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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til bestyrelsen for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Selskab for Patientsikkerhed for regnskabsåret 1. januar -
31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne, god
regnskabsskik og den på side 9 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Dansk Selskab for
Patientsikkerheds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af
Dansk Selskab for Patientsikkerheds aktiviteter for regnskabsåret 2016 i overensstemmelse med
regnskabsbestemmelserne i vedtægterne, god regnskabsskik og den på side 9 i årsregnskabet
anvendte regnskabspraksis.

Grundlag for konklusionen

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældenden i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”.
Vi er uafhængige af Dansk Selskab for Patientsikkerhed i overensstemmelse med internationale
etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne, god regnskabsskik og den på side
8 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Dansk Selskab for
Patientsikkerheds evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor
dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Dansk Selskab for Patientsikkerhed,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for,
at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores
konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af Dansk Selskab for Patientsikkerheds interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Dansk
Selskab for Patientsikkerheds evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion.
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Dansk Selskab for
Patientsikkerhed ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Ledelsesberetning

Der henvises til bestyrelsens skriftlige årsberetning, som fremlægges på generalforsamlingen d. 19. 
april 2017. 
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne,
god regnskabsskik og den i årsregnskabet på side 9 anvendte regnskabspraksis.

Om den anvendte regnskabspraksis kan oplyses følgende:

Resultatopgørelsen

Generelt

Indtægter og omkostninger periodiseres, så det enkelte regnskabsår så vidt muligt
kun indeholder årets indtægter og udgifter.

Nettoomsætning

Indeholder kontingenter i regnskabsåret samt øvrige tilskud og indtægter fra diverse 
salg. Kontingentindtægter bliver indtægtsført på det tidspunkt, hvor betaling er 
indgået.

Omkostninger

Indeholder samtlige personaleomkostninger, samt omkostninger til selskabets 
almindelige drift såsom IT, rejser, møder mv.

Finansielle poster
Indeholder renter mv. af likvide beholdninger samt periodiserede renter.

Balance

Tilgodehavender

Måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdi-

en reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Kortfristet gæld

Optages med restværdien på balancetidspunktet. 

Projektregnskaber er optaget under kortfristet gæld.

Noter til driftsregnskab og balance

Der er udarbejdet noter til henholdsvis resultatopgørelse og balance i det omfang,
der er væsentlige forhold som bør belyses.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2016 2015

Kontingenter 341.200 363.200

Bidrag fra regionerne 4.000.000 4.000.000

Konferencer, kurser og uddannelser 882.418 655.087

Adm.bidrag projekterne 1.510.356 1.455.900

Øvrige indtægter og salg 393.509 109.478

Nettoomsætning 7.127.483 6.583.665

Personaleomkostninger 1 -4.032.696 -4.423.299

Sekretariatsomkostninger 2 -1.255.199 -1.417.222

Transport og rejser 3 -265.782 -371.336

Mødeaktivitiet 4 -150.154 -130.095

Konsulenter og projekter 5 -615.122 -431.023

Omkostninger -6.318.954 -6.772.975

Driftsresultat 808.529 -189.310

Finansielle indtægter 6 2.297 1.927

Årets resultat 810.827 -187.383

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til egenkapital 810.827 -187.383

Disponeret i alt 810.827 -187.383
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Balance 31. december 

Aktiver 2016 2015

Diverse tilgodehavender 588.757 3.994.297

Tilgodehavender 588.757 3.994.297

Likvide beholdninger 7 21.275.401 14.207.506

Omsætningsaktiver i alt 21.864.157 18.201.803

Aktiver i alt 21.864.157 18.201.803

Passiver

Egenkapital 3.246.997 3.434.380

Overført resultat 810.827 -187.383
Egenkapital i alt 4.057.824 3.246.997

Projekter 8 10.378.244 9.396.108

Skyldige omkostninger 801.774 1.340.016

Kreditorer 6.626.315 4.218.683
Kortfristede gældsforpligtelser 17.806.333 14.954.806

Passiver i alt 21.864.157 18.201.803
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Noter

2016 2015

1 Personaleomkostninger

Løn 15.871.757 15.446.309

Kompetenceudvikling 152.576 94.883

Øvrige personaludgifter 529.169 220.208

Løn udkonteret til projekter -12.520.807 -11.338.101

Personaleomkostninger i alt 4.032.696 4.423.299

2 Sekretariatsomkostninger

Kontordrift 166.481 161.209

Revision 117.050 96.259

Diverse gebyrer 28.678 25.236

Diverse arrangementer 1.868 665

Adm. Danske Regioner 86.875 85.625

IT 367.238 345.022

Hjemmeside 90.578 339.808

Materiale/trykning 208.936 129.875

Diverse 14.390 10.562

Abonnementer 173.104 222.961

Sekretariatsomkostninger i alt 1.255.199 1.417.222

3 Transport og rejser

Transport - indland 81.132 98.066

Hotel/forplejning indland 26.992 32.675

Kongresgebyr indland 22.702 41.821

Transport - udland 64.280 85.329

Hotel/forplejning udland 30.736 68.243

Kongresgebyr udland 39.941 45.201

Transport og rejser i alt 265.782 371.336

4 Mødeaktivitet

Div. Samarbejdspartnere 76.595 75.783

Generalforsamling 0 0

Bestyrelse 51.450 29.350

Patientsikkerhedsråd 22.110 24.962

Mødeaktivitet i alt 150.154 130.095
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2016 2015

5 Konsulenter og projekter

Øvrige aktiviteter 0 0

Konsulentbistand 524.339 374.207

Bidrag til projekter 90.784 56.817

Konsulenter og projekter i alt 615.122 431.023

6 Finansielle indtægter

Renteindtægter/udgifter -4.817 2.091

Kursreguleringer 7.115 -165

Finansielle indtægter i alt 2.297 1.927

7 Likvide beholdninger

Sydbank 8075 217624 21.146.605 13.723.714

Sydbank 8075  9422399 ($-konto) 128.796 483.792

Likvide beholdninger i alt 21.275.401 14.207.506
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2016 2015

8 Projekter mellemregning

Arrangementer (1026) 0 651.937

Joint Action (1027) -64.616 -64.292

Sikker Psykiatri (1032) 313.863 363.868

Sikkert Patientflow (1034) 0 714.132

Sikker Psykiatri (1036) 5.210.142 5.587.157

Hej Sundhedsvæsen (1038) 577.002 555.379

I sikre hænder (1039) 316.941 384.597

Region Sjælland Extranet (1040) 23.699 17.224

Forbedringsarbejde NAU Fellow (1041) 81.365 111.659

Sikker Psykiatri 2 (1043) 496.495 -342.402

Kvalitetsudvikling Københavns Kommune (1044) 625.085 0

Udbredelse I Sikre Hænder (1045) 1.198.424 0

E-læring (1046) -258.554 0

Forbedringsvejleder Region Midtjylland (1047) 183.124 0

Kapacitetsopbygning Hospitalsenheden Vest (1049) -16.692 0

Sikker Sammenhæng (1050) 14.026 0

Tilbud - Det Nationale Ledelsesprogram (1051) 0 0

Opstart af nye initiativer (1052) 73.975 0

Forbedringsagent Hold 6 (1106) 0 142.834

Forbedringsagent Hold 7 (1107) 0 366.816

Forbedringsagent Hold 8 (1108) 0 561.357

Forbedringsagent Hold 9 (1109) 577.956 384.878

Forbedringsagent Hold 10 (1110) 801.257 -34.748

Forbedringsagent Hold 11 (1111) 103.648 0

Mellemlederuddannelse (1201) 123.993 0

Patientsikkerhedskonference 2016 (2016) 0 -4.289

Patientsikkerhedskonference 2017 (2017) -2.888 0

Projekter i alt 10.378.244 9.396.108

Dansk Selskab for Patientsikkerhed Årsrapport 2016 Side 14 af 18



Kommentarer til Noter 2016

Ad indtægter:

Note 1

Note 2

Note 3

Note 5

Adm. Bidrag Projekter dækker administrationsbidrag fra projekter finansieret af diverse donorer 
herunder TrygFonden, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Det Obelske Familiefond og EU-
midler. 

Bidrag fra Regionerne vedrører driftsbevillingerne fra de fem regioner.

Selskabet bor vederlagsfrit i lokaler på Hvidovre Hospital, og Hvidovre Hospital har herved dækket 
en række udgifter for Selskabet. Region Hovedstaden, Hvidovre Hospital, fremsender ikke en 
opgørelse af de faktisk afholdte udgifter, hvorfor disse udgifter ikke er medtaget i 
resultatopgørelsen. Region Hovedstaden har varslet, at præmisserne for husning m.v. af selskabet 
kan blive ændret, og de fremtidige betingelser vil blive forhandlet mellem Region Hovedstaden og 
Selskabet i 1. halvår 2017. 
Sekretariatsomkostningerne er samlet faldet med godt 160.000 kr. fra 2015 til 2016, hvilket primært 
kan henføres til, at der i 2015 var særlige omkostninger i forbindelse med omlægning af selskabets 
hjemmeside.

Andre indtægter dækker indtægter for ydelser leveret af Selskabet samt eksterne tilskud.

Konferenceindtægter dækker overskuddet fra diverse konferencer, kurser og arrangementer.

Personaleomkostningerne under driften er fra 2015 til 2016 netto faldet med lige under 400.000 kr., 
hvilket kan henføres til, at direktørstillingen har været vakant i størstedelen af 2016, men at der 
samtidigt er afholdt ekstraordinære omkostninger til konsulenter og annoncer i forbindelse med 
besættelse af direktørstillingen. 

Transport og rejseomkostninger er fra 2015 til 2016 faldet med godt 105.000 kr., hvilket primært 
dækker over et ekstraordinært højt niveau i 2015. 2016 niveauet ligger på niveau med 2014.

Omkostninger til konsulenter og projekter er steget med godt 180.000 kr., hvilket kan henføres til 
konsulentomkostninger til bl.a. interessentanalyse i forbindelse med bestyrelsens arbejde vedr. 
selskabets fremtidige rolle.
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Note 6

Note 8

Joint action (1027)

Sikker Psykiatri (1032)

Sikkert Patientflow (1034)

Sikker Psykiatri (1036)

Hej Sundhedsvæsen (1038)

I sikre hænder (1039)

Region Sjælland Extranet (1040)

Forbedringsarbejde NAU Fellow (1041)

Projektet er finansieret af Den Obelske Familiefond, TrygFonden og Torshavn Sygehus. Projektet 
gennemføres I samarbejde med psykiatriske enheder fra de 5 regioner og Færøerne. Projektet 
afsluttes  i 2017.

Projektet er finansieret af Det Obelske Familiefond og fortsættes i 2017. Midlerne overføres evt. 
efter aftale med Det Obelske Familiefond til Sikker Psykiatri (1036)

Projektet er finansieret af EU samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektet er afsluttet 
og regnskabsforklaret over for EU. Den sidste ratebetaling fra EU vil ske i 2017.

Projektet er afsluttet i 2017, og var finansieret af en donation fra TrygFonden samt bidrag fra 
Regionerne og deltagende sygehuse. Overskuddet fra projektet på godt 400.000 kr. er efter 
beslutning i bestyrelsen 14. september 2016 hensat til opstart af nye initiativer og tiltag i selskabet 
(1052)

Projektet finansieres af TrygFonden, og afsluttes i 2017.

Projektet er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved bevilling fra Finansloven og 
Økonomiaftalen om kommunernes økonomi for 2014. Projektet er gennemført i samarbejde med 5 
kommuner og er afsluttet i 2016. Selskabet har foreslået Sundhedsstyrelsen, at restmidlerne på ca. 
317.000 anvendes til fortsatte aktiviteter under samme formål i 2017.

Projektet finansieres og gennemføres i samarbejde med Region Sjælland og fortsættes i 2017.

Projektet finansieres og gennemføres i samarbejde med Region Nordjylland og fortsættes i 2017.

Sydbank, der er selskabets bankforbindelse, bekendtgjorde i begyndelsen af 2016, at selskabets 
indestående på over 10 mio. kr. ville blive pålagt en negativ rente på 0,25%. Sydbank har efter 
drøftelser med selskabet efterfølgende frafaldet dette krav, og rentesatsen er således ved udgangen af 
2016 0% uanset indestående. 
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Sikker Psykiatri 2 (1043)

Udbredelse af I Sikre Hænder (1045)

E-læring (1046)

Sikker Sammenhæng (1050)

Opstart af nye initiativer (1052)

Projektet er finansieret af TrygFonden under samme ramme som Sikker Psykiatri (1036) og afsluttes 
i 2017.

Projektaktiviteterne omfatter aktiviteter, arrangementer og uddannelser, der er iværksat af selskabet. 
Dette omfatter f.eks. konfererencer, kurser og uddannelse af forbedringsagenter. Aktiviteterne har i 
2016 givet et samlet overskud på 882.418 kr., der er indtægtsført på driften. Omkostningerne på ca. 
330.000 kr. vedr. selskabets tilbud på Det nationale Ledelsesprogram er dækket af (1052). Øvrige 
aktiviteter, der fortsætter i 2017, forventes alle at give overskud.  

Øvrige projektaktiviteter (1026, 1051, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1201, 1204, 2016, 
2017 og 2116)

Projektet finansieres og gennemføres i samarbejde med Københavns Kommune og afsluttes i 2017.

Projektet er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og løber indtil 2019. Projektet 
gennemføres i samarbejde med 13 kommuner.

Projektet finansieres og gennemføres i samarbejde med Danske Regioner og afsluttes i 2017.

Kvalitetsudvikling Københavns Kommune (1044)

Projektet finansieres og gennemføres i samarbejde med Region Midtjylland og fortsættes i 2017.

Projektet finansieres og gennemføres i samarbejde med Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest 
og afsluttes i 2017.

Projektet er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efter ansøgning fra Region 
Hovedstaden og Københavns Kommune i samarbejde med selskabet. Projektet løber indtil 2019.

Forbedringsvejleder Region Midtjylland (1047)

Bestyrelsen besluttede den 14. september 2016 at hensætte overskuddet fra Sikker Patientflow 
(1034) på godt 400.000 til opstart af nye initiativer og tiltag i selskabet. Midlerne er i 2016 anvendt 
til at dække omkostningerne i forbindelse med selskabets tilbud på Det Nationale Ledelsesprogram.

Kapacitetsopbygning Hospitalsenheden Vest (1049)
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Projekter Primo saldo Indt. 2016 Udg. 2016 Ultimo Saldo

Arrangementer (1026) 651.937 0 651.937 0

Joint Action (1027) -64.292 0 325 -64.616

Psykiatriprojektet (1032) 363.868 0 50.006 313.863

Sikkert flow (1034) 714.132 0 714.132 0

Sikker Psykiatri I (1036) 5.587.157 5.567.860 5.944.876 5.210.142

Hej Sundhedsvæsen (1038) 555.379 6.000.000 5.978.377 577.002

I sikre hænder (1039) 384.597 7.666.666 7.734.322 316.941

Region Sjælland, Extranet (1040) 17.224 90.000 83.524 23.699

Forbedringsarbejde NAU Fellow (1041) 111.659 131.000 161.294 81.365

Sikker psykiatri - Triple Aim (1043) -342.402 1.700.000 861.103 496.495

Kvalitetsudvikling Københavns Kommune (104 0 1.801.000 1.175.915 625.085

Udbredelse ISH (1045) 0 3.356.000 2.157.576 1.198.424

E-læring (1046) 0 0 258.554 -258.554

Forbedringsvejleder - Region Midt (1047) 0 190.000 6.876 183.124

Early Years - Skotland (1048) 0 124.600 124.600 0

Hospitalsenheden Vest (1049) 0 0 16.692 -16.692

Sikker Sammenhæng (1050) 0 161.333 147.307 14.026

Nationale Ledelsesprogram (1051) 0 332.776 332.776 0

Opstart af nye initiativer (1052) 0 406.750 332.776 73.975

FA06 (1106) 142.834 0 142.834 0

FA07 (1107) 366.816 170.375 537.191 0

FA08 (1108) 561.357 339.750 901.107 0

FA09 (1109) 384.878 1.109.000 915.923 577.956

FA10 (1110) -34.748 1.322.000 485.995 801.257

FA11 (1111) 0 105.000 1.353 103.648

Mellemlederuddannelse Hold 1 (1201) 0 206.969 82.976 123.993

Mellemlederuddannelse Hold 4 (1204) 0 225.000 225.000 0

Patientsikkerhedskonferencen 2016 (2016) -4.289 1.736.100 1.731.811 0

Patientsikkerhedskonferencen 2016 (2017) 0 0 2.888 -2.888

Primærsektorkonferencen 2016 (2116) 0 642.470 642.470 0

Projekter i alt 9.396.108 33.384.649 32.402.512 10.378.244
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