
Data vi lærer af 



Diskutér	  to	  og	  to 
 
 

 
1.  Hvorfor	  bruger	  vi	  data	  i	  forbedringsarbejdet?	  

2.  Hvornår	  bruger	  vi	  data	  i	  forbedringsarbejdet?	  



•  Fordi data brugt rigtigt kan understøtte 
forbedringsprocessen og give os ideer til hvad der virker. 

•  Fordi data brugt forkert, kan få os til at tro at det vi gør 
virker eller ikke virker! 

Hvorfor har vi så stor fokus på data? 



Formålet	  med	  målinger	  i	  forbedringsarbejdet	  

•  Læring 

•  Visuelt overblik 

•  Indikation af problemområder 
 
 
•  Motivation for forbedringsarbejdet 



Hvornår ved vi, at en forandring er 
en forbedring? 

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer? 

Hvad ønsker vi at opnå? 

Ref.	  Langley	  et	  al,	  2009	  

Data	  i	  forbedringsarbejdet	  	  
Forbedringsmodellen:	  
	  



Ref.	  Langley	  et	  al,	  2009	  

Data	  når	  vi	  laver	  PDSA’er	  

For	  at	  vide	  om	  vores	  forudsigelse	  er	  rigHg,	  samler	  vi	  
data	  ind	  og	  studerer	  den	  idé	  vi	  afprøver!	  	  
	  
Surveys	  =	  metode	  .l	  at	  indsamle	  informa.on	  
	  
Former	  for	  surveys:	  
Interviews	  (individuelle	  eller	  grupper)	  
ObservaHoner	  
SkriQlig	  feedback	  



Èn	  god	  idé	  bliver	  testet:	  
	  
For	  at	  forebygge	  fald	  på	  trappen,	  
har	  et	  team	  fået	  den	  gode	  idé	  at	  
afmærke	  de	  nederste	  trappetrin	  
for	  at	  signalere	  Hl	  de	  ældre,	  at	  
her	  skal	  de	  ikke	  sæUe	  sig.	  
	  
Forudsigelse:	  De	  ældre	  sæUer	  
sig	  ikke	  på	  trappen	  når	  trinnet	  er	  
afmærket	  
	  
Hvordan	  kan	  vi	  undersøge	  om	  
vores	  forudsigelse	  er	  rig.g?	  
	  

Øvelse:	  diskutér	  



Hvornår ved vi, at en forandring er 
en forbedring? 

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer? 

Hvad ønsker vi at opnå? 

Data	  når	  vi	  vil	  studere	  forbedringer:	  



Hvad	  er	  en	  indikator?	  
En indikator er et tal, der siger noget om den kvalitet, man ønsker at 
forbedre eller kontrollere. 
 
Kan opdeles i: 
1.  Resultatindikatorer (Er resultatet godt nok?) 
2.  Procesindikatorer (Fungerer vores processer?) 
3.  Ulempeindikatorer (Påvirker vi andre dele af systemet?) 

Vi følger indikatoren over tid, for at se om vi forbedrer os 
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DYNAMISK	  BILLEDE	  
Seriediagram	  

Kontrol	  diagram	  
(Plot	  data	  over	  .d)	  

StaHsHsk	  Process	  Control	  (SPC)	  

Ra
te

 p
er

 1
00

 E
D 

Pa
tie

nt
s

Unplanned Returns to Ed w/in 72 Hours
M

41.78
17

A
43.89

26

M
39.86

13

J
40.03

16

J
38.01

24

A
43.43

27

S
39.21

19

O
41.90

14

N
41.78

33

D
43.00

20

J
39.66

17

F
40.03

22

M
48.21

29

A
43.89

17

M
39.86

36

J
36.21

19

J
41.78

22

A
43.89

24

S
31.45

22

Month
ED/100
Returns

u chart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

UCL = 0.88

Mean = 0.54

LCL = 0.19

STATISK	  BILLEDE	  
Gennemsnit,	  median	  

Bardiagrammer,	  piecharts	  

DeskripHv	  staHsHk	  



I	  dag	  blev	  1	  af	  vores	  paHenter	  ikke	  screenet	  for	  tryksår	  
	  
I	  sidste	  måned	  blev	  85%	  af	  vores	  paHenter	  screenet	  for	  
tryksår	  
	  
Sidste	  år	  var	  der	  50	  nyerhvervede	  tryksår	  per	  1000	  
sengedage	  på	  jeres	  afdeling	  

Forbedringsdata	  er	  Hdstro	  data	  



Dataindsamling er også en proces(ser) 

Tidstro	  dataindsamling	  
	  
•  Daglig	  registrering	  
•  Integreret	  arbejdsgang	  
•  Mulighed	  for	  at	  reagere	  
•  Fælles	  ansvar	  	  	  

Ugentlig	  opgørelse	  
	  
•  Overblik	  
•  Hvordan	  klarer	  vi	  os?	  	  
	  
	  

Brug	  af	  seriediagrammer	  
(ploUer	  data	  over	  Hd)	  
•  Forstå	  systemet	  
•  Studere	  variaHon	  
•  Studere	  forandringer	  over	  

Hd	  (forbedrer	  vi	  os?)	  
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Cirkel	  1:	  Afprøvning	  i	  lille	  skala,	  kontekst	  med	  størst	  chance	  
for	  succes	  

Cirkel	  2:	  Afprøvning	  i	  lidt	  større	  skala	  

Cirkel	  3:	  Afprøvning	  i	  lidt	  
vanskeligere	  kontekst	  

Cirkel	  4:	  
Afprøvning	  i	  
større	  skala	  

PDSAer	  –	  udvikling	  af	  gode	  
arbejdsgange	  for	  brug	  af	  data	  





Eksempel på en PDSA 

Formål:	  At	  udvikle	  et	  dataindsamlingsark	  for	  fald,	  som	  kan	  bruges	  ved	  
daglige	  tavlemøder	  
	  
Plan:	  	  
Forudsigelser	  
1.  Det	  er	  nemt	  at	  taste	  data	  i	  arket	  

2.  Det	  er	  nyt	  at	  bruge	  en	  computer	  ved	  tavlemøder,	  og	  det	  kan	  være	  
svært	  at	  starte	  en	  computer	  op.	  

3.  Elektroniske	  regneark	  er	  et	  nyt	  redskab,	  der	  kan	  derfor	  være	  
usikkerhed	  og	  modstand	  mod	  ideen.	  	  

4.  Der	  kan	  være	  informaHoner	  som	  kan	  biddrage	  Hl	  arbejdet	  med	  fald,	  
som	  ikke	  indgår	  i	  regnearket.	  	  

Plan	  for	  afprøvning:	  

Hvad:	  Introducere	  excelarket,	  prøve	  at	  tænde	  computeren	  Hl	  tavlemøder,	  
prøve	  at	  indtaste	  fald	  (resultatdata).	  

Hvem:	  Social-‐	  og	  sundhedsassistenterne	  Helle	  og	  Camilla	  

Hvor	  og	  hvornår:	  Kastanjehaven,	  Hrs	  20	  okt.	  –	  4.nov.	  

Dataindsamling:	  Interview	  (tanker	  om	  brugbarhed,	  indhold,	  struktur	  og	  
erfaring),	  Rie	  L	  R	  Johansen	  Hrs	  20	  okt.	  og	  4.nov.	  

Do:	  
Planen	  blev	  udført	  og	  data	  indsamlet	  ved	  interview	  

Study:	  
Ved	  introduk<on:	  
Excelarket	  blev	  opfaUet	  som	  en	  spændende	  idé,	  men	  
der	  var	  en	  smule	  modstand	  mod	  at	  afprøve	  arket	  i	  
praksis,	  da	  det	  virkede	  uoverskueligt.	  
	  
E>er	  2	  uger:	  
Holdningen	  Hl	  regnearket	  var	  ændret	  –	  det	  havde	  
været	  nemmere	  at	  taste	  data	  end	  forventet.	  Det	  var	  
muligt	  at	  tænde	  computeren	  nemt	  Hl	  et	  tavlemøde.	  
Der	  manglede	  informaHon	  om	  Hdspunkt	  for	  fald.	  
Der	  var	  usikkerhed	  i	  forhold	  Hl	  definiHonen	  af	  skade.	  
	  
Andre	  observa<oner:	  Arket	  var	  ikke	  helt	  kompaHbel	  
med	  ældre	  versioner	  af	  excel.	  
	  
Act:	  
Arket	  skal	  konverteres	  Hl	  en	  ældre	  version	  af	  excel.	  	  
Skade	  skal	  defineres.	  
Kolonne	  med	  Hdspunkt	  for	  fald	  skal	  testes	  
Arket	  skal	  testes	  i	  forhold	  Hl	  at	  taste	  procesdata	  
Arket	  skal	  testes	  i	  forhold	  Hl	  at	  indgå	  i	  tavlemøderne	  
	  
	  
	  

A	   P	  
S	   D	  



Når man har fundet en god proces: 
Så vidt muligt: 

•  Bevar samme proces over tid  
•  Undlad at ændre på definitioner 
•  Undlad at ændre i studiepopulationen (ex. ved at tilføje data 

fra nye afdelinger) 

Dette er ikke altid muligt, men hvis man ændrer i håndteringen af 
data, er det vigtigt at angive det i seriediagrammet (dvs. tilføje en 
annotation)  



Øvelse 
Medicinadministration (procesindikator) 

Type	   Procesindikator	  	  

Målsætning	   Mindst	  95	  % 	   	  	  

Nævnerdefini.on	  	   Antal	  situaHoner	  hvor	  der	  gives	  
medicinadministraHonsydelse.	  	  

Tællerdefini.on	   Antallet	  af	  situaHoner,	  hvor	  alle	  elementer	  i	  
medicinadministraHonspakken	  er	  opfyldt.	  	  

Datakilder	   Lokal	  opgørelse.	  	  

Andelen af situationer hvor alle elementer i delpakken 
Tjekliste for sikker medicinadministration er opfyldt 

 

	  Tjekliste	  for	  sikker	  medicinadministra.on	  
	   

Ja Nej Ikke	  

relevant 

Iden.fika.on 	   	   	   

Medicinlisten	  er	  .l	  rådighed	  ved	  al	  

medicinadministra.on 

	   	   	   

Doseringsæsker,	  dosisposer	  og	  andre	  beholdere	  

med	  medicin,	  er	  mærket	  med	  pa.entens	  navn	  og	  

personnummer 

	   	   	   

Administra.on 	   	   	   

Antallet	  af	  tableWer	  i	  doseringsæske	  og/eller	  

dosispose	  stemmer	  overens	  med	  antallet	  på	  

medicinlisten 

	   	   	   

Al	  relevant	  medicin	  i	  forhold	  .l	  medicinlisten	  er	  

givet	  .l	  den	  rig.ge	  pa.ent	  på	  det	  rig.ge	  .dspunkt	   

	   	   	   

Ved	  kontrol	  af	  doseringsæsker/dosisposer	  i	  

forbindelse	  med	  medicinadministra.on	  er	  det	  

konstateret,	  at	  der	  ikke	  er	  eZerladt	  ikke-‐

administreret	  medicin	   

	   	   	   

Plastre 	   	   	   

Plastre	  er	  påsat	  i	  forhold	  .l	  ordina.on,	  og	  eZer	  at	  

gammelt	  er	  \ernet	   

	   	   	   

Plastre	  med	  ikke	  aktuelt	  anvendt	  medicin	  

opbevares	  særskilt 

	   	   	   

Det	  er	  noteret,	  hvor	  på	  kroppen	  plasteret	  er	  påsat 	   	   	   

 
 

 

Hvordan	  kan	  I	  designe	  en	  god	  proces	  for	  
indsamling	  af	  data	  om	  sikker	  
medicinadministraHon?	  
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Data	  når	  vil	  målreUe	  vores	  forbedringsarbejde:	  



Hold dig orienteret på 
www.isikrehænder.dk 


