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Skal din kommune være først til at rapportere  
utilsigtede hændelser mere enkelt?  

Landets kommuner får nu mulighed for at sætte øget fokus på 
patientsikkerhed og lokal læring. Styrelsen for Patientsikkerhed 
inviterer til at deltage i implementering af samlerapportering.   

Samlerapportering bidrager til at forbedre patientsikkerhedskultur. Det viser 
erfaringer fra ti kommuner, der allerede har implementeret samlerapportering.  
 
Fordele ved samlerapportering  
Samlerapportering er en simpel metode, der:  

 frigiver tid til lokalt læringsarbejde 
 synliggør mønstre og tendenser i UTH’er  

 øger bevidstheden om utilsigtede hændelser blandt personalet  

 gør læring tidstro og aktuel. 
 
I stedet for at rapportere utilsigtede hændelser enkeltvis til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), skal 
de registreres på et papirskema. Efter en måned rapporteres de samlet til DPSD. Styrelsen for 
Patientsikkerhed estimerer, at op mod halvdelen af alle hændelser rapporteret fra kommunerne – ca. 
60.000 årligt – kan samlerapporteres.  
 
Tilbud om støtte til implementering  
Samlerapportering implementeres i kommunerne over tre implementeringsrunder. Første runde starter i 
efteråret 2019.  
Det forventes i forbindelse med revidering af ”Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i 
sundhedsvæsenet m.v.”, at samlerapportering vil blive et lovkrav. Styrelsen for Patientsikkerhed tilbyder 
konsulentbistand samt undervisningsmaterialer i implementeringsperioden september 2019 til maj 2020. 
Styrelsen for Patientsikkerheds erfaring viser, at samlerapportering er let at forstå for såvel ledere som 
medarbejdere. 
 
Organisering i kommunen 
Inden tilmelding forventes kommunen at udpege en medarbejder, som har ansvar for implementering i 
kommunens enheder og gerne 1-2 lokale tovholdere. En måned forud for opstart afholdes workshop, som 
klæder den implementeringsansvarlige og tovholdere på til at understøtte kommunen.   
Har du  brug for en afklarende samtale om, hvordan I kan implementere samlerapportering i jeres 
kommune, så kontakt oversygeplejerske Janet Johannessen: jajo@stps.dk eller  6193 9609.  
 
Tilmelding til en af tre implementeringsrunder og workshops efter først til mølle 
princippet 

 Runde 1 (oktober 2019)  https://surveys.enalyzer.com?pid=h8n6f4g3 
Workshop: 5. september 2019 (sted følger) 

 Runde 2 (februar 2020) https://surveys.enalyzer.com?pid=k3g8dehu 
Workshop: 14. januar 2020 (sted følger) 

 Runde 3 (april 2020) https://surveys.enalyzer.com?pid=ped3g8m2 
Workshop: 5. marts 2020 (sted følger) 

 
Frist for tilmelding er fredag 28. juni 2019.  
 
Med venlig hilsen 
Lena Graversen  
Enhedschef, overlæge 
 
Vedlagt denne invitation: Evaluering af pilotprojekt og eksempel på et UTH-registreringsskema 
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