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Hvorfor er patientsikkerhed vigtig? 
 
Hver dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen, og for langt de 
fleste går det godt. Men nogle gange sker der utilsigtede hændelser eller fejl, hvor en 
person bliver skadet eller udsat for risiko for skade.  
I Herlev Kommune har vi fokus på patientsikkerhed, og det er vigtigt, at vi får kendskab til 
utilsigtede hændelser og fejl, så vi kan lære af dem. På den måde kan vi arbejde for at 
undgå, at noget lignende sker for andre borgere.  
Sundhedspersonale har en forpligtelse til at rapportere hændelser, de får kendskab til 
eller selv kommer til at lave, men du har som borger eller pårørende også mulighed for at 
rapportere sådan en hændelse.  

 
Hvad er en ’utilsigtet hændelse’?  
 
Den bedste forklaring er, hvis du får tanken: ”Det her gik ikke som forventet, og der 
opstod en skade - eller var lige ved det – det må ikke ske igen”. Sundhedsloven definerer 
en utilsigtet hændelse som en begivenhed, der sker i forbindelse med pleje, behandling, 
undersøgelse, medicinering eller lignende i sundhedsvæsenet og som medfører en skade – 
eller kunne have medført en skade – for patienten.  
En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis man:  
 

• Får for stor eller lille dosis medicin, fordi sundhedsmedarbejderen har lavet en 
regnefejl eller hældt forkert antal tabletter op i doseringsæsken.  

• Falder, fordi der er vådt på gulvet, hvor du går til genoptræning.  

• Får en infektion på grund af den behandling, du har modtaget.  

• Får en forsinket behandling, fordi prøvesvar er blevet væk.  

• Ikke får et besøg på grund af misforstået kommunikation mellem medarbejderne.  

 
Hvorfor skal du rapportere en utilsigtet hændelse?  
 
Hændelsen kan være sket på sygehuset, i hjemmeplejen, en plejebolig, hos lægen eller et 
andet sted i sundhedsvæsenet. Uanset hvor hændelsen er sket. sket, har du mulighed for 
at rapportere den, så hændelsesstedet kan lære af det skete og arbejde med at forebygge 
lignende hændelser.  
Du er som patient eller pårørende særlig god til at opdage problemer med sikkerheden, 
fordi du eller din pårørende er med i det samlede behandlingsforløb.  
 

Sådan rapporterer du en hændelse  
 
På www.stps.dk finder du skemaet, du skal bruge til at rapportere hændelsen med.  
Du kan rapportere anonymt, men det er en fordel at skrive navn og e-mail eller 
telefonnummer på rapporten, så du kan blive kontaktet, hvis der er brug for flere 
oplysninger til at belyse forløbet.  
Du kan kontakte den kommunale enhed, du er tilknyttet (hjemmepleje, genoptræning, 
plejecenter, sundhedspleje m.m.) for at få flere oplysninger eller hjælp.  
Du kan også kontakte kommunens risikomanager – se kontaktinformation til sidst.  

Styrelsen for Patientsikkerhed administrerer både systemet for rapportering af utilsigtede 
hændelser og patientklagesystemet. 
Hvis du rapporterer en utilsigtet hændelse, er det ikke det samme som at indgive en klage 
over den behandling, du har modtaget i sundhedsvæsenet.  

http://www.stps.dk/
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Hvad sker der med rapporten?  
 
Rapporten bliver automatisk sendt til det sted, hvor hændelsen er sket. Her bliver den 
gennemgået for at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske, og hvordan noget 
lignende kan forebygges. Til sidst bliver rapporten anonymiseret inden den sendes ind til 
Styrelsen for Patientsikkerhed.  
Styrelsen for Patientsikkerhed indsamler og formidler viden på baggrund af alle utilsigtede 
hændelser fra hele landet.  
Du får ikke svar på, hvad der er sket ud fra netop din rapport, men på www.stps.dk kan du 
finde mere generel information om rapporterings-systemet og de nationale tiltag, der 
sættes i værk på baggrund af de rapporterede hændelser.  
 

Links  

Hvis du vil søge erstatning, kan du læse mere her: www.patienterstatningen.dk    
 

Hvis du vil klage over sundhedsvæsenet, kan du læse mere her: www.stpk.dk   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herlev Kommunes risikomanager:  
 

Solveig Autzen  
Telefon: 23 41 45 62  
Mail: Solveig.Autzen@herlev.dk  
 
Kontor: Lille Birkholm Center, Sennepshaven 2, 2730 Herlev  
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