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REFERAT, møde i Faglig arbejdsgruppe for patientsikkerhed 

over sektorgrænser 25.2.2019 

 
Tidspunkt: mandag 25.2.2019 kl. 13.30-15.30 
Ordstyrer: Louise Honoré Raagaard 
Referent: Aniette Weibrecht 
Deltagere: Lene Wejlstrup Antonsen, Karen Hvass, Henny Færge  
Majbritt Hornshøj Borg, Pia Hingebjerg, Vibeke Madsen, Laura 
Højland Nielsen, Janett Bech Valeur, Anette Sønderby, Louise 
Raagaard, Aniette Weibrecht 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden og punkter til eventuelt 

 
RERERAT: 
Godkendt 
 
 

2. Punkter fra TSN v. Louise Raagaard  

Opsamling på beslutning fra sidste møde vedrørende 
muligheden for øget brug af INR-målinger i kommunerne. 
Hvad er status? Skal vi foretage os andet/mere i forhold til 
AK-problematikken? 
 

REFERAT: 
I Fokusgruppen Sundhed for Voksne er det nedstemt, at INR-
målinger flyttes fra almen praksis til kommunerne. Begrundelsen er 
både at der ikke ses fet behov fra de praktiserende læger, at 
kommunerne oplever det som opgaveglidning, samt at der er nogle 
udfordringer i forhold til at borgerne ikke ville kune få refusion for 
kørsel til sundhedsklinikker og lign. 
Der rettes opmærksomhed mod, at der sikres at der medsendes nok 
fragmin sprøjter når borger udskrives til kommune. 
Der opfordres til at Marevan dosering lægges korrekt på FMK af 
lægerne. 
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3. Ny organisering og formål af Medicineringsrådet i HEV 

Medicineringsrådet i HEV har på sidste møde i 2018 besluttet en ny struktur og et mere 
fokuseret formål. 
Medicinrådet skal fremover bestå af Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, en geriater, 
repræsentant fra akutafdelingen, Børn og Unge, psykiatri, apoteket og alle 6 
vestklynge-kommuner samt praksiskoordinator.  
 
Fokus er fremadrettet på medicinsikkerheden i overgange, mens udfordringer i interne 
medicinarbejdsgange i HEV, formidles til eksisterende råd f.eks.: 
• Driftsrådet for den akutte patient. 
• OP- driftsråd 
• Dokumentationsrådet 
• Kvalitetsrådet 
• Sundheds-IT-styregruppe 
 
I denne gruppe drøfter vi også jævnligt utilsigtede hændelser vedrørende medicinering, 
senest AK-medicin.  
Hvordan sikres samspillet imellem de to grupper bedst muligt, bl.a. så vi undgår 
samtidige drøftelser i flere fora?  

 
 

REFERAT: 
Den fremtidige organisering for medicineringsrådet gør, at der kun behandles tværsektorielle 
problemstillinger i gruppen. 
Dvs.  der tildeles er sammenfaldende emner mellem faglig arbejdsgruppe for patientsikkerhed 
og medicineringsrådet. Vi skal være opmærksomme på i hvilken gruppe emner skal bringes 
op.  
Risikomanager for kommunerne vil for nogle kommuner være sammenfaldende med deltagere 
i Medicinseringsrådet. 
 
 
 
 

4. Bordet rundt 

Hvad rører der sig ift. tværsektoriel patientsikkerhed hos jer? 
 

REFERAT: 
 
Lene HEV: Modtager i øjeblikket en del UTH vedrørende forsinket GOP. Der opfordres til at der 
i beskrivelsen fremgår hvor lang tid GOP er forsinket 
 
Pia, Holstebro:  
Der arbejdes med forebyggelige indlæggelser. 
Ikke mange rapporteringer fra det tværsektorielle. 
 
Henny, medicinsk: 
Der er arbejdet med at nedsætte indlæggelsestid. Det betyder potentielt, at der sker 
hændelser i overgangene. Der har været mærkbare øgning i hændelser i udskrivelser. 



 
 

Side 3

Lungemedicinsk mærker det ikke på UTH-indrapporteringer, men mærker det på opringninger 
fra kommunerne om problemer i udskrivelsen. 
 
Aniette, Struer: 
Enkeltsager om fravalg af genoplivning. 
Muligt at kommunerne ringer ”for meget” til sygehuset pga. af usikkerheds-problemstillinger i 
overgangene. 
 
Maibritt, Lemvig: 
Arbejder med ”Kom godt hjem ” og skærmkonferencer. 
Forsat en del hændelser om medicin og FMK. Enkelte fejldosering. 
 
Janett, Herning 
Få tværsektorielle UTHer. 
Herning sender en del UTH er om GOP. 
Har den seneste tid været udfordret af nyt omsorg system? 
 
Karen, ortopædisk 
Der er lidt UTHer om forsinket GOP. 
 
Laura, kirurgisk: 
Hændelserne omhandler noget instrumentelle problematikker, hvor patienter sendes hjem med 
diverse specialiseret udstyr, som kommunen så skal håndtere brug m.m. af. Det kræver meget 
af kompentenceniveauet hos personalet i kommunerne. 
 
Annette, MMA: 
Fokus på de akutte ambulante forløb, hvor borger har brug for GOP. 
Kommunerne må gerne være opmærksom på og viderebringe, hvis de mangler en GOP. 
 
Vibeke, praksisområdet: 
Der er lavet kerneårsagsanalyse på en hændelse med 82-årig kvinde. 
 
Louise, HEV: 
Der arbejdes på en fælles temaeftermiddag. det bliver den 27. maj. 13-16 

Tema bliver kommunikation i borgers forløb i indlæggelse. 
Vi drøfter også i gruppen, at tonen når man ringer sammen på tværs af sektorerne, kan være 
en anelse hård, sandsynligvis forværret af tidspres og mange opgaver. 
 
 
 

5. Eventuelt 

 
REFERAT: 
Tilbagemelding til rapportør 
Det drøftes om det er hensigtsmæssigt at give tilbagemelding til indrapportør på 
tværsektorielle hændelser. 
Der er forskellige aspekter på tilbagemelding. 
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Der enes om, at der ikke gives systematisk tilbagemelding på hændelsen til rapportør ved 
tværsektorielle hændelser. Hvis der er behov for at give en generel tilbagemelding, kontaktes 
risikomanageren i stedet. 
Rapportør kan dog efterspørge tilbagemelding hos egen risikomanager. 


