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1

Forord

Patientombuddet havde et spændende og lærerigt 2014. I foråret 2014 gik
Dansk Patientsikkerheds Databases (DPSD) ”grand old man” overlæge Jørgen Hansen på pension efter mere end 10 års arbejde med udvikling af
DPSD. En stor viden forsvandt dermed ud af Læringsenheden.
I maj 2014 blev overlæge Lena Graversen chef for Læringsenheden. Lena
kom fra en stilling som chef i Patientombuddets Patientklagecenter. Før det
arbejdede hun med tilsyn og patientsikkerhed i mange år i Sundhedsstyrelsens Enhed for Tilsyn og Patientsikkerhed.
En stor opgave i 2014 var det serviceeftersyn, som Ministeren for Sundhed
og Forebyggelse besluttede at give rapporteringsordningen efter 10 års drift.
Formålet var at samle op på erfaringer, så vi kan modernisere og målrette
ordningen til gavn for patienterne og patientsikkerheden.
Konklusionen på serviceeftersynet er, at systemet er velfunderet, nyttigt og
understøtter arbejdet med patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen. Der
er dog også områder, hvor vi kan gøre tingene bedre. Vi er i gang med at se
på forbedringer, og arbejdet fortsætter i 2015.
Serviceeftersynet fokuserede også på rapporter fra patienter og pårørende.
Det er et område, som vi, regioner og kommuner løbende arbejder på at
styrke, og hvor der er et stort udviklingspotentiale.
I 2015 vil vi revidere vores pjecer og forbedre Patientombuddets hjemmeside for at gøre flere patienter og pårørende opmærksomme på, at de har
mulighed for at rapportere.
I 2014 arbejdede vi også med to temaer, som resulterede i to temarapporter,
der udkom i december. Det ene var om behandling med insulin, og det andet
var om observation af patienter på sygehuse. Vi vil i Nationalt Forum i 2015
evaluere rapporterne.
Vi udgav i 2014 flere OBS-meddelelser på baggrund hændelser fra databasen. Formålet var at gøre opmærksom på særligt vigtige problemer med patientsikkerhed. Vi gennemgår de enkelte meddelelser senere i årsberetningen.
Derudover var 2014 også et travlt år med undervisning, temadage, partnerskaber og forskerservice, hvor vi stillede data til rådighed for samarbejdspartnere og forskere.
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Om os

Patientombuddet er en statslig styrelse under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vores opgave er gennem arbejdet med DPSD at bidrage til, at
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sundhedsvæsenet lærer af, og forebygger fejl. Vi vedligeholder og udvikler
databasen, så den hele tiden kan imødekomme de krav, der er til arbejdet
med patientsikkerhed i sundhedsvæsenet.
Patientombuddets Læringsenhed har fire medarbejdere og to studentermedhjælpere.

3

Læringsaktiviteter

3.1

Rapporteringer fra patienter og pårørende

Det er vigtigt, at patienter og pårørende rapporterer hændelser. De kan bidrage med brugbar viden fra deres oplevelser i sundhedsvæsenet, som kan
supplere rapporterne fra sundhedspersonalet. Desværre kommer kun cirka to
ud af 100 rapporter i dag fra patienter og pårørende.
Mange kommuner og regioner arbejdede i 2014 for at informere patienter og
pårørende om deres mulighed for at rapportere. De skrev blandt andet om
DPSD på deres hjemmesider og udleverede informationsmateriale fra os.
Det blev i Serviceeftersynet anbefalet, at rapportering fra patienter og pårørende bliver fremmet yderligere. Vi vil derfor i 2015 blandt andet tilpasse
hjemmesiden, så det bliver mere tydeligt for patienter og pårørende, at de
kan rapportere deres oplevelser med sundhedsvæsnet til os.
Figur 1 herunder viser den månedlige udvikling i rapporter fra patienter og
pårørende i 2014.

Antal afsluttede rapporter

Antal rapporter fra patienter og
pårørende i 2014
200
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100
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I alt

50
0

Figur 1: Antal rapporter fra patienter og pårørende. Tallene er baseret på afsluttede
sager fra 1. januar 2014 til og med 31. december 2014.
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Patienter har rapporteret færre hændelser i 2014 end i 2013, selv om muligheden for at rapportere var i fokus i flere kommuner og regioner. Pårørende
rapporterede lidt flere hændelser i 2014 i forhold til 2013.
Tabel 1 herunder viser, at patienter rapporterede 1.871 hændelser i 2014 og
1.936 hændelser i 2013. Pårørende rapporterede 715 hændelser i 2014 mod
616 hændelser i 2013.
År

Patienter

Pårørende

i alt

2013

1.936

616

2.552

2014

1.871

715

2.586

Tabel 1 viser antallet af rapporter fra patienter og pårørende fordelt på årstal.

3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende
Hændelserne fra 2014 viser, at det er de samme områder, som både patienter, pårørende og sundhedspersoner rapporterer om, men at fordelingen er
forskellig mellem patienter/pårørende og sundhedspersoner. De seks hyppigste klassifikationsgrupper er vist i figur 2.

Figur 2 herunder viser den procentvise fordeling af hændelserne på seks
overordnede hændelsesklassifikationer opgjort særskilt for rapporter fra patienter/pårørende og fra sundhedspersoner.
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Figur 2. Fordelingen af de seks hyppigste DPSD klassifikationer fra patient/pårørende
og sundhedspersoners rapporteringer i procenttal. Tallene er baseret på sager fra
2014, som er afsluttet samt lukket og indsendt til Patientombuddet.
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Inspiration til indsatser
Herunder følger enkelte eksempler på konkrete kommunale og private initiativer for at få flere patienter og pårørende til at rapportere utilsigtede
hændelser. Eksemplerne er hentet fra bidragsrapporten.
Kommunerne Allerød, Brønderslev, Frederiksberg Gladsaxe, Kolding, Odder, Stevns, Læsø og Vejle og Privathospitalerne Mølholm og Valdemar udleverede i 2014 foldere og hængte plakater op i venteværelser, fællesrum og
andre samlingspunkter.
I Brønderslev Kommune besluttede ledelsen, at risikomanageren i samarbejde med hver enkelt afdelingsleder skulle se på, hvad der konkret kunne
gøres i den enkelte afdeling.
Hedensted Kommune besluttede at udlevere Patientombuddets pjece ”Hjælp
os med at lære”, når hjemmeplejens visitatorer besøger en ny borger, som
ønsker hjælp. Alle plejehjem giver også pjecen til nye beboere.
Langelands Kommune gav foldere til alle borgere i plejeboliger, hjemmeplejen og sygeplejen. Kommunen lavede også en vejledning på deres hjemmeside med information om og link til DPSD.dk.

3.2

Observation af patienter på sygehuse
Vi satte i foråret 2014 fokus på observation
af patienter.
Det er vigtigt, at plejepersonale og læger observerer patienter fagligt forsvarligt, når de er
indlagt på sygehus. Det viser hændelser fra
databasen, patientklagesager og en lang række andre undersøgelser.
Hvis sundhedspersonale observerer vitalværdier hos indlagte patienter mere systematisk,
er det muligt at opdage kritisk sygdom tidligere. Det giver tid til at handle, inden tilstande udvikler sig livstruende. God observation
og opfølgning vil forbedre kvaliteten af behandlingen og patientsikkerheden.
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Derfor udgav vi i december 2014 en temarapport om observationer af patienter på sygehuse. Rapporten indeholder bidrag fra regionerne, sundhedsstyrelsen, IKAS og Dansk Selskab for Patientsikkerhed m.fl.
Herunder følger hovedkonklusioner fra rapporten:
1) Det er afgørende, at sundhedspersonale forstår, hvor vigtigt det er
systematisk at observere patienter, og gør det
2) Det er essentielt, at sundhedspersonalet løbende uddannes i at bruge
observationssystemerne
3) Det er vigtigt, at plejepersonale beregner risikoscore og handler efter
den – det vil sige, at de husker at videregive information til behandlende læge
4) Det er vigtigt at sikre, at plejepersonale kan tilkalde lægen, når der er
brug for det
5) Observationssystemer kan ikke stå alene, det er vigtigt, at sundhedspersonalet også bruger sin kliniske viden
6) Det er vigtigt, at ledelsen har fokus på god observation og sørger for,
at det bliver prioriteret

3.3

Behandling med insulin

Vi satte også fokus på, hvordan vi kan
forbedre håndteringen af insulin i sundhedsvæsenet.
Hændelser fra databasen viser, at der sker
mange fejl med insulin. Det skyldes
blandt andet, at behandling med insulin er
komplekst. Ofte får patienter flere slags
insulin, og deres dosis ændres hyppigt.
Der er mange diabetespatienter i Danmark, og antallet vil stige de kommende
år. Det er afgørende, at behandling med
insulin foregår sikkert. Fejlmedicinering
eller fejlbehandling kan have store konsekvenser for patienten.
Hovedkonklusioner fra temarapporten om behandling med insulin følger
her:
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1. Det er vigtigt, at både ledelsen på sygehuse og i primærsektoren
samt de enkelte sundhedspersoner er opmærksomme på de risici, der
kan være ved behandling med insulin.
2. Det er vigtigt, at sundhedspersonerne ved, hvordan insulin virker, og
kender sammenhængen mellem blodsukker og behandling.
3. Det er vigtigt, at sundhedspersonalets arbejdsgange, for hvordan de
håndterer insulin, er klare og kendte.

4

Serviceeftersyn af rapporteringsordningen

Efter 10 års drift af DPSD besluttede Ministeren
for Sundhed og Forebyggelse i foråret 2014, at
ordningen inden sommeren 2014 skulle have et
serviceeftersyn.
Det resulterede i en rapport, som indeholder
forslag til konkrete initiativer til forbedringer.
Vi og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
stod for serviceeftersynet. En række centrale
organisationer på sundhedsområdet bidrog.
Serviceeftersynet viste overordnet, at DPSD er
et velfunderet og nyttigt system, der understøtter arbejdet med patientsikkerhed i det danske
sundhedsvæsen.
Systemet er vigtigt og fungerer, fordi det hjælper sundhedsvæsenet med at
lære af fejl. Men der er også plads til forbedring. Serviceeftersynsrapporten
indeholder både anbefalinger og konklusioner samt forslag, som kræver videre analyse.
Patientombuddet følger nu op på serviceeftersynet. Vi gik allerede i efteråret
2014 i gang med at omsætte anbefalingerne til handling. Det arbejde fortsætter i 2015, hvor en vigtig ny indsats bliver at fremme vores samarbejde
med regioner, kommuner og Sundhedsstyrelsen.
På baggrund af serviceeftersynet har vi besluttet, at vi i 2015 opretter et nyt
fagligt forum, som skal være bindeled mellem det lokale og nationale læringsarbejde. Medlemmer udpeges i foråret. Vi håber, at det bliver personer,
der er tæt på det regionale og kommunale patientsikkerhedsarbejde, og som
vil arbejde for øget fokus på fælles læring i hele landet.
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Serviceeftersynet pegede også på, at vi kan forbedre den måde, vi formidler
læring på til vores interessenter. Vi arbejder på at etablere en vidensplatform, som netop kan understøtte videndeling på tværs.
Vi vil i 2015 inddrage flere af vores samarbejdsparter i arbejdet med hændelserne fra databasen og læring. Vi vil i den forbindelse udbygge vores
samarbejde med klinikere, og der er flere initiativer på vej.

5

Udmeldinger fra DPSD

Vi udsendte i 2014 en række forskellige publikationer, som kan inddeles i
nyhedsbreve, temarapporter og OBS-meddelelser.


Du kan åbne publikationerne
ved at klikke på billedet af dem.

5.1

Du kan abonnere på læringsenhedens publikationer

På www.dpsd.dk kan alle oprette et gratis abonnement til:
1. DPSD nyhedsbreve og nyhedsmails
2. Temarapporter.
3. OBS-meddelelser og advarsler.
Du vælger selv, hvad du vil have tilsendt.

5.2

DPSD Nyhedsbreve er den lette vej til information om nyt fra læringsenheden.

Vores nyhedsbreve er målrettet sundhedspersoner i alle dele af sundhedsvæsenet, der ønsker et hurtigt overblik over vores arbejde med utilsigtede hændelser.
Vi forsøger at skrive om emner, der dækker bredt, så flest muligt får glæde
af nyhedsbrevet.
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Nyhedsbrevene i 2014 omtalte blandt andet det nye design på DPSD hjemmesiden, og hvordan den nye rapporteringsformular til utilsigtede hændelser
er udformet.
Man kan f.eks. også læse, at sundhedspersoner skal være særligt opmærksomme på et nyt krav om, at etiketter på receptmedicin også skal indeholde
det generiske medicinnavn. Kravets formål er at forebygge, at sundhedspersonale kommer til at give to slags medicin med samme indholdsstof.
Vi skrev f.eks. også om Oxycodonhydrochlorid, som sundhedspersonale
forveksler, fordi både depottabletter og kapsler, der virker hurtigere, sælges
under samme navn.
Du kan læse mere i nyhedsbrevene, som du åbner ved at klikke på nyhedsbrevet.

Vi publicerer vores nyhedsbreve på hjemmesiderne www.dpsd.dk og
www.patientombuddet.dk. Vi sender dem også til personer, der abonnerer
på DPSD nyhedsbrevet.
DPSD årsberetning 2014
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5.3

OBS-meddelelser og advarsler

Vi sender OBS-meddelelser ud, når der sker nye alvorlige utilsigtede hændelser, hvor der er en betydelig risiko for, at hændelsen kan ske igen andre
steder i sundhedsvæsenet.
Når vi vurderer, at der er behov for at reagere hurtigt, sender vi en advarsel.
Advarsler kræver, at ledelsen hurtigst muligt tager stilling til problemet lokalt.
Vi sender advarsler og OBS-meddelelser til de officielle postkasser i regioner, kommuner og private sygehuse og via abonnementsordning.
OBS-meddelelser og advarsler kan altid læses på vores hjemmesider:
www.dpsd.dk og www.patientombuddet.dk.

Patienter og plejepersonale forveksler Digoxin
og Marevan
Hændelser viser, at sundhedspersoner og patienter
forveksler de to meget forskellige præparater Digoxin og Marevan. Digoxin er hjertemedicin og
Marevan er blodfortyndende medicin.
Både Digoxin 62,5 mikrogram og Marevan tabletter er lyseblå med en lille størrelsesforskel.

DPSD årsberetning 2014

12

Læger og sygeplejersker beregner forkert dosis
af Pro-Epanutin
Der er forvirring, når det gælder dosering af det
krampestillende middel Pro-Epanutin.
Det sker, fordi Pro-Epanutin indeholder fosphenytoin, som først, når det er i kroppen, omdannes til
det aktive stof phenytoin. Derfor sker omdannelsen ikke i forholdet 1:1.
Hændelser viser, at læger derfor ofte ordinerer
forkert dosis.
Sundhedsstyrelsen og Patientombuddet opfordrer
sundhedspersoner til:
•
•

•

at være opmærksomme på risikoen for
fejldosering.
at gennemgå nyeste indlægsseddel eller
produktresumé og opdatere afdelingernes
instrukser jf. den gældende produktinformation.
at øge fokus på sikkerheden i den generelle håndtering af lægemidlet.

Pro-Epanutin skal altid udskrives og dispenseres
som phenytoinnatrium-ækvivalenter (PÆ).

Blodfortyndende behandling
Der findes ingen specifik modgift til de nye
blodfortyndende midler.
Patienter med nedsat nyrefunktion risikerer, at
lægemidlet hober sig op i kroppen, så der kan opstå risiko for massiv blødning.
Problemet er særligt stort hos ældre og ved operation eller traume.
De nye blodfortyndende lægemidler er Eliquis®
(apixaban), Pradaxa® (dabigatranetexilat) og
Xarelto® (rivaroxaban).
Patientombuddet og Sundhedsstyrelsen opfordrer
til, at sundhedspersonale er særligt opmærksomme på patienter, der behandles med de antikoagulerende lægemidler. Alle forhold, der kan have
DPSD årsberetning 2014
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indflydelse på blødningsrisikoen, skal overvejes
grundigt, inden læger ordinerer behandlingen.

6

Samarbejde om utilsigtede hændelser

6.1

Samarbejde med Sundhedsstyrelsen

Vi samarbejder med Sundhedsstyrelsen om at udveksle viden om medicin
og medicinsk udstyr.
Vi udveksler også systematisk bivirkninger, der opstår på grund af medicineringsfejl, og problemstillinger/forvekslinger, der relaterer sig til lægemidler. I 2014:
•
•
•

•

Leverede vi materiale til udmelding om potentielt livstruende utilsigtet eksponering for fentanylplastre i Nyt om bivirkninger nr. 6, juni
2014.
Leverede vi materiale til en udmelding om blødning hos patienter i
behandling med non-vitamin-K-antagonist orale antikoagulantia i
Nyt om bivirkninger nr. 7 August 2014.
Leverede vi materiale til en tværgående analyse af indberettede formodede bivirkninger og rapporterede utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinsk igangsættelse af fødsler i Alt om bivirkninger
nr. 11, december 2015.
På baggrund af samme problemstilling om fejldosering af fosphenytoin (Pro-Epanutin), som blev beskrevet i Patientombuddets OBS
meddelelse, skrev SST i Nyt om bivirkninger nr.6 juni 2014.

Som opfølgning på OBS meddelelser eller nyhedsbreve
•

•
•

Gik Sundhedsstyrelsen i dialog med lægemiddelfirmaet bag præparatet fosphenytoin (Pro-Epanutin) og de øvrige europæiske lægemiddelmyndigheder for at undersøge, om det var muligt at sætte
gang i yderligere forebyggende initiativer i forhold til produktet.
Informerede Sundhedsstyrelsen lægemiddelfirmaerne bag præparaterne i relation til problemet med, at digoxin og marevan forveksles.
Kontaktede Sundhedsstyrelsen markedsføringsindehavere/repræsentanter for lægemidler indeholdende oxycodonhydrochlorid og orienterede om forveksling mellem depotformuleringer og de hurtigere virkende kapsler.

Vi har også et ad hoc samarbejde om enkeltstående hændelser om medicinsk
udstyr og udveksler systematisk oplysninger om hændelser om medicinsk
udstyr i DPSD og hændelser indberettet til medicinsk-udstyr.dk.
DPSD årsberetning 2014
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6.2

Partnerskaber og forskerservice

Det er vigtigt, at de utilsigtede hændelser, vi får i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, fortsat bliver brugt i det forebyggende arbejde, efter den lokale
sagsbehandling er afsluttet.
Vi indgår partnerskaber med aktører, der kender indgående til arbejdet med
analyse af utilsigtede hændelser. Resultatet af partnerskaber og forskerservice kan være en rapport eller videnskabelig artikel, hvor utilsigtede hændelser er blevet analyseret.
Vi har i 2014 haft følgende partnerskaber og forskerservice om data fra
DPSD:
1. Dansk Lægemiddel Information, DLI, som vi har et kontinuerligt og
formaliseret samarbejde med, der sikrer, at alle lægemidler på listen
over risikosituationslægemidler bliver formidlet på pro.medicin.dk.
2. AMGROS, som vi supplerer med udtræk til at vurdere patientsikkerheden i Amgros’ RADS arbejde. I 2014 drejede det sig om; Medicinsk behandling af Astma hos børn og lægemidler af typen GCSF (granulocyte colony-stimulating factor).
3. Lægevidenskabelige selskaber om udtræk af data til analyser af udvalgte problemstillinger, f.eks. kræftbehandling, MR-scanning, biokemi, AK-behandling.
4. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, f.eks. udtræk af data i forbindelse med forberedelse af patientsikkerhedspakken Sikker Psykiatri.
6.2.1 Samarbejde med kræftens bekæmpelse
Vi samarbejdede i 2014 tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om udtræk af data til to store rapporter om kræftpatienter:
Kræftpatienters sikkerhed i sundhedsvæsenet
efter kræftbehandling. En analyse af rapporter
fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase
Rapporten beskriver sikkerheden for patienter, når
det gælder sundhedsvæsenets indsats over for
kræftramte, efter de er behandlet. Det vil sige efter
såkaldt primær behandling, som indebærer operation, stråle- og/eller kemoterapi mv. De utilsigtede
hændelser belyser karakteren af sikkerhedssvigt
blandt kræftramte og konsekvenserne heraf.
Rapporten er efterfølgende drøftet i Nationalt Forum, hvor regionerne oplyste, at der er et projekt i
gang med henblik på at følge op på flere af proDPSD årsberetning 2014
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blemstillingerne i rapporten, og at der derfor ikke ses behov for flere initiativer.

Patientsikkerhed i kræftforløb - Analyse af utilsigtede hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase rapporteret af kræftpatienter og den
primære sundhedssektor
Rapporten beskriver patientsikkerheden i kræftforløb med udgangspunkt i utilsigtede hændelser.
Rapporten identificerede, hvilke typer sikkerhedsproblemer den primære sundhedssektor og kræftpatienterne rapporterede, og hvilken konsekvens hændelserne havde, og i hvilken fase af kræftforløbet
hændelserne opstod. Rapporten gav et væsentligt
input til områder, hvor kræftpatienters sikkerhed
kan optimeres. Rapporten viste, at halvdelen af de utilsigtede hændelser
kunne være forebygget under optimale forhold.
Vi stillede anonymiserede data til rådighed for analysen til begge rapporter.
Analysearbejdet blev gennemført i Patientombuddet.

7

Nationalt Forum

Nationalt Forum er vores strategiske samarbejdsforum. Der deltager repræsentanter fra regionerne, kommunerne, Sundhedsstyrelsen, Patienterstatningen, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, Danske Patienter, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Brancheforeningen for Privathospitaler og
Klinikker, Lægeforeningen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske
Regioner, Kommunernes Landsforening, og Danske Handicaporganisationer.
Vi mødes to gange årligt i Nationalt Forum. Formålet er at koordinere samarbejde om læring.
Nationalt Forum drøftede blandt andet i 2014 kommende emner for Læringsenhedens arbejde. Vi fik fra Nationalt Forum anbefalet at temaerne i
2015 bliver henholdsvis
•
•

utilsigtede hændelser blandt psykiatriske patienter med somatisk
sygdom og
selvmord i psykiatrien.
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Vi drøftede også vores plan for, hvordan vi følger op på serviceeftersynet af
DPSD, herunder hvordan vi bedst bidrager til at formidle viden fra DPSD til
sundhedsvæsenet. Som et led heri indgår aftaler om, at vi i højere grad involverer kommuner og regioner, når vi udarbejder temarapporter. Drøftelserne af god formidling vil fortsætte i Nationalt Forum, som bakkede op om
vores beslutning om at oprette et Fagligt Forum, som får til opgave at bistå
Patientombuddet og Nationalt Forum med faglig sparring om læringsaktiviteter.

8

Driftsgruppen

Det er driftsgruppens overordnede opgave at gennemgå de tekniske og funktionelle fejlmeldinger i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, prioritere ændringsønsker og sikre, at der er konsensus om de ændringer, der foreslås af
brugerne.
I 2014 prioriterede Driftsgruppen følgende udviklingsområder: handlingsplaner, registrering af hændelsesklassifikation, overgangs-/ tværsektorielle
hændelser, forbedring af sagsbehandlermodulet, mulighed for at rapportere
på mobilt udstyr samt forbedring af alvorlighedsscoren, bunkerapporteringer
og et mere struktureret rapporteringsskema.
Driftsgruppen evaluerede i 2014 Projekt fokuseret rapportering fra 2013.
Projektets formål var at maximere nytteværdien af de resurser, som sundhedspersonalet bruger på at rapportere hændelser til DPSD. Konklusionen
var, at den nye klassifikation er lettere at anvende. Der er som ønsket flere
ord i hændelserne, og sagsbehandleren skal indhente færre supplerende oplysninger.

9

Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet

Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet har til formål at rådgive Patientombuddet om, hvordan vi vedligeholder den nationale liste over risikosituationslægemidler. Udvalget skal også komme med tiltag, der kan forbedre
patienternes sikkerhed, når det gælder brugen af medicin. Udvalget rådgiver
også om potentielle risikofaktorer, der vedrører brug af lægemidler. Desuden skal udvalget rådgive om rapporterede bivirkninger som følge af medicineringsfejl.
Der var tre møder i udvalget, som nu har færdiggjort en opdatering af listen
over risikosituationslægemidler, som bliver publiceret i marts 2015. Udvalget fokuserede derudover på AK-behandling, og havde fået en læge til at
DPSD årsberetning 2014
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analysere utilsigtede hændelser om AK behandling. Analysen skal munde
ud i en artikel med konkrete problemstillinger.

10 Internationalt samarbejde
10.1 EU: Patient Safety and Quality of Care Expert Group
Ekspertgruppen rådgiver og kommenterer på EU-Kommissionens arbejde
for kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Arbejdet koncentrerer
sig primært om at give anbefalinger til rapporteringssystemer for utilsigtede
hændelser, undervisning og fremme af patientsikkerhed og kvalitet.
Patientombuddet er repræsenteret i EU’s ekspertgruppe sammen med en repræsentant fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

10.1.1 EU: Reporting and Learning Subgroup.
Danmark stod i 2014 i spidsen for ny EU rapport med anbefalinger til rapporteringssystemer for utilsigtede hændelser.
I 2013 udpegede EU´s ekspertgruppe os
til at stå i spidsen for en rapport om anbefalinger til rapporteringssystemer i EU.
Den blev udarbejdet i samarbejde med
centrale myndigheder i 21 EU-lande og
EU’s fag-, kvalitets- og patientorganisationer. EU offentliggjorde rapporten i foråret 2014.
Anbefalingerne tager udgangspunkt i erfaringer fra EU-medlemslandenes egne rapporteringssystemer.
Den danske rapporteringsordning og
DPSD opfylder stort set alle anbefalinger i
rapporten.

10.2 The Internationale Medicin Safety Network (IMSN)
Patientombuddet er medlem af IMSN, som er et internationalt interessenetværk. Formålet med netværket er primært at fremme udvikling af rapporteringssystemer til indsamling af medicineringsfejl. Formålet er også at
fremme international udveksling af erfaringer, så vi øger sikkerheden i meDPSD årsberetning 2014
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dicineringspraksis. I 2014 gjorde vi f.eks. medlemmer af IMSN opmærksom
på hændelser med NOAK hos nyrepatienter.

10.3 Det Europæiske Lægemiddelagentur
Vi er som eksperter i patientsikkerhed udpeget til at sidde i Invented Name
Review Group (NRG) under Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).
NRGs vigtigste rolle er at vurdere, om et ansøgt handelsnavn til et lægemiddel kan være en potentiel patientsikkerhedsrisiko fx ved forvekslinger.

10.4 WHO´s Minimal informationsmodel for patientsikkerhed
Vi repræsenterer Danmark i WHO-projektet: ”Minimal informations model
for Patient Safety”. Projektets formål er at forberede landenes rapporteringssystemer til at dele viden om utilsigtede hændelser.
Vi arbejder sammen med WHO og andre EU-lande om at udvikle og teste
en fælles basis klassifikationsmodel for utilsigtede hændelser.
I 2014 bidrog vi til projektet med vores viden om de danske klassifikationer
og de muligheder, der er for at implementere dem.

11 Undervisning og temadage
Vi holder foredrag og underviser som en del af læringsindsatsen.
I 2014 blev det til omkring 30 foredrag og præsentationer. Vi har blandt andet holdt oplæg for regioner, kommuner, privathospitaler, ISQUA, EU, og i
patientforeninger, for speciallæger, hygiejnesygeplejersker, privatpraktiserende anæstesilæger m.fl.
Oplæggene handlede primært om:
•
•
•
•

Patientombuddets opgaver, ansvar og organisation
Dansk Patientsikkerhedsdatabase
Diagnostiske fejl
Risikostyring, herunder analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser, klager og erstatningssager
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11.1 Temadag om sygehusledelsers ansvar
Temadage om emner vedrørende rapporteringsordningen er en populær og
effektiv måde at formidle viden til sundhedspersoner på.
Vi holdt i 2014 to temadage for
sygehusledelser, en i Århus og
en i København med overskriften: Sygehusledelsernes ansvar
for opfølgning på klagesager og
utilsigtede hændelser, hvordan
kan vi optimere processen?
Formålet var at give ledelserne
overblik over, hvad deres ansvar Billede fra temadagen for sygehusledelser i Århus
for opfølgningen indebærer og
at understrege vigtigheden af
ledelsens involvering.
Vi fortalte om, hvordan der bliver arbejdet med klagesager og hændelser, og
hvilke regler der er i forhold til forskellige dilemmaer, der kan opstå i arbejdet.
Der var oplæg fra blandt andet en sygehusledelse og fra Sundhedsstyrelsen.
En juridisk ekspert gennemgik de love og regler, der gælder. Temadagene
blev afsluttet med en debat om rapporteringsordningen.
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12 Opgørelser fra DPSD
Denne del af DPSD årsberetningen indeholder opgørelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase om udviklingen og mønstre i utilsigtede hændelser, som
er afsluttet i 2014.
Der blev i 2014 i alt rapporteret 182.643 utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Regioner og kommuner sagsbehandlede 167.098
hændelser færdig og sendte dem til DPSD. Det tilsvarende tal for 2013 var
164.850 afsluttede sager.
Figur 3 på herunder viser den årlige udvikling siden 2004.
Patientombuddet modtog samlet 2.248 flere rapporter i 2014 end i 2013.
Stigningen skyldes primært flere rapporter fra praktiserende læger og personale i regionale botilbud.

Antal afsluttede rapporter

Udviklingen i antal rapporterede utilsigtede hændelser
2004-2014
120000
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40000
20000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sygehuse

Kommuner

Private

Anden regional

Figur 3 viser udviklingen af indsendte rapporter til DPSD i perioden 2004 til 2014.

Københavns Kommune havde et fald på knap 4.200 rapporter i 2014. Ifølge
kommunen kan det lavere antal rapporterede hændelser hænge sammen med
forsøgsordningen om ændrede rapporteringskrav, der blev lanceret i april
2014.
Alle andre kommuner havde tilsammen en stigning på godt 4.200 rapporter.
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12.1 Fordeling af rapporter fra kommuner, hospitaler, private, regioner
For at lette overblikket har vi opdelt de næste siders tabeller og grafer i fire
sektorer:
•
•
•
•

Kommuner,
Hospitaler,
Private
Anden regional.

Tabel 2 herunder viser, hvilke sundhedsområder de fire hovedgrupper omfatter.
Sektor

Omfatter

Kommuner

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospitaler
Private

•
•

den kommunale tandpleje
forebyggelsescentre
hjemmeplejen
hjemmesygeplejen
kommunelæger
misbrugsbehandling
plejeboliger
sociale botilbud
sundheds- og sygeplejecentre
sundhedsplejersker
tilbud til borgere med handicap
træning
andet
offentlige sygehuse.

privathospitaler
hospice.
Anden regional
apoteker
praktiserende jordmødre
praktiserende læger (almen praksis)
praktiserende speciallæger
præhospital og ambulancer
psykologer
regionale botilbud
tandlæger og tandplejere
terapeuter og kiropraktorer
• vagtlægeordningen.
Tabel 2: Oversigt over opdelingen af sundhedsvæsenet i fire sektorer i denne årsberetning.
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Figur 4 nedenfor viser antallet af afsluttede rapporter fra 2013 og 2014 fordelt på sektorer. Fordelingen viser, at langt størstedelen af rapporterne
kommer fra kommunerne og hospitalerne. Figuren viser, at der var en meget
beskeden ændring i antallet af afsluttede rapporter fra 2013 til 2014.
Fordeling af afsluttede sager pr. sektor i 2013 og 2014
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Antal rapporter
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40000
20000
0

Andet regional

Hospital

Kommune
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Figur 4: Fordelingen af afsluttede sager for hver sektor i 2013 og 2014.

Figur 5 nedenfor viser, hvor i sektoren Anden regional, der er sket de største
ændringer i antallet af afsluttede rapporter. Det er de regionale botilbud,
praktiserende læger og præhospitalet og ambulancer, samt apoteker og
vagtlægeordningen, der har rapporteret flere utilsigtede hændelser i 2014.
Antal rapporter i gruppen 'Andet regional' i 2013 og 2014
Vagtlægeordningen
Terapeuter og kiropraktorer
Tandlæger og tandplejere
Praktiserende speciallæger
2013
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Figur 5: Antal rapporter fra gruppen ’Anden regional’ i 2013 og 2014.
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I figur 6 herunder ses, at blandt kommunerne er det plejeboliger, hjemmeplejen og sociale botilbud, der rapporterer flest utilsigtede hændelser.

Antal rapporter i gruppen 'Kommuner' i 2013 og 2014
Øvrige tilbud til borgere med handicap
Træning
Sundhedsplejersker
Sundheds- og sygeplejecentre
Sociale botilbud
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Andet
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Figur 6: Antal rapporter fra gruppen ’Kommuner’ i 2013 og 2014.

12.2 Fordeling af hændelsestyper
Tabel 3 herunder beskriver hændelsestypernes fordeling i procent for hver
sektor. Alle hændelser har siden 2014 været klassificeret efter et nyt DPSDklassifikationssystem, som er udviklet af DPSD-driftsgruppen og blev taget
i brug i januar 2014.
Da DPSD klassifikationssystemet først blev brugt fra 2014, indeholder tabel
1 kun information om hændelser, der er afsluttet i 2014. Det betyder, at
32.685 sager, der er oprettet før 2014, men som først er afsluttet i 2014, er
sorteret fra, da de ikke har den nuværende DPSD klassifikation.
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Tabel 3: DPSD klassifikationen fordelt på anden regional, kommuner, hospitaler og private i procenttal.
DPSD klassifikation
Procentfordelingen af hovedklassifikationerne Andet regional
i de klassificerede hændelser.

Hospital

Kommune

Privat

Ambulancer, akutbiler, helikoptere mv.

0,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Anden utilsigtet hændelse

3,2 %

5,3 %

3,6 %

7,5 %

Behandling og Pleje

1,8 %

13,6 %

3,2 %

7,8 %

Blod og blodprodukter

0,0 %

0,9 %

0,0 %

0,4 %

Gasser og luft

0,0 %

0,3 %

0,1 %

0,4 %

Henvisninger, ind/udskrivelse og medicinlister 3,1 %

9,0 %

0,8 %

5,8 %

Infektioner

0,2 %

0,8 %

1,2 %

0,2 %

IT, telefoni, infrastruktur, bygninger mv.

1,4 %

2,4 %

0,1 %

1,0 %

Kirurgisk behandling herunder ECT, anæstesi 0,3 %
mv.

1,7 %

0,0 %

3,5 %

Medicinering herunder væsker

22,7 %

66,4 %

28,0 %

Medicinsk udstyr, hjælpemidler, Røntgen mv. 1,0 %

3,5 %

0,4 %

4,0 %

Overlevering af information, ansvar, doku- 4,3 %
mentation

12,9 %

1,7 %

10,1 %

Patientidentifikation

4,2 %

4,6 %

0,0 %

7,1 %

Patientuheld herunder bl.a. fald og brandska- 1,6 %
der

5,8 %

21,7 %

14,4 %

Præhospital behandling

0,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Prøver, undersøgelser og prøvesvar

18,5 %

12,8 %

0,1 %

7,5 %

Selvskade og selvmord

0,3 %

1,0 %

0,1 %

0,1 %

Sundhedsfaglig visitation, telefonkonsultation 8,8 %

1,9 %

0,0 %

1,6 %

Teknisk disponering

0,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Ikke udfyldt

1,0 %

0,8 %

0,7 %

0,6 %

Hovedtotal

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

48,2 %

Tallene er baseret på sager fra 2014, som er afsluttet og indsendt til Patientombuddet.
De markerede felter angiver, hvor hændelsesklassifikationen udgør mindst 10 procent.

Procentfordelingen af DPSD-hovedklassifikationerne er vist i tabel 3. Det
fremgår af markeringen i tabellen, at det er fire DPSD-klassifikationer, der
hyppigst bliver anvendt - medicinering herunder væsker, overlevering af information, ansvar og dokumentation, patientuheld.
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Vi har undersøgt, om der er forskel på, hvilke klassifikationer der bliver anvendt i de fire sektorer. Klassifikationerne Medicinering herunder væsker,
er den mest anvendte klassifikation i alle sektorer. Den næst hyppigste klassifikation der er brugt i kommunerne, er patientuheld, mens klassifikationerne er mere jævnt fordelt på hospitalerne. Forskellene afspejler formentlig, at de utilsigtede hændelser reelt er forskellige i de fire sektorer. Årsagen
kan også være forskelligt fokus på utilsigtede hændelser, og at der er forskellige krav til, hvilke typer af utilsigtede hændelser der er rapporteringspligtige.

12.3 Graden af alvorlighed
Vi har undersøgt, hvordan hændelserne fra 2014 blev klassificeret i forhold
til alvorligheden. Når en utilsigtet hændelse bliver rapporteret, skal rapportøren angive, hvor alvorlig hændelsen faktuelt var for patienten. Når sagsbehandleren bagefter arbejder med sagen, kan denne justere alvorlighedsklassifikationen i hændelsen.
Hændelser, der bliver klassificeret med alvorlig eller dødelig konsekvens
for patienten, er ofte meget alvorlige, enkeltstående, sjældne hændelser. De
kaldes også sentinel events. Hændelserne her giver ofte nogen omtale i afdelingen og bliver som regel analyseret med kerneårsagsanalyser eller hændelsesanalyser.
Hændelser med Ingen skade, mild eller moderat skade omtales også som
nær-ved fejl. Fejlen i de hændelser blev opdaget og forebygget af sundhedspersonalet, inden hændelsen nåede at udvikle sig mere alvorligt for patienten. Det er vigtigt, at de hændelser også bliver prioriteret i analysearbejdet,
så man kan forebygge lignende fejl. Vi kan fra mange af hændelserne uddrage vigtig viden om, hvorfor hændelsen ikke nåede at skade patienten mere alvorligt – viden om såkaldte potentielle risici, som sundhedspersonale
skal være opmærksomme på. Analyser af hændelser med Ingen skade, mild
eller moderat skade sker ofte som aggregerede analyser, hvor mange hændelser bliver analyseret på én gang.
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I tabel 4 herunder ses definitionerne for alvorlighedsklassifikationen.
Alvorlighed

Skade

Ingen skade

Ingen skade

Mild

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

Moderat

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

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.

Dødelig

Dødelig udgang

Tabel 4. Definitionerne bag alvorlighedsklassifikationen af utilsigtede hændelser.

Vi har undersøgt, hvordan klassifikationen af alvorlighed fordeler sig for de
fire sektorer. Antallet af rapporterede hændelser er i flere år steget. Dermed
stiger antallet af alvorlige hændelser også.
Figur 7 viser den procentvise fordeling af alvorlighedsklassifikationen,
sammenlignet på tværs af sektorer.
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Figur 7 herunder viser, at langt de fleste hændelser klassificeres som Ingen
skade og Mild. Kun en lille andel af hændelserne bliver klassificeret som
Moderate, Alvorlige og Dødelige.

Figur 7: Fordelingen af afsluttede rapporter efter alvorlighed og år i procenttal.
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0,09
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Tallene er baseret på sager fra 2013 og 2014, som er afsluttet, lukket og indsendt til
Patientombuddet.

I kommunerne var 66 procent af de rapporterede hændelser klassificeret
med Ingen skade, og 25 procent med Mild. 0,1 procent af de i alt 104.538
afsluttede hændelser var klassificeret med dødelig udgang, det svarer til 95
hændelser. Den endelige konsekvens for patienterne var ikke altid kendt for
det personale, som rapporterede hændelsen.
Den endelige konsekvens for patienten viser sig i nogle tilfælde først lang
tid efter, at hændelsen er rapporteret og afsluttet. Tal om alvorlighed vil derfor altid være usikre.
Inden for samme sektor er fordelingen uændret i 2013 og 2014.
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12.4 Tværsektorielle hændelser
Det har siden, rapporteringsordningen i 2010 blev udvidet, været muligt at
analysere utilsigtede hændelser på tværs af sundhedssektorerne. Antallet af
analyser om tværsektorielle hændelser har derfor været stigende.
Tværsektorielle hændelser omfatter utilsigtede hændelser, hvor sagsopfølgningen kræver både hændelsesstedet og det/de involverede sted(er)s deltagelse i opfølgningen af hændelsen.
Det er den lokale sagsbehandler, som skal angive, at der er tale om en tværsektoriel hændelse. Den markering har vi anvendt til at fordele hændelserne
i tabel 5 herunder.

Tabel 5: Antal afsluttede tværsektorielle hændelser i 2014 fordelt på hændelsessted og involveret sted.
Hændelsessted

Involveret sted
Andet regional

Hospital Kommune

Privat

Ikke udfyldt

I alt

Andet regional

94

86

128

2

49

359

Hospital

121

660

710

3

365

1.859

Kommune

63

179

92

2

79

415

3

1

1

1

6

928

931

8

494

2.639

Privat
I alt

278

Tallene er baseret på sager fra 2014, som er afsluttet, lukket og indsendt til Patientombuddet.

Tallene viser, hvordan tværsektorielle hændelser fordeler sig mellem sektorerne.
Som det ses i tabel 5, blev der i 2014 rapporteret 2.639 utilsigtede hændelser, der var markeret som tværsektoriel hændelse. I 2013 blev der tilsvarende kun rapporteret 658 tværsektorielle hændelser. Udviklingen i tallene viser, at når der bliver arbejdet med tværsektorielle hændelser, får sundhedspersoner mere fokus på at rapportere denne type hændelser.
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