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UTH-rapportering for privathospitaler og speciallægeklinikker 

 

Formålet med denne miniguide er at informere om, hvilke forpligtelser privathospitaler har, og hvad 

der teknisk set skal til for, at privathospitalerne kan arbejde med oplysningerne i DPSD.  

 

Et privat behandlingssted kan enten være registreret som et privathospital eller som en 

speciallægeklinik i DPSD. Hvis jeres behandlingssted er registreret som et privathospital, er I 

forpligtet til at behandle jeres egne rapporterede hændelser. Den registrering, jeres behandlingssted 

har i SOR (Sundhedsvæsenets Organisationsregister), er bestemmende for, hvordan I er registreret i 

DSPD. 

  

Overordnet består DPSD af tre delområder: 

  

  

 
  

  

  

Rapportering 

Rapportering af en utilsigtet hændelse vedrørende privathospitaler og hospice foretager I online. 

Sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende rapporterer via https://stps.dk/da/rapporter-en-

utilsigtet-haendelse. 

  

I søgefunktionen under ”Hvor skete hændelsen” skal I vælge ”Privathospital og hospice” og 

”Acceptér”. I den næste dialogboks kan I fremsøge enheder i hele landet: 

  

https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse
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De privathospitaler, I får vist, er dem, der i SOR er angivet som ”privat” institutionsejer (IE) og som 

”hospital” i typen sundhedsinstitution (SI). Hvis I ikke kan finde et bestemt behandlingssted, kan det 

være, fordi behandlingsstedet i SOR er registreret som ”speciallægepraksis” i typen 

sundhedsinstitution. Klik på ”Tilbage”, vælg ”Speciallæger” og følg opslaget for at undersøge, om det 

er tilfældet. 

  

Hændelser vedrørende enheder, der vises under ”Speciallæger”, vil automatisk blive behandlet af 

regionen. Den enkelte region tager stilling til, på hvilken måde hændelsesstedet skal inddrages i 

opfølgningen på hændelsen. 

  

Hvis I ikke mener, at I er registreret korrekt, kan I kontakte Sundhedsdatastyrelsen, som administrerer 

SOR: servicedesk@sundhedsdata.dk. 

  

Sagsbehandling og dataanvendelse 

Hvis I er registreret som privathospital, skal I sikre jer, at I opfylder forudsætningerne for at leve op til 

forpligtelsen til at behandle egne sager, herunder, at: 

-          der er adgang til Sundhedsdatanettet 

-          der er oprettet en lokal SEB-administrator (Sundhedsministeriets Elektroniske Brugerstyring) 

-          den enkelte bruger har en digital signatur. 

Sundhedsdatastyrelsen varetager drift og support af Sundhedsdatanettet og SEB. Du kan læse mere 

her: https://services.nsi.dk/OmNSIservices/supportingServices.  

  

mailto:servicedesk@sundhedsdata.dk
https://services.nsi.dk/OmNSIservices/supportingServices
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Sagsadgang 

Hændelser, der er rapporteret til et privathospital, kan ikke initialmodtages eller sagsbehandles af 

andre end personer, som i SEB er tilknyttet hospitalet. Når den enkelte sag er færdigbehandlet lokalt 

og skal sendes ind til Styrelsen for Patientsikkerhed, bliver felter med personoplysninger automatisk 

slettet. Sagsbehandleren skal forinden have anonymiseret eventuel fritekst. Herefter kan rapporten 

indgå i patientsikkerhedsarbejdet nationalt. I har som behandlingssted adgang til jeres afsluttede 

sager. 

  

Spørgsmål vedrørende oprettelse i SEB samt funktionalitet og fejl i DPSD skal rettes til 

Sundhedsdatastyrelsen på servicedesk@sundhedsdata.dk.  

Spørgsmål af mere faglig karakter, fx om rapporteringspligt, skal rettes til le-

kontor@patientombuddet.dk. 
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