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1. Formål 
 
Formålet er at fremme borgerens fysiske og mentale sundhed og trivsel ved systematisk afdækning af den 
enkelte borgers helbredsmæssige tilstand og trivsel for derved at sikre borgerens sundhedsfaglige pleje 
og behandling.  
 
Formålet er yderligere at sikre, at relevante sundhedsfremmende tiltag iværksættes i forhold til den 
enkelte borger på det enkelte sociale botilbud, samt at borgerens adgang til og behandlingsforløb med 
sundhedsfaglige fagpersoner sikres og følges. 
 
Det retningsgivende dokument Sundhed og Trivsel er yderligere udarbejdet på baggrund af Standard 1.8 
Sundhed og Trivsel samt de fastlagte målepunkter fra Styrelsen for patientsikkerhed ifm. det 
Risikobaserede Tilsyn, og derfor er formålet med denne retningslinje yderligere at støtte det enkelte 
tilbud i at imødekomme disse krav og derved at sikre en sammenhængende sundhedsfaglig 
dokumentation i henhold til den enkelte borger.  
 
Derved sikres den samlede opgaveløsning på det enkelte tilbud således, at den enkelte borgers behov kan 
løftes ved en kombination af såvel den socialfaglige som sundhedsfaglige lovgivning. 
 
2. Anvendelsesområde 
 
Borgere tilknyttet de regionale sociale botilbud i Region Sjælland. 
 
3. Fremgangsmåde 
 
I arbejdet med at fremme borgerens sundhed og trivsel og samtidig imødekomme målepunkterne fra det 
Risikobaserede Tilsyn, indgår nedenstående elementer, der efterfølgende uddybes: 
 
3.1. Sundhedssamtale og –screening 
3.2. Anden sundhedsfaglig dokumentation 



3.2.1. Ulykkestilfælde 
3.2.2. Smitsom sygdom 
3.2.3. Akut sygdom 
3.2.4. Kronisk sygdom 
3.2.5. Terminal behandling 
3.2.6. Tilkald af læge 

 
3.1 Sundhedssamtale og screening 

 
For at skabe et systematisk sundhedsfagligt overblik over borgerens helbredstilstand iværksættes 
individuelle sundhedssamtaler og sundhedsfaglige screeninger for - så vidt muligt i samarbejde med 
borgeren -  at tilrette de sundhedsfaglige og sundhedsfremmende tiltag målrettet den enkelte borger. 

 

Den sundhedsfaglige samtale og screening skal som minimum gennemføres 1 gang om 

året – og altid ved ændringer i borgerens sundhedsfaglige tilstand. 

 

Den sundhedsfaglige samtale og screening udføres af sundhedsfagligt eller 

medicinansvarligt personale. 

 

Nedenstående 12 sundhedsfaglige kriterier udgør den sundhedsfaglige samtale og 

screening, der i henhold til det Risikobaserede Tilsyn skal gennemgås og beskrives samlet 

for at sikre en sammenhængende sundhedsfaglig dokumentation: 

 

1. Funktionsniveau: Feks. evnen til at klare sig selv i det daglige liv, ADL (Activites of Daily Living)  

2. Bevægeapparat: Feks. behov for træning, balanceproblemer eller evt. faldtendens  

3. Ernæring: Feks. under- eller overvægt, spisevaner, ernæringsproblemer forårsaget af sygdom, 

handicap eller behandling. 

4. Hud og slimhinder: Feks. forandringer og sygdomme i hud, slimhinder og andre væv: Feks. 

muskler, hår og negle.  

5. Kommunikation: Feks. evnen til at gøre sig forståelig og forstå omverdenen. 

6. Psykosociale forhold: Feks. arbejdsevne, relationer til familie, ensomhed eller eventuelle 

livsstilsproblemer, misbrug og mestring af eget liv. 

7. Respiration og cirkulation: Feks. luftvejsproblemer som åndenød, hoste, fejlsynkning, 

legemstemperatur, blodtryk og puls 

8. Seksualitet: Feks. samlivsforstyrrelser som følge af sygdom, lægemidler eller handicap. 

9. Smerter og sanseindtryk: Feks. akutte eller kroniske smerter og ubehag, problemer med syn og 

hørelse  

10. Søvn og hvile: Feks. Faktorer som diagnoser eller handicap som letter eller hindrer søvn og hvile.  

11. Viden og udvikling: Feks. behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, syg-

domsindsigt, hukommelse, kognitivt niveau. 

12. Udskillelse af affaldsstoffer: Feks. inkontinens, obstipation, diarré.  

 

Fremgangsmåden ved udførslen af den sundhedsfaglige samtale og screening på den enkelte borger er: 

 

1. Skemaet `Sundhedssamtale- og screening` tilgås under fanen Dokumenter. 

 

2. Hvert sundhedsfagligt kriterie gennemgås og vurderes kronologisk ud fra en sundhedsfaglig 

vurdering om hvorvidt det: 
 

a)  Anses som værende i kategorien ikke aktuelle problemer: Der afkrydses i feltet `Ikke 

aktuelle problemer` og der foretages ikke yderligere. 

  

b)  Anses som værende i kategorien potentielle problemer; Der afkrydses i feltet 

`potentielle problemer`. Punkt 3 iværksættes.  



 

c) Anses som værende i kategorien aktuelle problemer, og der afkrydses i feltet `aktuelle 

problemer`. Punkt 3 iværksættes. 

 

3. Vurderes et sundhedsfagligt kriterie som værende i kategorien aktuelle/potentielle 

problemer, skal følgende fremgangsmåde følges: 

 

a)  I skemaet Sundhedssamtale og screening udfyldes feltet `Handling` med udgangspunkt i 

det enkelte kriterie.  

Her skal ikke noteres, hvad der iværksættes, men hvor dette dokumenteres – evt som 

delmål. Denne dokumentation skal beskrive, hvad der sættes i gang, hvem der er 

ansvarlig, og hvornår og af hvem, laves en opfølgning. Dette er vigtigt for, at den 

sundhedsfaglige dokumentation er sammenhængende og systematisk. 
 

b)  I dokumentationen skal alle initiativer gående på det enkelte kriterie samt alle 

behandlingsplaner/aftaler, der er indgået med behandlingsansvarlig 

læge/sundhedsperson dokumenteres. 

 

c)   Alle datosatte-konsultationer med behandlingsansvarlig læge/sundhedsperson noteres i 

afdelingens kalender i Sensum. 

 

Lokale tilføjelser: 

 
I forhold til sundhedssamtale og screening skal der på lokalt niveau, som minimum fastlægges 
retningslinjer for: 
 

 Hvem der koordinerer sundhedssamtalen/screeningen 1 gang om året 
De medicinansvarlige koordinerer sundhedsscreeningen, primært i forbindelse med efterårs 
konference, evt. i samarbejde med ambulatoriet, primærpædagog/klasselærer, såfremt dette skønnes 
relevant.  
 

 Hvordan det sundhedsfaglige/medicinansvarlige personale tilrettelægger 
sundhedssamtalen/screeningen. 

De medicinansvarlige foretager en vurdering af, hvorledes sundhedssamtale/screening skal foregå, 
hvorledes den enkelte borger kan indgå i samtalen, og hvorledes eventuelle andre fagpersoner, 
forældre/værge skal rådføres ift. besvarelsen.  
Samtykke dokumenteres i typen ”samtykke” i den enkelte borgers dagbog. 
 

 Hvordan borgeren inddrages 
I de tilfælde hvor det skønnes relevant for den enkelte borger, deltager vedkommende i udarbejdelsen 
af sundhedsscreeningen.  
 

 Hvordan vurderingen af et kriterie foregår mhp. en vurdering af ikke 
aktuelle/aktuelle/potentielle problemer – dvs. hvordan er processen på tilbuddet i forhold til at 
handle på resultatet af screeningen feks.  

- Ved aktuelle problemer: Såfremt sundhedsscreeningen peger på aktuelle fokusområder der 
kræver umiddelbar handling tager de medicinansvarlige/ambulatoriet, primærpædagog 
kontakt til borgerens praktiserende læge med henblik på iværksættelse af behandlingsplan. 
Herefter dokumenteres behandlingsplanen i den individuelle handleplan.  

- Potentielle problemer: Såfremt sundhedsscreeningen peger på fokusområder som ikke 
umiddelbart kræver handling, eller som vurderes som værende livsvarige, har 
primærpædagog ansvar for at sikre dokumentationen af dette, i den individuelle handplan. 

- Ikke aktuelle problemer: krydses der af i sundhedsscreeningen.  
 

 Hvem skal inddrages, hvem har ansvaret for handlingen etc. 
Primærpædagog inddrager relevante fagpersoner og pædagogiske medarbejdere, samt evt. 



klasselærer, såfremt der iværksættes en behandlingsplan. Dette dokumenteres i den individuelle plan.   
Afdelingsledelse har ansvar for, at relevante medarbejdere er bekendt med en evt. behandlingsplan, 
og at denne følges.  
 

 Hvordan sundhedsfaglige ordinationer/aftaler dokumenteres 
Sundhedsfaglige ordinationer/aftaler dokumenteres i Sensum i den enkelte borgers dagbog under 
fanen:  

- ”Sundhed – Helbredsforhold” – Sundhedsfaglig kriterier nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 
- ”Sundhed – Kostvaner og livsførelse” – Sundhedsfaglig kriterie nr. 3, 10 

 
Dokumentationen foretages efter aftale enten af pædagogisk personale eller sundhedsfaglig personale 
i ambulatoriet.  
Pædagogisk personale på botilbud er ansvarlig for, at aftaler dokumenteres i kalenderform.  
 

 

3.2. Anden sundhedsfaglig dokumentation 

 

Udover den sundhedsfaglige samtale- og screening, der med udgangspunkt i Det risikobaserede tilsyn, 

sikrer en sammenhængende sundhedsfaglig dokumentation, skal det enkelte tilbud også tage stilling til 

overordnede sundhedsfaglige scenarier, der også er en del af dette tilsyn. 

 

I nedenstående skal derfor beskrives, hvordan medarbejderne på de sociale botilbud skal forholde sig til 

følgende. 

 

3.2.1.  Ulykkestilfælde 

3.2.2.  Smitsom sygdom 

3.2.3.     Akut sygdom (eksempelvis ændret bevidsthedsniveau)  

3.2.4. Kronisk sygdom (indgår i afsnit 3.1.) 

3.2.5.            Terminal behandling   

3.2.6.            Tilkald af læge 

 

3.2.1. Ulykkestilfælde 

 

Lokale tilføjelser:  

 
I forhold til ulykkestilfælde skal der på lokalt niveau, som minimum fastlægges retningslinjer for: 

 

 Hvordan skal personalet forholde sig i tilfælde af ulykkestilfælde – dvs. om der er brug for at 

tilkalde brandvæsen, politi osv. 

Det tilstedeværende personale følger beredskabsplanen for Synscenter Refsnæs. Med mindre det er 

opgaver der fordrer handling her og nu, kan afdelingsledelse kontaktes mht. bedømmelse af hvilken 

handling, der skal foretages. Beredskabsplan er indsat ifm. Det retningsgivne dokument. 

Beredskabsplanen er at finde på intranettet under ”Den danske kvalitetsmodel”, samt i 

personalemappen på afdelingen.  

 

 Ansvarsfordeling 

Det tilstedeværende personale har ansvaret for, at reagere.  Ledelsen har ansvaret for, at der 

foreligger en tydelig og tilgængelig beredskabsplan.  

 

 Hvordan ulykkestilfælde dokumenteres og forebygges 

- Ulykkestilfælde ift. borgerne dokumenteres i den enkeltes dagbog i Sensum.  

- Ledelsen foretager en vurdering af, om der er samarbejdspartnere som evt. skal modtage en 

dokumentation ift. hændelsen, og hvordan der er handlet på denne. 

- Forældre/værge orienteres i det omfang det er relevant.  



- Det vurderes i samarbejde med ledelse hvorvidt anbringende kommune eller andre ligeledes 

skal orienteres. Ulykkestilfælde drøftes og evalueres på relevante personalemøder, herunder 

om der er forhold der fordrer, at der foretages konkrete tiltag ift. miljøer og den enkelte borger, 

som er berørt af hændelsen.  

 

 

 

 

3.2.2. Smitsom sygdom 

 

Lokale tilføjelser:  

 
I forhold til smitterisiko skal der på lokalt niveau, som minimum fastlægges retningslinjer for: 

 

 Hvem har ansvaret for at informere om og instruere i korrekt adfærd ifm. smitsom sygdom og 

smitterisiko. 

Afdelingsledelse har ansvaret for at informere og sikre tydelige procedure, herunder delegere til 

relevant sundhedsfagligt personale i eget eller eksternt regi.  

 

 Hvem har ansvaret for at inddrage relevante samarbejdspartnere 

Ledelsen har det overordnede ansvar.  

 

 Hvordan smitterisiko dokumenteres 

- Eventuel smitterisiko dokumenteres i den enkelte borgers dagbog.  

- Der orienteres til alle relevante berøringsflader.  

- Der foretages en konkret vurdering af afdelingsledelse ift. hvordan orienteringen bedst 

formidles, med henblik på at minimere smitterisiko.  

 

 

Der henvises yderligere til det regionale retningsgivende dokument om Håndhygiejne. 

 

3.2.3. Akut sygdom 

 

Lokale tilføjelser:  

 

I forhold til akut sygdom skal der på lokalt niveau, som minimum fastlægges retningslinjer for: 

 

 Arbejdsgange og ansvarsfordeling i personalegruppen  

Pågældende personale forholder sig til dette, evt. med inddragelse af afdelingsledelse og 

sundhedspersonale.  

 

 Hvem der skal kontaktes 

Relevante parter og afdelingsledelse kontaktes.  

Der foretages en vurdering af behov for kontakt til læge/sundhedsfagligt personale.  

Forældre/værge kontaktes ved akut sygdom.  

Der er individuelle aftaler mht. hvordan og hvornår forældre/værge skal kontaktes.  

Kontaktoplysninger til samarbejdspartnere, læger, sygehus m.v. findes på Sensum under den enkelte 

borgers basisoplysninger – ”pårørende/samarbejdspartnere”.  

 

 Hvordan akut sygdom dokumenteres  

Akut sygdom dokumenteres i den enkelte borgers dagbog i Sensum. Observationer og udvikling af 

sygeforløb dokumenteres ligeledes.  



 

 

3.2.5. Terminal behandling 

 

Lokale tilføjelser: 

 

I henhold til terminal behandling skal der på lokalt niveau som minimum fastlægges retningslinjer for:  

 

 Arbejdsgange og ansvarsfordeling i personalegruppen  

Afdelingsledelse har ansvaret og kontakter relevant eksternt sundhedsfagligt personale ift. en 

vurdering af situationen, og hvordan der kan og skal handles på det.  

Der foretages som udgangspunkt ikke terminal behandling på Synscenter Refsnæs. Hvis dette skulle 

opstå, udarbejdes der en behandlingsplan, herunder hvorvidt og hvordan personale på Synscenter 

Refsnæs inddrages.  

 

 Hvem der skal kontaktes 

Den tilknyttede læge eller den praktiserende læge.  

 

 Hvordan terminal behandling dokumenteres  

Såfremt der skal foretages terminal pleje og behandling på Synscenter Refsnæs, skal dette varetages 

af det pædagogiske personale, internt/eksternt sundhedspersonale, herunder tilknyttet læge der har 

hovedansvaret for behandlingen.  

Behandlingen dokumenteres i den enkelte borgers dagbog i Sensum, og lægen/eksternt 

sundhedsfagligt personale er ansvarlig for egen dokumentation i borgerens journal.  

 

Der henvises yderligere til regionalt retningsgivende dokument for Fravalg af livsforlængende 

behandling. 

 

3.2.6. Tilkald af læge 

 

Lokale tilføjelser:  
 
I forhold til tilkald af læge skal der på lokalt niveau, som minimum fastlægges retningslinjer for: 
 

 Hvem kontakter læge 
Det pædagogiske personale eller sygeplejerskerne i ambulatoriet. 
Kontaktoplysninger findes i Sensum under den enkelte borgers basisoplysninger – 
”pårørende/samarbejdspartnere”.  
 

 Hvordan kontaktes læge 
Egen læge kontaktes telefonisk. Borgerens sundhedstilstand beskrives for lægen.  
Der kan evt. tages udgangspunkt i folderen ”ISBAR”. Kontaktoplysninger findes i Sensum under den 
enkelte borgers basisoplysninger – ”pårørende/samarbejdspartnere”. 
 

 Hvilken læge kontaktes i hvilke situationer 
Praktiserende læge, speciallæge, hospitalslæge, afhængig af hvad kontakten omhandler. 
Kontaktoplysninger findes i Sensum under den enkelte borgers basisoplysninger – 
”pårørende/samarbejdspartnere”. 
 

 Hvordan dokumenteres tilkald af læge samt lægens anvisninger 
Der dokumenteres i den enkelte borgers dagbog i Sensum. Lægens anvisninger dokumenteres ligeledes 
samtidig med oprettelse af kvikmål i Sensum.  
 

                                                                                
 



 
 
4. Ansvars- og opgavefordeling 
 

4.1. Ordinerende læges ansvar: 

 

Den ordinerende læge er ansvarlig for at: 

 

 Indhente informeret samtykke til sundhedsfaglig behandling hos borgeren eller værge. 

 

 Sikre sig, at den medarbejder/det tilbud, der skal udføre en ordineret sundhedsfaglig behandling, 

besidder de rette kompetencer til at varetage denne, idet personalet/tilbuddet fungerer som 

lægens medhjælp.  

 

 Følge op på behandlingsplaner – herunder blodprøver, kontroller mv. - der måtte være en del af 

en ordineret behandling. 

 

4.2. Institutionsledelsens ansvar: 

 

Institutionsledelsen er ansvarlig for at: 

 

 Sikre at det retningsgivende dokument Sundhed og Trivsel er kendt og anvendt af 

medarbejderne. 

 

 Sikre at sundhedssamtaler og sundhedsscreeninger gennemføres minimum 1 gang årligt på alle 

borgere 

 

 Sikre at den sundhedsfaglige dokumentation dokumenteres i Sensum. 

 

 Sikre at medarbejderne herunder evt. vikarer besidder de rette sundhedsfaglige kompetencer i 

henhold til de sundhedsfaglige opgaver, medarbejderne skal varetage. 
 

 Definere ansvars- og opgavefordeling for alle ansatte personalegrupper, herunder vikarer og i den 

forbindelse definere regler for delegation af sundhedsfaglige/sundhedsfremmende opgaver 

 

 At frasige sundhedsfaglige ydelser, som det vurderes, at tilbuddet ikke kan varetage, at tage 

kontakt med relevante sundhedsfaglige samarbejdspartnere. 
 

 

4.3. Medarbejdernes ansvar 

 

Medarbejderen har ansvar for at: 

 

 Arbejde i overensstemmelse med det retningsgivende dokument Sundhed og Trivsel. 
 

 Udøve sundhedsfaglige/sundhedsfremmende opgaver ansvarligt og reflekterende og 

dokumentere disse  
 

 Støtte borgeren i sundhedsfremmende aktiviteter samt i at modtage behandling fra relevante 

fagpersoner 
 

 Frasige sig de delegerede sundhedsfaglige/sundhedsfremmende opgaver, medarbejderen 

vurderer ikke at kunne varetage. 

 



 

Lokale tilføjelser: 

 
I forhold til kompetencer samt ansvars- og opgavefordeling skal der på lokalt niveau, som minimum 
fastlægges retningslinjer for: 

 

 Hvordan foregår delegationen af sundhedsfaglige opgaver fra læge/behandler til tilbud 

Det aftales ifm. kontakt med lægen, herunder at lægen ordinerer og vejleder om en behandling. Hvis 

det vurderes, at opgaven ikke kan varetages af internt personale, vurderer ledelsen, hvordan opgaven 

kan løses således, at borgeren får den korrekte pleje og behandling  

 

 Hvilke medarbejdere herunder vikarer må udføre hvilke opgaver ifm. 

sundhedssamtale/screening og dokumentation 

Det pædagogiske personale samt sundhedsfagligt personale udfører opgaverne. Dette ud fra en 

konkret vurdering af, hvilke opgaver der skal udføres.  

 

 Hvordan sikres borgeren deltagelse i sundhedsfremmende aktiviteter samt i at modtage 

behandling fra relevante samarbejdspartnere 

Sundhedsfremmende aktiviteter er i fokus ift. planlægning af dagligdagen på Synscenter Refsnæs. Der 

er opmærksomhed på at motivere den enkelte borger til deltagelse, ud fra den enkeltes 

forudsætninger.  

 

 
 
5. Definitioner 

ADL: Vurdering af funktionsevnen med udgangspunkt i aktiviteter af betydning for almindelig daglig 

livsførelse. 

Aktuel: En problematik/tematik der er til stede her og nu. Som har betydning her og nu. 
 
Akut sygdom: Pludseligt opstående og ofte hurtigt forløbende sygdom. Modsat kronisk. 
 
Behandlingsplan: En behandlingsplan er en plan som indeholder identificerende og bedømte behov og 
problemer, planlægning, udført pleje og opnåede resultater.  
 
Delegation: Overdragelse eller videregivelse af en opgave fra en person til en anden. 

Funktionsniveau: Et mål for et menneskes evne til at udføre forskellige fysiske og psykiske aktiviteter. 

Funktionsevnen kan være nedsat pga. fysisk eller psykisk sygdom eller som følge af fysiologisk eller 

mental aldring. Funktionsevnen vurderes oftest i forhold til, hvad personer af samme alder og køn kan 

klare.  

Helbredstilstand: Beskriver borgerens aktuelle og/eller potentielle helbredsproblemer inden for de 14 
sygeplejefaglige problemområder. Derudover beskrives borgerens ressourcer i forhold til borgerens 
helbredsproblemer, og hvordan de kan understøttes eller styrkes.  
Helbredstilstanden beskrives både ud fra borgerens egen oplevelse af helbred og sygeplejens faglige 
vurdering af helbredet.  
 
Informeret samtykke: Informeret samtykke betyder, at lægen skal sikre sig, at borgeren har forstået 
undersøgelses- og behandlingsmulighederne samt eventuelle risici. Borgeren bestemmer selv, om en 
tilbudt undersøgelse eller behandling skal iværksættes. Borgeren kan til hver en tid tilbagekalde dette 
samtykke.  
 
Inkontinens: Problemer med at kontrollere urin eller afføring 



 
Kriterie: Kendetegn eller betingelse der bruges som grundlag for en klassifikation, en bedømmelse eller 
en beslutning. 

Kronisk sygdom: Når noget er kronisk er det altså langvarigt /i langsom udvikling. Modsat akut. Det har 

ikke indflydelse på, om sygdommen er helbredelig eller ej.  

Lægens medhjælp: Medhjælpen er den person/gruppe af personer, som får delegeret udførelsen af den 
forbeholdte sundhedsfaglige virksomhed fra den ordinerende læge. Medhjælpen kan både være 
autoriserede sundhedspersoner og andre personer uanset uddannelse og baggrund. 
 
Obstipation: Forstoppelse 
 
Potentiel: En problematik/tematik der har indbygget en risiko for at udvikle sig til en aktuel 
problematik/tematik.  
 
Riskobaseret, Tilsyn, det: Det sundhedsfaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 
 
Smitsom sygdom: En virus eller bakterie der smitter mellem mennesker, og som udløser en 
sygdom/tilstand.  
 

Sundhed: Forstås ud WHO (1948) sundheds-definition: ”Sundhed er et fuldstændigt stadium af fysisk, 

mentalt og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og svaghed”. 

Sundhedsfagligt personale: Defineret som autoriserede sundhedspersoner, samt personale som ikke er 

autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men som foretager pleje og behandling af den enkelte 

patient 
 
Sundhedsfaglig samtale og screening: Gennemgang og afdækning af potentielle og aktuelle 
sundhedsfaglige kriterier hos den enkelte borger. 
 
Sundhedsfaglige ordinationer: Kan omhandle medicin eller eksempelvis behandling med 
støttestrømper. 
 
Sundhedsfremme: Aktiviteter og initiativer hos den enkelte borger for så vidt muligt at fremme og 
oparbejde ejerskab og empowerment i forhold til egen sundhed og trivsel. Sundhedsfremme kan ikke 
sidestilles med forebyggelse. 
 
Terminal: Den sidste fase af uhelbredelig sygdom. Den indtræder når helbredende behandling er ophørt.  
 
Trivsel: Udtryk for et velbefindende der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, 
handlekraft og glæde ved livet. 
 
Ulykke: En ulykke er en utilsigtet hændelse, hvor en eller flere personer kommer til skade eller hvor 
materiel beskadiges, uden intention eller overlæg. 
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