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Styrelsen for Patientsikkerhed 
Islandsbrygge 67 
2300 Kbh S 

Vedr. Kommentarer til Høring over skærpet tilsyn –  
sagsnr. 5-8011-3869/2/ 

Den Præhospitale Virksomheds kommentar til Styrelsen for 
Patient Sikkerheden vedr. læge Irene Hage 

Irene Hage har givet os adgang til at se Styrelsen for Patientsikkerheds 
skrivelse af d. 4.august 2017, hvori man overvejer at iværksætte et mid-
lertidigt skærpet tilsyn af hendes faglige virke. 

Det er i skrivelsen oplyst at man ved et sådan tilsyn vil have et offentligt 
tilgængeligt opslag, hvor man påtænker at oplyse at ” … det er  
styrelsens vurdering, at der er begrundet mistanke om, at Irene Camilla 

Hage udgør en forringet sikkerhed for patienter på grund af kritisabel 

faglig virksomhed i forbindelse med mangelfuld præhospital visitation af 
en patient med meningokoksygdom.” 

Dette patientforløb har haft en berettiget stor bevågenhed i offentlighe-
den og det er allerede gennemanalyseret i lokal kerneårsagsanalyse, i 
regional aggregeret kerneårsagsanalyse, i forskellige workshops, som 
disciplinærsag i Styrelsen (endnu ikke afsluttet), som patienterstat-
ningssag (endnu ikke afsluttet) og nu som tilsynssag i samme Styrelse. 

Disse arbejder har medført justeringer af lokale og regionale retningsli-
nier og massive læringstiltag både i og uden for regionen. 

På vagten nytårsnat blev læge Irene Hage involveret i sygdomstilfældet 
idet hun var rådgivende læge ved Akuttelefonen 1813. Det er i flere in-
stanser vurderet at Irene Hages visitation – akut indlæggelse - var kor-
rekt, mens man har vurderet at hendes vurdering om respons var sub-
optimalt og at hendes overvejelser desangående ikke er dokumentere-
de. 



   Side 2  

Læge Irene Hage har været ansat ved Akuttelefonen 1813 siden de-
cember 2013 som visitator. Hun har været aktiv og har taget mange 
vagter. Hun er rutineret, har et tilfredsstillende fagligt virke og har ikke 
tidligere haft klager fra patienter eller kollegaer. 

Ved Akuttelefonen foretages rutinemæssige fokuserede statusscree-
ninger af visitatorernes virke. Ved screeningen ses på vagtrapporter, 
voicelogs, journalnotater, klagesager og tilbagemeldinger fra kollegaer i 
vagtcentralen. 

Hendes virke har ikke tidligere givet anledning til kritik eller overvejelser 
om yderligere statusevaluering. 

At Irene Hage kunne have håndteret dette forløb bedre er uomtvisteligt, 
men hendes lægelige vurdering, som lå til grund for visitationen og ha-
stegraden skete på baggrund af de data og oplysninger, hun havde på 
dette tidspunkt. 

Det er derfor, efter vores mening, en uforståelig hård sanktion hun på-
tænkes pålagt ud fra dette enkeltstående patientforløb, som ikke er ud-
tryk for hverken inkompetence eller manglende omhu. 

Vi har uændret tillid til Irene Hages faglig virke og tilbyder at være Sty-
relsen behjælpelig med en øget personligt rettet faglig støtteindsats i 
hendes faglige virke ved Akuttelefonen det næste år. 

Med venlig hilsen 

 

Christian Visby Carlsen    Peter Anthony Berlac      Freddy Lippert 

Sektionsleder      Enhedschef                              Direktør 

  
 
 
 


