
Tilsynsrapport 
Tandlægerne Fyrvej
Sundhedsfagligt, Planlagt - Udgående tilsyn

Tilsyn på tandklinikker 2022

Tandlægerne Fyrvej
Fyrvej 26
6710 Esbjerg V

CVR- nummer: 15178043 SOR-ID: 563781000016002

Dato for tilsynsbesøget: 16-08-2022 

Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst 
Sagsnr.: 35-2011-9513



Tilsynsrapport
Tandlægerne Fyrvej

Side 2 af 20

1. Vurdering

Vurderingen af patientsikkerheden er baseret på observationer, interview og journalgennemgang ved det 
aktuelle tilsyn. 

Styrelsen afslutter dermed tilsynet

Samlet vurdering efter tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på tilsynsbesøget den 16-08-2022 vurderet, 
at der på tandklinikken Tandlægerne Fyrvej er

Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
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2. Fund ved tilsynet

Behandlingsstedets organisering

Målepunkt Opfyldt Ikke 
opfyldt

Ikke 
aktuelt Fund og kommentarer

1. Gennemgang af instruks 
ved delegering af 
forbeholdt virksomhed

X Klinikken foretog konkret delegation, 
hvorfor der ikke er krav til en skriftlig 
instruks

2. Interview vedrørende 
udvælgelse, oplæring og 
tilsyn med behandling 
udført af medhjælp

X

3. Interview vedrørende den 
virksomhedsansvarlige 
tandlæges/overtandlæges 
funktion

X

Journalføring

Målepunkt Opfyldt Ikke 
opfyldt

Ikke 
aktuelt Fund og kommentarer

4. Journalgennemgang 
vedrørende generel 
journalføring

X

5. Journalgennemgang 
vedrørende medicinsk 
anamnese

X

6. Journalgennemgang 
vedrørende journalført 
diagnose/indikation for 
hver behandling og 
behandling/behandlingspla
n for journalført 
diagnose/indikation

X

7. Journalgennemgang 
vedrørende henvisning til 
bilag

X
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Medicinhåndtering

Målepunkt Opfyldt Ikke 
opfyldt

Ikke 
aktuelt Fund og kommentarer

8. Interview og observation 
vedrørende 
medicinhåndtering og 
administration

X

Patienters retsstilling

Målepunkt Opfyldt Ikke 
opfyldt

Ikke 
aktuelt Fund og kommentarer

9. Journalgennemgang 
vedrørende informeret 
patientsamtykke

X

10. Journalgennemgang 
vedrørende journalført 
patientaccept ved 
delegation

X Der sås ikke anvendelse af konkret 
delegation i de gennemgåede journaler, 
men klinikken fremviste en skriftlig 
procedure for indhentelse og 
journalføring af patientens samtykke til, 
at den sundhedsfaglige opgave udøves 
af medhjælp

Overgange i patientforløb

Målepunkt Opfyldt Ikke 
opfyldt

Ikke 
aktuelt Fund og kommentarer

11. Journalgennemgang 
vedrørende 
røntgenbeskrivelse og 
røntgendiagnoser

X

12. Journalgennemgang ved 
røntgenoptagelser

X

13. Journalgennemgang og 
interview vedrørende 
henvisninger og hvordan 
der følges op på 
henvisningerne

X
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Hygiejne

Målepunkt Opfyldt Ikke 
opfyldt

Ikke 
aktuelt Fund og kommentarer

14. Interview og gennemgang 
af dokumentation 
vedrørende kemiske 
multivariable indikatorer til 
brug for kontrol af 
autoklave

X

15. Interview og gennemgang 
af dokumentation 
vedrørende biologiske 
sporeprøver til brug for 
kontrol af autoklave

X

16. Observation og interview 
vedrørende 
vandkvalitetsprøver af 
unitvand

X

17. Observation og interview 
vedrørende procedure for 
konstanskontrol af 
røntgenfremkaldning og 
artefaktkontrol

X

18. Observation og interview 
vedrørende sterile 
pakninger af instrumenter 
til flergangsbrug

X

19. Interview vedrørende 
daglig rengøring på 
klinikken

X

Diverse

Målepunkt Opfyldt Ikke 
opfyldt

Ikke 
aktuelt Fund og kommentarer

20. Gennemgang og interview 
vedrørende 
materialehåndtering

X

21. Interview og observation 
vedrørende akut 
beredskab

X
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Øvrige fund

Målepunkt Opfyldt Ikke 
opfyldt

Ikke 
aktuelt Fund og kommentarer

22. Øvrige fund med 
patientsikkerhedsmæssige 
risici

X Styrelsen fandt under tilsynsbesøget 
ingen øvrige fund med 
patientsikkerhedsmæssige risici



Tilsynsrapport
Tandlægerne Fyrvej

Side 2 af 20

3. Relevante oplysninger 

Om behandlingsstedet

Tandklinikken Tandlægerne Fyrvej beliggende Fyrvej 26 i Esbjerg ejes af tandlægerne Søren Grønlund, 
Gert Hedebo og Morten Tang Jensen. Udover ejerne udfører yderligere 7 tandlæger og 5 tandplejere 
tandfaglig virksomhed på kinikken. Der er øvrige 19 ansatte herunder en kvalitetsansvarlig 
klinikassistent med ansvar for procedurer og HR.

Begrundelse for tilsyn

Tilsynet var et Planlagt - Udgående tilsyn på baggrund af en stikprøve 

Om tilsynet

 Ved tilsynet blev målepunkter for tilsyn på tandklinikker 2022 anvendt
 Der blev gennemført interview af ledelse og medarbejdere
 Der blev gennemgået 7 journaler, som blev udvalgt på tilsynsbesøget

Ved tilsynet deltog: Kvalitetsansvarlige klinikassistent samt tandlæge og ejer Gert Hedebo og tandlæge og 
ejer Morten Tang Jensen

Afsluttende opsamling på tilsynets fund blev givet til: Kvalitetsansvarlige klinikassistent samt ejer, tandlæge 
og virksomhedsansvarlig tandlæge Søren Grønlund

Tilsynet blev foretaget af:
 Britt Eisenreich, Tandlæge 
 Marianne Bockhoff, Tandlæge 
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