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Formål: at sætte fokus på hvordan utilsigtede 

hændelser kan bidrage til læring over 

sektorgrænser og gøre os klogere på, hvordan 

vi kan forebygge uhensigtsmæssig 

dokumentation og kommunikation 

Dokumentation, der forebygger utilsigtede 

hændelser (UTH)
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Kilde: Dansk Patientsikkerhedsdatabase, Årsberetning 2018. April 2019

Udvikling i antal af utilsigtede hændelser fra 2012-2018 – Dansk Patientsikkerhedsdatabase. 



Kilde: Dansk Patientsikkerhedsdatabase, Årsberetning 2018. April 2019

Antallet af utilsigtede hændelser der i Danmark er blevet rapporteret et andet sted 

end hændelsesstedet i 2017-2018 – Dansk Patientsikkerhedsdatabase. 



Kilde: Dansk Patientsikkerhedsdatabase, Årsberetning 2018. April 2019

Antallet af utilsigtede hændelser der er rapporteret af hh. patienter/pårørende og 

sundhedspersonale - opdelt på klassifikationer i 2018 – Dansk Patientsikkerhedsdatabase



Samarbejde med risikomanagere på tværs af sektorgrænser

• Skal sikre læring på tværs: 
”hvad sker der på den   

anden side af hækken?”

• Skal bidrage til et overblik over 

hvor/hvornår det går galt og 

rette arbejdsgange ind derefter

• Skal bidrage til øget 

patient/borgersikkerhed



UTH case
76-årig Tove

Enke

Demens

Kræft i nyrebækken 

Hoftefraktur

Udskrives til hjemmeplejen med 

opfølgning fra medicinsk 

afdeling

Tove skal have hjælp til personlig 

pleje, toiletbesøg, ernæring, 

væskeindtag, medicindispensering, 

medicinadministration, ét besøg om 

natten 

Ingen plan for ernærings-

og væskeregistrering  

Besøg af sygeplejerske og læge fra 

medicinsk afdeling. Hjemmeplejen 

bedes være opmærksom på sufficient 

ernæring og væskeindtag

Ingen deltagelse af 

personale fra kommunen

Indlægges på akutafdeling (24 dage 

efter udskrivelse). Diagnose: akut 

nyreinsufficiens, kræft i nyrebækken, 

dehydreret

Udskrives (6 dage efter) med vanlig hjælp/sygepleje og 

en plan for væsketilførsel med supplering af s.c. NaCL til  

1500 ml. 

Medicinsk sygeplejerske følger borger hjem og beder 

hjemmesygeplejerske måle BT i 2 dage 

Ingen deltagelse af personale fra 

kommunen

Indlæggelses-

rapporten: 

funktionsevne er 

ikke opdateret 

efter udskrivelse 

for 3 uger siden



UTH case - fortsat
Korrespondancebrev fra 

hjemmesygeplejerske til medicinsk 

afdeling (4 dage efter udskrivelse): er 

det muligt at få ryddet op i borgers 

medicin, da Tove har svært ved at 

indtage dette?

Hjemmeplejen forholder sig ikke til 

udskrivelsesrapport, måling af BT,  

væskeplan 

Korrespondancebrev retur fra 

medicinsk afdeling (samme dag), med 

begrundelse for nuværende 

medicinering, som skal videregives til 

pt. 

Der udbedes samtidig svar på status 

for ernærings- og væskeindtag.

BT: 110/78, P: 75 

vægt: 65,8 kg 

dokumenteres i 

borgerjournal

Der sendes ingen 

korrespondance til 

medicinsk afdeling. 

Ingen dokumentation 

på ernærings- og 

væskeregistrering

Datter kontakter medicinsk 

afdeling. Fortæller at borger 

har tabt sig ca. 11 kg. over 3 

uger

Datter føler ikke at 

hjemmeplejen kan løfte 

opgaven

Akut besøg fra medicinsk 

afdeling (læge/spl) samt 

forløbsansvarlige 

hjemmesygeplejerske

Diagnose: Klinisk dehydreret. 

Væskeregistrering: max indtag 

på 1000 ml og ingen 

supplement med s.c. NaCL

trods ordination.

BT 88/58. Muligt skred i 

nyrefunktionen, sepsis kan 

ikke udelukkes.

Borger indlægges. 

Diagnose: faldende funktionsniveau, daglige 

opkastninger uden påvist årsag. 

Hjemmeplejen har ikke reageret på oplæg til 

væsketerapi (s.c. væske og væskeskema)

Borger udskrives senere til korttidsplads

Første gang at 

afdeling og 

hjemmepleje er 

samlet



De væsentligste sikkerhedsbrist

• Uklarhed om hvem der er ansvarlig for borgers behandlingsforløb. Sygehus og kommune sender 

korrespondancebreve, men der følges ikke op og handles på de tiltag, som sættes i gang. Der 

mangler en tydelig fælles plan for, hvordan der skal samarbejdes på tværs af sektorgrænse

• Der er i forløbet ikke fokus på tidlig opsporing af kritisk sygdom samt systematisk opfølgning på 

konkrete målinger

• Der mangler en tydelig koordinering af forløbet i forhold til hvem, som har ansvaret og følger op 

på de observationer og handlinger som foretages, både i regi af sygehus, kommune og egen 

læge

Overordnende tiltag i handleplanen til forbedring af patient-/borgersikkerheden

• I sygehusregi indføres der skrøbelighedsvurdering på ortopædkirurgiske patienter indenfor 48 

timer. Vurderes patienten skrøbelig, sendes en korrespondance til kommunen ift. at planlægge et 

tværsektorielt møde efter udskrivelsen

• Udskrivelse og planlægning af videre behandlingsforløb aftales i samarbejde med sygehus, 

kommune og pårørende i borgers eget hjem

• Sygehus og kommune deltager sammen i det første møde i borgers eget hjem

• Der sættes her fokus på fælles planlægning af det videre forløb. Herunder, hvordan og til hvem 

der skal kommunikeres til på tværs af sektorgrænse

UTH-case - analyseresultat



FMK i sektovergange case 

Borger udskrives fra sygehus efter stor 

rygoperation. Får store doser oxycontin og morfin.

Hjemmesygeplejerske dispenserer

Der mangler afstemning af FMK fra 

sygehuset. Der er medsendt en 

udtrapningsplan i papir, men planen er  

ikke dokumenteret i FMK

Efter 2 uger begynder sygeplejerske at stille 

spørgsmål til, om borger ikke snart skal trappe 

ud. Der ordineres oxycodon hos egen læge til 

udtrapning 

Oxycodon ordineres også som 

fast og uden bemærkning om 

udtrapning. Det fremkommer i 

FMK som en øgning i 

smertebehandlingen. Med den 

konsekvens at borger i stedet 

for at trappe ud, øges i 

smertestillende. 

FMK er det sundhedsfaglige redskab sygeplejersker skal 

dispensere efter, da det er her ordinationerne ligger. 

Præparatet er blevet ordineret som fast og bliver 

dispenseret som fast uden udtrapning.

Dispenseringsæskerne er ikke indrettet til mange 

givninger og derfor opstår der forvirring for 

hjemmeplejen omkring, hvilke tabletter borger skal 

have, da de ikke kan tælle det rigtige antal. 

For at reducere risikoen for flere fejl, 

endte det med at én 

hjemmesygeplejerske overtog ansvaret 

for udtrapningen. Efter gentagne 

korrespondancer med egen læge, et 

grundigt og meget tidskrævende arbejde 

med at oplære borger i selv at kunne 

administrere sin medicin - lykkedes det at 

trappe borger ud.



Forbedringsindsatser med fokus på den gode 

dokumentation og kommunikation  

Arbejdsgangsanalyser over 

sektorgrænser



Husk at rapportere utilsigtede 

hændelser! 

Når vi i fællesskab tør tale om vores 

fejl eller nærved hændelser, kan vi 

forebygge at de sker igen 



Spørgsmål?


