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Gå ind på w
w

w
.stps.dk/uth og følg 

 vejledningen.
 –Skriv i skem

aet, hvad der er sket, og hvor 
det skete – gerne så detaljeret som

 m
uligt. 

 Sundhedspersonalet bruger oplysnin-
gerne til at finde ud af, hvordan m

an kan 
 forhindre, at det sker for andre. 

 –Du kan væ
lge at væ

re anonym
. Det er 

dog en ekstra hjæ
lp, hvis du skriver navn 

og e-m
ail  eller  telefonnum

m
er, så du 

kan  kontaktes, hvis der er brug for flere 
 oplysninger.

H
vis du har skrevet dine kontakt oplysninger, 

kan du blive  kontaktet af en sagsbehand-
ler, m

en det er ikke sikkert, at du bliver 
 kontaktet. U

nder alle  om
stæ

ndigheder vil 
hæ

ndelsen blive brugt til læ
ring der, hvor 

den har fundet sted. 

N
år du har sendt en beskrivelse af en 

 utilsigtet  hæ
ndelse,  gennem

går sundheds-
personalet den for at finde ud af:

 –hvad der er sket
 –hvordan det kunne ske
 –hvordan m

an kan undgå, at det sker for 
andre.

H
erefter bliver hæ

ndelsen   
anonym

iseret og sendt til Styrelsen  
for Patientsikkerhed, som

 bruger de  
utilsigtede hæ

ndelser til læ
ring i 

 sundheds væ
senet generelt.

H
jæ

lp os m
ed at blive endnu bedre

Send en beskrivelse af  
den utilsigtede hæ

ndelse
H

ar du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse 
m

ed din eller din pårørendes  behandling eller 
pleje? H

jæ
lp os m

ed at læ
re af vores fejl, så det 

sam
m

e ikke sker for andre.
U

anset hvor det er gået galt, kan du sende  
en beskrivelse af den utilsigtede hæ

ndelse.

At sende en beskrivelse af en 
utilsigtet hæ

ndelse er ikke det 
sam

m
e som

 at søge erstat-
ning eller indgive en form

el 
klage over sundhedsvæ

senet. 
Selv om

 du  rapporterer en 
utilsigtet hæ

ndelse, kan du 
stadig godt klage eller søge 
erstatning. 
 Læ

s m
ere om

 dine  m
ulig -

heder for at  indgive en klage 
på  w

w
w

.stpk.dk eller at søge 
 erstatning på w

w
w

.pebl.dk.

K
lage og erstatning

H
vad er en utilsigtet hæ

ndelse?
N

år noget går galt i sundheds væ
senet, taler m

an om
 en utilsigtet 

hæ
ndelse. H

vis du har væ
ret ude for en utilsigtet hæ

ndelse, som
 

har haft betydning for din eller din pårørendes behandling eller 
pleje, vil vi m

eget gerne vide det, så vi kan læ
re af det. 

Det er en utilsigtet hæ
ndelse, når du  eller din pårørende fx:

...får forsinket behandling, 
fordi en  henvisning fra 

læ
gen ikke er nået frem

 til 
hospitalet 

...får forsinket  
behandling, fordi  
en blodprøve er  

blevet væ
k

...ikke får den 
rigtige m

edicin


