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Kampagne og Analyse 

11. februar 2010 

 

Det siger FOAs medlemmer om utilsigtede hændelser 

 
FOA undersøgte i december 2009 medlemmernes kendskab og holdning til de nye regler for 
rapportering af utilsigtede hændelser og fejl. Disse regler skal styrke patientsikkerheden og 
træder i kraft i primærsektoren i midten af 2010. 
 
Undersøgelsen blev gennemført via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 24. 
november til 2. december 2009. 1.127 medlemmer, som arbejder i primærsektoren på 
Social- og Sundhedsområdet deltog. Det svarer til 69 % af de medlemmer, som blev 
inviteret til undersøgelsen. Medlemmerne blev også stillet spørgsmål om andre emner. 
  
Resultater 

Fra midten af 2010 skal ansatte på plejecentre og i den kommunale ældre- og sygepleje 
indrapportere utilsigtede hændelser og fejl i plejen. Det sker allerede i dag på sygehusene. 
Formålet er at lære af fejlene og dermed øge patientsikkerheden. Hvis der eksempelvis sker 
en fejl i medicineringen af en borger, skal det dokumenteres og indberettes. 

Overordnet set er 2 ud af 3 medlemmer klar over, at denne regel træder i kraft i 2010.  

Figur 1. Vidste du, at fra midten af 2010 skal man i hjemmeplejen og på plejecentrene og 
andre kommunale arbejdspladser rapportere utilsigtede hændelser og fejl (fx ulykker og 
fejl i medicinering eller kost) for at styrke patientsikkerheden? (n=1.119) 
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80 % af medlemmerne på plejecentrene ved, at reglen indføres. Det gælder kun 54 % i 
hjemmeplejen.  
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På 7 ud af 10 eller 71 % af medlemmernes arbejdspladser arbejdes der allerede med at 
indrapportere utilsigtede hændelser. 13 % af medlemmerne svarer nej og 16 % af 
medlemmerne svarer, at de ikke ved, om man indrapporterer utilsigtede hændelser.  

Figur 2. Arbejder I på din arbejdsplads allerede med utilsigtede hændelser og fejl? 
(n=1.119) 
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Arbejdet med utilsigtede hændelser er mere udbredt på plejecentrene end i hjemmeplejen. 
87 % af medlemmerne på plejecentrene rapporterer allerede utilsigtede hændelser, det 
gælder 56 % af medlemmerne i hjemmeplejen.  

Der er tilsyneladende regionale forskelle på, hvor meget man allerede arbejder med 
utilsigtede hændelser i primærsektoren. I Region Nordjylland arbejder 62 % af 
medlemmerne med utilsigtede hændelser og fejl. Det gælder 76 % i Region Syddanmark og 
70 % i Region Midtjylland. I Region Sjælland er det 67 % af medlemmernes arbejdspladser 
og i Region Hovedstaden er det 71 %, der arbejder med utilsigtede hændelser. 

Tabel 1. Arbejder I på din arbejdsplads allerede med utilsigtede hændelser og fejl? 
Regionsfordelt. (n=1.118) 

 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Ukendt I alt 
Ja 61,6% 70,2% 77,5% 71,3% 67,1% 73,7% 70,6% 
Nej 16,5% 14,1% 9,5% 11,6% 18,5% 10,5% 13,4% 
Ved ikke 22,0% 15,6% 13,0% 17,1% 14,5% 15,8% 16,0% 
I alt 164 262 284 216 173 19 1.118 
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De medlemmer, som allerede arbejder med at rapportere utilsigtede hændelser, er også 
spurgt til, hvad de synes om det.  

Mere end 9 ud af 10 medlemmer eller 92 % synes, det er en god idé at arbejde med 
utilsigtede hændelser og fejl. Kun 1 % mener, det er en dårlig idé.  

4 % har givet et andet svar.  

Figur 3. Hvad synes du om at skulle rapportere utilsigtede hændelser og fejl? (n=789)  
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Mange af disse medlemmer er også positive over for initiativet. Registreringerne fører til 
færre fejl, og der arbejdes mere omhyggeligt med eksempelvis medicindoseringen. 
Registreringerne er også en sikkerhed i en travl hverdag, hvor der kan være meget et 
skiftende personale. 

Få er skeptiske. Kritikken går primært på, at dokumentationen er tidskrævende og firkantet 
og dermed en belastning i hverdagen. Nogle bemærker, at dokumentationen kan opleves 
som kontrol af kollegaerne indbyrdes, og at det skaber et dårligt arbejdsmiljø. 

Andre bemærker, at indberetningsskemaerne er for unuancerede. Eksempelvis skal det, at 
borgeren ikke selv vil tage sin medicin, også indberettes som fejl. Et andet medlem nævner, 
at det skal indberettes, hvis hun ikke vækker en borger for at give sovemedicin. Nogle 
påpeger også, at det er vigtigt, at ledelsen også følger op på dokumentationen, så man 
faktisk lærer af fejlene.  

Alt i alt støtter mere end 9 ud af 10 medlemmer altså initiativet, og meget få er kritiske.  
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Metode 
 
Undersøgelsen er gennemført via forbundets elektroniske medlemspanel MedlemsPulsen. 
Undersøgelsen vedrørte både utilsigtede hændelser og en række andre emner. 
 
Deltagerne i panelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via 
forbundets hjemmeside og tilfældigt udvalgte medlemmer, som er hvervet for at sikre en 
bred repræsentation fra forbundets sektorer mv. Da dette notat alene vedrører svar fra 
medlemmer af Social- og Sundhedssektoren, er data ikke vægtet for sektor. 
 
Undersøgelsen er gennemført i perioden 24. november 2009 til 2. december 2009. Der blev 
udsendt én påmindelse til medlemmerne i indsamlingsperioden. 
 
3.009 medlemmer blev inviteret til undersøgelsen, heraf har 2.057 eller 68 % svaret på 
samtlige spørgsmål, de er blevet stillet (det er kun de medlemmer, der arbejder i 
primærsektoren, der har fået alle spørgsmål i undersøgelsen). 
 
De spørgsmål om utilsigtede hændelser, der er afrapporteret i dette notat, er stillet til 
medlemmer, der i undersøgelsen har angivet, at de arbejder i primærsektoren. 
 
Svarprocenten i undersøgelsen er tilfredsstillende; den er lidt højere end svarprocenten i 
flere andre undersøgelser via medlemspanelet. 
 

Spørgsmål i undersøgelsen 

Tabel 1. Vidste du, at fra midten af 2010 skal man i hjemmeplejen og på plejecentrene og 
andre kommunale arbejdspladser rapportere utilsigtede hændelser og fejl (fx ulykker og 
fejl i medicinering eller kost) for at styrke patientsikkerheden? 

 Respondenter Procent 
Ja 749 66,9% 
Nej 370 33,1% 
I alt 1.119 100,0% 
 

Tabel 2. Arbejder I på din arbejdsplads allerede med utilsigtede hændelser og fejl? 
(n=1.118) 

 Respondenter Procent 
Ja 789 70,6% 
Nej 150 13,4% 
Ved ikke 179 16,0% 
I alt 1.118 100,0% 
 
Tabel 3. Hvad synes du om at skulle rapportere utilsigtede hændelser og fejl? (n=789)  

 Respondenter Procent 
Det er en god idé, da man kan lære en masse og forebygge, at 
hændelser sker igen 

728 92,3% 

Det er en dårlig idé 8 1,0% 
Andet, skriv hvad 28 3,5% 
ved ikke 25 3,2% 
I alt 789 100,0% 
 

 


