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Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en almennyttig 

forening med det formål at fremme og styrke 

patientsikkerheden i et samlet sundhedsvæsen. 

PS! skal fungere som organisatorisk ramme og virke 

samlende og inspirerende for arbejdet med patientsikkerhed.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed



Vores bestyrelse    



Hvor mange af jer har prøvet at flyve?

Hvor mange af jer følte, at det var med 

livet som indsats?



1 ud af 300 patienter i risiko for at dø som følge af potentielt

forebyggelig hændelse, mens de modtager behandling og pleje

i sundhedsvæsenet.  

1 ud af 3.000.000 i risiko for at dø på grund af flyrejse









Hvor mange af jer har taget medicin 

inden for de seneste 14 dage?



Flyulykke i Milano i 2001

Dårlig skiltning og slidte   

banemarkeringer

Tæt tåge

Manglende 

jordradar

Misforståelser og fejl i 

kommunikation mellem 

flyveledere og piloter

Ref. Reason, James, BMJ 2000



Kvinde dør af medicineringsfejl

Ny sosu-assistent: Normalt 

gives alle tabletter dagligt

Symptomer 

fejldiagnosticeres

Utydelig håndskrift 

på medicinkardex

86-årig dement patient, 

urolig

Risiko

Skade



Tid til komplekse dispenseringer





Inddragelse af borgere og pårørende



Fejring af resultater



I sikre hænder



Målet med projekt I sikre hænder er at give borgerne i 

ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at 

reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner.

Det sker ved, at medarbejderne får metoder til at 

systematisere deres arbejdsgange.

Om I sikre hænder



• Greve

• Lolland

Kommuner fra Region Sjælland



Indsatsområder



Lægger I mærke til, hvis blomsterne 

hænger lidt, når I er på besøg hos 

nogen?



Tidlig opsporing



Med hjemmeplejen på besøg hos Edith

https://vimeo.com/390468623

https://vimeo.com/390468623


Skema



Hverdagshjulet



Fokusborgermøde på Frederiksberg

https://vimeo.com/390468901

https://vimeo.com/390468901


• Vi kan opnå færre medicinfejl, færre tryksår, færre fald og 

færre infektioner, når vi har systematiske arbejdsgange.

• Tidlig opsporing kan være med til at forebygge 

indlæggelser og forværring af helbredet. 

• Metoderne er ikke kun for sundhedsprofessionelle, men er 

noget, vi alle kan holde øje med hos vores medmennesker.

Opsummering



Dette arbejde har været til gavn for både borgere og deres 

pårørende

12.144 Borgere er nu ‘I sikre hænder’ 

https://vimeo.com/142981809
https://vimeo.com/142981809


Kapacitets opbygning: 5.488 sundheds professionel  

Evt kurve med noget spc her?



59 
enheder

100 dage 
uden 

tryksår

47 
enheder

200 dage 
uden 

tryksår

30 
enheder

300 dage 
uden 

tryksår

10 
enheder 
400 dage 

uden 
tryksår

10 
enheder

500 dage 
uden 

tryksår

6 enheder 

600 dage 
uden 

tryksår



9 enheder

100 dage 
uden 

medicin 
skader

4 enheder

200 dage 
uden 

medicin 
skader

2 enheder

300 dage 
uden 

medicin 
skade

1 enhed

400 dage 
uden 

medicin 
skade

1 enhed 

500 dage 
uden 

medicin 
skade



3. bølge af I sikre hænder i 2020



Hold dig orienteret på

www.isikrehænder.dk

Tak for jeres tid.

Er der spørgsmål?


