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Vi uddanner folk

Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 
Sådan bliver arbejdspladsen bedre til at anvende utilsigtede hændelser til at højne patientsikkerhed
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Sådan bliver arbejdspladsen endnu 
bedre til at anvende utilsigtede 
hændelser som læringsredskab til 
at højne patientsikkerheden, og 
samtidig bliver I klar til den forven-
tede lovgivningsændring pr. 1. ja-
nuar 2022, hvor rapporteringsplig-
ten gælder hele sundhedsvæsenet

Kursusnr.: 40823 
Varighed:  1 dag    
   

Målgruppen for kurset
Social- og sundhedsassistenter,  
social- og sundhedshjælpere,  
medarbejdere med lignende job-
funktioner, pædagogiske assisten-
ter, omsorgsmedhjælpere, portø-
rer, hospitalsserviceassistenter og 
ufaglærte 

Kan I genkende én/flere 
scenarier fra  
arbejdspladsen?
- som kan gøre det vanskeligt at 
udvikle en god arbejdskultur, hvor 
patientsikkerheden er i centrum:
• Travlhed?
• Omstruktureringer? 
• Besparelser? 
• Dårlige pladsforhold?
• Ikke tid til opfølgning på tidlige-

re UTHer? 
 
 

• Medarbejderene føler skyld og 
skam over at have begået en 
fejl, og helst vil glemme den?

• “Det er ikke noget, vi snakker så 
meget om her” kulturen?

Mål for kurset
• Deltagerne lærer at medtænke 

patientsikkerhed i det daglige 
arbejde

• Deltagerne lærer, hvornår der er 
tale om en utilsigtet hændelse

• Deltageren lærer, hvordan man 
indrapporterer utilsigtede hæn-
delser

• Deltageren får kendskab til den 
forventede lovgivningsændring 
for indrapporteringspligten, som 
træder i kraft 1. januar 2022, 
samt hvad det konkret betyder 
for arbejdspladsen. 

• Deltageren får konkrete værktø-
jer til at bruge utilsigtede hæn-
delser som læringsredskab og 
som kulturforandring på  
arbejdspladsen. 

Form/indhold
Undervisningsdagen er tilrettelagt ud-
fra talrige praksisnære cases, regulær 
viden, gæstelæreroplæg fra Styrelsen 
for patientsikkerhed, hands on værk-
tøjer til indrapporetering og opfølg-
ning i praksis. Alt undervisning har di-
rekte forbindelse til den virkelighed, 
du kommer fra, så du bliver endnu 
bedre rustet til din egen praksis.

Økonomi under  
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling 
efter gældende regler. Se takster for 
deltagerbetaling på vores hjemmesi-
de.
Deltagere, som er i AMUs målgruppe, 
har mulighed for at søge om løntabs-
godtgørelse under kurset. 
 
Deltagere, som har mere end 24 km 
fra bopæl til uddannelses stedet og 
retur, har ret til befordrings tilskud. 
Det gælder dog ikke, hvis der er tale 
om virksomhedsforlagt undervisning. 
Befordringstilskud søges i forbindel-
se med tilmelding til AMU-kurser via 
www.amu-fyn.dk.
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yderligere information
 Kursussekretær 
 Heidi Nielsen
 Tlf. 63 13 51 06
 hn@amu-fyn.dk
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