Guide til at udfylde klageskema
– når du på vegne af en anden person vil klage
over sundhedsfaglig behandling

Guide nr. 2, version 1, april 2016

Log på med nøglekort NemID

Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage over
sundhedsfaglig behandling i sundhedsvæsenet.
Regn med, at du skal bruge ca. 30 minutter på at udfylde
klageskemaet.
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Før du går i gang skal du have disse oplysninger klar:
• En fuldmagt, der giver dig ret til at klage på vegne af patienten
eller en pårørende til patienten.
• Navn og adresse på det behandlingssted eller den
sundhedsperson, du klager over.
• Dato/periode, som din klage handler om.
Log på med dit NemID:
1

Indtast dit bruger-id.

2

Indtast din adgangskode.

3

Klik på ”Næste”.
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Hvis du som virksomhed, organisation
eller patientvejleder udfylder skemaet,
skal du bruge NemID medarbejdersignatur
og logge på med nøglefil.
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Log på med nøglekort NemID

1

Find dit nøglekort og skriv nummeret,
der står ud for den viste kode.

2

Klik på ”Log på”.
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Sådan er skemaet opbygget

Overskrift på trin

Felter markeret med * skal udfyldes

Her er det område, hvor du skal udfylde klageskemaet.
Du skal minimum igennem ti trin, inden du kan sende
klagen. Trinnene ser du i boksene i venstre side.
Felter markeret med * skal du udfylde.
Du kan flere steder få hjælp til at udfylde et felt ved at
klikke på informationsknappen knyttet til feltet.

Når du har udfyldt trinnet, klikker du på
”Næste”. Knappen skifter fra grå til grøn,
når du har udfyldt alle obligatoriske felter
og kan gå videre til næste trin i skemaet.
Du kan også gå tilbage til tidligere trin ved
at klikke på ”Tilbage”.
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En kladde gemmes automatisk

Overskrift på trin

Felter markeret med * skal udfyldes

Hvis du går i gang med at udfylde et
klageskema, men ikke gør det helt
færdigt og ikke indsender det, bliver
der automatisk gemt en kladde.
Kladden gemmer oplysninger i hvert
trin, når du nederst på siden klikker
på ”Næste”.
Adgang til kladden finder du altid
øverst ved at klikke på ”Mine
kladder”.
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Hvem klager?

1

Vælg, at du som privatperson klager
på vegne af en patient eller en
pårørende.

2

Klik på ”Næste”.

1
2

5

Udfyld patientens kontaktoplysninger

1

Her skal du udfylde oplysninger om patienten:
• Patientens CPR-nr.
Eller markér, hvis patienten ikke har et CPRnr.
• Patientens fornavn og efternavn.
• Patientens e-mail, hvis du kender den.
• Patientens telefonnr.
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Vælg her, om du sender klagen på vegne af
patienten eller en pårørende til patienten.
(Hvis du vælger ”pårørende til patienten”,
skal du bagefter udfylde den pårørendes
kontaktoplysninger. Det trin er ikke vist i
denne guide).

2
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3

Klik på ”Næste”.
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Udfyld dine kontaktoplysninger, og hvorfor du klager for en anden person

Dit fornavn, efternavn og CPR-nr. er automatisk
udfyldt, fordi du er logget på med dit NemID.
1

Du skal selv udfylde:
• Adresse
• Postnr.
• By
• Telefonnr.
• E-mail

2

Oplys, hvad din relation til patienten er.

3

Oplys, hvorfor patienten ikke selv kan klage.

4

Klik på ”Næste”.
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Din klage
Du skal nu udfylde oplysninger om selve
klagen:

1

1

Oplys navn på behandlingsstedet, hvor det,
du klager over, fandt sted.

2

Oplys adresse på behandlingsstedet.

3

Oplys den periode, din klage handler om
(som minimum skal du oplyse måned og
år).
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Beskriv, hvilke(n) fejl, du klager over.

5

Oplys, hvornår der opstod mistanke om
fejlbehandling.

6

Oplys, hvorfor der opstod mistanke om, at
der var sket en fejlbehandling.
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Hvis du klager over behandling på mere
end et behandlingssted, kan du tilføje det
ved at klikke på den blå boks. Du skal
besvare samme seks spørgsmål for hvert
nye behandlingssted, du tilføjer til klagen.
Klik på ”Næste”, hvis du ikke vil tilføje
endnu et behandlingssted.
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Dialog om din klage

1

2

Du skal vælge, om du ønsker
at deltage i en dialog med
regionen om din klage.
Klik på ”Næste”.
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Hvem ønsker du skal have kritik?

1

Du kan vælge, hvem du ønsker
skal modtage kritik – enten
behandlingsstedet eller en/flere
sundhedspersoner
Inden du vælger, er det en god
idé at læse informationen om
dine valgmuligheder ved at
klikke på de to
.

2

Klik på ”Næste”.
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Hvem har betalt for behandlingen?

1

Du skal oplyse, hvem, der har
betalt for den behandling, du
klager over.

2

Klik på ”Næste”.
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Vedhæft dokumenter

1

Hvis du vil supplere din klage med
oplysninger i et dokument, kan du her
tilføje dokumenter.
Vær dog opmærksom på, at vi kun
behandler din klage over de
behandlingssteder, som du har nævnt
under trinnet ”klage”.

1

Du kan gå tilbage i skemaet, hvis du vil
tilføje endnu et behandlingssted til din
klage.

2

Klik på ”Næste” for at gå videre.
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Samtykke

Du skal give dit samtykke til, at vi må
indhente og videresende oplysninger,
der er nødvendige for at behandle din
klagesag.
Dit CPR-nr., fornavn og efternavn er
automatisk udfyldt, fordi du er logget
på med dit NemID.
1
1

Markér, at du giver dit samtykke.

2

Klik på ”Næste”.
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Tjek oplysningerne i din klage og indsend den

Du er nu igennem klageskemaet og har
udfyldt alle nødvendige oplysninger.
1

På siden får du en opsummering af de
oplysninger, du har givet i klageskemaet.
(Det er ikke vist her i guiden).

Du kan derfor kontrollere, at oplysningerne
er rigtige, inden du sender klagen til os.
1

For at sende klagen, skal du klikke på
”Indsend”.
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Kvittering – du kan printe eller gemme din klage

Patientklagecentret i Styrelsen for
Patientsikkerhed har nu fået din klage.
Hvis vi har spørgsmål, kontakter vi dig.

1

En kvittering er samtidig sendt til dig på
den e-mail, du har oplyst i klageskemaet.
1

Selve klagen er ikke sendt til din e-mail.
Hvis du derfor selv vil have en kopi, kan
du her enten printe din klage eller
gemme den som PDF.

2

Hvis du vil klage over andet end
sundhedsfaglig behandling – fx brud på
patientrettigheder eller over en afgørelse
om behandling med tvang, kan du finde
frem til rette klageskema, ved at klikke
på ”Til oversigt over klagemuligheder”.
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