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Endelig vurdering 

Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget supplerende materiale efter tilsynet, der dokumenterer, at 

klinikken har udarbejdet og gennemført en handlingsplan, der skal sikre patientsikkerheden på Læge Flytlies 

Privatklinik. Styrelsen forudsætter, at handlingsplanen er gennemført, herunder: 

- At journaler føres efter nyt journalkoncept, herunder at lægelig vurdering og behandlingsplan 

fremgår tydeligt. 

- At der forud for iværksættelse af behandling med thyroid er foretaget objektiv undersøgelse, er 

indhentet blodprøver, oplysninger om eksisterende behandling og vurderet anden sygdom af 

betydning for behandlingen 

- At alle thyroid-behandlinger følges op med tilbud om klinisk kontrol 

- At alle thyroid-behandlinger følges op med paraklinisk kontrol 

- At receptfornyelse kun sker til patienter, der følger kontrolprogram 

- At justering af behandling foretages af læge 

- At behandling føres i FMK, og at egen læge i udgangspunkt informeres om behandlinger udover 

kosttilskud 

Styrelsen vil følge op med fornyet varslet tilsyn i efteråret 2017.  
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Foreløbig vurdering efter 
tilsynsbesøget 

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget d. 24. januar 2017 vurderet, at der på 

behandlingsstedet er forhold, der giver anledning til større bekymring for patientsikkerheden. 

Vurderingen af behandlingsstedet er baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn. 

Fund 

Der var tale om et varslet reaktivt tilsyn med fokus på de områder, hvor der tidligere var stillet krav til Læge 

Flytlies privatklinik på baggrund af indberetning vedrørende behandling med thyreoid. Der blev ikke ved 

tilsynet anvendt faste målepunkter. 

Lægelig vurdering og behandling 

Ordinationer af thyroid er lægeforbeholdt virksomhed med en potentiel patientsikkerhedsrisiko, herunder 

risiko for bivirkninger og særlig risiko ved graviditet. Derfor kræver ordination og kontrol en lægelig vurdering 

af indikation, kontraindikationer, differentialdiagnostik og risici for den enkelte patient. 

Bedømt ud fra journaler var ordinationer ikke i tilstrækkelig grad forudgået af en konkret lægelig vurdering 

som ovenfor nævnt. 

Stillingtagen til fortsat behandling og stillingtagen til blodprøver var det ikke muligt at vurdere, da dette ikke 

var journalført 

Ordinationer var ikke forudgået af en konkret lægefaglig vurdering, men i høj grad patientstyret. 

Ved interview af lægerne redegjorde disse for, at der ikke aktuelt tilbydes klinisk kontrol. Kontrol foregår ved, 

at klinikken bestiller blodprøver efter 3 måneder og 6 måneder og herefter hver 3. – 6. måned. Desuden 

sendes mail til patient med spørgsmål om velbefindende og mulige bivirkninger. Det blev oplyst, at det nu er 

stillet som betingelse for receptfornyelse, at patienten har fået lavet blodprøveundersøgelse, samt at 

patienten har svaret på mail. 

Det oplystes, at klinikkens læger finder anbefaler behandling med thyroid på kombination af kliniske 

symptomer (træthed, uoplagthed og vægtøgning) samt fund af frit T3 under eller lavt i normalområdet. 

Klinikken anbefaler behandling ved T3 < 5,8, hvilket er væsentligt højere end almindeligt lægelligt anbefalet.  

Det blev endvidere oplyst, at patienterne ofte var udredt i forvejen, og at patienten medbragte journal fra 

denne udredning, hvorfor yderligere udredning ikke var nødvendig. Dette var i ingen tilfælde dokumenteret i 

journal.  

Journalføring 

Styrelsen vurderede, at der var større problemer med begge lægers journalføring i forbindelse med 

ordinationer af thyroid og opfølgning herpå. 
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- Journalerne bar præg af at være standardiserede og uden individuel vurdering i den lægelige 

beskrivelse og vurdering 

- Journalerne indeholdt ingen fokuseret anamnese, men udelukkende angivelse af patientens egen 

indsendte beskrivelse af almene symptomer, typisk træthed og vægtøgning 

- Det fremgik ikke af journalen, at differentialdiagnostik, herunder depression var søgt udelukket via 

udspørgen til anamnese 

- Journalerne indeholdt ikke oplysninger om comorbiditet, herunder hjertesygdom eller sukkersyge. 

Der var ikke spurgt ind til graviditet eller graviditetsønske hos fertile kvinder 

- Ordinationer (præparat styrke og dosering) var ikke anført konkret. Det fremgik af 

patientinformation, at der var tale om patienters egen styring af dosis ud fra bivirkninger, hvilket ikke 

er acceptabelt for receptpligtigt præparat 

- For patienter i forudgående Eltroxinbehandling fremgik ingen lægestyret aftrapningsplan i 

forbindelse med opstart af behandling med thyroid 

- Det fremgik ikke af journalen, hvordan patienten var informeret om bivirkninger til behandling 

- Der var ikke journalført objektiv undersøgelse, herunder angivelse af hjerterytme eller palpation af 

hals  

- Plan for opfølgning fremgik ikke af journal 

- Journalen indeholdt ikke oplysninger om klinisk opfølgning, udelukkende mails til og fra patient 

- Journalen indeholdt ikke vurdering af parakliniske undersøgelser (T3, T4, TSH) 

- Alle journaler indeholdt en liste over kosttilskudspræparater uden angivelse af, om der var tale om 

ordination eller rådgivning, og uden angivelse af indikation eller baggrund for valget   
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Krav 

Fundene ved tilsynet giver anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed stiller følgende krav: 

1. Forud for opstart af hver behandling skal lægen vurdere indikation, kontraindikationer, 

differentialdiagnostik, risici for den enkelte patient m.v. 

2. Ordinationer skal være konkrete og lægestyrede 

3. Lægelig journalføring i forbindelse med ordination skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om 

autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Journalerne skal som minimum indeholde: 

a. Lægelig anamnese fokuseret på patientens problemer 

b. Oplysninger om anden sygdom 

c. Oplysninger om igangværende behandling, herunder medicinsk 

d. Oplysninger om forudgående udredning 

e. Oplysninger om rekvirerede, aktuelle og opfølgende parakliniske undersøgelser og om 

lægens vurdering af resultatet af disse   

f. Oplysninger om indikation for behandling/behandlinger 

g. Oplysninger om virkning og/eller bivirkninger af behandling vurderet ved lægelig kontrol 

h. Behandlingsplan, herunder aftaler om kontrol både klinisk og paraklinisk samt om 

receptfornyelse 

i. Oplysninger om patientinformation, der ligger til grund for indhentet samtykke og oplysning 

om, at patienten har samtykket til behandling. Ved behandling med thyroid skal det særligt 

dokumenteres, at patienter i fertil alder er informeret om, at de skal vurderes af 

endokrinolog ved graviditet og om risiko for fosterskade ved ikke at gøre dette  

j. Præcis angivelse af ordinationer med præparatnavn, styrke og dosering, herunder med 

eventuel op- eller nedtrapningsplan 

4. Parakliniske undersøgelser før opstart af behandling skal baseres på en lægefaglig vurdering og 

tage højde for patientens symptomer og fokusere på eventuel comorbiditet (herunder 

hjerte/karsygdom eller diabetes) og differentialdiagnostik (herunder calcium-metabolisme hos 

thyreoidea-opererede) 

5. Procedure ved kontrol skal præciseres, og det skal fremgå, at læge vurderer patient såvel klinisk 

som paraklinisk, samt hvor tit og hvornår dette sker 

6. Skriftlig patientinformation skal revideres, så det klart fremgår, at der er tale om lægestyret 

behandling af receptpligtig medicin. Nedtrapning af Eltroxin skal ligeledes være lægestyret. Det skal 

fremgå, at recepter kun fornyes, såfremt patienten medvirker til kontrol 

 

Med henblik på opfyldelse af ovenstående krav anmodes behandlingsstedet om at fremsende en 

handlingsplan, der sikrer opfyldelse af ovenstående krav senest d. 20. februar 2017. Handlingsplanen skal 

være bilagt 5 journaler (anonymiserede for patientdata).  

Styrelsen vil endvidere følge op med indhentelse af et antal journaler vedrørende patienter i behandling med 

thyreoid efter ca. 6 mdr.  
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Bilag 1: Grundlag for tilsynet 

Formål 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den 

sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Tilsynet omfatter alle offentlige og private 

behandlingssteder på sundhedsområdet, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af autoriserede 

sundhedspersoner eller af personer, der handler på deres ansvar.  

Den 1. januar 2017 blev Styrelsen for Patientsikkerheds frekvensbaserede tilsyn omlagt til et proaktivt 

risikobaseret tilsyn
1
. Dette indebærer blandt andet, at der føres tilsyn med udvalgte behandlingssteder

2
 dels 

ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden
3
, dels som led i 

afdækning af nye områders risikoprofil. Endvidere vil der også blive ført tilsyn på stikprøvebasis inden for 

alle områder uanset forudgående vurdering af risiko.    

Styrelsen vil ved tilrettelæggelsen af det risikobaserede tilsyn og læringsaktiviteter lægge vægt på 

indsatsområder og behandlingssteder, hvor der er høj risiko for patientsikkerheden, og tage hensyn til 

behandling af særligt svage og sårbare grupper. Årets tema for styrelsens tilsynsbesøg er 

medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb og udgør hovedfokus ved tilsynet for behandlingssteder, 

hvor det er relevant. Derudover vurderes generelle forhold som journalføring og hygiejne. 

Formålet med tilsynsbesøget er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet.  Endvidere har tilsynet 

til formål at sikre læring hos sundhedspersonalet. Materialer med relevans for årets tilsyn kan findes på 

www.stps.dk. Der er desuden udarbejdet en liste over hyppigt stillede spørgsmål og tilhørende svar, som 

kan tilgås på hjemmesiden. 

 

Lovgrundlag 

Tilsynet bliver normalt foretaget efter varsling af behandlingsstedet 4 uger før besøget. Styrelsen for 

Patientsikkerhed eller personer, som styrelsen har bemyndiget til at udføre tilsynet, har til enhver tid, som 

led i tilsynet mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til at inspicere behandlingsstedet
4
. 

Tilsynet omfatter alle offentlige og private behandlingssteder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner
5
 udfører 

behandling, undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, 

sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient
6
. 

                                                      
1
 Omlægningen af tilsynet er sket med udgangspunkt i Politisk aftale af 16. februar 2016 vedr. risikobaseret tilsyn med 

behandlingssteder samt lov nr. 656 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om ændring af autorisation af sundhedspersoner 
og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love. 
2
 Se sundhedsloven § 213, stk. 2 

3 
Sundhedsloven § 213, stk. 2

 

4
 Se sundhedsloven § 213 a stk. 2 

5
 Sundhedspersoner omfatter personer, der er autoriserede af Styrelsen for Patientsikkerhed til at varetage sundhedsfaglige opgaver, 

og personer, der handler på disses ansvar samt andre personer, der udøver sundhedsfaglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet. 

http://www.stps.dk/
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Tilsynsbesøgene tager udgangspunkt i relevante generiske og specialespecifikke målepunkter for tilsynet, 

som kan ses på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (www.stps.dk). Målepunkterne fokuserer på, 

om patientsikkerheden er tilgodeset på behandlingsstedet, og om patientrettighederne er overholdt. Det 

fremgår af målepunkterne, hvilke skriftlige instrukser, procedurer, journalindhold mv., behandlingsstedet vil 

blive vurderet på.  

Styrelsen undersøger ved tilsynet om behandling - herunder eventuel brug af medhjælp til forbeholdt 

sundhedsfaglig virksomhed, journalføring og håndtering af hygiejne mv. - foregår fagligt forsvarligt.
7
 

Styrelsen reagerer herudover på åbenlyse fejl og mangler af betydning for patientsikkerheden. 

Styrelsen kan afkræve personer på behandlingsstedet oplysninger, der er nødvendige som led i tilsynet
8
. 

Disse personer har pligt til at give de afkrævede oplysninger.  

Tilsynsbesøg kan blive fulgt op af krav til behandlingsstedet om at udarbejde og fremsende skriftligt 

materiale, fx en instruks eller en redegørelse for ændring af en procedure på behandlingsstedet. Styrelsen 

kan også efter behov stille krav til behandlingsstedets sundhedsfaglige virksomhed og pålægge 

behandlingsstedet at følge nærmere bestemte faglige anvisninger.  

Tilsynsbesøg kan også blive fulgt op af fornyet tilsynsbesøg
9
, fx hvis Styrelsen for Patientsikkerhed 

vurderer, at der er en alvorlig risiko for patientsikkerheden på behandlingsstedet.  

Hvis de sundhedsmæssige forhold på et behandlingssted kan bringe patientsikkerheden i fare, kan 

Styrelsen for Patientsikkerhed også give påbud, hvori der opstilles sundhedsmæssige krav til den 

pågældende virksomhed, eller give påbud om midlertidigt at indstille virksomheden helt eller delvis.10 

 

  

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

6
 Se sundhedsloven § 5. 

7
 Se lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed § 17 

8
 Se sundhedsloven § 213 b 

9
 Se sundhedsloven § 213, stk. 1 

10
 Se sundhedsloven § 215 b
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Bilag 2: Relevante oplysninger  

Oplysninger om behandlingsstedet  

Læge flyties privatklnik tilbyder komplementær behandling, ikke konventionel lægelig behandling. 

Virksomhedsansvarlig læge er Søren Flytlie 

Øvrigt sundhedsfagligt personale i klinikken omfatter læge Helene Flytlie og en sygeplejerske (sidstnævnte 

var ikke til stede i forbindelse med tilsynet) 

 

Om tilsynet 

Tilsynet blev varslet den 14. december 2016 til gennemførelse den 24. januar.  

Baggrunden for varslingen var, at Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget indberetninger om 

patientsikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med klinikkens ordination af og mangelfulde kontrol med 

ordinationer af thyroid.  

Ved tilsynsbesøget deltog fra behandlingsstedet læge Søren Stoustrup Flytlie, læge Helene Aarslev Flytlie 

og en ikke-sundhedsfaglig medarbejder, der ikke varetog patientrelateret arbejde. Sidstnævnte er ikke 

omfattet af styrelsens tilsyn. 

Fra Styrelsen for Patientsikkerhed deltog overlæge Jan Greve, afdelingslæge Lars Kabel Kristensen og 

oversygeplejerske Susanne Holst Bendix. 

Der blev gennemført interviews med læger, og der blev gennemgået journalmateriale og patientinformation.  

 


