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Samlerapportering af
utilsigtede hændelser
Hvad er samlerapportering?
Samlerapportering er en ny måde at rapportere
bestemte utilsigtede hændelser på. I stedet
for at rapportere til Dansk Patientsikkerheds
database (DPSD) skriver du dem på et papir
skema, der ligger fremme på din arbejdsplads.
Hvilke utilsigtede hændelser skal
registreres på papirskemaer?
Der er to typer utilsigtede hændelser, som
skal registreres på hver sit papirskema:
–– Når en patient/borger er faldet
–– Når en patient/borger ikke har fået sin
medicin.
De utilsigtede hændelser skal kun registreres
på papirskemaet, hvis den utilsigtede hændelse medførte ”ingen skade” eller ”mild skade”.

Utilsigtede hændelser
En utilsigtet hændelse er en hændelse
eller fejl, som enten har eller kunne have
gjort skade på patienten/borgeren.
Du kan læse mere på stps.dk/uth

Hvordan gør du?
Det tager kun et øjeblik at skrive en utilsigtet
hændelse på papirskemaet. Der er to skemaer.
Et til ”fald” og et til ”medicin ikke givet”.
På skemaet skal du udfylde:
–– navn på patient/borger
–– dato og tidspunkt for hændelsen
–– omstændigheden for hændelsen med ét
kryds
–– bemærkninger, som du finder relevante for
hændelsen.
Skemaerne gælder for én måned ad gangen.
Når måneden er slut, samles skemaerne
sammen, og nye lægges frem. De utilsigtede
hændelser bliver herefter rapporteret samlet til
DPSD af den medarbejder, din arbejdsplads har
udpeget til opgaven.

Ingen eller mild skade
Ingen skade = Der er ingen konsekvenser
for patient/borger.
Mild skade = Lettere skade, som ikke
kræver øget behandling eller øget
plejeindsats.

Stednavn:_______________________

Stednavn:___________________

Registrering af utilsigtede hændelser (UTH) – ”Medicin ikke givet”

Registrering af utilsigtede hændelser (UTH) – ”Fald”

I skemaet registreres ”Medicin ikke givet”, der kan kategoriseres under:

I skemaet registreres fald, der kan kategoriseres under:

Ingen skade = Der er ingen konsekvenser for patient/borger.
Mild skade = Lettere forbigående skade, som ikke kræver øget behandling eller øget plejeindsats.

Ingen skade = Der er ingen konsekvenser for patient/borger.
Mild skade = Lettere forbigående skade, som ikke kræver øget behandling eller øget plejeindsats.

Alle andre UTH’er skal rapporteres via www.stps.dk/uth.

Alle andre UTH’er skal rapporteres via www.stps.dk/uth
Måned:_________________

Måned:___________________________

Nr.

Navn på borger/patient

Dato/tid

Omstændighed:

for faldet

Sæt kun ét kryds

Dato

Tid

1

Fysiske
forhold

Fysiske
formåen

Andet

Bemærkninger

Hvornår skulle
medicinen
være givet?
Nr
1

3

2

4

3

6
7
8
9
10
11
12

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

Andre dispenseringsformer: Fast
medicin, der ikke kan dispenseres
(ophældes) i dosisruller/poser eller
medicinæsker, fx dråber, salve,
insulin eller Pradaxa.

Fast medicin:
Medicin, der kan dispenseres
(ophældes) i dosisruller/poser
eller medicinæsker.

2

Forebyggende tiltag, handleplan m.v.

År:_____________________

Skemanummer (hvis der er flere skemaer i samme måned): ________

År:___________

Skemanummer (hvis der er flere skemaer i samme måned): _______

5

Det er vigtigt, at du fortsat rapporterer alle andre
utilsigtede hændelser til DPSD (stps.dk/uth).

Fordele ved samlerapportering
–– Det er hurtigt og let for jer at registrere
utilsigtede hændelser
–– Det giver mere tid til at lære af og forebygge
UTH’er
–– Det sætter fokus på patientsikkerhed og
giver større åbenhed om fejl
–– I bliver involveret i arbejdet med patient
sikkerhed
–– I kan se mønstre og tendenser i UTH’er
–– Det er lettere for jer at vurdere effekten af
de forebyggende handlinger.

Navn på
borger/patient

Dato

Tid

Andet:
Kan fx være engangsordination og
pn-medicin (efter behov).

Omstændighed:
Sæt kun ét kryds.
Fast
medicin

Andre
dispenseringsformer

Begge
dele

Andet
Bemærkninger

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.

