
SV: Vedrørende forhold af betydning for patientsikkerheden ved 
anvendelse af Sundhedsplatformen i forb.m. anæstesi og intensiv 
behandling 
Joachim Hoffmann-Petersen

Kære Hans Erik Damerius-Terkelsen
Vi skal nok få samlet hvad du har udbedt dig. Da brevet har ligget 3½-4måneder hos STPS så vælger vi 
at arbejde i det tempo som er passende for os. Vi vil hellere levere en grundig tilbagemelding selvom det 
tager lidt tid, da ingen af os har tid dedikeret til tilbagemeldinger til STPS.

Jeg har i forsommeren både personligt og på mail foreslået Anne Marie Vangsted at sende medarbejdere på
kontrol på de intensive afdelinger. Altså sidde og se personalet (især sygeplejeskerne) over skulderen når de 
arbejder med medicinmodulet på intensive patienter. Vi vil fortsat gerne være behjælpelige med at arrangere 
disse besøg.

Du får en tilbagemelding.

Med venlig hilsen
Joachim Hoffmann-Petersen
Afdelingslæge
Formand Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin
FTR YL OUH.
Thoraxanæstesiologisk afsnit
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V
Odense Universitetshospital
joachim.hoffmann-Petersen@rsyd.dk
Telefon 65415740

Fra: Hans-Erik Damerius-Terkelsen [HED@SST.DK]
Sendt: 21. september 2018 14:22
Til: Joachim Hoffmann-Petersen; chair@dasaim.dk
Cc: sekretariat@dasaim.dk; Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst; Birgitte Dreyer Sørensen
Emne: Vedrørende forhold af betydning for patientsikkerheden ved anvendelse af Sundhedsplatformen i 
forb.m. anæstesi og intensiv behandling

DASAIM

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Att. Joachim Hoffmann-Petersen

Kære Joachim Hoffmann

Jf. Sundhedslovens § 213  og 213c varetager Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn med det danske 

sundhedsvæsen [Lovbekendtgørelse 191 af 28.2.2018. Link: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199871 ]

Som fagansvarlig for vore reaktive organisationstilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed i Østdanmark 

kontakter jeg jer hermed jf. nedenstående mail.

Styrelsen for Patientsikkerhed har for få døgn siden offentliggjort en tilsynsrapport vedrørende

Sundhedsplatformen (SP) anvendt ved Hæmatologisk Afdeling, SUH Roskilde

Link: https://stps.dk/~/media/3A4D7EB9E0864C9F99066C118F6C5768.ashx

Sendt: 23. september 2018 15:32 
Til: Hans-Erik Damerius-Terkelsen [HED@SST.DK]; chair@dasaim.dk 
Cc: sekretariat@dasaim.dk; Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst [seost@SST.DK]; Birgitte Dreyer Sørensen

[BIDS@SST.DK]; Nanna Reiter [nannareiter@dadlnet.dk]; Morten Bestle [Morten.Bestle@regionh.dk]; Thomas Ulrik 
Skram [thomas.ulrik.skram@regionh.dk]
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Af rapporten fremgår en række generelle problemstillinger, som vil indgå i styrelsens videre proces med 

driftsherrerne bag anvendelsen af SP (Region Hovedstaden og Region Sjælland)

Fra vores side er vi opmærksomme på DASAIM´ s brev til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Sundheds-

og Ældreministeriet  og os i maj måned 2018.

Bl.a.  med baggrund i jeres henvendelse er vi klar over, at der kan være problemstillinger af betydning for 

patientsikkerheden forbundet med anvendelsen af SP i forhold til anæstesi og intensiv.

Af jeres henvendelse fremgår  en række overordnede beskrivelser af problemstillinger knyttet til SP. 

Imidlertid fremkommer ikke forhold af direkte og konkret betydning for patientsikkerheden som konkret vil 

kunne påvises (kvantificeres) ved tilsynsbesøg på en given afdeling.

Har I mulighed for at oplyse os om helt konkrete og konstaterbare forhold af direkte betydning for 

patientsikkerheden ved anvendelsen af SP i forhold til anæstesi og intensiv – forhold som ville kunne

undersøges helt konkret ved styrelsens tilsyns?

Vi vil således meget gerne høre fra jer om konkrete forhold og konkrete eksempler, som vi på en meningsfuld

måde ville kunne gå videre med i forhold til at afklare patientsikkerheden ved anvendelsen af SP.

Hvis I kan give mig en tilbagemelding om konkrete problemstillinger med oplysning om rationalerne bag en 

opfattelse af forholdene som en risiko for patientsikkerheden, vil vi kunne ”gribe bolden” og relativt hurtigt 

gå videre med tilsynsfunktioner forbundet hermed. 

Du/I bedes give mig en tilbagemelding så hurtigt som praktisk muligt, hvorefter jeg/vi vil inddrage jeres 

besvarelse en videre tilsynsvirksomhed fra vores side.

Du/I er velkomne til at kontakte mig direkte vedrørende aktuelle mail. 

Ved behov kan jeg kontaktes direkte som sikret mail på adresse hed@sst.dk eller via kontorets direkte 

(sikrede) mailadresse seost@sst.dk

Med venlig hilsen

___________________

Hans-Erik Damerius-Terkelsen 
Overlæge, HD(O)

Tilsyn og Rådgivning Øst
T (dir.) + 45 72 22 79 34 
hed@sst.dk

Islands Brygge 67
2300 København S
T +45 72 28 66 00
stps@stps.dk
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