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Program

• Styrelsen for Patientsikkerhed som organisation

• Klagesager

• Sagsgangen i en klagesag

• Journalføring

• Pause

• Afgørelser

• Tilsyn med sundhedspersoner

• Eksempel på en klagesag

• Spørgsmål



Styrelsen for patientsikkerhed 
som organisation 

• En del af Sundheds- og Ældreministeriet

• Etableret i 2015 af daværende Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde

”Jeg har derfor besluttet, at der skal oprettes en helt ny styrelse, hvis kerneopgave netop 
bliver at sikre, at patientsikkerheden er i orden. Det er nemlig helt afgørende, at 
patienterne får en behandling af høj kvalitet i vores sundhedsvæsen og har tillid til, at 
der bliver grebet ind over for de læger og andre sundhedspersoner, som ikke lever op til det 
store ansvar, de har” 

SUNDHEDSSTYRELSEN PATIENTOMBUDDET

TILSYN KLAGESAGER

STYRELSEN FOR 
PATIENTSIKKERHED
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Styrelsen for patientsikkerhed 
som organisation 

450 medarbejdere i STPS



Klagesager
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Klagesager
Hvad kan vi behandle?

Hvilke klager behandler vi?
• Sundhedsfaglig virksomhed

Undersøgelse, diagnosticering, behandling, rådgivning, pleje og kontrol

• Journalføring
• Informeret samtykke
• Tavshedspligt
• Erklæringer
• Patientrettigheder

Fx befordringsgodtgørelse, maksimale ventetider ved livstruende sygdomme

Hvad behandles ikke?
• Service



Klagesager
Opstart af klagesag

Hvem kan starte en sag?

• Klager

Patienten selv, pårørende til patient, forældre til mindreårige, pårørende til 
afdøde, pårørende til varigt inhabile, andre partsrepræsentanter

• Indberetningssager fra Tilsyn



Klagesager
Klagefrister

• Absolut frist på 5 år fra den dag, klageforholdet har fundet sted

• Klagen skal indgives inden 2 år fra viden eller burde viden

• Klagefristerne gælder ikke for tilsynsindberetninger til disciplinærnævnet.



Klagesager
Sagstyper

Dialog

• Mulighed for dialog med regionen om klagen

Valg af sagstype

• To sagstyper

– Klage til Styrelsen for Patientsikkerhed

– Klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

• Valget er ikke bindende. Der er mulighed for at vælge om, indtil afgørelsen er truffet. 



Klagesager
Hvem klager man til/hvem klager man over?

Sundhedsvæsenets 
Disciplinærnævn

• Autoriserede 
sundhedspersoner

• Ikke-autoriserede 
persongrupper, bl.a.

– sygehjælpere, 
plejehjemsassistenter, 
personer, der har bestået 
deres eksamen som social- og 
sundhedsassistent, men ikke 
har fået meddelt autorisation 
som social- og 
sundhedsassistent. 

Styrelsen for Patientsikkerhed

• Lægeklinikker med almen 
praksis

• Speciallægeklinikker

• Hospitaler (afdelingen)

• Plejehjem

I en styrelsessag er det 
underordnet, hvem der har udført 
behandlingen, da det er selve 
behandlingsstedet, der klages 
over. 



Sagsgangen i en klagesag



Klagen modtages
Sagen antages og 

vi indhenter 
materiale

Sagsbehandler sender 
materialet til klager 
og skriver notat til 

sagkyndig

Sagen vurderes af en 
eller flere sagkyndige 

konsulenter

Udkast til afgørelse 
skrives og evt. sendes 
sagkyndig udtalelse til 

sundhedspersoner

Bemærk-
ninger

fra 
parterne

Afgørelsen træffes af 
styrelsen eller 

Sundhedsvæsenets 
Disciplinærnævn, evt. 

formanden

Bemærk-
ninger

fra 
parterne

Evt. vurderes 
sagen igen af de 

sagkyndige 
konsulenter

Dialog

SAGSGANGEN I EN KLAGESAG



Journalføring



Journalføring
Hvem skal journalføre?

• Læger med flere, jf. 
autorisationsloven § 21

• Enhver autoriseret 
sundhedsperson, jf. 
journalføringsbekendtgørelsen 
§ 1

• Vejledning om 
sygeplejefaglige optegnelser

– Detaljer om sygeplejersker 
og social- og 
sundhedsassistenters 
journalføring

– Korrekt og forsvarlig 
sygefaglig pleje og 
behandling forudsætter 
ordnede optegnelser



Journalføring
Hvad skal journalføres?

• Alle sundhedsfaglige behandlinger skal journalføres
– Undersøgelse
– Udført og planlagt pleje
– Lindring
– Information til patient (fravalg af information)
– Forebyggelsestiltag
– Rehabilitering
– Observationer
(ikke udtømmende)

• Telefoniske henvendelser til patienter skal journalføres, hvis den 
rådgivning, der ydes, er et led i patientens behandling

• Telefoniske henvendelser om patienter skal journalføres, hvis den 
information, der modtages, har betydning for patientens 
behandling 
➢ Sagen om den manglende journalføring af opkald fra pårørende



Journalføring
Hvorfor skal der journalføres?

• Arbejdsredskab
– Journalen skal kunne redegøre for: 

• patientens tilstand, 
• hvilke overvejelser der er gjort, 
• den planlagte pleje og behandling,
• hvilken pleje og behandling der er udført samt resultatet heraf 

• Formålet med journalføring er at sikre kontinuitet, 
sammenhængende patientforløb, sikkerhed og kvalitet i forbindelse 
med pleje og behandling af patienter, herunder behandling der 
udføres på en delegation. 
➢ Sagen om den 82-årige plejehjemsbeboer med lunge- og blærebetændelse

• Sygeplejefaglige journaler bidrager til, at det sygeplejefaglige 
personale kan registrere og genfinde relevante oplysninger med 
henblik på kommunikation internt og tværfagligt.



Journalføring
I relation til klagesagsbehandling

• Ved afgørelsen af en klagesag lægger Styrelsen for Patientsikkerhed 
blandt andet vægt på oplysningerne i journalen, da de er skrevet i 
umiddelbar tilknytning til behandlingen. 

• Journalen er skrevet før, der er klaget.

• Styrelsen kan ikke indkalde vidner.





Afgørelser



Afgørelsesformer

Styrelsessager

• Styrelsen for Patientsikkerhed træffer afgørelse

Disciplinærnævnssager

• Nævnet behandler sagen og træffer afgørelse, hvis: 

– Der er lagt op til kritik af den indklagede sundhedsperson

– Hvis patienten er afgået ved døden

– Hvis praksis på området ikke er helt klart

• Formanden kan træffe afgørelse, hvis:

– Der ikke gives kritik, patienten lever og 

praksis på området er klart.



Afgørelse - vurdering
Normen

• Styrelsen for Patientsikkerhed tager ved sin vurdering af sagen stilling 
til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for 
almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må 
forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin 
afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst 
mulige behandling.

• Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en 
sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for 
almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må 
forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som 
den pågældende har. Disciplinærnævnet har således ved sin afgørelse ikke 
taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.



Afgørelser
Disciplinærnævnssager

Disciplinærnævnets sanktionsmuligheder

• Ingen kritik

• Kritik af eksempelvis

– Behandlingen

– Informationen

– Journalføringen

• Indskærpelse
➢ Sagen om den 72-årige der fik glukose i stedet for saltvand

• Oversendelse til politiet 

– Ved grovere eller gentagne forsømmelser



Offentliggørelse med 
navn

• Indskærpelser

• Sager til anklagemyndighed

• 3 kritik-sager indenfor 5 år

• Kosmetisk behandling

• Sundhedsstyrelsens skærpede 
overvågning, påbud, 
indskrænkning og fratagelse 
af ordinationsret

• På nettet i 2 år



Afgørelser
Styrelsessager

• Afgørelsen rettes mod behandlingsstedet – fx lægeklinik, 
plejehjem eller et hospital (og ikke mod selve afdelingen)

• Afgørelsen træffes af en jurist

Sanktionsmuligheder
• Afgørelse uden kritik
• Afgørelse med kritik af eksempelvis

– Behandlingen
– Informationen
– Journalføringen

Ingen mulighed for at give indskærpelse eller oversendelse af sagen 
til politiet. Der er heller ikke mulighed for at offentliggøre afgørelsen 
med navn.



Afgørelser

Hvem modtager afgørelsen?

• Sendes til de involverede parter, arbejdsgivere og Tilsyn 

• Anonym offentliggørelse af udvalgte afgørelser med henblik på læring, gælder 
både disciplinærnævnssager og styrelsessager



Eksempler på afgørelser

• Plejeansvar
➢ Sagen om patienten der ventede på en taxa

• Tidspunkt for varetagelse af opgaver
➢ Sagen om afføringsmidlet der ikke skulle gives om natten

• Screening
Sagen om 89-årige der tabte 7 kg på 14 dage

• Medicinering
➢ Sagen om rigeligt med Methotrexat i doseringsæskerne

➢ Sagen om den 83-årige der faldt i hjemmet



Tilsyn med sundhedspersoner
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Tilsynssag
Hvordan opstår en sag?

• Bekymringshenvendelser

• Klagesager

• Ligsyn

• Medieomtale

Hvordan forløber en sag:

• Samtale/udtalelse

• Patientjournaler

• Tilsyn (varslede/uvarslede)

• Arbejdsgiver

• Vurderinger fra sagkyndig

• Speciallægeerklæring hvis sygdom



Tilsynsforanstaltninger

Faglighed

• Skærpet tilsyn 

• Fagligt påbud

• Midlertidig indskrænkning af 
virksomhedsområde

• Midlertidig autorisationsfratagelse (2 år)
• Forbud 
• Suspension
• Fratagelse (retssag)

Sygdom/misbrug

• Egnethedspåbud

• Afgørelse med vilkår

(11)

(1)

(samlet 76)



Eksempel på en klagesag
Behandlingssted

• Uddrag af klage over behandling hos hjemmeplejen:

”Min mor blev tirsdag den 31. januar 2017 fundet død i sin 
lejlighed af plejepersonalet i XX HJEMMEPLEJEN. Ifølge 
plejejournalen har vikaransat XX besøgt min mor på adressen, 
lørdag den 28. januar 2017. Det var ikke muligt for vikaransat XX 
at komme ind, men han synes at høre, at min mor faldt. Vikaren 
reagerede ikke, men fik det skrevet ind i plejejournalen.” 

”Ifølge journalen er der ingen besøg hos min mor før den 31. 
januar 2017, hvor en god bekendt af min mor tog kontakt til 
HJEMMEPLEJEN”

”Min mor var visiteret til besøg hver formiddag”

• Sagen skal oplyses – der indhentes materiale til sagen. 



Eksempel på en klagesag
Journalen



Eksempel på en klagesag
Uddrag af udtalelse fra HJEMMEPLEJEN

”Vikar ansat XX havde kontakt med borgeren gennem brevsprækken og 
rapporterede sin oplevelse til en kollega”

”Kollegaen, der modtog rapport fra vikaransatte XX handlede ikke efter 
retningslinjerne, idet der ikke blev taget kontakt til en leder eller 
vagthavende sygeplejerske”

”Den 30. januar 2017 ankommer social- og sundhedshjælper XX. 
Vedkommende følger retningslinjerne, da der tages kontakt til 
nærmeste leder, der beslutter at afvente til den følgende dag”  



Eksempel på en klagesag
Afgørelsen

• Kritik for den behandling der fandt sted
– Der skal reageres på et muligt fald
– Egne retningslinjer, som var i overensstemmelse med normen 

for almindelig anerkendt faglig standard, blev ikke fulgt den 
28. januar 2017
• Forsøge at få telefonisk kontakt til borgeren
• Forsøge at få kontakt til de pårørende
• Indberet hændelsen til den nærmeste leder
• Området uden for boligen skal afsøges

• Kritik for journalføringen
– I udtalelsen skriver hjemmeplejen, at en social- og 

sundhedshjælper ankom på adressen den 30. januar 2017. 
Der blev ikke oprettet et journalnotat. 
• Der var journalføringspligt
• Der blev ikke ført en tilstrækkelig journal i forbindelse med 

besøget den 30. januar 2017
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