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Svar på anmodning om aktindsigt i UTH´er vedrørende Akuttelefonen 1813 

 

Den Præhospitale Virksomhed har modtaget Lægeforeningens mail af den 4. juli 2014 vedrørende 

aktindsigt i ”materiale omkring UTH´ er, der er opstået i forbindelse med 1813”. I mail af 11. au-

gust 2014 har Lægeforeningen uddybet anmodningen, således at de anmoder om: 

 En oversigt over alvorlighedsgrad af UTH´erne 

 Gruppering af UTH´ erne, eksempelvis om det en kommunikationsfejl eller sundhedsfaglig 

fejl, etc. 

 Analysekonklusion 

Vi beklager, at anmodningen ikke er besvaret før. Det skyldes en omorganisering af UTH´erne fra 

Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Region Hovedstaden, til Den Præhospitale Virksomhed, 

som fremover helt varetager opgaven.  

Vi kan indledningsvist oplyse, at rapporter om utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsda-

tabase er undtaget fra aktindsigt i henhold til offentlighedslovens § 10, stk. 1, idet der er tale om et 

register til brug for rapporteringer, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling.  

 

 

For så vidt angår en oversigt over de utilsigtede hændelser listet efter alvorlighedsgrader samt 

grupperet i typer, har vi forstået anmodningen således, at der ønskes en sammenstilling af forelig-

gende oplysninger i DPSD.  

 

Vi kan oplyse, at vi sagsbehandler løbende de indkomne rapporter om utilsigtede hændelser vedrø-

rende 1813 i DPSD. Ifølge Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæ-

senet m.v. (BEK nr 1 af 03/01/2011) skal sagsbehandlingen afsluttes senest 90 dage efter at rappor-

teringen er modtaget. Før sagsbehandlingen er afsluttet, kan der ikke i DPSD udarbejdes opgørelser 

af alvorlighedsgraden eller typer af de utilsigtede hændelser. Der kan derfor alene gives aktindsigt i 

opgørelse af alvorlighedsgrader samt grupperet i typer for hændelser fra 1. januar 2014 til 15. juni 

2014. Som imødekommelse af disse to punkter henvises til vedlagte notat, der også indeholder an-

tallet af rapporteringer i perioden fra januar til august 2014. 
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For så vidt angår analysekonklusionerne fra rapporter om utilsigtede hændelser i forbindelse med 

Akuttelefonen 1813 fremgår det af offentlighedslovens § 11, at en forvaltningsmyndighed skal på 

anmodning herom foretage og udlevere en sammenstilling af foreliggende oplysninger i myndighe-

dens databaser, hvis sammenstillingen kan foretages ved få og enkle kommandoer.  

 

Vi kan oplyse, at en sådan opgørelse ikke kan foretages ved få og enkle kommandoer, ligesom en 

efterfølgende anonymisering af data heller ikke vil kunne foretages ved få og enkle kommandoer. 

Det vil i stedet kræve en omfattende manuel gennemgang af alle 557 analyserede rapporter om util-

sigtede hændelser.  

Anmodning om aktindsigt i analyserekonklusioner fra de utilsigtede hændelser således ikke imøde-

kommes.  

 

Vi kan dog henvises til opgørelser over utilsigtede hændelser vedrørende Akuttelefonen 1813 samt 

analyseresultater derfra, som har været forelagt Forretningsudvalget af Regionsrådet på et møde 

den 10. juni, der er at finde på Region Hovedstadens hjemmeside:  

http://www.regionh.dk/menu/Politik/Politisk+kalender/2014/Forretningsudvalget/Forretningsudval

gsmoede+10.+juni+2014.htm. Regionsrådets dagsordensmateriale og bilag kan altid findes på: 

http://www.regionh.dk/menu/Politik/Politisk+kalender/Politisk+kalender.htm.  

 

Vi kan hertil oplyse, at der for tiden arbejdes på en lignende opgørelse, der forventes offentliggjort 

i løbet af oktober 2014.    

 

Hvis du ønsker at klage over Region Hovedstadens afgørelse, kan afgørelsen indbringes for Stats-

forvaltningen. Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for Statsforvaltningen, skal klage sendes til Den 

Præhospitale Virksomhed, Telegrafvej 5, opgang 2, 3. sal, 2750 Ballerup, hvorefter vi snarest og 

som udgangspunkt senest 7 dage efter modtagelsen af klagen videresender denne til Statsforvalt-

ningen, såfremt afgørelsen fastholdes. 

. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Birgitte Rav Degenkolv   Freddy Lippert  

Vicedirektør    Direktør  
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