04-2019



• Lovreglerne om autoriserede sundhedspersoners 
indrapportering om utilsigtede hændelser er i 
sundhedsloven kap. 61.

• Bekendtgørelse rapportering af utilsigtede hændelser i 
sundhedsvæsenet m.v., nr. 1 af 3. januar 2011

• Vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i 
sundhedsvæsenet m.v., nr 1 af 3. januar 2011

Indrapportering af utilsigtede hændelser

10. april 2019



• De rapporterede utilsigtede hændelser udgør et fundament for 
patientsikkerheden

• rapporter fra sundhedspersonale, patienter og pårørende er 
medvirkende til, at alle aspekter/vinkler bliver inddraget i de 
læringsindsatser, rapporteringssystemet giver ophav til på 
lokalt og nationalt niveau

• Rapporteringsordningen er fortrolig og ikke-sanktionerende

Om utilsigtede hændelser

10. april 2019



En utilsigtet hændelse er, når patienten…

10. april 2019



Nyt om lovgivning

10-04-2019



• Bekendtgørelse om behandlingstestamenter, nr. 1345 af 16. 
november 2018

Lovgivning

10. april 2019



I et behandlingstestamente kan fravælges livsforlængende 
behandling, herunder genoplivning ved hjertestop, i tre 
situationer:

• Hvis lægerne vurderer, at døden alligevel er nært 
forestående

• Hvis man bliver så svært invalideret, at man ikke længere 
kan klare sig selv hverken fysisk og mentalt.

• Hvis man kommer i en tilstand, hvor de fysiske 
konsekvenser af sygdommen eller behandlingen er 
forbundet med meget alvorlige og stærke smerter.

Behandlingstestamente

10. april 2019



• Muligt at bestemme, at ens pårørende har det sidste ord i 
forhold til en beslutning om fravalg af behandling som ikke-
uafvendeligt døende patient. 

• De pårørende får kun det sidste ord, hvis patienten udtrykkeligt 
har skrevet det i behandlingstestamentet.

• I et handlingstestamente kan man også bestemme, at man ikke 
ønsker at blive behandlet med tvang efter den nye lov om 
anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, 
som trådte i kraft den 1. januar 2018, hvis man engang i 
fremtiden fx bliver dement og dermed varigt inhabil.

10. april 2019
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https://stps.dk/da/borgere/patienters-retsstilling/en-god-afslutning-paa-
livet/

https://stps.dk/da/borgere/patienters-retsstilling/en-god-afslutning-paa-livet/


• Livstestamente 

• Behandlingstestamente 1. januar 2019 

• Medicinoplysninger 

• Vaccinationsoplysninger 

• Tilskudsansøgninger 

• Oversigt over bestillinger fra hjemmeplejen 

• Bemyndigelsesregisteret 

FMK-online indeholder

10. april 2019



• Læger og sygeplejersker er berettiget til at 
indhente oplysninger i 
Livs/Behandlingstestamenteregistret såfremt: 

• Patienten ligger for døden (Dvs. er uafvendeligt 
døende) 

• Patienten ligger hjælpeløs pga. sygdom, ulykke 
mv., og der er ikke er tegn på bedring. 

Forudsætning for opslag i 
Livstestamenteregistret 

10. april 2019



Spørgsmål
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trnord@stps.dk

Tak for i dag!
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