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Side 2 

 

Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med de fælles regionale retningslinjer i 

Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område 

Dansk Kvalitetsmodel 

Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område er udviklet af Danske Regioner. Modellen består af fælles 

nationale kvalitetsstandarder, som dækker ydelsesspecifikke og organisatoriske temaer. Med de standarderne 

beskriver og angiver modellen de overordnede rammer for, hvad der er organisatorisk og faglig god praksis 

for det sociale arbejde indenfor de omhandlede temaområder. 

 

Kvalitetsmodellen vil bidrage til at sikre et kvalitetsløft både for den enkelte og på tværs af regionens tilbud 

indenfor udvalgte standarder. Det betyder, at implementering af modellen og dermed standarderne foregår 

på to (og i et enkelt tilfælde tre) niveauer: 

• et tværregionalt niveau (gælder kun for standarden vedrørende utilsigtede hændelser) 

• et fælles regionalt niveau 

• et tilbudsniveau 

 

Tværregionalt niveau 

For standarden vedrørende utilsigtede hændelser er der udarbejdet en tværregional retningslinje, der 

definerer, hvordan man som minimum arbejder med utilsigtede hændelser på socialområdet i alle fem 

regioner. 

 

Fælles regionalt niveau 

Der er udarbejdet fælles regionale retningslinjer, hvor der for hver standard er defineret og besluttet, hvilke 

fælles elementer arbejdet med standarderne som minimum skal bestå af i Region Midtjylland. Det er disse 

minimumskrav, der beskrives som skal-opgaver i de fælles regionale retningslinjer. Enkelte steder beskrives 

kan-opgaver som inspiration. 

 

Tilbudsniveau 

På tilbudsniveau besluttes og beskrives, hvorledes der lokalt arbejdes med de fælles minimumskrav, set i 

lyset af lokale forhold som målgruppe, ressourcer, organisering, teknologi mv. Ved behov og hvor det fordres, 

udarbejdes lokale beskrivelser som tager udgangspunkt i de definerede minimumskrav indeholdt i de fælles 

regionale retningslinjer. Hermed tilpasses den enkelte retningslinje til lokale forhold.  

 

For de organisatoriske retningslinjer kan de lokale tilføjelser bestå af evt. bemærkninger til processen vedr. 

udarbejdelse af den lokale arbejdsmiljøaftale, planer for kompetenceudvikling, det lokale 

virksomhedsgrundlag mv.  

 

For de ydelsesspecifikke retningslinjer giver de lokale tilføjelser/procedurer medarbejderne konkrete og lokale 

handlingsanvisninger til, hvorledes indsatsen skal være, for at denne både opfylder regionale og lokale krav. 

 

Der er i dokumenterne for de fælles regionale retningslinjer indsat skemaer til at beskrive de lokale 

procedurer/tilføjelser. Dermed kan den fælles regionale retningslinje omsættes til et lokalt dokument. 

 

Lokale tilføjelser/procedurer for flere niveauer på tilbuddet 

De lokale tilføjelser udarbejdes, hvor det er relevant og i forhold til hvilket niveau på tilbuddet, det er 

hensigtsmæssigt. For tilbud med forskellige målgrupper og/eller flere matrikler/afdelinger, kan det være 

nødvendigt, at udarbejde lokale tilføjelser/procedurer på tilbuds- og/eller afdelingsniveau. For retningslinjerne 

vedr. ledelse og arbejdsmiljø udarbejdes virksomhedsgrundlag og lokal arbejdsmiljøaftale på tilbudsniveau. 
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Metadata 
Metadata 

Metadata er defineret som ”data om data”. Metadata angiver validiteten af et dokument, og dermed hvilke formelle 

foranstaltninger, der gælder for dokumentet. I forhold til de fælles regionale retningslinjer angiver metadata således, 

hvilket dokument der foreligger, hvem dokumentet omhandler, i hvilken periode dokumentet gælder for, hvem der er 

ansvarlig for at opdatere dokumentet - også indenfor den gældende tidsperiode, samt hvem der godkender og 

beslutter dokumentet. 

Dokumenttype: 

Tværregionalt retningsgivende 

dokument med regionale og 

lokale tilføjelser 

Målgruppe: 

Alle medarbejdere i de regionale sociale 

tilbud og institutioner 

Gældende fra:  

Den tværregionale del: Januar 2012 

Regionale tilføjelser: Juni 2012, 

revideret august 2013 

Lokale tilføjelser: 

Titel: 

Retningslinje for arbejdet med 

rapportering, analyse og 

opfølgning på utilsigtede 

hændelser 

Anvendelsesområde: 

Alle regionale sociale tilbud og 

institutioner i henhold til servicelovens 

§§ 67, 107 og 108 samt 

almenboliglovens § 185 b.  

 

I Region Midtjylland anvendes 

dokumentet endvidere i tilhørende 

dagtilbud efter servicelovens § 104 og 

interne skoler efter Folkeskolelovens § 

20. 

 

Revideres 

Nationalt: Januar 2014 

Regionalt: Juni 2014 

Lokalt: 

Standard:  

1.6 Utilsigtede hændelser 

Dansk Kvalitetsmodel på det 

sociale område 

 

Godkendt af: 

Den nationale styregruppe/ Danske 

Regioner (den tværregionale del) 

 

Regional Styregruppe for Dansk 

Kvalitetsmodel på det sociale 

område/Psykiatri- og socialledelsen 

(regionale tilføjelser) 

 

Det lokale MED-udvalg (lokale 

tilføjelser) 

Kontakt og opdatering af 

retningslinjen: 

Den nationale koordinationsgruppe 

(den tværregionale del) 

Tovholdergruppen (regionale 

tilføjelser) 

Det lokale MED-udvalg (lokale 

tilføjelser) 
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1. Formål med retningslinjen 

Formålet med retningslinjen er at 
• sikre, at risikoen for forekomst af utilsigtede hændelser begrænses 
• begrænse skader på borgere som følge af utilsigtede hændelser.  

 
Retningslinjen skal desuden sikre systematisk opmærksomhed på og rapportering af 
utilsigtede hændelser med det formål at skabe læring i organisationen og forebygge 
gentagelser.   
 
Arbejdet skal understøtte udviklingen af et miljø, hvor det er muligt for medarbejderne at 
håndtere utilsigtede hændelser og drage læring heraf. 
 
 

2. Ansvarlig for udførelse 

Ledelsen er ansvarlig. Relevante medarbejdere har et medansvar. Under punkt 5 
”Fremgangsmåde” præciseres, hvem der har ansvar for hvad i forhold til de enkelte elementer 
i opgaveløsningen. 
 
 
3. Definition af begreber 

I det nedenstående defineres en længere række af begreber. Det er vigtigt at være bekendt 
med disse forud for læsningen af ”fremgangsmåde” under punkt 6. 
 
3.1 Utilsigtet hændelse 

En utilsigtet hændelse defineres som en ikke-tilstræbt begivenhed, der skader borgeren, eller 
medfører risiko for skade (’nær-hændelse’) som følge af handlinger eller mangel på samme, og 
som omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl. En utilsigtet hændelse 
afgrænses her til begivenheder, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. 
 
3.2 Rapporteringspligt 

Der er rapporteringspligt for utilsigtede hændelser i forbindelse med sundhedsfaglig 
virksomhed. Pligten gælder ikke alene hospitalerne, men blandt andet også sociale tilbud og 
institutioner. De rapporteringspligtige hændelsestyper på socialområdet fremgår af afsnittet 
om fremgangsmåder. 
 

3.3 Rapportør 

En medarbejder på et socialt tilbud eller institution, der bliver opmærksom på en utilsigtet 
hændelse, skal rapportere hændelsen. Dette gælder både hændelser, hvor man som 
medarbejder selv har udført en indsats, og hændelser, hvor man ikke selv har medvirket ved 
indsatsen. Eksempelvis hvis hændelsen er forekommet i en anden sektor. Alle medarbejdere 
på de regionale tilbud og institutioner er rapporteringspligtige og kan dermed være rapportører 
uanset, at Vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet m.v. alene 
omtaler rapporteringspligtige som sundhedspersoner.  
Herudover kan f.eks. også en pårørende agere rapportør, idet alle kan indberette i databasen. 
 

3.4 Sundhedsfaglig virksomhed  

Sundhedsfaglig virksomhed relaterer sig både til ydelser efter sundhedsloven og serviceloven.  
Det er ikke afgørende, om ydelsen, som en utilsigtet hændelse sker i forbindelse med, leveres 
efter den ene eller den anden lovgivning. Det afgørende er, om ydelsen er sundhedsfaglig. Fx 
er vedligeholdelsestræning og genoptræning efter serviceloven omfattet på samme vis som 
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genoptræning efter sundhedsloven, fordi der i begge tilfælde er tale om sundhedsfaglig 
virksomhed.   
 
Regionale bemærkninger til rapporteringspligten: 

 
Det er muligt at rapportere alle utilsigtede hændelser uanset om de opstår i forbindelse med 
sundhedsfaglig virksomhed eller ej.  
 
Kun utilsigtede hændelser, der opstår i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, er 
rapporteringspligtige. Sundhedsfaglig virksomhed kan udføres både af sundhedspersoner og 
efter delegation; fx til pædagoger. 
 
Personlig pleje og ADL (Almindelig Daglig Levevis) betragtes i lovgivningen ikke som 
sundhedsfaglig virksomhed. Utilsigtede hændelser, som opstår i forbindelse med personlig 
pleje eller ADL er derfor ikke rapporteringspligtige. 
 
 

3.5 Sektorovergange  

Utilsigtede hændelser i forhold til sektorovergange defineres som hændelser, der opstår i 
forbindelse med overdragelse af ansvar mellem sektorer. De utilsigtede hændelser, der sker i 
forbindelse med overdragelse af ansvar mellem sektorer kan altså omfatte alle typer af 
hændelser opstået i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, blot disse er sket i 
forbindelse med overdragelse af ansvar. Dette kan være overdragelse af ansvar fra hospital til 
tilbud/institution i forbindelse med en borgers indlæggelse, overdragelse af ansvar mellem 
tilbud/institution og praksissektor, kommunal sundhedssektor eller apoteker.  
 

3.6 Medicinering 

Utilsigtede hændelser i forhold til medicinering defineres som hændelser, der opstår i 
forbindelse med  

• ordination,  
• recepthåndtering,  
• receptkontrol,  
• håndtering af doseringskort,  
• dispensering,  
• administration,  
• opbevaring,  
• dokumentation,  
• monitorering,  
• emballering og navngivning og 
• levering  

- af medicin.  
  
Bivirkninger ved medicin bør anmeldes til Lægemiddelstyrelsen og skal derfor ikke rapporteres 
som utilsigtede hændelser.  
 

3.7 Patient  

I dette retningsgivende dokument anvendes begrebet borger, men vær opmærksom på, at 
begrebet patient benyttes i den gældende lovgivning for utilsigtede hændelser, der dækker 
både social- og sundhedsområdet. Derfor anvendes begrebet patient i Sundhedsstyrelsens 
database for rapporteringer www.dpsd.dk som betegnelse for både en borger, beboer, bruger, 
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ung, barn m.v., når denne modtager en sundhedsfaglig ydelse og er udsat for en utilsigtet 
hændelse.  
 

3.8 Uheld  

Utilsigtede hændelser i forhold til uheld defineres som hændelser, der opstår, hvis borgeren 
kommer ud for  

• et fald,  
• en brandskade eller  
• et andet uheld  

 
- i forbindelse med en sundhedsfaglig virksomhed.   
 
3.9 Infektioner  

Infektioner, der opstår i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, defineres som 
utilsigtede hændelser. Det kan f.eks. være en infektion, der opstår som følge af en blodprøve, 
eller ved utilstrækkelig hygiejne i forbindelse med rensning af en borgers sår. Infektioner, som 
opstår i forbindelse med kontakt med sundhedsvæsnet, er også utilsigtede hændelser. Det kan 
fx være en infektion, der opstår i forbindelse med en kikkertundersøgelse af knæ eller skulder 
eller en infektion, der opstår i et operationssår efter indlæggelse.   
 

3.10 Risikomanager  

Risikomanageren er den person, der har til opgave at indhente supplerende oplysninger, 
viderevisitere hændelser eller iværksætte analyser. Risikomanagerens specifikke opgaver 
fastlægges regionalt. 
 

Regional beskrivelse/definition af Risikomanager: 

 
Socialområdets risikomanager er forankret i Psykiatri og Social, Administrationen, 
Kvalitetsafdelingen. Risikomanagerens opgaver er beskrevet sammen med den øvrige 
organisering af UTH-arbejdet i afsnit 5.3. 
 
 

 

4. Målgruppe 

Målgruppen for dette retningsgivende dokument er alle medarbejdere på de regionale sociale 
tilbud og institutioner. 
 
 
5. Fremgangsmåde 

Medarbejdere på de regionale sociale tilbud og institutioner skal rapportere utilsigtede 
hændelser. Dette gælder både hændelser, som medarbejderen selv er involveret i, og 
hændelser, som medarbejderen på anden vis bliver opmærksom på. 
 
På socialområdet skal utilsigtede hændelser i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed 
rapporteres uanset den faktuelle konsekvens for borgeren ved: 
 

• Sektorovergange 
• Medicinering 
• Infektioner 
• Uheld 
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Andre utilsigtede hændelser er rapporteringspligtige, hvis konsekvensen af hændelsen er, at: 
• borgeren dør,  
• borgeren får varige funktionstab,  
• der skal ske lægetilkald, indlæggelse, eller betydelig øget udrednings- eller 

behandlingsintensivitet eller 
• der for flere borgere er øget plejebyrde eller skal foregå lettere øget udrednings- eller 

behandlingsaktivitet. 
 
5.1 Omsorg for borgere, pårørende og medarbejdere 

 

Regionale tilføjelser vedrørende omsorg for borgere, pårørende og medarbejdere 

efter en utilsigtet hændelse: 

Når der er sket en utilsigtet hændelse af alvorlig karakter (dvs. kategoriseret som dødelig, 
alvorlig eller evt. moderat), er det vigtigt at tilbyde borgere, pårørende og medarbejdere 
relevant omsorg og eventuelt behandling, der bidrager til at fjerne eller mindske fysiske og 
eller mentale mén efter den utilsigtede hændelse. 
Den nødvendige omsorg for borgere, pårørende og medarbejdere vil altid gå forud for 
rapporteringen af den utilsigtede hændelse og den øvrige opfølgning på hændelsen.  
Det er ikke en del af standarden for utilsigtede hændelser og dermed heller ikke en del af dette 
retningsgivende dokument at beskrive, hvordan denne omsorg håndteres.  
Der kan naturligvis udarbejdes lokale retningsgivende dokumenter for omsorg for borgere, 
pårørende og medarbejdere efter en utilsigtet hændelse. 
  

 
Lokale tilføjelser vedrørende omsorg for borgere, pårørende og medarbejdere efter 

en utilsigtet hændelse: 

 

 
 

5.2 Rapportering 

Rapporteringen skal ske til Sundhedsstyrelsens database www.dpsd.dk snarest muligt og 
senest 7 dage efter, at medarbejderen er blevet opmærksom på den utilsigtede hændelse.  
 
Medarbejderen skal altid forholde sig til, hvor og hvornår hændelsen skete, hændelsens forløb 
samt konsekvensen af hændelsen. Medarbejderen skal desuden forholde sig til databasens 
øvrige punkter i det omfang, de er relevante i forhold til hændelsen.  
 
Det er vigtigt, at oplysninger rapporteres udførligt og detaljeret, idet hele formålet med at 
rapportere er at kunne uddrage analyse og læring heraf. Derfor anbefales det, at rapportøren 
også angiver kontaktoplysninger, så der er mulighed for at indhente supplerende oplysninger i 
forbindelse med analysen. Dette er ikke et lovkrav.  
 
En rapporteret utilsigtet hændelse behandles i et fortroligt system. Rapportøren kan derfor 
ikke fra arbejdsgiver, Sundhedsstyrelsen eller domstolene efterfølgende blive udsat for 
disciplinære tiltag, som følge af rapporteringen.  
 
De enkelte regioner skal tage stilling til hvornår og hvordan borgeren, herunder forældre til 
børn under 18 år, informeres om, at der er sket en utilsigtet hændelse. 
Sundhedsloven pålægger dog ikke rapporterende personer at give borgeren meddelelse om, at 
en utilsigtet hændelse er rapporteret.  
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Regionale tilføjelser til fremgangsmåde for rapportering: 

 
Link til vejledning til rapportering. Vejledningen ligger på intranettet: 
http://www.ps.intra.rm.dk/kvalitet/det+sociale+omr%c3%a5de/uth-arbejdet/uth-
v%c3%a6rkt%c3%b8jskasse 
 
Som en del af hændelsesbeskrivelsen bør rapportøren forholde sig til den formodede årsag til 
hændelsen. Dette kan for eksempel gøres ved at beskrive så detaljeret som muligt, hvad der 
ledte op til hændelsen. Viden om, hvad der ledte op til hændelsen er afgørende for muligheden 
for at drage læring af hændelsen og forebygge gentagelser. 

 

Lokale tilføjelser til fremgangsmåde for rapportering: 

 
 
 
 
 

 

 

Regionale tilføjelser til information af borgeren: 

I de situationer, hvor en utilsigtet hændelse påfører en borger en skade, kan borgeren og/eller 
dennes værge/pårørende informeres om, at hændelsen er rapporteret til Sundhedsstyrelsens 
database, og at hændelsen vil blive analyseret med henblik på at drage læring af hændelsen 
og at forebygge gentagelser. Det skal vurderes om borgeren og/eller dennes værge/pårørende 
bør modtage en undskyldning fra tilbuddet/institutionen for, at hændelsen skete.  
 
Der skal lokalt fastsættes retningslinjer for: 

• Hvem der tager stilling til, om der skal informeres om og gives undskyldning for en 
utilsigtet hændelse. 

• Hvem der i givet fald har ansvaret for at give informationen og undskyldningen. 
• Hvordan det i den givne situation afklares, hvordan borgeren/værge/de pårørende 

informeres for eksempel om det skal ske skriftligt eller mundtligt. 
• Hvordan det dokumenteres at informationen og undskyldningen er givet. 

 

Lokale tilføjelser til information af borgeren: 

 
 
 
 
 
 
5.3 Analyse og forebyggelse 

På baggrund af rapporteringen skal årsagen til den utilsigtede hændelse analyseres. I 
forbindelse med alle rapporteringer sker en analyse af den utilsigtede hændelse med henblik 
på at skabe læring og igangsætte konkrete forebyggende initiativer på tilbuddet eller 
institutionen.  
Nogle utilsigtede hændelser vil have en sådan karakter, at analyse og opfølgning udarbejdes i 
samarbejde med en regional risikomanager. 
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Ifølge lovgivningen skal sagsbehandlingen af en utilsigtet hændelse være afsluttet inden for 90 
dage. Opfølgningen på en utilsigtet hændelse og arbejdet med at forebygge nye hændelser 
kan fortsætte efter 90 dage. 
 
Der skal oprettes og beskrives en organisation for arbejdet med utilsigtede hændelser.  
 
Regionale tilføjelser til fremgangsmåde for analyse og forebyggelse herunder 

beskrivelse af regional organisering: 

 
På specialområdeniveau er der udpeget en UTH-ansvarlig, en UTH-koordinator samt et 
passende antal UTH-nøglepersoner i specialområdets afdelinger.  
 
Den UTH-ansvarlige er specialområdelederen, som har det overordnede ansvar for UTH-
arbejdet i specialområdet samt ledelsesmæssig sparringspartner for UTH-koordinatoren. 
 
UTH-koordinatoren er ansvarlig for koordinering, kontinuerlig rapportering af og opfølgning på 
UTH i specialområdet.  
 
UTH-koordinatoren har i samarbejde med UTH-nøglepersonerne følgende opgaver: 

• Sætter fokus på UTH-arbejdet blandt sine kolleger 
• Står til rådighed for kolleger i forbindelse med rapportering af utilsigtede hændelser. 
• Følger op på utilsigtede hændelser med analyser, forebyggende indsatser og 

monitorering heraf – i nogle tilfælde i samarbejde med socialområdets risikomanager. 
• Gennemgår minimum én gang årligt de rapporterede utilsigtede hændelser med særlig 

opmærksomhed på eventuelle mønstre og tendenser i de utilsigtede hændelser, som 
rapporteres fra specialområdet/afdelingen og følge op på disse 

• Underrette den UTH-ansvarlige om hændelser, hvor ledelsen bør være særligt 
inddraget. 

 
Sagsbehandlingen af de rapporterede hændelser i Sundhedsstyrelsens database (DPSD) 
varetages af socialområdets risikomanager og decentrale sagsbehandlere i specialområderne. 
Den decentrate sagsbehandling varetages af et passende antal medarbejdere i hvert 
specialområde; typisk UTH-koordinatoren og/eller nogle af UTH-nøglepersonerne.  
 
Socialområdets risikomanager har følgende opgaver: 

• Modtager alle sager, der rapporteres med socialområdets enheder som hændelsessted.  
• Visiterer efter modtagelsen sagen til den relevante sagsbehandler.  
• Underviser og informerer om arbejdet med utilsigtede hændelser på socialområdet.  
• Vejleder UTH-koordinatorer og andre på lokalt niveau i forbindelse med arbejdet med 

utilsigtede hændelser 
• Samarbejder med UTH-koordinatorer og UTH-ansvarlige om analyser af alvorlige og 

dødelige utilsigtede hændelser. 
 
Opfølgningen på utilsigtede hændelser med ingen, mild eller moderat skade foretages lokalt på 
UTH-koordinatorens og/eller UTH-nøglepersonens initiativ. Socialområdets risikomanager kan 
inddrages til sparring og vejledning. 
 
Opfølgningen på utilsigtede hændelser, som er alvorlige eller dødelige foregår i samarbejde 
mellem UTH-koordinatoren, den UTH-ansvarlige, socialområdet risikomanager samt øvrige 
relevante parter fra tilbuddet/institutionen. 
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Socialområdets risikomanager analyserer én gang årligt eventuelle mønstre og tendenser i de 
utilsigtede hændelser på tværs af hele eller dele af socialområdet og tager initiativ til 
opfølgning på disse. 
 
Omfanget af opfølgningen og analysemetoden afhænger af hændelsens alvorlighedsgrad og 
potentialet for læring. Fælles er dog, at opfølgningen tager udgangspunkt i følgende fire 
spørgsmål:  
 

• Hvad skete der? 
• Hvordan kunne det ske? 
• Hvad har vi lært? 
• Hvad ændrer vi? (handlingsplan) 

 
Rammerne for UTH-koordinatorens og UTH-nøglepersonernes arbejde skal beskrives lokalt. 

 

Lokale tilføjelser til fremgangsmåde for analyse og forebyggelse, herunder 

beskrivelse af lokal organisering: 

 
 
 
 
 
 

5.4 Formidling af nye initiativer 

Det skal beskrives, hvordan formidling af nye initiativer til forebyggelse af utilsigtede 
hændelser formidles i medarbejdergruppen. 
 
Regionale tilføjelser til fremgangsmåde for formidling af nye initiativer: 

 
UTH-koordinatoren og den UTH-ansvarlige har ansvaret for at aftaler om forebyggende 
initiativer som led i opfølgningen på utilsigtede hændelser formidles til de relevante 
medarbejdere i specialområdet. 
 
I tilfælde, hvor forebyggende initiativer har relevans for flere specialområder inddrages 
socialområdets risikomanager i formidlingen. 

 

Lokale tilføjelser til fremgangsmåde for formidling af nye initiativer: 

 
 
 
  
 

 
6. Dokumentation 

Rapportering af utilsigtede hændelser dokumenteres i databasen DPSD. 
 
Regionale tilføjelser til dokumentation: 

Rapporterede utilsigtede hændelser er ikke personhenførbare og må derfor ikke knyttes til 
dokumentationen om en specifik borger for eksempel i Bosted System. 
 



 

 
 

Side 11 

Opfølgning på utilsigtede hændelser med ingen, mild eller moderat skade dokumenteres af den 
decentrale sagsbehandler i Sundhedsstyrelsens database, DPSD, inden for 90 dage efter 
hændelsen er sket.  
Opfølgning på en alvorlig eller dødelig utilsigtet hændelse dokumenteres i en intern 
analyserapport. Et fuldt anonymiseret resumé af rapporten lægges i DPSD. 
 
Analysen af en utilsigtet hændelse betragtes som et fortroligt internt arbejdsredskab og må 
ikke udleveres til personer eller myndigheder, der ikke indgår i opfølgningen på den konkrete 
utilsigtede hændelse eller i UTH-organisationen for hændelsesstedet. Det vil sige, at 
analyserapporter ikke må udleveres til eksempelvis politi, kommunal sagsbehandler, 
embedslæge eller tilsynet og heller ikke til borgere i tilbuddene/institutionerne eller deres 
pårørende. 
 
 
 
Lokale tilføjelser til skriftlig dokumentation: 
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