
 

 
 

UTH som lærings
 

Lægehuset 
Om at gå fra fejl til læring

Formål 
Lægehuset i Nørre Farimagsgade 33 har i 
en årrække arbejdet målrettet og 
systematisk med utilsigtede hændelser 
(UTH). Målet har først og fremmest 
at styrke forholdet til patienterne. Arbejdet 
med afrapportering af UTH 
vist sig at være et meget nyttigt og 
relevant lærings- og ledelsesredskab 
internt i Lægehuset. 
     Lægehuset udarbejdede i 2010 en poster 
og en pjece for at formidle fremgangs
måde og muligheder i arbejdet med UTH i 
almen praksis. 
 
 

 
Resultat 
En lokal lærings- og sikkerhedskultur
blevet udviklet i klinikken. Den tager 
udgangspunkt i en organisering, der
håndterer UTH. Der ud over
på dialog og fælles læring. 
UTH har ført til et gunstigt samarbejd
klima både mellem personalegrupper 
internt og mellem klinik og patienter.

Yderligere info 
Lægehuset i Nørre Farimagsgade 33

hcm@dadlnet.dk 

www.33137086.dk 
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 Proces 
Lægehuset har arbejdet efter 
kvalitetscirklens principper, som er 
do, study, and act”. En løbende intern 
evaluering er derfor en del af det daglige 
fremadrettede arbejde med nye tiltag.
     Lægehuset nedsatte en tværfaglig 
UTH-gruppe med en patientsikkerheds
ansvarlig. UTH-gruppen afholder jævnligt 
møde, hvor indkomne sager 
og analyseret. Sager der ikke umiddelbart 
kan blive afsluttet ender på en prioriteret 
liste, hvorfra sager bliver behandlet.
Ensartede hændelser samles og bliver 
analyseret sammen. Ofte er et flow
diagram et nyttigt redskab i analyserne, 
fordi det kan illustrere behov for at ændre 
arbejdsgange, udarbejde nye instrukser 
etc. Det er en vurdering fra sag til sag
hvilke faglige fora, emnet skal drøftes i. 
Kræver sagen en større udredning sætter 
UTH-gruppen en sådan en i værk. UTH
gruppens referater er internt tilgængelige 
for samtlige ansatte i klinikken.
 

Perspektiv 
Ved at arbejde i en tværfaglig gruppe og 
inddrage samtlige i klinikken bliver der 
mulighed for at skabe viden på tværs i 
organisationen. Alle bliver inddraget i at 
omsætte ny viden til fremadrettet handling
og dermed skabe nye løsninger. 
Lægehuset stiller sig beredvilligt til 
rådighed med erfaring og inspiration.
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