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Februar 2016 

KÆRE KOLLEGA 
 

Her er Netværk for medicinske sygeplejerskers andet nyhedsbrev, som handler om utilsigtede hændelser 
(UTH). En UTH er en fejl eller nærved-hændelse, som opstår i forbindelse med udførelsen af pleje- eller 
behandlingsopgaver. Det kan f.eks. være manglende mundpleje eller mobilisering, fejl i medicingivning? 
eller uhensigtsmæssig koordinering. Indberetning af UTH ‘er kan bruges til at sætte fokus på de opgaver, vi 
som sygeplejersker ikke udfører tilfredsstillende. Dermed kan de være starten på en dialog om 
forbedringer, om arbejdsforhold og manglende ressourcer.  
   
Her i nyhedsbrevet kan du blive klogere på, hvad en UTH er, og hvor den ender henne, når du indberetter 
den. Du kan også læse to fortællinger fra sygeplejersker, der har brugt UTH ‘er som et redskab til at sætte 
fokus på, at der er alt for få sygeplejersker i forhold til antallet af patienter.  
 
God læselyst 
 

 
HVAD SKER DER, NÅR DU INDSENDER EN UTH 
 

Når du har sendt en UTH, får du selv en kvittering. Den 

rapporterede hændelse går direkte til risikomanageren i 

kvalitetssekretariatet. Her bliver den vurderet ud fra, hvor 

store konsekvenser den har haft. Hvis der har været alvorlige 

eller fatale konsekvenser, bliver centerledelsen, 

klinikledelsen, kvalitetskoordinatoren og klinikkens 

sagsbehandler kontaktet direkte. Sagsbehandleren sender 

derudover rapporten videre til den lokale leder. I situationer, 

hvor hændelsen har alvorlige konsekvenser, bliver der ofte 

handlet hurtigt.  

 

Efter sagsbehandlingen sendes rapporten (anonymt) til 

Sundhedsstyrelsen og dennes database. Hvis du opgiver din 

mailadresse, får du automatisk besked, når sagen er 

færdigbehandlet.  

Alle rapporterede UTH ‘er i klinikken analyseres og 

sagsbehandles. Hændelserne gennemgås i klinikken, og der 

laves statistik til brug for de enkelte afsnit og til 

årsberetningen.  

 

FAKTA OM UTH 

I 2014 blev der i alt indrapporteret 
182.643 utilsigtede hændelser, 
49.370 af disse var sket på landets 
hospitaler. 

Flest UTH ‘er er indrapporteret om 
medicinfejl (22,7%). Herefter 
kommer hændelser i behandling og 
pleje (13,6%). Overlevering af 
information, ansvar og 
dokumentation kommer på en tredje 
plads med 12,9%, mens 
henvisninger, ind-udskrivelse og 
medicinlister står for 9,0% af 
hændelserne. 

Indrapporterede utilsigtede 
hændelser fra hospitalerne er faldet 
fra 2013, hvor antallet lå på 51.326; 
altså næsten 2.000 færre. 

Ifølge en rapport fra DSR er 
tidspres den største barriere for den 
lovpligtige indberetning af 
utilsigtede hændelser.  

Kilde: DPSD årsberetning 2014 og NOTAT: 
Indberetning af utilsigtede hændelser blandt 
sygeplejersker 2013 
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”DET VAR EN LETTELSE AT GØRE NOGET ANDET END AT BROKKE SIG PÅ KONTORET” 
 

Her fortæller sygeplejerske Thor om, hvordan han var med til at bruge registrering af UTH ‘er i sit arbejde 
på en norsk sengeafdeling. 
 
”Jeg arbejdede på Lungemedicinsk afdeling, fortrinsvist for patienter med akut og kronisk respirationssvigt. 

De fleste af patienterne havde KOL, astma eller lungekræft og blev oftest akut indlagt pga. pneumoni. 

Mange af patienterne fik Non-Invasiv Ventilationsbehandling og var dermed meget plejekrævende og 

fuldstændig bundet til deres seng. De patienter, der ikke fik NIV behandling, kunne ofte ikke gå uden hjælp 

pga. deres lungesygdom. Det at spise en portion mad var uoverkommeligt pga. dyspnø og svækket almen 

tilstand. 

 

Ingen basal sygepleje 

Situationen er vel helt klassisk og nok ikke ulig mange medicinske afdelinger i Danmark. Jeg oplevede, at 

det ofte ikke var muligt at yde professionel basal sygepleje. Tandbørstning, mobilisering, personlig pleje og 

omsorg komplet blev ofte negligeret. Vital medicin blev givet for sent, og vagterne var spækket med 

bundskift, madning, palliation til døende, NIV-behandling til akut syge og utallige koordinationsopgaver i 

forhold til kommunale tjenester og pårørende. 

 

Jeg tror, bægeret begyndte at flyde over, da afdelingssygeplejersken fortalte, at det nu var slut med at 

skrive overtid uden at spørge den ansvarshavende sygeplejerske? om lov først. Ændringen blev ikke fulgt 

op af en plan for, hvordan de pressede medarbejdere kunne få hjælp til at nå opgaverne inden for 

arbejdstiden. Til gengæld medførte reglen, at folk arbejdede over uden at registrere deres overtid. 

 

Lettelse at tale åbent om det 

Herefter holdt vi et fagligt afdelingsmøde for alle sygeplejerskerne på gulvet, hvor vi talte hele situationen 

igennem. Det var en kæmpe åbenbaring at tale sammen, og det skabte både sammenhold og en stærk 

bevidsthed på meget kort tid. Skeletterne raslede ud af skabet, og vi fik mod af at tale åbent om alle 
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problemerne. Det skyldtes blandt andet, at vi mødtes uden afdelings- og oversygeplejerskerne, der ellers 

var de eneste, der sagde noget på afdelingsmøderne. 

 

Konklusionen var helt klar: Vi SKULLE have bedre normering på lungeafdelingen. Afdelings- og 

centerledelsen var allerede mange gange blevet informeret om problemerne med for få sygeplejersker pr. 

patient, så nu prøvede vi at tage andre metoder i brug. 

 

 

Vi stod sammen  

Vores tillidsrepræsentant (som i øvrigt var helt nyvalgt) fik 

hjælp og rådgivning af en fællestillidsmand til at strikke en 

plan sammen. Vi skulle nægte at godkende den lokale 

arbejdstidsaftale og dermed fastholde 11 timers hvile mellem 

vagterne. Det, håbede vi, kunne vise vores utilfredshed, for 

det ville skabe problemer i forhold til vagtplanlægningen. 

Samtidig begyndte vi at registrere utilsigtede hændelser, når 

patienters basale behov blev forsømt. Der var ikke nogle 

fastsatte definitioner på, hvad en utilsigtet hændelse var, så vi 

snakkede en del om det i personalegruppen. Der var dog 

ingen tvivl om, at arbejdsforholdene gav mange situationer, 

hvor travlheden medførte unødvendig risici for patienterne. De 

fleste UTH ‘er indeholdt dog ´småsager` som manglende 

mobilisering, manglende indgift af medicin, manglende 

mundpleje og lignende. 

 

To minutter om en UTH 

Vi oplærte hinanden i at oprette UTH og fandt hurtigt ud af, at 

det ofte ikke behøvede at tage mere end 2 minutter. 

De første uger var lidt hårde, fordi afdelingssygeplejersken og 

oversygeplejersken kaldte flere sygeplejersker ind til samtaler, hvor de beskyldte folk for at overdrive 

travlheden i en registreret UTH. Det var ret ubehageligt, men samtidig også et tegn på, at vi måske havde 

fat i noget af det rigtige - netop fordi de forsøgte at få os fra at skrive UTH ‘ere. Samtidig vidste vi, at det 

rent faktisk er vores pligt og en del af vores job som sygeplejersker at registrere utilsigtede hændelser. Efter 

et par uger stoppede afdelingsledelsen med at indkalde folk til samtaler. 

 

Sammenhold styrker 

Efter vi begyndte at registrere nogle af alle problemerne ved hjælp af UTH ‘er, gav det en stemning af, at vi 

gjorde vores bedste for at være præcise og skriftlige i vores kritik af forholdene. Vi følte, at vi gjorde, hvad vi 

kunne for at ændre tingenes tilstand. Det var en lettelse at gøre noget andet end at brokke sig på kontoret. 

Efter nogle måneder kom der nogle udskiftninger i afdelingsledelsen, men det medførte ikke flere 

sygeplejersker pr patient.  

 

Det letter på håbløsheden og giver en masse faglig stolthed og sammenhold, når man gør noget 

systematisk og velbegrundet sammen som sygeplejersker for at råbe op om kritisable forhold. ”  

 

SYSTEMATISK RAPPORTERING AF UTH GAV TO EKSTRA SYGEPLEJERSKER 

Ditte er sygeplejerske, og var for et par år siden ansat på et kirurgisk sengeafsnit. I den periode blev der på 

regionalt niveau indført nye krav til dokumentation, blandt andet Early Warning Score. 

 

Thor arbejder nu på Rigshospitalet 
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I personalegruppen var det en udbredt opfattelse, at den ekstra dokumentation tog tid fra plejeopgaver, og 

at den derfor ikke blev udført. I personalegruppen blev man derfor enige om at indberette en utilsigtet 

hændelse (UTH), hver gang man ikke kunne nå at dokumentere. Den kliniske sygeplejespecialist 

udarbejdede en standardkladde, hvor der stod, at man på grund af travlhed og manglende normering ikke 

havde tid til at udføre Early Warning Score/dokumentere i en grad, så man levede op til kravene. Denne 

kladde blev udfyldt og sendt ind, hver gang man ikke nåede at dokumentere på en enkelt patient, nogle 

gange kunne det ske 3 gange efter en aftenvagt.  

Alt plejepersonale gjorde dette konsekvent i to måneder. Resultatet var, at afdelingen fik to ekstra 

sygeplejerske stillinger. Ledelsen bakkede op om indsatsen. Ditte mener, at resultatet blandt andet 

skyldtes, at personalet benyttede sig af UTH-systemet, som er et anderkendt og lovpligtigt redskab, der er 

implementeret på landsplan. I afdelingen var de gode til at huske hinanden på at sende den 

standardiserede UTH-kladde. I dag er den forbedrede normering bibeholdt, og der er tid til at udføre 

dokumentation, som lever op til kravene. 

REGIONAL UTH – UGE? 

UTH er et vigtigt læringsredskab på alle niveauer i sundhedsvæsenet. Det er sat i verden, for at vi kan 

forebygge fejl og øge patientsikkerheden. Men vi kan måske også bruge UTH aktivt til at sætte fokus på, 

hvordan dårlige normeringer, massiv arbejdsbyrde og eksempelvis utilstrækkelig oplæring af nye 

medarbejdere kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.  

Netværk for medicinske sygeplejersker og DSR Kreds Hovedstaden vil indbyde til et åbent møde, hvor vi 

skal diskutere, om vi kan anvende registrering af UTH som en metode til at gøre opmærksom på de 

urimelige arbejdsforhold på de medicinske afdelinger.  

Mødet er 

Mandag 14. marts 2016, kl. 16:30-19:30 

DSR Kreds Hovedstadens lokaler 
Frederiksborggade 15, 1360 KBH K 

TILMELDING skal ske her på Kreds Hovedstadens hjemmeside.  
 
Der vil være sandwich og kaffe undervejs.  
 
Hilsen fra  
 
NETVÆRK FOR MEDICINSKE SYGEPLEJERSKER 
 

Har du lyst til at være med i Netværket eller høre mere, kan du kontakte os på: 

 medicinskesygeplejersker@gmail.com 

 vores facebook gruppe  

 Kreds Hovedstadens hjemmeside 

https://dsr.dk/kurser/12767
mailto:medicinskesygeplejersker@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/586826001427959/?fref=ts
http://www.dsr.dk/hovedstaden/naetvaerk-for-medicinske-sygeplejersker

