
Psykiatri og Social
Administrationen

Kvalitet

 

Årsrapport
2017

Sikkerhed for borgerne

Status på arbejdet med 
utilsigtede hændelser 

på socialområdet

Marts 2018



2

Indhold

1. Indledning.............................................................................3
Tabel 1: Antal utilsigtede hændelser rapporteret i 2017 fordelt på alvorlighed .......3

2. Status på indsatser for 2017 og 2018....................................4
2.1 Implementering af FMK-modulet i Sensum..................................................4

2.2 Udvidet fokus i UTH-arbejdet ....................................................................4

2.3 Sikker håndtering af lægemidler ................................................................6

2.4 Forebyggelse af uheld i forbindelse med brug af hjælpemidler .......................6

2.5 Opfølgning med systemfokus på hændelser med moderat alvorlighedsgrad .....6

3. Indsatsområder 2018 og 2019 ..............................................7
3.1 Indsatsområderne fortsætter ....................................................................7

3.2 Sikker mundtlig kommunikation ................................................................7

Bilag..........................................................................................8
Tabel 2: Oversigt over alvorlige og dødelige hændelser 2017; 10 rapporterede 
hændelser i alt .............................................................................................8

Tabel 3: Alvorlige og dødelige hændelser 2017; 3 udvalgte eksempler med resumé 
og sagsopfølgning .........................................................................................9

Tabel 4: Antal hændelser rapporteret i 2017 fordelt på hændelsestype og 
alvorlighed .................................................................................................12

Tabel 5: Hændelser af typen 'Borger-/patientuheld, herunder bl.a. fald og 
brandskader' fordelt på underkategorier og alvorlighed ....................................13

Tabel 6: Antal rapporterede hændelser pr. år 2013-2017 fordelt på alvorlighed ...14



3

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. Det betyder, at alle medarbejdere i 
specialområdet kan rapportere utilsigtede hændelser med henblik på læring og 
forebyggelse. Alle rapporteringer til socialområdet i Region Midtjylland skal tages 
alvorligt og følges op på relevant vis. Det vil sige, at det skal være en del af kulturen 
alle steder på socialområdet, at enhver rapporteret utilsigtet hændelse modtages og 
gribes som en mulighed for at forbedre sikkerheden og tilbuddene for og til borgerne.  

I 2017 er der rapporteret i alt 1667 hændelser fordelt på alvorlighedsgraderne som 
angivet i nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Antal utilsigtede hændelser rapporteret i 2017 fordelt på alvorlighed

Rapporten indeholder en status på de fælles indsatsområder for socialområdet i 2017 
og 2018 fastlagt i årsrapporten for 2016 samt opgørelser af de utilsigtede hændelser, 
som er rapporteret i 2017 (se tabel 2-6 i bilag). På baggrund heraf fastlægger 
rapporten de vigtigste overordnede indsatser for at forbedre borgernes sikkerhed i 
2018 og 2019.

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 eksempler med resuméer og 
læringspunkter på de alvorligste utilsigtede hændelser, som er rapporteret fra 
socialområdet i 2017 (se tabel 3 i bilag).

Alvorlighed Skade Antal 
hændelser

Ingen skade Ingen skade 1116

Mild Lettere forbigående skade, som ikke kræver øget behandling
eller øget plejeindsats

476

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

65

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

9

Dødelig Dødelig 1
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2. Status på indsatser for 2017 og 2018
I starten af 2017 blev der aftalt indsatser for 2017 og 2018 med følgende 
overskrifter:

1. Implementering af FMK-modulet i Sensum 
2. Udvidet fokus i arbejdet med UTH

a.herunder særligt fokus på vold begået af borgere
3. Sikker håndtering af lægemidler 
4. Opfølgning med systemfokus særligt på hændelser med moderat 

alvorlighedsgrad
5. Forebyggelse af uheld i forbindelse med brug af hjælpemidler

I det følgende gives en kort status for hvor langt vi er nået med disse indsatser i 
2017.

2.1 Implementering af FMK-modulet i Sensum

Implementeringen af FMK-modulet i Sensum er sat i gang med implementering i SVO 
som pilotprojekt. Projektledelsen ligger hos Psykiatri og Social IT. Projektet består i 
at få afklaret, hvilke medarbejdere, der kan få adgang til oplysningerne i FMK, at få 
tilpasset arbejdsgange og retningslinjer omkring håndtering af lægemidler og at få 
oplært medarbejdere til nye arbejdsgange. 

Når FMK er implementeret i SVO følger de øvrige specialområder efter. Der lægges 
snarest muligt en rækkefølge og en tidsplan for dette. Arbejdet forventes at strække 
sig over 2018 og 2019.

Formålet med at implementere adgang til FMK er at forbedre medicinsikkerheden ved 
at sikre, at de relevante medarbejdere til enhver tid har adgang til de korrekte og 
opdaterede oplysninger om borgernes ordinationer.

2.2 Udvidet fokus i UTH-arbejdet

Da retningslinjen om UTH og Sikkerhed for Borgeren blev revideret i januar 2017 
blev det tydeliggjort, at alle utilsigtede hændelser af betydning for borgerens 
sikkerhed og med potentiale for læring skal rapporteres, uanset om de forekommer i 
forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Fra januar 2017 er fx hændelser, hvor 
borgere begår vold mod andre, samt uventede dødsfald, selvmord og seksuelle 
krænkelser blevet betragtet som utilsigtede hændelser. Hermed blev fokus i UTH-
arbejdet udvidet. Dette valg blev truffet på baggrund af en anbefaling fra 
Folketingets ombudsmand og som følge af socialtilsynets krav om, at vi registrerer 
hændelser, hvor borgere begår vold i tilbuddene. Dette giver mening i UTH-arbejdet 
på socialområdet, idet vi hermed får fokus på et aspekt af arbejdet med sikkerhed for 
borgerne, som er væsentligt at arbejde med på socialområdet. Med systematikken i 
UTH-arbejdet får vi bedre muligheder for at kende omfanget af hændelser og for at 
blive endnu dygtigere til at håndtere og lære af dem. 

Det udvidede fokus ses tydeligt i mønstret af rapporterede hændelser i 2017. 
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For det første ved at der er rapporteret 48 hændelser hvor borgere har begået vold 
(jf tabel 5 i bilaget) og 12 hændelser om selvskade og selvmord (jf tabel 4 i bilaget). 

For det andet ses det ved, at der er sket en væsentlig stigning i antallet af hændelser 
med alvorlighedsgraderne moderat og alvorlig:

(jf tabel 6 i bilaget)

Stigningen i antallet af moderate og alvorlige hændelser i 2017 skyldes, at der er 
rapporteret hændelser i kategorierne 'vold mod medborger/medpatient'1 og 
'selvskade og selvmord':

2017 Moderate Alvorlige

vold mod 
medborger/patient

13 4

selvskade og 
selvmord

7 3

(jf. tabel 4 og 5 i bilaget)

Rapporteringerne viser således, at vi med det udvidede fokus har fået ekstra fokus 
på hændelser af betydning for borgernes sikkerhed. Derfor vil vi i 2018 og 2019 
fortsætte drøftelsen om, hvordan dette fokus implementeres og rette en særlig 
opmærksomhed mod, hvordan der bliver fulgt op på de hændelser, der rapporteres. 
Den fortsatte drøftelse vil også tage udgangspunkt i "Nationale retningslinjer for 
forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse", 
som er udgivet af Socialstyrelsen i december 2017. Vi vil desuden sætte fokus på om 
definitionerne på alvorlighedsgraderne også er anvendelige på disse typer af 
hændelser eller om der skal foretages en oversættelse eller præcisering af, hvordan 
hændelser, der handler om vold begået af borgere, skal alvorlighedsklassificeres.

Blandt UTH-koordinatorerne har det været drøftet om det kan give læring at sætte 
fokus på selvskade som utilsigtede hændelser. Retningslinjen angiver at selvmord 
skal rapporteres, men stiller ikke krav om at hændelser med selvskade skal 
rapporteres. Grænserne mellem selvmord, selvmordsforsøg og selvskade er ikke 
skarpe. Om det kan give mening at sætte fokus på selvskade som utilsigtede 

1 I DPSD er kategorien benævnt "Vold fra medpatient". Vi præciserer med vores benævnelse her, at 

UTH'erne også kan handle om borgere på socialområdet
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hændelser afhænger formentlig blandt andet af om personer med selvskadende 
adfærd er en del af tilbuddets/specialområdets primære målgruppe eller ej. I de 
tilfælde hvor der er potentiale for læring ved at analysere hændelsen kan den med 
fordel rapporteres inden for den kategori i DPSD, som hedder "selvskade og 
selvmord". Det er aftalt blandt UTH-koordinatorerne, at man kan sætte fokus på 
selvskade ved at beslutte afdelingsvist eller specialområdevist, at man rapporterer 
alle hændelser med selvskade i en afgrænset periode. Dette kan give et datagrundlag 
og en mulighed for analyse og læring.

2.3 Sikker håndtering af lægemidler

Som i de foregående år, handler langt størstedelen (1443) 87 % af det samlede antal 
af rapporterede UTH'er (1667) 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. 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. 

2.4 Forebyggelse af uheld i forbindelse med brug af hjælpemidler

Der har i 2017 været rapporteret 16 hændelser om uheld med hjælpemidler (jf. tabel 
5 i bilaget). De hjælpemidler, der indgår i hændelserne, er fx lifte, kørestole, 
bækkenstole, specialfodtøj mv. Det blev besluttet af have fokus på uheld i forbindelse 
med brug af hjælpemidler på baggrund af 5 hændelser i 2016 med moderat 
alvorlighedsgrad. I 2017 har kun én af de 16 rapporterede hændelser moderat 
alvorlighedsgrad. Til gengæld ses det ved gennemgang af de enkelte hændelser, at 
der er tale om nærved-ulykker i næsten alle de rapporterede hændelser med mild 
eller ingen skade. Fokus har således indtil videre resulteret i, at flere hændelser 
bliver rapporteret. Gennemgangen viser desuden, at der fortsat er potentiale for 
læring med systemfokus, jf afsnit 2.5.  

2.5 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. Ved gennemgang af sagsopfølgningerne på de moderate hændelser 
foretaget i såvel 2016 som i 2017 ses det, 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. Der er således 
fortsat behov for fokus opfølgningen på utilsigtede hændelser med henblik på at opnå 
det optimale forebyggende udbytte af UTH-arbejdet.
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3. Indsatsområder 2018 og 2019

3.1 Indsatsområderne fortsætter

Indsatsområderne for 2017 og 2018 vil fortsætte i 2018 og 2019, således at der 
fortsat vil være fokus på 

1. implementering af FMK-modulet i Sensum 
2. udvidet fokus i arbejdet med UTH

a.herunder særligt fokus på borger-borger vold
3. sikker håndtering af lægemidler 
4. opfølgning med systemfokus særligt på hændelser med moderat og alvorlig 

alvorlighedsgrad
5. forebyggelse af uheld i forbindelse med brug af hjælpemidler

Desuden har det i det løbende arbejde med opfølgning på utilsigtede hændelser vist 
sig behov for fokus på:

6. sikker mundtlig kommunikation

Dette 6. indsatsområde uddybes i det følgende. Indsatserne 1. og 2. har fortsat 
højeste prioritet.

3.2 Sikker mundtlig kommunikation

I flere hændelsesanalyser foretaget i løbet af 2017 har det vist sig, at der er behov 
for fokus på sikker mundtlig kommunikation i kontakten mellem specialområderne og 
sundhedsvæsnet. ISBAR er et redskab til sikker mundtlig kommunikation om 
patienter i sundhedsvæsnet udarbejdet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. ISBAR 
står for identifikation, Situation, Baggrund, Analyse og Råd. Principperne fra ISBAR er 
allerede en del af den fælles retningslinje for socialområdet om håndtering af 
lægemidler. Der bliver desuden udarbejdet en blok med ISBAR tilpasset til 
socialområdet, som kan bruges i alle specialområder. I slutningen af 2018 deles 
erfaringer i UTH netværket om, hvordan ISBAR er blevet implementeret.
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Bilag

Tabel 2: Oversigt over alvorlige og dødelige hændelser 2017; 10 rapporterede hændelser i alt

Hændelserne markeret med gråt er uddybet med resumé og sagsopfølgning i tabel 3

DPSD Hovedgruppe Hændelsen drejer sig om

Behandling og pleje Borger falder efter bad i badestol ned fra badestolen. Han lander på knæene og brækker begge 
lårben.

Medicinering herunder væsker En borger får udleveret en anden borgers medicin og indtager det. Borgeren bliver indlagt på 
akutmodtagelsen til observation.

Borger-/patientuheld herunder 
bl.a. fald og brandskader2

En borger presser en anden borger op mod en mur og tager kvælertag på hende. Medarbejder 
får hurtigt men roligt og uden anstrengelse afværget situationen.

Borger- og patientuheld herunder 
bl.a. fald og brandskader2

En borger, som mener, at en anden borger skylder ham penge, bliver vred og truende overfor 
den anden borger. Han angriber døren til den anden borgers lejlighed med en hammer.

Borger- og patientuheld herunder 
bl.a. fald og brandskader2

En ung blev overfaldet på sit værelse af en anden ung efter de har haft optræk til skænderi i 
opholdsstuen, som er blevet stoppet af medarbejder.

Borger- og patientuheld herunder 
bl.a. fald og brandskader2

En ung blev overfaldet af to andre unge. Overfaldet virkede planlagt pga. narkogæld. Overfaldet 
blev filmet med mobiltelefon.

Selvskade og selvmord En ung forsøger selvmord ved hængning i ledning bundet til skab.

Selvskade og selvmord Beboer findes sovende med larmende vejrtrækning og kun akkurat kontaktbar. Beboeren viser 
sig at have nøgle og brik til medicinskabe på to afdelinger, som er stjålet fra vikar aftenen før, 
på sig. 112 alarmeres. Beboeren formodes at have indtaget store mængder af forskellig slags 
medicin.

Selvskade og selvmord En ung forsøger selvmord ved hængning i lagen under vindue.

Selvskade og selvmord Borger, som er kendt blandingsmisbruger, har købt og indtaget en ukendt mængde medicin af 
ukendt type. Borgeren er påvirket og ukontaktbar i mange timer, hvilket er oplevet før. Da det 
observeres, at borgerens vejrtrækning er besværet, alarmeres 112. Borgeren indlægges og afgår 
ved døden få dage senere.

2 I DPSD er DPSD-hovedgruppen benævnt "Patientuheld herunder bl.a. fald og brandskader". Vi præciserer med vores benævnelse her, at UTH'erne også kan handle 

om borgere på socialområdet.
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Tabel 3: Alvorlige og dødelige hændelser 2017; 3 udvalgte eksempler med resumé og sagsopfølgning

Eksempel 1 Kort resume Sagsopfølgning

Ulykke i 
forbindelse med 
forflytning af 
borger

En vikar og en fast nattevagt hjælper en borger med 
morgentoilette mellem kl. 0600 og 06.30. Under påklædning 
efter badet falder borgeren fra badestol ned på gulvet. Han 
lander på knæene. Han liftes fra gulvet og op i sengen. 
Borgeren klager sig, men medarbejderne vurderer, at det er 
lige så meget chokket, som det er slaget, han klager over. 
Borgeren bruger de samme ord som vanligt om, at han ikke 
har det godt, og at han har ondt. Det er derfor svært at 
vurdere om, borgeren har det værre end vanligt. 
Hjemmesygeplejen kontaktes med henblik på at få borgeren 
tilset. Der er vagtskifte mellem nattevagter og dagvagter 
både på tilbuddet og i hjemmeplejen. Efter vagtskiftet 
meddeler hjemmesygeplejen, at de ikke kommer og at 
lægehuset skal kontaktes i stedet. Kl. 9.30 står det helt 
klart, at borgeren har mange smerter. Læge ankommer til 
tilbuddet kl. 10.30. Lægen rekvirerer straks en ambulance. 
På hospitalet viser det sig, at borgeren har brækket begge 
lårben.

Hændelsen har givet anledning til læring om, at
 de forflytningsvejledninger mv., som var til 

rådighed for medarbejderne, var 
tilstrækkelige, men blev ikke fulgt.

 der er behov for at genopfriske proceduren 
for hvornår man ringer 112.

 bevidstheden om den socialfaglige faglighed 
og om grænserne for den kan understøttes af 
redskaber til sikker mundtlig kommunikation 
ved kontakt med sundhedsvæsenet.

 der er behov for entydig og tydelig procedure 
for oplæring af vikarer.

 den eksisterende procedure for overlevering 
mellem vagter var ikke tilstrækkelig i denne 
særlige situation.



10

Eksempel 2 Kort resume Sagsopfølgning

Overfald af 
borger

To unge lokker sent om aftenen via Facebook en tredje ung 
ud, under påskud af at ville ryge en aftenssmøg med ham. 
Da tredje ung kommer frem til det aftalte sted bliver han 
overfaldet med slag og spark af en af de to unge. Den anden 
filmer overfaldet med sin smartphone. Overfaldet stopper, da 
den unge, der filmer, siger, at han kan høre, at en 
medarbejder er på vej. De to skadevoldende unge stikker af. 
Den skadelidte unge kontakter medarbejder, som kontakter 
politiet. Den skadelidte unge fortæller, at overfaldet hænger 
sammen med uoverensstemmelser om penge i forbindelse 
med narkogæld.

Filmoptagelsen af overfaldet lægger de to skadevoldende 
unge efterfølgende op i en lukket facebookgruppe. Filmen 
finder også vej til Youtube. Personalet på afdelingen hjælper 
efterfølgende borgeren med at få fjernet filmen fra de sociale 
medier.

Hændelsen ar givet anledning til læring og 
drøftelser om
 hvordan overfaldet kunne have været 

forebygget på en åben institution, hvor der 
ikke er mulighed for at låse døre, opsætte 
døralarmer eller begrænse de unges adgang 
til smartphones. Fremadrettet vil yderdøren 
på afdelingen, hvor den skadelidte bor, være 
låst, så uvedkommende ikke kan gå ind, 
mens de unge, der bor på afdelingen, godt 
kan låse op og gå ud.

 samarbejde med politiet om unge anbragt i 
en åben institution.

 snitfladerne mellem oplysningspligt og 
tavshedspligt, når man har gerningsmand og 
skadelidte boende på samme institution.
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Eksempel 3 Kort resume Sagsopfølgning

Selvmordsforsøg 
med dødelig 
udgang

Hændelsen drejer sig om en borger, som er kendt 
blandingsmisbruger, og som har haft tilbagevendende 
suicidal adfærd gennem mange år. Hun har købt og indtaget 
en ukendt mængde medicin af ukendt type. Borgeren er 
påvirket og ukontaktbar i mange timer, hvilket er oplevet 
før. Efter 18 timer observeres, at borgerens vejrtrækning er 
besværet. Medarbejderne kalder 112. Inden ambulancen 
ankommer får borgeren respirationsstop. Hjerte-lunge-
redning påbegyndes. Borgeren indlægges og afgår ved 
døden få dage senere.

Hændelsen gav anledning til læring og 
overvejelser om, at:
 Ingen borger bør sidde eller ligge i samme 

stilling i mere end 3-4 timer ad gangen.
 Et redskab til sikker mundtlig kommunikation 

kan understøtte, at alle relevante 
informationer og observationer gives videre 
til fx vagtlægen, som dermed har det bedste 
grundlag for at træffe de rigtige beslutninger.

 psykiatriens retningslinje og lommepjece om 
selvmordsrisikovurdering måske kan være 
relevant og brugbar på tilbuddet.

 proceduren for hvilken leder/bagvagt, der 
skal kontaktes i akutte situationer skal 
genopfriskes

 at det er vigtigt at reagere på en dårlig 
mavefornemmelse, også selv om den ikke 
umiddelbart kan underbygges med faglige 
observationer. Samtidig understreges, at 
mavefornemmelser aldrig må erstatte faglige 
observationer.
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Tabel 4: Antal hændelser rapporteret i 2017 fordelt på hændelsestype (DPSD-hovedgruppe) og alvorlighed

DPSD-hovedgruppe Ingen skade Mild Moderat Alvorlig Dødelig I alt

Overlevering af information, 
ansvar, dokumentation

10 5 15

Prøver, undersøgelser og 
prøvesvar

1 1

Behandling og pleje 8 11 2 1 22

Infektioner 1 2 3

IT, telefoni, infrastruktur, 
bygninger mv.

3 3

Medicinering, herunder væsker 1031 387 24 1 1443

Medicinsk udstyr 
hjælpemidler, røntgen mv.

11 10 3 24

Borger- /patientuheld 
herunder bl.a. fald og 
brandskader2, 3

22 47 22 4 95

Selvskade og selvmord 1 7 3 1 12

Borger-/ patientidentifikation4

Anden utilsigtet hændelse 26 14 5 45

Henvisninger, ind/udskrivelser 
og medicinlister

3 2 5

I alt 1116 476 65 9 1 1667

3 'Vold fra medborger/medpatient' er en kategori under hændelsestypen "Borger-/Patientuheld, herunder bl.a. fald og brandskader". Se også tabel 5.
4 I DPSD er DPSD-hovedgruppen benævnt "Patientidentifikation". Vi præciserer med vores benævnelse her, at UTH'erne også kan handle om borgere på 

socialområdet.
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Tabel 5: Hændelser af typen 'Borger-/patientuheld, herunder bl.a. fald og brandskader' fordelt på underkategorier og alvorlighed

DPSD Proces DPSD problem Ingen 
skade

Mild Moderat Alvorlig Dødelige I alt

Fysiske forhold (bl.a. inventar, møbler, 
gulve)

2 2 1 6

Lift/hjælpemiddel/ arbejdsredskaber 3 7 1 11

Borgerens/patientens vurdering af egen 
fysiske formåen5

3 4 3 10

Personalets vurdering af pt.s fysiske 
formåen

1 1

Træningsredskaber 1 1

Fald

Andet 1 2 2 5

Brandskade 1 1

Fysiske forhold (bl.a. inventar, møbler, 
gulve)

1 1 2

Lift/hjælpemiddel/ arbejdsredskaber 2 3 5

Vold fra medborger/medpatient6 8 23 13 4 48

Anden skade

Andet 1 3 2 6

I alt 22 47 22 4 95

5 I DPSD er DPSD-problemet benævnt "Patientens vurdering af egen fysiske formåen". Vi præciserer med vores benævnelse her, at UTH'erne også kan handle om 

borgere på socialområdet.
6 I DPSD er DPSD-problemet benævnt "Vold fra medpatient". Vi præciserer med vores benævnelse her, at UTH'erne også kan handle om borgere på socialområdet.
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Tabel 6: Antal rapporterede hændelser pr. år 2013-2017 fordelt på alvorlighed

Alvorlighed 2013 2014 2015 2016 2017

Ingen skade 1329 1374 1048 932 1116

Mild 220 168 256 333 476

Moderat 23 32 20 32 65

Alvorlig 3 1 2 9

Dødelig 2 2 2 1

I alt 1577 1577 1326 1299 1667


