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Værd at vide

Om samlerapportering
Hvorfor samlerapportere?
Hovedformålet med samlerapportering
er at skabe øget lokal læring og deri
gennem øget patientsikkerhed. Ved at
samlerapportere frigives tid, som kan
bruges til den lokale læring. Erfaringer
fra pilotprojektet viser, at samle
rapportering:
• frigiver tid til lokalt læringsarbejde
• synliggør mønstre og tendenser i
utilsigtede hændelser
• sætter fokus på patientsikkerhed
• øger bevidstheden om utilsigtede
hændelser blandt personalet
• gør læring tidstro og aktuel.

Hvordan gør man?
Når en medarbejder i kommunen bliver
bekendt med en af de ovennævnte
utilsigtede hændelser, registrerer med
arbejderen hændelsen med få kryds
på et papirregistreringsskema, som fx
ligger fremme på personalekontoret.
Der findes et papirskema for hhv. ’fald’
og ’medicin ikke givet’. Det betyder,
at rapportering ikke bliver afhængig
af medarbejdernes skriftlige og/eller
IT-kompetencer.

Eksempel på et registreringsskema:

Hvad er samlerapportering
og hvordan gør man?
Samlerapportering er en nem og simpel
metode til rapportering af utilsigtede
hændelser af mindre alvorlig karakter.
I stedet for at rapportere utilsigtede
hændelser enkeltvis til Dansk Patient
sikkerhedsdatabase (DPSD), registre
res hændelserne på et papirskema
og antallet rapporteres til DPSD den
efterfølgende måned.
Hvilke typer hændelser kan
samlerapporteres?
Utilsigtede hændelser, hvor patienten/
borgeren er faldet eller medicin ikke er
givet, og som er klassificeret som ’ingen
skade’ eller ’mild skade’, skal samle
rapporteres. Alle andre utilsigtede hæn
delser rapporteres som vanligt i DPSD.
Styrelsen for Patientsikkerhed estimerer,
at op mod halvdelen af alle hændel
ser rapporteret fra kommunerne – ca.
60.000 årligt – kan samlerapporteres.

Efter en måned opgøres det samle
de antal utilsigtede hændelser for
hhv. ’fald’ og ’medicin ikke givet’ og
rapporteres på en simpel måde i DPSD.
Hver enhed/arbejdsplads i kommunen
skal udvælge en medarbejder, der har
ansvar for dette (se yderligere under
organisering på næste side).

Stednavn:_______________________
Registrering af utilsigtede hændelser (UTH) – ”Medicin ikke givet”
I skemaet registreres ”Medicin ikke givet”, der kan kategoriseres under:
Ingen skade = Der er intet at mærke på patient/borger efterfølgende.
Mild skade = Lettere forbigående skade, som ikke kræver øget behandling eller øget plejeindsats.

Alle andre UTH’ er skal rapporteres via www.dpsd.dk.
Måned:__Maj_______________________

År:____2019_________________

Skemanummer (hvis der er flere skemaer i samme måned): ________
Omstændighed:
Sæt kun ét kryds.
Nr.
1
2

Navn på borger/patient

Dato

Tid

Anna Jensen

22/5

14

Niels Jensen

23/5

17

Fast
medicin

Sidedosering

Fast +
sidedosering

X
X

Andet

Bemærkninger

Anna var til fødselsdag hos datter
Medicin lå ikke sammen med den
faste medicin

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Antal
Antallet i de mørkere grønne felter gøres op på månedsbasis og rapporteres i DPSD i den efterfølgende måned.

Forebyggende tiltag, handleplan m.v.
1. Vi har til ugemøde drøftet vigtigheden af at huske at tjekke og give medicin med til borgere, der skal ud af huset.
2. Vi har sat fokus på, at man altid gennemgår medicinliste. Vi har lavet små sidedoseringskort (påmindelse om at

Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67 · 2300 København S
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borger får medicin ved siden af den faste, inkl. start- og seponeringsdato for sidedosering), som man kan klistre på
doseringsæsker til fast medicin.
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Eksempel på læring på
baggrund af samlerapportering
Personalet på et plejehjem har igennem
et stykke tid observeret, at Niels på 88
år, ofte oplever smerter i forbindelse
med morgenpleje. Social- og sundheds
hjælperne forklarer smerterne med, at
Niels har sovet dårligt, har stive led mv.
Plejehjemmet har for nyligt imple
menteret samlerapportering, og på et
ugemøde gennemgås papirregistre
ringsskemaet for ’medicin ikke givet’.
Ved gennemgang identificerer perso
nalet et mønster, der viser, at Niels otte
gange inden for den seneste måned
ikke har fået sin faste smertestillende
medicin, som skal gives kl 06. I be
mærkningsfeltet er det beskrevet, at
Niels ikke har fået sin medicin, fordi
han har sovet. På mødet går det op for
personalet, at nattevagten ikke har gjort
dagvagten opmærksom på, at de ikke
har givet Niels sin medicin, fordi de vur
derede, at han havde brug for at sove.
Efter at have fundet årsagen til Niels’
smerter har personalet sat fokus på
en god overlevering i vagtskifte samt
vigtigheden af at give medicin som
ordineret.
Mønsteret afdækket af samlerapporte
ringen har derudover sat gang i samtaler
om andre forebyggende tiltag og for
bedringer af patientsikkerheden.
Kommunal organisering i forhold til
implementering af samlerapportering
Implementering af samlerapportering vil
ske over tre runder. Første runde starter
oktober 2019, anden runde i februar
2020 og tredje og sidste runde starter
april 2020. Ved tilmelding skal kommu
nen tilmelde sig én af de tre runder.
Når I som kommune tilmelder jer imple
mentering af samlerapportering, skal
I udpege en, som skal have ansvar for
implementering af samlerapportering i
kommunens enheder. Den implemente
ringsansvarlige vil fungere som bindeled
mellem Styrelsen for Patientsikkerhed
og kommunen. Til at bistå imple
menteringen i kommunen, kan den
implementeringsansvarlige med fordel
udvælge 1-2 tovholdere.

Kontaktoplysninger på den imple
menteringsansvarlige skal oplyses ved
tilmelding.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil
løbende bistå kommunerne med
støtte og sparring.

Erfaringer fra pilotprojektet viser, at
implementering af samlerapportering
er let for både medarbejdere og ledere.
Kommunerne, der deltog i pilotpro
jektet, har alle valgt at fortsætte med
samlerapportering efter pilotprojektet.

Baggrund for samlerapportering
At samlerapportere utilsigtede
hændelser i kommunerne udspringer af
en anbefaling i Ministeriet for Sundhed
og Forebyggelse (nu Sundheds- og
Ældreministeriet) og Patientombuddets
(nu Styrelsen for Patientsikkerhed)
serviceeftersyn af rapporteringsord
ningen for utilsigtede hændelser i 2014.

Lokal organisering i
kommunens enheder
Hver enhed udpeger en medarbejder
(lokal projektansvarlig), der har ansvar
for at rapportere det samlede antal
utilsigtede hændelser for hhv. ’fald’ og
’medicin ikke givet’ i DPSD. Dette gøres
på månedsbasis.
Tilbud om støtte til implementering
Styrelsen for Patientsikkerhed til
byder konsulentbistand og stiller
undervisningsmaterialer til rådighed i
implementeringsperioden, som løber
fra september 2019 til maj 2020.
En måned forud for hver implemen
teringsrunde afholdes en workshop,
som klæder den implementeringsan
svarlige og tovholdere på til at under
støtte implementeringen i kommunen.
Undervisningsmaterialet fra Styrelsen
for Patientsikkerhed henvender sig
til medarbejdere og lokale projekt
ansvarlige. Undervisningsmaterialet
består bl.a. af PowerPoints og
informationspjecer. Der arbejdes
endvidere på en informationsfilm.

Her blev det anbefalet at undersøge, om
rapporteringen af utilsigtede hændelser
kan forbedres, herunder gøres mere
enkel. Undersøgelsen udmundede i et
pilotprojekt, der løb fra 2016-2017 med
10 kommuner, der afprøvede samle
rapportering.
Evalueringen af pilotprojektet peger på,
at metoden skaber k ortere læringsloops
og mere kvalitet i det lokale lærings
arbejde, hvorfor samlerapportering nu
udbredes til alle kommuner.
Har du brug for en afklarende sam
tale om, hvordan I kan implementere
samlerapportering i jeres kommune, så
kontakt oversygeplejerske Janet Johan
nessen: jajo@stps.dk / tlf. 6193 9609.

Tilmelding
Tilmelding sker til en af tre implementeringsrunder og w
 orkshops efter først-til-mølle-princippet
Runde 1 (oktober 2019) 4 surveys.enalyzer.com?pid=h8n6f4g3
Workshop: 5. september 2019 (sted følger)
Runde 2 (februar 2020) 4 surveys.enalyzer.com?pid=k3g8dehu
Workshop: 14. januar 2020 (sted følger)
Runde 3 (april 2020) 4 surveys.enalyzer.com?pid=ped3g8m2
Workshop: 5. marts 2020 (sted følger)
Frist for tilmelding er fredag 28. juni 2019.

www.stps.dk

