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MÅLGRUPPE       

Region Nordjylland og Region Midtjylland udbyder i samarbejde Grundkursus i 

Patientsikkerhed. Kurset henvender sig til ansatte fra hospitalsområdet med funktioner inden 

for patientsikkerhedsarbejdet, ledere og andet personale med interesse for patientsikkerhed i 

de to regioner. 

INDHOLD       

Kurset indeholder en introduktion til grundlæggende elementer i arbejdet med utilsigtede 

hændelser: Definitioner, grundlæggende tankegange, patientsikkerhedskultur mm. 

Ud over den fælles kursusdag i Rebild, består kurset også af en lokal undervisningsdag med 

introduktion til det konkrete arbejde med utilsigtede hændelser i egen organisation, herunder 

rapportering og sagsbehandling. Se dato for lokal introduktion på næste side.  

OPLÆGSHOLDERE      

 

� Oversygeplejerske Janet Johannessen, Styrelsen for Patientsikkerhed 

� Chef for Kvalitet og Patientsikkerhed Vivi Pedersen, Regionshospitalet Nordjylland 

� Jordemoder, ph.d., adjunkt Katja Schrøder, Syddansk Universitet 

� Psykolog Allan Vestergaard, Sagabro – Brobyggende Psykologi og Ledelse 

� Patientrepræsentant Anette Ørtoft, Aalborg Universitetshospital 

� Luftkaptajn Nicolai Bondo Rasmussen, Sunclass Airlines 

 

KURSUSLEDELSEN      

Risikomanager Tilde Jensen   Region Nordjylland 

Risikomanager Louise Stadil Pinstrup  Region Nordjylland 

Risikomanager Vivi Pedersen  Region Nordjylland 

Risikomanager Bente Bjerre   Region Midtjylland  

Risikomanager Inge Selchau Jørgensen  Region Midtjylland 

Risikomanager Anette Østergaard Frostholm Region Midtjylland  

Uddannelseskoordinator Birgitte Kristoffersen  Region Midtjylland 

KURSUSMODERATOR      

Chefkonsulent  Henrik Bendix Koncern Kvalitet, Region  
     Midtjylland 
 



 

Lokal introduktion - Obligatorisk___________________ 
 
 

 

Region Midtjylland  

� Præhospitalet – Tid/sted for lokal introduktion aftales individuelt med risikomanager 

Katrine Bonde Thygesen katrthyg@rm.dk 

� Regionshospitalet Randers – 7. oktober kl. 13-15 

� Aarhus Universitetshospital – 27. september  

� Hospitalsenheden Horsens – Tid/sted for lokal introduktion aftales individuelt med 

risikomanager Anne Overgaard Bohlbro anneovrg@rm.dk  

� Hospitalsenheden Vest – 25. august 

� Psykiatrien og socialområdet – tilmeldte deltagere vil blive inviteret til en lokal 

introduktion efter tilmeldingsfristen 

� Hospitalsenheden Midt – 6. oktober  

 

 

 

Region Nordjylland  

� Aalborg Universitetshospital – 28. september  

� Psykiatrien – Der afholdes ikke lokal introduktion. Der aftales sidemandsoplæring 

individuelt 

� Regionshospitalet Nordjylland – 6. oktober  

 

 

 

 



 

PROGRAM       

Kl. 8.30 Ankomst og registrering  
Kaffe og morgenbord 

 
 
Kl. 9.00 Velkomst og introduktion til dagen  
 v. chefkonsulent Henrik Bendix, Koncern Kvalitet Region Midtjylland 
 
 
Kl. 9.10 Lovgivning og læring på Patientsikkerhedsområdet  

v. oversygeplejerske Janet Johannessen, Styrelsen for Patientsikkerhed 
 

 Patientsikkerhed er vigtigt i Danmark. Så vigtigt, at vi har en lov på området. 
Oplægget bliver dels en indføring i, hvad loven indeholder, lovens betydning for 
patientsikkerheden og lovens intention om læring 
 

 
Kl. 10.10 Kultur og roller 
 v. chef for Kvalitet og Patientsikkerhed Vivi Pedersen, Regionshospitalet 
 Nordjylland 
 
 Patientsikkerhedskultur – hvem skaber den? Hvad er din rolle som 
 patientsikkerheds-nøgleperson og hvordan kan du bidrage til en mere moden 
 patientsikkerhedskultur på dit afsnit, afdeling, klinik og hospital. 
 
 
Kl. 10.40 Pause  
 
 
Kl. 11.10  Second Victim: Fejl og utilsigtede hændelser rammer også personalet 
 v. jordemoder, ph.d., adjunkt Katja Schrøder, Syddansk Universitet 
 

Katja Schrøder har forsket i, hvordan jordemødre og fødselslæger oplever at være 
involveret i forløb, hvor der sker fejl og utilsigtede hændelser, eller forløb med 
uventet dårligt udfald for mor eller barn under fødslen. Generelt omtales 
sundhedsprofessionelle involveret i denne type forløb som ’second victims’, som 
skal forstås i modsætning til ’first victims’, der betegner de ramte patienter og 
deres pårørende. 
 
Oplægget vil introducere til begrebet og de symptomer, sundhedsprofessionelle 
kan opleve i forlængelse af forløb med fejl eller utilsigtede hændelser. Der lægges 
op til refleksion om temaer som skyld, ansvar og egenomsorg. Endeligt vil der 
igennem et igangværende forskningsprojekt om kollegial støtte gives forslag til, 
hvordan man kan udnytte de eksisterende ressourcer på arbejdspladsen til at yde 
støtte og omsorg til alle medarbejdere. 

 
 



 

Kl. 12.00  The Human Factor 
v. psykolog Allan Vestergaard, Sagabro – Brobyggende Psykologi og Ledelse 
 

 Én af årsagerne til, at vi begår fejl – på trods af vores gode intentioner og 
 gennemtænkte systemer – er det, som vi kalder for »den menneskelige faktor« 
 eller »the human factor«. Oplægget belyser hvilken betydning »the human 
 factor« har for jer og jeres arbejde, og hvordan den kan påvirkes på forskellig vis. 
 
 
Kl. 13.00 Frokost 
 
 
Kl. 14.00 En patienthistorie 

v. patientrepræsentant Anette Ørtoft, Aalborg Universitetshospital 
 

 Anette er ansat som patientrepræsentant under Aalborg Universitets Hospital 
 klinik Hoved-Orto. Anette er tidligere daginstitutionsleder, men i 2014 tog hendes 
 liv en drejning. 
 Anette vil fortælle om, hvorfor hendes liv tog en drejning. 
 Vejen til ansættelse som patientrepræsentant, samt kort om hvordan hun 
 arbejder som patientrepræsentant. 
 Anette er meget fortaler for, at patienten er den, der ved mest om sig selv, så 
 inddragelse og dialog MED og ikke til patienten er med til at skabe en god 
 indlæggelse for patienten. For patienten er den vigtigste.   
  
 
Kl. 14.30 Sikkerhedsarbejdet i luftfartsindustrien 
 v. luftkaptajn Nicolai Bondo Rasmussen, Sunclass Airlines   
 
 I kommerciel luftfart arbejdes der kontinuerligt med at optimere flysikkerheden 
 og gennem årene er det blevet meget sikkert at flyve. Der er benyttet forskellige 
 metoder for at nå det sikkerhedsniveau, der findes i dag. Mange af metoderne er 
 de samme som anvendes i sundhedsvæsenet i dag. Succesen afhænger dog af, at 
 metoderne indføres alle steder og bruges ens og systematisk hver gang. Der er 
 tale om fx procedure, tjeklister, sikker mundtlig kommunikation osv. Derudover 
 arbejdes der i luftfart systematisk med læring fra nærved-hændelser og ulykker. 
 Fejl ses som indikator på systemsvigt i stedet for at fokusere på den enkelte 
 person, der er involveret. Mennesker vil begå fejl, og derfor er det vigtigt, at de 
 systemer, der arbejdes i, er designet til at hjælpe os med at undgå at begå fejl.  
 I luftfart arbejdes der kontinuerligt med monitorering af performance og træning 
 af personalet, så der kan ageres proaktivt på tendenser i systemet inden ulykker 
 finder sted. 
  
 
 
Kl. 15.15 Farvel og tak for i dag   
      v. chefkonsulent Henrik Bendix, Koncern Kvalitet Region Midtjylland 


