KOM SIKKERT FREM OG TILBAGE

Sker det ikke, så meld en UTH

Vær med til at gøre overgangen mellem
hospital og kommune mere patientsikker

Hvad skal rapporteres fra hospitalet til kommunen?

Tryksår. Skriv, hvilken kategori tryksåret er i
Manglende mulighed for patientID hos, fx demente patienter
Kommunikation: Mangelfuld eller ingen indlæggelsesrapport i
MEDCOM*
Uoplyst smitterisiko, fx MRSA eller Clostridium difficile
Manglende nødvendige hjælpemidler, der øger risiko for fald under
indlæggelsen
Ingen eller ikke opdateret medicinliste, fx ved akutte indlæggelser
Manglende oplysning om opholdsadresse fx genoptræningscenter
Andet der kan true patientsikkerheden

*Hvis det drejer sig om tekniske problemer med IT- systemer, skal det
meldes direkte hos IMT helpdesk.

Vigtigt, at huske ved en tværsektoriel utilsigtet hændelse
Anfør, hvilken kommune patienten kommer fra, hændelsessted og
opdagelsessted
Kontaktoplysninger
PatientID

Hvad skal rapporteres fra kommunen til hospitalet?
Tryksår. Skriv, hvilken kategori tryksåret er i
Medicinuoverensstemmelser, fx forkert dosering, manglende
recepter på serveren, ikke opdateret medicinliste
Kommunikation: Mangelfuld dokumentation, ingen eller ikke rettidig
udskrivelsesrapport
Infektioner, fx ikke oplyst smitterisiko ved fx MRSA eller Clostridium
difficile
Glemte seponeringer af fx venflon, armbånd, KAD eller suturer
Andet der kan true patientsikkerheden

*Hvis det drejer sig om tekniske problemer med IT-systemer, skal det
meldes til de lokale IT-ansvarlige i kommunen.

Vigtigt, at huske ved en tværsektoriel utilsigtet hændelse
Angiv, hvilket hospital og hvilken afdeling patienten var indlagt på
samt opdagelsessted. Benyt luppen til opslag af lokalisation
Beskriv, hvilken skade hændelsen har påført patienten
Giv gerne forslag til en sikker arbejdsgang
Husk, at skrive kontaktoplysninger og patient-ID.

Fra hospital til kommune:

Brug SØG til at
fremsøge både
kommune og
område

Fra kommune til hospital:

Brug SØG til at
fremsøge både
hospital og
afdeling

Tryk på TILFØJ og
brug luppen til at
fremsøge
opdagelsessted

Med venlig hilsen
Patientsikkerhedsforum på vegne af samordningsudvalget
Version 6: 21. oktober 2013
Har du spørgsmål kontakt din lokale risikomanager

