
 

 

 
 
 
 
Høringssvar vedrørende bekendtgørelse og vejledning om udvidet patientsikker-
hedsordning 
 
Sundhedsstyrelsen har den 22. marts 2010 sendt udkast til ”Bekendtgørelse om rapporte-
ring af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.” og ”Vejledning om rapportering af 
utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.” i høring.  
 
Ergoterapeutforeningen takker for muligheden for at kommentere høringsudkastene og er 
helt overordnet positiv overfor udvidelsen af rapporteringsordningen, så primærsektoren 
også bliver omfattet, og patienter samt pårørende fremover også får mulighed for at indrap-
portere utilsigtede hændelser.  
 
Ergoterapeutforeningen har følgende kommentarer til bekendtgørelsen og vejledningen.  
 
Kommentarer til bekendtgørelsen  
I paragraf 2, stk. 7 står der: ”Ved rapporteringspligtige personer forstås personer omfattet 
af stk. 2-5”. Ergoterapeutforeningen går ud fra, at apotekspersonale også er omfattet af 
ordningen, så der bør stå: ”Ved rapporteringspligtige personer forstås personer omfattet af 
stk. 2-6”.  
 
Kommentarer til vejledningen 
Af ”4.1.1 Utilsigtede hændelser omfattet af rapporteringspligten” fremgår det, at der er en 
række begrænsninger på rapporteringspligten, og at rapporteringspligten varierer afhængigt 
af ansættelsesstedet. Ergoterapeutforeningen mener, at begrænsningerne virker indviklede 
og unødvendige, og det kan gøre det vanskeligt for den enkelte sundhedsperson at kunne 
afgøre, hvilke hændelser der skal indrapporteres. Foreningen foreslår derfor, at alle utilsig-
tede hændelser i alle tilfælde skal rapporteres, da det vil være lettere at håndtere og forstå 
for personalet.  
 
Af ”7. Information til patienten” fremgår det, at Sundhedsloven ikke pålægger rapporterende 
personer at give patienten meddelelse om utilsigtede hændelser, der måtte være rapporte-
ret til rapporteringssystemet. Ergoterapeutforeningen mener, at det yderligere bør fremgå af 
vejledningen, at det ikke udelukker, at patienten orienteres om, at der er sket en utilsigtet 
hændelse, der er indrapporteret. Da det i fleste tilfælde vil være naturligt at informere pati-
enterne herom.  
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