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1. Indledning  
 
Arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH-arbejdet), som har til formål at forbedre 
borgernes sikkerhed på de sociale tilbud og institutioner, har været under 
implementering og udvikling siden maj 2011.  
 
I 2016 er der rapporteret i alt 1299 hændelser fordelt på alvorlighedsgraderne som 
angivet i nedenstående tabel 1. 
 
Tabel 1: Antal utilsigtede hændelser rapporteret i 2016 fordelt på alvorlighed 

 
 
Rapporten indeholder en status på de fælles indsatsområder for socialområdet i 2016 
og 2017 fastlagt i årsrapporten for 2015 samt opgørelser af de utilsigtede hændelser, 
som er rapporteret i 2016 (se tabel 2-4 i bilag). På baggrund heraf fastlægger 
rapporten de vigtigste overordnede indsatser for at forbedre borgernes sikkerhed i 
2016 og 2017. 
 
Det er hensigten, at rapporten medvirker til tværgående videndeling om UTH-
arbejdet, herunder videndeling om hvilke hændelser, der medfører risiko og skade 
for borgerne. Derfor indeholder rapporten også beskrivelser af de mest risikofyldte og 
alvorligste utilsigtede hændelser, som er rapporteret fra socialområdet i 2016. 
 
 
 

Alvorlighed Skade 
Antal 
hændelser 

Ingen skade Ingen skade 930 

Mild Lettere forbigående skade, som ikke kræver øget behandling 

eller øget plejeindsats 
334 

Moderat Forbigående skade, som kræver indlæggelse eller 
behandling hos praktiserende læge eller øget plejeindsats 

eller for indlagte patienter øget behandling 
33 

Alvorlig Permanente skader, som kræver indlæggelse, behandling hos 
praktiserende læge, øget plejeindsats 
eller for indlagte patienter øget behandling, eller andre 

skader, som kræver akut livreddende behandling 

2 

Dødelig Dødelig 0 
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2. Status på indsatser for 2016 og 2017 
 

2.1 Sikker håndtering af medicin 

I 2016 som i de forløbne år, har der været arbejdet løbende med udfordringer og 
dilemmaer i forhold til arbejdet med at håndtere borgerenes medicin. Dette foregår 
såvel lokalt i specialområderne som i et samspil med PS-Administrationen.  
 
Implementeringen af specialområdernes sites i Sensum har for flere specialområders 
vedkommende også betydet drøftelser af en ensartet anvendelse af medicinmodulet, 
som igen har ført til mange drøftelser af, hvordan processerne omkring håndtering af 
borgernes medicin indrettes sikrest og mest korrekt. 
 
Disse drøftelser har smittet af på revideringen af retningslinjen for håndtering af 
lægemidler, som er blevet endeligt godkendt i januar 2017.  Revideringen har ført til 
ændringer, der tydeliggør ledelsesansvaret for håndtering af lægemidler og sætter 
øget fokus på samarbejdet med læger, håndtering af håndkøbsmedicin, 
naturlægemidler og kosttilskud samt på beredskab til behandling af anafylaktisk 
chok. 
 
e-læringskursus i medicinhåndtering på socialområdet er udviklet og klar til at blive 
taget i brug primo 2017. Se evt her: Medicinhåndtering på socialområdet 
 
2.2 Fælles MedicinKort 

Fælles Medicinkort (FMK) giver borgere og sundhedspersonale på tværs af sektorer 
adgang til oplysninger om borgernes medicin. Formålet med medicinkortet er at 
forhindre fejlmedicinering. I løbet af 2016 er alle specialområder blevet sikret en se-
adgang til FMK (Fælles MedicinKort) via FMK-online. Adgangen har til formål at sikre, 
at specialområderne har adgang til de oplysninger, der ligger i FMK om lægernes 
ordinationer til borgerne i specialområderne. Se-adgangen er begrænset til et mindre 
antal medarbejdere, fordi medarbejdere uden sundhedsfaglig autorisation skal have 
adgang på lægelig delegation fra den lægefaglige direktør. Derfor ikke er der  ikke 
løbende se-adgang til FMK i alle afdelinger. Alle specialområder har derfor fortsat 
andre arbejdsgange til at indhente og modtage oplysninger om ordinationer fra 
læger. Der har derfor været stillet spørgsmålstegn ved om se-adgangen faktisk øger 
sikkerheden for at specialområdet altid modtager korrekt information om 
ordinationer. Til gengæld øger den kendskabet til FMK og er dermed med til at 
forberede specialområderne på en implementering af FMK-modulet i Sensum, som vil 
sikre, at der altid er overensstemmelse mellem FMK og borgerens medicinskema i 
Sensum. 
 
2.3 Fokus på læringspotentiale i UTH-arbejdet  

UTH-arbejdet har til formål at løfte læring af utilsigtede hændelser fra individ-niveau 
til system-niveau for at sikre den enkelte borger bedst muligt. Med afsæt i 
sundhedsloven har UTH-arbejdet hidtil primært været rettet mod hændelser, der er 
sket i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed.  
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Retningslinjen for utilsigtede hændelser; sikkerhed for borgeren er blevet revideret i 
løbet af 2016 og godkendt og udsendt primo 2017. I retningslinjen er det 
tydeliggjort, at det er alvorlighed og læringspotentiale i en hændelse, der er 
afgørende for, om den skal behandles som en UTH. Det vil sige, at det ikke alene er 
hændelser, der er sket i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, der skal 
behandles som UTH'er. Desuden er det præciseret, at vi på socialområdet altid 
behandler uventede dødsfald, selvmord og hændelser, hvor borgere skader eller 
begår vold mod andre borgere som utilsigtede hændelser. 
 
Der er hermed lagt op til fortsat og kontinuerligt fokus på borgernes sikkerhed.  
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3. Indsatsområder 2017 og 2018 
De ovennævnte indsatser i 2016 vil fortsætte i 2017, således at der fortsat vil være 
fokus på  

1. implementering af FMK-modulet i Sensum samt  
2. udvidet fokus i arbejdet med UTH. 
3. sikker håndtering af lægemidler,  

 
Desuden synes et mønster i de rapporterede hændelser med alvorlighedsgraderne 
moderat eller alvorlig at kalde på indsatser omkring: 

4. opfølgning med systemfokus særligt på hændelser med moderat 
alvorlighedsgrad 

5. forebyggelse af uheld i forbindelse med brug af hjælpemidler 
 
Disse 5 indsatsområder uddybes i det følgende. Indsatserne 1. og 2. har højst 
prioritet. 
 
3.1 Implementering af FMK-modulet i Sensum 

FMK er nu implementeret i sundhedsområdet, også i kommunerne. Der er ikke 
fastsat nogen frist for hvornår socialområdet i kommunerne og regionerne skal tage 
FMK i brug. Men nu hvor de fleste af vores samarbejdspartnere allerede er eller snart 
vil være vant til at give og modtage information om ordinationer af lægemidler via 
FMK, er det mest sikkert for borgeren, at også vi på det regionale socialområde 
modtager informationerne ad denne kanal. Hvis vores samarbejdspartner går ud fra, 
at også vi bruger FMK, kan væsentlige informationer smutte forbi os, og dermed 
udsættes borgeren for en risiko. 
 
Der bliver primo 2017 udarbejdet en projektplan for, hvordan FMK-modulet i Sensum 
bliver implementeret. Det har været en omfattende opgave at implementere FMK på 
sundhedsområdet. På socialområdet bliver opgaven mindst lige så omfattende, idet 
FMK her også skal kunne tilgås af medarbejdere uden sundhedsfaglig autorisation. 
Dette stiller krav om  

• Afklaring af roller og kompetencer i forhold til medicinhåndtering og i forhold 
til adgang til FMK 

• Ændringer af arbejdsgange omkring medicinhåndtering 
• Undervisning af alle medarbejdere i specialområderne 

Desuden vil implementeringen fx kræve 
• Inddragelse af samarbejdspartnere vedr. håndtering af borgernes medicin i 

implementeringen 
• Ændringer i anvendelsen af medicinmodulet i Sensum. Herunder log-in med 

digital signatur hver gang medicinmodulet tilgås 
• Tilretning af diverse lokale og fælles retningslinjer for håndtering af 

lægemidler. 
 

3.3 Udvidet fokus i UTH-arbejdet 

Med den reviderede retningslinje om UTH og Sikkerhed for Borgeren er det 
tydeliggjort alle utilsigtede hændelser af betydning for borgerens sikkerhed og med 
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potentiale for læring skal rapporteres, uanset om de forekommer i forbindelse med 
sundhedsfaglig virksomhed. Fremover betragtes fx hændelser, hvor borgere begår 
vold mod andre samt uventede dødsfald, selvmord og seksuelle krænkelser som 
utilsigtede hændelser. I 2017 vil vi drøfte, hvordan dette fokus implementeres og 
rette en særlig opmærksomhed mod hvilke typer af hændelser, der bliver 
rapporteret, samt hvordan der bliver fulgt op på dem. 
 
3.3 Sikker håndtering af lægemidler 

Som i de foregående år, handler langt størstedelen (1194=92 %) af det samlede 
antal af rapporterede UTH'er (1299) om medicinering. Antallet vidner om, at der 
håndteres lægemidler for mange borgere flere gange om dagen, og at det er en 
væsentlig del af indsatsen i specialområderne, selv om der primært er tale om en 
social indsats. Samtidig vidner antallet om, at medarbejderne på socialområdet har 
fokus på sikker og korrekt håndtering af lægemidler og ofte rapporterer en hændelse, 
når dette ikke lykkes – også når det ikke har en skadelig konsekvens for borgeren.  
 
Det fortsatte fokus på sikker håndtering af lægemidler vil i 2017 udmønte sig i 
implementering af den reviderede retningslinje, implementering af e-læringskursus, 
implementering af FMK-modulet i Sensum samt i lokale tiltag i specialområderne. 
 
3.4 Forebyggelse af uheld i forbindelse med brug af hjælpemidler 

Tabel 3 giver en række udvalgte eksempler på rapporterede hændelser med 
alvorlighedsgraden moderat. 5 af disse handler om uheld der er passeret i forbindelse 
med brug af hjælpemidler. Dette kalder på en undersøgelse af behovet for mere 
systematisk vedligeholdelse og risikovurdering i forbindelse med brug af 
hjælpemidler. Dette tages op med UTH-koordinatorerne i løbet af 2017. 
 
3.5 Opfølgning med systemfokus på hændelser med moderat alvorlighedsgrad 

Fokus i arbejdet med utilsigtede hændelser bør være på systemer frem for på 
individer. Kun hvis vi tager ved lære af den enkelte hændelse og anvender læringen 
til at få øje på en risiko og forebygger denne, får vi det optimale udbytte af UTH-
arbejdet. Det ses af sagsopfølgningerne på de moderate hændelser foretaget i 2016 
(se tabel 3), at opfølgningen ofte er foretaget i forhold til den enkelte borger, der har 
været udsat for en hændelse. Det fremgår ofte ikke, at man har tænkt på, om en 
lignende hændelse kunne opstå for en anden borger et andet sted i organisationen, 
og hvordan man vil forbygge dette. Dette tages op med UTH-koordinatorerne i løbet 
af 2017. 
 
 
4. Risikofyldte hændelser 
Fokus i arbejdet med utilsigtede hændelser er sikkerhed for borgerne. Det største 
potentiale for forbedring af sikkerheden for borgerne ligger i de mest risikofyldte 
hændelser. De 34 hændelser, der er klassificeret med alvorlighedsgraden ’moderat’, 
har haft en værre konsekvens for borgeren, end dem med ’ingen skade’ eller ’mild’, 
og kan derfor antages at repræsentere nogle typer af hændelser, som er mere 
risikofyldte end størstedelen af hændelserne med ’mild’ eller ’ingen skade’. 
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I 2016 er der rapporteret 2 hændelser med alvorlighedsgraden 'alvorlig'. De to 
hændelser og opfølgningen på dem er beskrevet i tabel 2. 
 
Der er rapporteret i alt 33 hændelser med alvorlighedsgraden 'moderat'.  I tabel 3 
skitseres udvalgte eksempler på dem. De giver anledning til de fælles 
indsatsområderne beskrevet i afsnit 3.4 og 3.5 
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Bilag   
 
Tabel 2: Alvorlige hændelser 2016 

Overskrift Kort resume Sagsopfølgning 

Patientuheld 
Epileptisk anfald 

under spisning 

En borger fik et epileptisk anfald mens han spiste og 
fik derved mad i luftrøret og var tæt på at blive 
kvalt. 

Der er fulgt op på hændelsen med en dybdegående 
analyse, og førte til forebyggende tiltag om: 
• Vurdering af borgerens arousal niveau og 

konsekvenser for, hvordan borgeren skal spise 
• Opmærksomhed på somatiske faktorer i borgernes 

risikoprofiler som medvirkende årsag til 
udadreagerende adfærd 

• Tilgængeligt håndfrit sæt til brug ved opkald til 112. 
Patientuheld 
Epileptisk anfald 

og fald ud af 

sengen 

En borger bliver fundet om morgenen liggende på 
gulvet, bevidstløs bleg og med opkast. 
Borgeren har epilepsialarm installeret under lagnet i 
sengen, men da borgeren var faldet ud af sengen, 
var denne alarm ikke aktiveret. 
Borgeren lægges i aflåst sideleje, behandles med 
pn-medicin og der ringes 112. Borgeren bliver 
indlagt til behandling og observation.  

Sagen er ikke færdigbehandlet ved rapportens 
udarbejdelse. 
Episoden forebygges med en ny procedure for, hvornår 
og hvor ofte borgeren skal tilses. Denne vil være fuldt 
implementeret ved borgerens næste aflastningsdøgn. 
Desuden indkøbes ny krampe-alarm og alarmmåtter, 
som placeres rundt om sengen. 
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Tabel 3: Moderate hændelser 2016; udvalgte eksempler 

Overskrift Kort resume Sagsopfølgning 

Selvmordsforsøg En borger har gennem 4 dage isoleret sig, undgået medarbejdere og 
sovet det meste af tiden. Den pågældende nat var han på sit værelse 
natten over. Medarbejder ringede på hans dørklokke kl 06:15, 
hvorefter en medarbejder tog kontakt til ham gennem samtale ved låst 
dør. Borger fortalte, at han havde det dårligt og han havde forsøgt 
selvmord. Medarbejderen åbnede sammen med kollega borgers dør og 
fik talt med ham. Borgeren fortalte at han med et lagen havde forsøgt 
at hænge sig selv. Borger virkede rolig, havde øjenkontakt, reagerede 
på tale og spørgsmål. 
Der var ingen mærker eller synlige skader på borgerens hals eller 
blodudtrækninger ved øjnene. Borger virkede umiddelbart rolig og var 
nem at samtale med. Han blev tilset af vagtlæge samme dag kl. 10:30, 
der vurderede ham til ikke at være selvmordstruet. 

Borger vil blive løbende tilset. 
Desuden kan medarbejderne prøve at 
samtale og aktivere ham med div. 
opgaver. Vi vil forsøge med 
luftepauser. 
 
 

Patientuheld 
Uheld med liften 

Da en borger skal liftes over i seng efter bad, virker det som hun får 
overbalance og glider ned mod sengen og derefter mod gulvet med 
højre side af hovedet først. Medarbejdere beroliger borgeren og 
hjælper hende op i seng. Hun fik Pamol kl. 11.00 og hvilede i ca. 2 
timer. Det havde god effekt.  
 
Hun virker helt som sig selv og kan godt snakke om episoden stille og 
roligt. 
 
Borgeren og medarbejderne undrer sig over hvad der skete og finder 
ikke en forklaring.  

Borgeren har fået nyt sejl til liften, 
der skal sikre, at hun ikke skrider 
forover også i de tilfælde sejlet er 
vådt. 
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Patientuheld 
Tryksår opstået 
grundet defekt 
vekseltrykmadras 
(rapporteret fra 

hjemmesygeplejen i 

kommunen) 

 
 

Hjemmesygeplejen kaldes ud til Bostedet på grund af et nyopstået 
tryksår. Sygeplejersken finder et tryksår helt inde ved endetarmen.  
Såret er opstået på grund af manglende luft i vekseltrykmadras og 
uden alarm. Desuden mangler indstilling af rohopude i kørestolen. 
Borgeren har muskelsvind og manglende følesans i nedre region. 
Tryksåret har behov for aflastning, så borger må tilbringe flere timer i 
sengen end vanligt og ligge på siderne, hvilket borger ikke bryder sig 
om.  
 
Personalet har behov for undervisning i håndtering og kontrol af 
hjælpemidler (seng, kørestolspude mv). Der er nu arrangeret 
undervisning af bostedets personale gruppe med kommunens 
sårsygeplejerske. 
 
Ifølge bostedets personale er det meget svært at rekvirere 
hjælpemidler, når et behov opstår. Sidst tog det dem 4 måneder at 
anskaffe en ny bækkenstol til denne borger, da udgiften skal betales af 
regionen. Dette kunne man med stor fordel se nærmere på. 

 
Mangler sagsopfølgning 

Patientuheld 
Fald fra kørestol 

En borger er faldet ud af sin kørestol inde i egen lejlighed. 
Respirationsvagten opholder sin i rum lige ved siden af. Borgeren får ud 
over slaget mod hovedet to flænger, der kræver syning eller limning. 
 
Vi kan ikke overvåge vores borgere 24 timer i døgnet, så muligheden 
for at sådan noget sker, er der altid. 
 
 
 
 
 

 
Hændelsen er drøftet med de 
pårørende. De vægter sikkerheden 
højt, så borgeren ikke kommer til 
skade igen, men også at borgeren 
har et privatliv. Aftalen er blevet 
følgende:  
 
Respirationsvagten har opgaven, da 
de er hos borgeren alle døgnets 
timer. Respirationsvagten skal lave 
hyppige tilsyn ved at se på borgeren, 
uden at borgeren føler sig overvåget. 
F.eks. ved at de placerer sig sådan, 
at de fra et andet rum kan se 
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borgerens kørestol uden at kigge 
direkte på ham. Ligeledes skal de 
være mere opmærksomme på lyde, 
som kan indikere at han ”rører” på 
sig. Dette er efterfølgende aftalt med 
respirationsvagten. 
 

Patientuheld 
Fald fra 

bækkenstol 

Borger sidder på bækkenstol som er kippet og kørt over toilettet, han 
efterlades som vanligt alene. Da vi kommer tilbage er borger faldet på 
gulvet. Han ligger på venstre side, men har bule i hovedet i højre side 
samt hudafskrabning på knæet. 
Borger blev meget psykisk påvirket af uheldet. Han har efterfølende 
fået ny bækkenstol. 

Borgeren har fået en ny bækkenstol 
med en større understøttelsesflade 
samt en blød sele omkring hoften, 
når borgeren forlades, og kun når 
borgeren ønsker det. 

Behandling og 
pleje 

Da dagvagten kommer til beboerens lejlighed kl 07.15, står en havedør 
åben. Der er få graders varme udenfor, og beboeren ligger uden dyne, 
kun iført ble og top. Beboeren er meget kold. Beboeren opvarmes med 
dyner og senere et varmt bad. 
 
Beboeren kan ikke rejse sig og lukke døren. kognitivt kan beboeren 
ikke handle på, at hun fryser, så hun er ikke i stand til at kontakte 
personale. Aftenvagter og nattevagter skal være mere opmærksomme 
med at få lukket alle døre og vinduer til natten 

Mangler sagsopfølgning 

Overlevering af 
information, 
ansvar, 
dokumentation 

Beboer ledsages til sårklinik, men besøget og den videre behandling 
bliver ikke dokumenteret. Dette indebærer, at beboer ikke kommer til 
opfølgende behandling. 
Beboerens fysiske tilstand forværres dagligt, hvorfor et fortsat og 
kontinuerligt behandlingsforløb er vigtigt. Ud fra beboerens fysiske 
tilstand i dag kan det ikke vurderes, hvorvidt tilstanden er forværret i 
forhold til seneste besøg på sårklinikken. Der bliver efter 
opsporingsarbejde opdaget, at der ligger en plan. Denne følges efter 
opdagelse 

Mangler sagsopfølgning 

Andet  
Krænkende 

Tre unge mandlige beboere gejlede hinanden op på et niveau, hvor al 
korrektion prellede af. De smadrede med forskellige slagvåben et stort 

Vikar er instrueret i at benytte VTC 
skema. To ud af tre af de omtalte 
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adfærd møbel til pindebrænde i stuen og truede i kådhed en medarbejder med 
et stort bat. Senere sad de i stuen, hvor de blev mere og mere seksuelt 
orienterede sprogligt. De begyndte at rette fokus på medarbejderen 
ved at lave bevægelser med kroppen og tungen på en upassende 
måde. En af de unge mænd ville give medarbejderen en krammer, 
hvilket medarbejderen bestemt frabad sig. Medarbejderen skubbede 
ham væk 3-4 gange uden at det stoppede og slutteligt gav 
medarbejderen et så hårdt skub på den unges bryst, at han mistede 
balancen og faldt ned i en stol. 

unge mænd er ikke længere anbragt 
på institutionen. I den 
mellemliggende periode er der 
foretaget forskellige tiltag med 
udelukkende fast personale, øget 
antal af nattevagter etc. 

Medicinering  
Medicin seponeret 

ved en fejl 

Det var en rigtig travl aften. En kollega kommer for at spørge om jeg 
vil rette nogle medicinændringer på medicinskema på et 
aflastningsbarn - dette kan jeg godt lige gøre, idet jeg sidder ved 
computeren. 
Jeg bliver afbrudt et par gange i mellemtiden - og her går det sikkert 
galt, da jeg går ind under movicol, og kommer til at trykke på 
"annuller" knappen igen - så seponeres præparatet automatisk. 
Dette burde være opdaget - da også anden parten skulle/burde tjekke 
op på ændringerne. 
Dette har medført, at barnet ikke har fået afføringsmidlet movicol i 7 
døgn, hvor hun skulle have haft 1 brev pr. dag. Hun er derfor blevet 
forstoppet under opholdet og dette opdager forældrene for alvor, da 
hun kommer hjem til dem. 
 
 

UTH’en er grundigt gennemgået og 
analyseret på personalemøde. Der er 
to forhold: 
1: Proceduren for at printe nyt 
medicinskema: Man skal altid 
sammenholde nyt skema med det 
gamle, præparat for præparat – så vil 
man opdage, hvis der optræder 
utilsigtede ændringer på det nye 
skema.  
2: Personalet skal være opmærksom 
på ændringer – som her, hvor der 
pludseligt er udokumenterede 
ændringer i et barns medicin og 
forholde sig til, hvorfor et barn 
pludselig ændrer afføringsvaner.  
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Medicinering 
Længerevarende 

medicinsvigt - 

FMK 

Da patienten bliver afsluttet på ambulatorium for mani og depression 
får patienten eller personale ikke udleveret/tilsendt en 
medicinliste/ordination, så det er først 3 måneder senere ved en 
opfølgende samtale ved egen læge at fejlen opdages. I institutionens 
medicinliste stod Oxabenz anført som PN, men det var ved patientens 
afslutning fra ambulatoriet blevet ordineret som fast medicin. Det er en 
fejlkilde at institutionens medicinmodul ikke er forbundet med FMK. 
Patienten følte sig tiltagende deprimeret igennem et par måneder og 
udviklede et alkoholmisbrug. Patienten er nu på antabus og stoppet 
med sit alkoholmisbrug. 

Mangler sagsopfølgning 

Medicinering 
Tvivl om injektion 

er givet 

Da beboeren gennem tiden op til d. 15/11 opleves i afdelingen at have 
ændret adfærd tjekkes, hvornår beboeren sidst har fået injektion. Der 
er dokumenteret, at beboeren har fået injektion den 14/9. Frem til den 
15/11 er det ikke muligt at finde dokumentation for, at injektionen er 
givet. Det ser ikke ud, som om der er skrevet frem i kalenderen fra den 
14/9. Beboeren får ifølge ordination injektion hver 14. dag. 
Beboeren har gennem en periode ændret adfærd. Beboeren har været 
mere mistroisk og har oplevet, at personet har taget nogle af hans ting, 
at alle er efter ham og bagtaler ham. Han har givet udtryk for at 
tingene kører rundt i hovedet på ham, at han hører stemmer, og at han 
generelt ikke har det godt psykisk. Har gennem nogle uger løbende 
ønsket pn, og der har flere gange været behov for BVC-registreringer i 
forbindelse med, at beboeren har været vred og har smidt med ting fra 
stuen. 

Sagen er gennemgået på 
afdelingsmøde og der talt om, at det 
er yderst vigtigt, at medicin gives. I 
dette tilfælde har det betydet, at 
beboeren har fået en 
uhensigtsmæssig adfærd pga. den 
manglende medicin. 
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Medicinering 
Insulin 

To medarbejdere giver en beboer insulin med 10 minutters mellemrum. 
 
Lægevagten kontaktes med det samme, da fejlen opdages. Beboeren 
skal have målt blodsukker løbende gennem aften og nat. Beboeren skal 
spise noget brød og have noget at drikke. Falder blodsukkeret til under 
4, kontaktes vagtlægen igen. 
 

Der arbejdes fortløbende på at skabe 
en kultur der bærer præg af høj grad 
af koordinering og løbende dialog 
omkring opgaver og ansvar. 
 
Medicinudlevering er påført 
overlapsseddel, og det fordeles ved 
hvert overlap, hvem der er ansvarlig 
for at udlevere medicin til den 
enkelte borger. 
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Tabel 4: Antal hændelser rapporteret i 2016 fordelt på hændelsestype og alvorlighed 

Hændelsestype Ingen skade Mild Moderat Alvorlig Dødelig I alt 

Overlevering af 
information, ansvar, 
dokumentation 

5 4 1 0 0 10 

Gasser og luft 0 1 0 0 0 1 

Prøver, undersøgelser og 
prøvesvar 

1 0 0 0 0 1 

Behandling og pleje 8 5 2 0 0 15 

Infektioner 0 2 0 0 0 2 

IT, telefoni, infrastruktur, 
bygninger mv. 

2 2 0 0 0 4 

Medicinering, herunder 
væsker 

872 302 20 0 0 1194 

Medicinsk udstyr 
hjælpemidler, røntgen mv. 

8 4 0 0 0 12 

Patientuheld, herunder fald 
og brandskader 

7 10 6 2 0 25 

Selvskade og selvmord 0 3 1 0 0 4 

Patientidentifikation 1 0 0 0 0 1 

Anden utilsigtet hændelse 21 6 3 0 0 30 

I alt 925 339 33 2 0 1299 

 


