Program temadag om patientsikkerhed på selvejende
tilbud

Tirsdag den 14. december 2021 kl. 09:00 – 15:30 på Børsen i København

Program
09.00 - 09.30: Let morgenforplejning
09.30 - 09.35: Velkomst v. Louise Dybdal
09.35 – 11.30: Utilsigtede hændelser v. Janet Johannessen/Styrelsen for Patientsikkerhed
Hvorfor er det så vigtigt at rapportere utilsigtede hændelser og hvordan kan man bruge dem i sit arbejde
på både plejehjem og sociale tilbud? Oplægget vil komme ind på lovgivningens formål, efterlevning og
hvordan man rapporterer utilsigtede hændelser. Hvad kan den indsamlede viden blive brugt til lokalt og
hvad bliver den brugt til nationalt?
Oplægget vil også komme ind på mulighederne for at blive oprettet til at modtage og sagsbehandle egne
utilsigtede hændelser og hvordan man kan samarbejde med kommunerne.
11.30 - 12.15: Frokost
12.15 - 14.15: Det risikobaserede sundhedstilsyn v. sektionsleder Lone Lind og tilsynsførende og sygeplejerske,
Annamarie Rohrberg
Hvad går det risikobaserede tilsyn ud på i praksis og hvordan skal målepunkterne forstås ift. den
tilsynsrapport, der efterfølgende bliver udarbejdet?
14.15-15.15:

Inspirationsoplæg fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed om ’I sikre hænder’. Det er en metode, som
flere plejehjem og botilbud har arbejdet med for bl.a. at eliminere/reducere medicineringsfejl og tryksår.

Generelt vil være tid til spørgsmål og dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis I har spørgsmål på forhånd, kan I
sende dem til ldyb@selveje.dk senest den 7. december, så kan det blive indarbejdet så vidt muligt i oplæggene.

Praktisk
Målgruppe: Personale i Selveje Danmarks medlemsorganisationer, der arbejder med områder, der er dækket af
sundhedsloven. Arrangementet er gratis for Selveje Danmarks medlemmer. No-show gebyr på 500 kroner.
Dato, tid og sted: Tirsdag den 14. december, kl. 09.00-15:30 på Børsen, Slotholmsgade 1-3, København. Det er i
bygningen, der hedder Tietgenhus. Man kan henvende sig ved Dansk Erhvervs reception og få vist vej.
Tilmelding: Sker efter først til mølle på tilmelding@selveje.dk dog senest tirsdag den 7. december.
Afmelding: Senest fredag den 10. december. No-show gebyr på 500 kroner.

