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Klage over Styrelsen for Patientsikkerheds valg af metode i forbindelse med tilsyn af Sund-

hedsplatformen. 

 

Ultimo maj 2018 skrev vi i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin en bekymrings-

henvendelse til regionsrådene i Region Sjælland og Region Hovedstaden vedr. patientsikkerheden 

i forbindelse med Sundhedsplatformen (bilag 1). 

Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen besluttede, at Styrelsen for Patientsikkerhed skulle 

initiere et reaktivt tilsyn (bilag 2).  

Den 4. juni 2018 skrev jeg til direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne Marie Vangsted (bi-

lag 3a+b): 

Må vi anbefale at i snarest udfører nogle risikobaserede tilsyn på sjællandske intensivafdelinger. 

Det vil især være vigtigt at få en dialog med intensivsygeplejeskerne der jo står med håndteringen 

af medicin ordineret i medicinmodulet. Vi skal gerne være behjælpelige med processen. 

Vi vil også foreslå at I som udenforstående foretager en uvildig gennemgang, uafhængig af de to 

involverede regioner, af de utilsigtede hændelser der findes i UTH databasen for at se om der er 

patientkritiske gengangere. Eventuelt med fokus på de intensive afdelinger og akutafdelingerne. 

Efter 3½ måneders venten skrev Styrelsen og bad om vores konkrete eksempler på hvornår 

Sundhedsplatformen er til fare for patienterne på de intensive afdelinger. Disse fik de 2. novem-

ber 2018 (bilag 4a og b). Disse 42 konkrete bekymringer samt 16 underpunkter blev grundlaget 

for tilsynsprocessen. 

I brevet 2. november 2018 skrev vi bl.a.: 

»Generelt om manglende overskuelighed. Den manglende overskuelighed og den non-intuitive 

og brugeruvenlige opbygning af SP udgør en fare for patientsikkerheden, specielt i forhold til den 

komplicerede, multimorbide patient med mange medicinordinationer. Den intensive patient er 

ofte ikke i stand til selv at gøre rede for sin anamnese og i akutte situationer, er man derfor af-

hængig af at kunne danne sig et hurtigt overblik i journalen, hvilket kan være meget vanskeligt i 

SP. Specielt medicinmodulet opleves som uoverskueligt og brugeruvenligt.« 

15. maj skrev vi til den ansvarlige overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed (bilag 5): 
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»Det afgørende for os er ikke hvordan SP fungerer for ledelse og superbrugere, men hvordan SP 

fungerer kl. 0300 for almindelige brugere i en presset situation eller blot hvorledes især medi-

cinmodulet fungerer en almindelig formiddag for en almindelig bruger.« 

Hvordan blev tilsynsprocessen så? Af metodeafsnittet fra de 4 tilsynsrapporter (se se venligst li-

sten over links til elektroniske kilder) fremgår følgende: 

»14 dage før tilsynets gennemførelse har styrelsen fremsendt et varslingsbrev til den pågældende 

region og det pågældende hospital/sygehus med en varsling af tidspunkt og sted for tilsynets 

gennemførelse, herunder med oplysning om tilsynets formål, indhold og selve tilsynsprocessen. 8 

døgn før tilsynets gennemførelse har Styrelsen fremsendt et konkret program for tilsynsbesøget 

med præcisering af konkrete forhold forbundet med tilsynet og en kopi af de anvendte målepun-

ker ved tilsynet.« 

Samt: 

»De klinisk arbejdende læger og sygeplejersker var udvalgt af de respektive ledelser, hvorved der 

var en størst mulig sikkerhed for, at de pågældende var i stand til at anvende SP som arbejdsred-

skab og derved gøre det muligt at skelne mulige mangler i SP fra manglende indsigt i anvendelsen 

af SP hos den enkelte.« 

»Tilsynsforløbet foregik i et lokale med anvendelse af en storskærm, hvor repræsentanter for de 

involverede ledelser, IT-afdelinger, kvalitetsafdelinger og klinisk arbejdende personale er til stede 

jf. Koncernledelsen og Hospitals-/Sygehusledelsens ønske.« 

Det vil sige, Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet overskueligheden ved Sundhedsplatfor-

men i akutte situationer ved at ledelsesudpegede superbrugere har siddet i et lokale med stor-

skærm og ingen patienter og har demonstreret, hvor godt Sundhedsplatformen fungerer i en 

akut situation kl. 03.00 om natten. Det er også ganske interessant at man har skrevet 4 næsten 

enslydende tilsyns rapporter på 4 forskellige hospitaler. Det er et udtryk for at man har fået 

fremvist det samme glansbillede af superbrugere og ledelsesudpegede repræsentanter alle 4 

steder. Den virkelighed vi som klinikere arbejder i er ikke et konferencelokale uden patienter. Det 

foregår derimod komplekse og kritiske situationer i alle døgnets timer, med teams der har for-

skellig opsætning af Sundhedsplatformen og forskellige forudsætninger for at bruge Sundheds-

platformen. 

Styrelsen  konkluderer dog også: 

»Sundhedsplatformen fremstår ikke umiddelbart med intuitive brugerflader.«   

»Ved valget af SP er valgt et IT-system udviklet til anvendelse i et andet sundhedsvæsen end det 

danske, hvorfor SP er oversat, tilrettet og videre udviklet i forhold til det danske sundhedsvæsen. 

SP er som udgangspunkt derfor ikke konstrueret til at afspejle eksisterende arbejdsgange og sam-

arbejdsrelationer blandt de ansatte i et dansk sundhedsvæsen.« 

»Ved tilsynene fremgik det, at den enkelte medarbejder (inden for hver af faggrupperne og i sam-

spillet mellem faggrupperne) har skullet foretage omfattende forandringer af den enkeltes opga-
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vevaretagelse for at kunne anvende SP som arbejdsredskab og samtidigt sikre samspillet med an-

dre parter om varetagelsen af den enkelte patient.« 

»Vedvarende oplæring, supervision og etableringen af konkrete hjælpefunktioner for den enkelte 

medarbejder er af helt central betydning for at anvende SP som et patientsikkert arbejdsred-

skab.« 

Vi savner fortsat at få belyst, om Sundhedsplatformen fungerer kl. 03.00 i en akut situation med 

en kompleks patient. Det svar vi har fået er, at Sundhedsplatformen fungerer for velforberedte 

(otte dages varsel) superbrugere i et konferencelokale i dagtid, samt at hvis det skal fungere for 

almindelige klinikere kræver det vedvarende oplæring og supervision.  

Ansvaret for at sikre medarbejderne en sådan oplæring og vedligeholdelse heraf påhviler ledel-

sen på alle niveauer i de to regioner. Altså ser vi, at Styrelsen for Patientsikkerhed behændigt 

skubber ansvaret videre til de to Regioner, uden selv at følge op på om denne vedvarende oplæ-

ring og supervision rent faktisk er udført, og om patientsikkerheden varetages betryggende. 

Styrelsen for Patientsikkerhed kunne i stedet have lavet uvarslet tilsyn eller engageret sig med 

almindelige klinikeres arbejde med akutte patienter, for med egne øjne at se hvilken mangel på 

overblik Sundhedsplatformen medfører. Herved ville de blive opmærksomme på hvilken fare 

Sundhedsplatformen udgør for patientsikkerheden. Styrelsen valgte den tilsynsmetode, der fik 

Sundhedsplatformen til at tage sig bedst muligt ud, i stedet for at afdække problemerne. Man 

satte kikkerten for det blinde øje. 

Når det gælder Sundhedsplatformen generelt er vi bestemt ikke imponerede over Styrelsen for 

Patientsikkerheds tilsyn. Der har været gentagne eksempler udførligt beskrevet i medierne om 

hvordan medicinmodulet har ændret i hundredevis af recepter til fare for patienternes ve og vel. 

Når disse eksempler kan fortsætte så er det altså delvist Styrelsen for Patientsikkerheds ansvar. 

 

DASAIM håber Folketinges ombudsmand vil antage vores klage og vurdere om Styrelsen for Pa-

tientsikkerhed har opfyldt deres tilsynsforpligtigelse. 

 

 

Udover tilsynet med Sundhedsplatformen så undrer vi os også over Styrelsen for Patientsikker-

heds praksis for aktindsigtsanmodninger. Den 8. august 2019 beder vi om aktindsigt i den proces 

vi selv har fået opstartet. Den 28/8 bliver vi ringet op mhp en præcisering af anmodningen. Akt-

indsigtsanmodningen imødekommes den 3. oktober (bilag 6). Dog blev de 4 rapporter allerede 

offentliggjort d10 september. Dette fænomen beskrives i flere artikler i journalisten, bl.a. denne:  

https://journalisten.dk/lukkethed-journalister-kritiserer-styrelse-haardt-for-at-forhale-

aktindsigter/ 

Det virker som om Styrelsen spekulerer i at imødekomme aktindsigtsanmodninger når det er be-

lejligt for Styrelsen, frem for hurtigst muligt som er intentionen i lovgivningen. Vi vil opfordre til 

at Folketingets Ombudsmand indskærper reglerne om aktindsigt overfor Styrelsen for Patientsik-

kerhed. 
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På vegne af bestyrelsen for 

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. 

Formand 

Joachim Hoffmann-Petersen 
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Elektroniske kilder: 

 

Artikler i pressen om Sundhedsplatformen på de intensive afdelinger: 

https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6555721/Patientsikkerheden-er-i-fare 
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6555734/Tilsyn-rykker-ud-efter-
l%C3%A6gers-n%C3%B8dr%C3%A5b 

 

https://www.tv2east.dk/region-sjaelland/risiko-overmedicinering-intensivlaeger-har-faet-nok-af-

sundhedsplatformen 

https://www.bt.dk/danmark/laegerne-paa-intensiv-advarer-mod-platform 

 

https://dagensmedicin.dk/intensivlaeger-har-ingen-tiltro-til-forbedringer-i-sundhedsplatformen/ 

https://ugeskriftet.dk/nyhed/efter-moede-med-minister-og-regionsformaend-intensivlaeger-ser-

ingen-fremtid 

 

 

DASAIMS dokumenter om Sundhedsplatformen: 

http://www.dasaim.dk/alle-nyheder/dasaim-om-sundhedsplatformen/ 

 

 

De 4 enslydende tilsynsrapporter kan fremsøges på stps.dk under tilsyn og tilsynsrapporter:  

Nykøbing Falster: 

https://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter/~/media/71DF01E6940049AF99E0FCBE019B9766.ashx 

Nordsjællands Hospital, Hillerød. 

https://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter/~/media/0D6312DF6866479A805C8C9CA0734C5D.ash

x 

Sjællands Universitetshospital Køge 

https://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter/~/media/784E5227A2E549D7899A6E3004286F98.ashx 

Herlev Hospital 

https://stps.dk/da/tilsyn/tilsynsrapporter/~/media/06156FA3042946888AA07CB8243A3272.ashx 

 

 

Politikens artikel om tilsynsrapporterne: 
https://politiken.dk/indland/art7379493/Sundhedsplatform-er-sikker-%E2%80%93-hvis-
man-har-tid-nok 

 

 

Joachim Hoffmann-Petersens kronik i Dagens Medicin om tilsynsprocessen: 

https://dagensmedicin.dk/naar-muskelhunden-kontrollerer-systemet-er-den-en-tandloes-

chihuahua/ 

 

Professor Jes Søgård Kronik om processen der ledte til indkøbet af Sundhedsplatformen: 

https://www.berlingske.dk/kronikker/sundhedsplatformen-blev-besluttet-paa-baggrund-af-
naive-synsninger-og 


