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Målgruppe

Formål

Mål
Instruks

Autoriseret sundhedspersonale, samt personer der handler på disses
ansvar i det tværkommunale akutteam for Brøndby Kommune og
Hvidovre Kommune - Akutteam-Brøndby-Hvidovre, i det følgende
benævnt ABH
Forbedring af patientsikkerheden og udvikling af
patientsikkerhedskulturen.
At øge borgernes sikkerhed ved at indsamle, analysere og formidle
viden om utilsigtede hændelser.
At skabe en systematisk læring og kvalitetsudvikling på baggrund af
hændelserne, for derved at forebygge gentagelser.
Instruksen er udarbejdet som et tillæg til:
Instruks vedrørende: Rapportering og håndtering af utilsigtede
hændelser (UTH) for Brøndby Kommune, F 1.3.1 – Bilag 1

TRIN 1: Rapportering af UTH

Rapportering af en UTH sker via link: https://dpsd.cscscandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public
- hvor alle felter udfyldes.
Se bilag 2

A - UTH er sket i Akutteam-Brøndby-Hvidovre
Er UTH sket i ABH registreres følgende:
1. Lokation: Andet
2. Kommune: Brøndby
3. Stednavn:
Skriv selv ABH-1, når hændelsen er sket i Brøndby kommune
Skriv selv ABH-2, når hændelsen er sket i Hvidovre kommune
4. Overskrift: overskriften indledes altid med ABH-1…./ABH-2….
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B - UTH er sket et andet sted, men Akutteam-Brøndby-Hvidovre
er involveret
Er UTH sket et andet sted og opdaget i ABH eller er ABH involveret i
hændelsen registreres følgende:
1. Lokation: der angives, hvor UTH er sket, f.eks. i anden enhed
indenfor kommunen eller på hospitalet.
2. Andet involveret sted: Hjemmesygeplejen, Brøndby Kommune.
3. Rolle i hændelsen: Opdagelsessted / patientovergang / andet
4. Overskrift: overskriften indledes altid med ABH-1…./ABH-2….

TRIN 2: Initialmodtager af UTH til Akutteam-BrøndbyHvidovre

Initialmodtageren i Brøndby Kommune er initialmodtager af UTH, der
er sket i eller skal adresseres til ABH.

TRIN 3: Analyse, læring og sagsbehandling af UTH i
Akutteam-Brøndby-Hvidovre

Leder af Akutteam-Brøndby-Hvidovre oprettes som decentral
sagsbehandler og indgår som aktiv part og tovholder på
sagsbehandlingen – lokalt og ved eventuelle tværsektorielle
hændelser.
Det overvejes, hvem og hvornår en/flere medarbejdere tilligemed
inddrages i ansvaret for at analysere og drage læring ud af de
utilsigtede hændelser.
Monitorering Der genereres faste ugerapporter på utilsigtede hændelser i DPSD.
Ugerapporten sendes hver mandag til leder af akutteamet.
Lovgrundlag
Referencer
Kilder

Angiv relevante artikler, bøger, fag personer og evt. lovgivning.
Referencerne består primært af dansk lovgivning, bekendtgørelser og
referenceprogrammer.
Der tilstræbes ikke udtømmende faglige referencer.
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