
Film: 

http://vimeo.com/74928038 



I sikre hænder 

Et samarbejde mellem SUM, KL og Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed 



Viborg	  Kommune	  

Sønderborg	  Kommune	  

Frederiksberg	  Kommune	  	  

Lolland	  Kommune	  

Thisted	  Kommune	  	  





Dansk Selskab for Patientsikkerhed 

•  En NGO 
•  Etableret i 2001- fælles ønske om at styrke patientsikkerheden 
•  Bestyrelsen: 

•  Danske Regioner, regionerne, kommunerne, Lægeforeningen, Dansk 
sygeplejeråd, FOA, Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer 
Medicoindustrien, LIF 

•  Finansiering 
•  Medlemskontingent, konferencer og seminarer, privat og offentlig finansiering 



Forbedringsprojekter 
• Patient Empowerment 
• Patientsikkert sygehus 

Design der understøtter sikkerhed 
• Operation Life 
• Medicin labels   
 
  Lov om patientsikkerhed 

• Systemperspektiv 
• Træning af risikomanagere og andre aspekter af sikkerhed 
• Rapporteringssystemer  

  
Opmærksomhed 
• Pilotundersøgelse 
• Dansk Selskab for Patientsikkerhed 
2001            2004                            2009                 2010   2013 

Patientsikkerhedskalender Udenfor sygehusene 
• Hej Sundhedsvæsen  
• Patientsikker 
kommune 



Det har aldrig været vigtigere at fokusere på forbedring af 
kvalitet og sikkerhed i sundhedsvæsnet 

Budget underskud 

Arbejdsløshed 
Økonomisk krise 

Tidlige udskrivninger 

Stigende omkostningsniveau 

Stigende kompleksitet i 
behandlingerne 

Demografisk udvikling 

Uacceptabelt højt antal fejl og 
skader på patienter 

Øget efterspørgsel efter 
sundhedsydelser 



Sammenhæng mellem kvalitet og økonomi 

                        Kvalitet 
 

 
                       
 
 
 
 
 
 

             Budget 

     1      2     3      4     5 



Tryksårspakken	  –	  økonomiske	  perspek1ver	  

Ny	  sundhedsøkonomisk	  analyse	  *	  
•  Udgi;er	  1l	  implementering	  og	  dri;	  af	  Tryksårspakken	  
•  Besparelser	  ved	  færre	  tryksår	  (forudsætningen	  er	  50	  %	  reduk1on	  –	  mere	  end	  

opfyldt	  på	  PSS)	  
•  Regnestykket	  viser,	  at	  Tryksårspakken	  sparer	  289	  kr.	  pr.	  pa1ent	  
•  Poten1ale	  på	  landsplan	  (1,1	  mio.	  indlæggelser)	  	  

=	  besparelse	  på	  over	  300	  mio	  kr	  	  

* Kilde: Are labour-intensive efforts to prevent pressure ulcers cost effective? Analyse fra Aalborg 
Universitet offentliggjort i Journal of Medical Economics, august 2013 



Andel af befolkningen der er over 
65 år i Danmark? 

A: 6 % B: 12 % 

D: 26 %  C: 18 % 



Antallet af ældre over 80 år er steget med ca. 
60% fra 1980 til 2009 

Idag: 18 pct. af befolkningen er over 65 år 
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•  Demografiske udvikling med 
stadig flere ældre 

 
•  Flere med flere kroniske 

sygdomme 

•  Stadig flere utilsigtede 
hændelser 

 
Baggrund for projektet 
 



Hvor mange UTH rapporteret i 2012 
fra det kommunale område? 

A: 25000 B: 50000 

D:100000 C:75000 



Utilsigtede hændelser  

16742 
17744 

18676 

20745 

26136 
25410 

1.kv 2012 2.kv.2012 3.kv.2012 4.kv.2012 1.kv.2013 2.kv.2013 

Rapporterede UTH i kommunerne 



Fordelt på alvorligheden af skaden 
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Baggrund for forbedringsprojekterne: 
Landsprævalens af hospitalserhvervede infektioner 

Reference:	  CEI-‐NYT	  www.ssi.dk	  
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17 år 
 
Det tager i gennemsnit 
17 år fra forskning viser, 
at behandling virker, til 
behandling er almindelig 
anerkendt og anvendt i 
under halvdelen af de 
relevante tilfælde. 
 Kilde: Westfall, J.M, Mold J. & Fagnan L, Practice-based 

research. ”Blue Highways” on the NIH roadmap. 
2007 JAMA 297(4) p. 403  



Insanity 

 
 
“Doing the same thing over and over again and expecting different results” 

Albert Einstein  
 
 



Forbedringer 

Vilje Ideer Gennemføre 



Hvad er vanskeligst? 

A: At finde vilje? B: At få ideer?  

D: Lige vanskeligt?  C: At gennemføre?  



Gennemføre: Værktøjer 1 
Fra at udsende retningslinier til at anvende en moderne 
forbedringsmetode – forbedringsmodellen 
 
Fra at tro på naturlig diffusion til en aktiv spredningsstrategi 
 
Fra mål, retning til kliniknær ledelse – patientsikkerheds runder 
 
Brug af patientoplevelser fra kasuistisk meddelelse til driver for 
forandring – i alle fora 
 
Fra passiv til aktiv transparens	  



Gennemføre: Værktøjer 2 
Fra benchmarking til forbedringer over tid 
 
Fra søjlediagrammer med konfidensintervaller til SPC 
 
Fra rater til at fjerne nævneren 
 
Tavler i enheder med tidstro data 
 
Bevidst brug af fejring og medarbejdere som helte 
 
Kapacitetsopbygning 



Sekundær driver 

- Reducere antallet af:  
 
-  Nyopstået tryksår 
   
- Skader efter fald, som  
  kræver lægebehandling 
 
- Skadevoldende medi- 
  cineringsfejl grad 3-5, som   
  kræver lægebehandling 
 
- Nyerhvervet urinvejs-
infektion 
 
- Forbedre sikkerheds- 
  kulturen  

Organisation/ledelse  

Patientsikkerhedsrunder  
Efterspørge og dele data åbent 

Fjerne barrierer for implementering  
Sætte patientsikkerhed på dagsorden 

Kommunikation 
Sikker mundtlig kommunikation/ISBAR 

Skriv ned og læs op 

Kliniske interventioner  

Tryksårspakken 
Medicinpakken 

Faldpakken 
Infektionspakken 

Kapacitets opbygning  
Forbedringsmodellen    

Datahåndtering  

Patient og pårørende  
Empowerment af patient og pårørende   

Formaliseret feedback fra patient og pårørende  
Indrapportering af UTH fra patient og pårørende  

Mål Primær driver 



 
Kvalitet og sikkerhed i medicineringen på 
kommunale botilbud 
 

 
 
- et projekt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og 
Danmarks Apotekerforening har indgået aftale om 
apotekernes over bruttoavance for 2013-2014 



Botilbudsprojektet – to formål 

•  Øget viden blandt ansatte på botilbud om krop og sygdom, som et 
fundament for bl.a. medicinering, bivirkninger og observationer samt 
kendskab til formelle regler for medicin og medicinhåndtering. 

•  At få kendskab til procedurer og metoder, der kan understøtte 
arbejdsgange, som sikrer bedre medicinhåndtering.  

 
  



”Med henblik på at afdække behovet for viden og for at udbygge 
kompetencer om lægemidler, bivirkninger og 
lægemiddelhåndtering blandt ansatte på kommunale botilbud 
igangsættes et forsøg i regi af Pharmakon, som skal medvirke til 
at øge kvaliteten af medicineringen og dermed patientsikkerheden 
for borgere på botilbud.  
 
Forsøget gennemføres med inddragelse af Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed og et antal kommuner, bl.a. i forhold til projekt 
Patientsikker Kommune.  
 
Erfaringerne fra forsøget skal gøres tilgængelige for relevante 
parter, herunder kommuner/KL og Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed.” 



Ingen eller 300 dage mellem 
nyopstået tryksår  

              Risikovurdering  
Alle ved første kontakt/visitation 

              Risikopatienter  

          Hud - efterse hud for tryksår 
          Underlag/hjælpemidler                

          Stillingsskifte/mobilisering  

          Kost/ernæringsscreening 
  

 
               Revurdering  
          Efter udskrivelse  
          Ved akut sygdom 
          Ved ændringer i ernæringstilstanden 
          Ved ændringer i funktionsniveauet  

  
 



Some is not a number 

 
Soon is not a time 



I sikre hænder 
Tidspunkt  

•  2013-2016 

Mål  
•  Udryd: 

•  Tryksår  
•  Alvorlige medicineringsfejl 
•  Fald  
•  Påførte infektioner 



30 

Fastholdelse af resultater  
og spredning af andre 

Månedlige telefonkonferencer 

© IHI, modificeret af DSfPS 
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Kommunebesøg 

 

 
Kommunebesøg 

 

 
Kommunebesøg 

 
Kommunebesøg Kommunebesøg 

Månedlige datarapportering 



Forbedrings	  Ledelse	  

Inddragelse	  af	  paFent	  og	  pårørende	  

Forbe-‐
redelse	  

LS1	  indsats	  1	  
Tryksår	  
	  	  

	  	   	  	   LS2	  indsats	  2	  
Medicin	  

	  	   	  	   	  	   LS3	  indsats	  3	  
Fald	  

	  	   	  	   	  	   	  	   LS4	  indsats	  4	  
InfekFon	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   LS5	  indsats	  5	  
Fastholdelse	  og	  spredning	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   LS6	  indsats	  6	  
Fastholdelse	  og	  
spredning	  
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	  	   	  	   	  	   p	   h	   a	   r	   m a	   c	   o	   n	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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2013	   2014	   2015	   2016	  

L= læringsseminar, B = Kommunebesøg/Åbenkontor 
Pharmacon: sikker medicinering på de kommunale botilbud ( nov.-2013-dec.2014) 

 



Hjemmeside 
isikrehænder.dk 



Hvor mange har været inde på 
www.isikrehænder.dk? 

A: 83 B: 244 

D: 978   C: 491 



Implementering – traditionel tilgang 

Ved skrivebordet 

Den ”virkelige” verden 

Planlægge Planlægge Planlægge Planlægge Godkende 

Implementere 

Reinertsen, Bisognano & Pugh (2008) 



Praktik foregår i kontekst 



Implementering gennem tilpasning til lokal 
kontekst 

Ved skrivebordet 

Den ”virkelige” verden 

Planlægge 

Teste og 
modificere 

Godkende 

Implementere 

Reinertsen, Bisognano & Pugh (2008) 

Teste og 
modificere 

Teste og 
modificere 



Dødelighed efter indgreb 
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p < 0.05 



Dødelighed efter indgreb 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Måned

p < 0.05 



Pakkekoncept: Alt eller intet 



Pakkekonceptet 

•  Har til formål at sikre, at alle patienter 24/7 modtager 
den rette pleje og behandling.  

•  De vigtigste elementer i en procedure/behandling  

•  Ikke nye pleje- eller behandlingsprincipper.  



Element 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Patient       1    2     3    4    5    6    7    8    9   10 



Hvilken andel af patienterne får 
den behandling/pleje vi planlagde? 

A: 50 % B: 60 % 

D: 98 %  C: 80 % 



 
 

Hvem er her i dag? 

Early 
Adopters 

Innovators 

Early 
Majority 

Late 
Majority 

Laggards 

2.5% 13.5% 34% 34% 16% 
from E. Rogers, 1995 



Mål for Patientsikkert Sygehus 

•  Mål:  
ü Mortalitet  (HSMR) reduceres med                15% 
ü Skader (GTT) reduceres med      30%  

•  Delmål: 
ü  Hjertestop reduceres med       30%   
ü  CVK-infektioner                     0              
ü  Respiratorrelateret lungeinfektion                    0              
ü  Tryksår reduceres med      50%               
ü  Genindlæggelser hjertesvigt                     <10%        
ü  Postop. mortalitet reduceres med     20%  
ü  Postop. genindlæggelser reduceres med 	   	   	  20%	  	  



Resultater – Næstved Sygehus 



Basisobservationer 



Afvigende basisobservationer 



Hjertestopkald 



Sepsis 
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Forbedringsagent 

Carol Haraden 
Vice president, IHI 
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Danish Moments 

•  Pauser til at sikre forståelse og releksion 
•  Spørgsmål kan altid stilles på dansk  


