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REFERAT FRA TEMAMØDET 

DEN 11/10 2018 I RINGSTED 

UHELDSREGISTERING PÅ SKADESTUER 

 

Michael Kæpping startede med at opridse de historiske forhold omkring det nye 

skadestueregistreringssystem, som Niras har produceret. Oprindeligt stammer det 

tilbage fra Århus amt, hvor det har været brugt i kort tid, inden amterne blev 

nedlagt. Herefter overtog Århus Kommune systemet og har brugt det lige siden – 

naturligvis med alle de opdateringer som Niras gennem årene har udviklet, så det 

i dag fremstår som et helt nyt system. I dag kører der to pilotprojekter, som 

tester systemets anvendelse og brugervenlighed: Det ene projekt kører i 

Sønderjylland med Sønderjyllands Politikreds som organisator, og det andet i 

Midtjylland med Århus Kommune som organisator. Herefter gennemgik han 

systemets brug i detaljer, og man fik indtryk af, hvor nemt det er at bruge. 

Anniken Memmert fra Sønderjyllands Politi fortalte om, hvordan systemet blev 

brugt af de Sønderjyske kommuner, og hvordan strukturen på projektet er blevet 

godkendt at kredsrådet. Den årlige udgift for de Sønderjyske kommuner som 

deltager er ca. 35.000 kr. pr. år, hvilket omfatter både licens for systemet og det 

arbejde, som skadestuerne foretager. 

Paplo Celis fra Århus kommune fortalte om, hvordan kommunen bruger systemet 

rent praktisk, hvordan man med de nye data meget bedre kan se, hvad der sker i 

de forskellige cykeluheld. Med de mange nye og detaljerede data kunne man se, 

at cykeluheld skete andre steder end ved vore tidligere registreringer, og 

derudover har man også nye informationer om de forfærdelige højresvingsulykker. 

Larus Augustson Fra Cowi præsenterede den nye uheldsportal, som Cowi har lavet 

til Vejman.dk. og som har gjort Vejman.dk meget mere brugervenlig. Både 

skadestuesystemet og Uheldsportalen er meget lette at bruge og ligner lidt 

hinanden i opbygning. Hvis man kunne slå dem sammen, ville vi have et næsten 

perfekt uheldsregistreringssystem, men indtil da, virker begge systemer meget 

overbevisende og nemme at anvende. 
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Netværket nedsatte herefter en arbejdsgruppe, som skulle se på, hvordan man 

her på Sjælland kan komme videre med opstart af et pilotprojekt til at teste 

brugbarheden af systemet i det daglige uheldsanalysearbejde i en række 

kommuner og med input fra skadestuer. Ved næste møde i netværket vil blive 

rapporteret om, hvor langt arbejdsgruppen er kommet med arbejdet. 

Medlemmer af den nye arbejdsgruppe: 

• Pia Nielsen, Slagelse kommune, piann@slagelse.dk  

• Lars Ellegaard Jørgensen, Stevns kommune, larsjorg@stevns.dk 

• Lisbeth Fribo Göttsche, Gentofte kommune, lfg@gentofte.dk 

• Leif Kronblad, Ishøj kommune, lei@ishoj.dk 

• Søren Troels Berg, Københavns kommune, f05r@kk.dk 
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