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Tryksår	  
Medicin	  

Fald	  
Infek3oner	  

Pa3ent	  og	  pårørende	  involvering	  
Forbedrings	  Ledelses	  



3	  

De	  fem	  farligste	  ord	  i	  verden	  

Det	  sker	  ikke	  
hos	  os	  



Variation i Kvalitet 
Per	   Ib	   Ulla	   Mads	   Me6e	   Karen	   Kurt	   Kaj	   Nete	   Hans	   %	  

1	   J	  	   J	  	   L	  	   J	  	  J	  	  J	  	  J	  	  J	  	  J	  	  J	  	  90	  %	  

2	   J	  	   J	  	   J	  	   J	  	  J	  	  J	  	  L	  	  J	  	  J	  	  J	  	  90	  %	  

3	   J	  	   J	  	   J	  	   J	  	  J	  	  J	  	  J	  	  L	  	  J	  	  J	  	  90	  %	  

4	   J	  	   L	  	   J	  	   J	  	  J	  	  J	  	  J	  	  J	  	  J	  	  J	  	  90	  %	  

5	   J	  	   J	  	   J	  	   J	  	  L	  	  J	  	  J	  	  J	  	  J	  	  J	  	  90	  %	  

J	  	   L	  	   L	  	   J	  	  L	  	  J	  	  L	  	  L	  	  J	  	  J	  	  50	  %	  



Hvad ønsker vi at opnå? 
•  Reducere skade 

•  Udvikle et system for læring 

•  Fastholde disse ændringer  

•  Begynd rejsen mod høj pålidelighed 

•  Standardisere og integrere så mange procedurer som muligt, for at 
fjerne menneskelige fejl 

•  Udvikle en organisation ledet fokus snarere end enkelt projekt fokus 



100	  dage	  uden	  
tryksår	  

Frederiksberg	  
Kommune	  
Flintholm	  
Plejeboliger	  

Lolland	  
Kommune’Margrete

centret	  
Skovcentret	  

Hjemmeplejen/
hjemmesygeplejen	  

Vest	  

Sønderborg	  
Kommune:	  
Tangshave	  
Plejecenter	  

Hjemmeplejen	  og	  
hjemmesygeplejen	  

Fjord	  

Thisted	  Kommune:	  
Hjemmeplejen	  Syd	  

Dragsbæk	  
Ældrecenter	  	  	  

Viborg	  Kommune	  
Plejecenter	  
Skovvænget	  

Hjemmeplejen	  
Bjerringbro	  



200	  dage	  
uden	  tryksår	  

Sønderborg	  
Kommune:	  	  
Tangshave	  
Plejecenter	  

Hjemmeplejen	  og	  
hjemmesygeplejen	  

Fjord	  

Viborg	  Kommune	  
Plejecenter	  
Skovvænge	  



300	  dage	  
uden	  tryksår	  

Sønderborg	  
Kommune:	  	  
Tangshave	  
Plejecenter	  

Viborg	  
Kommune:	  
Plejecenter	  
Skovvænget	  



Vigtige spørgsmål 

 

•  Hvornår afprøve? 
•  Hvornår 

implementere ? 
•  Hvornår sprede? 



Hvornår	  ved	  vi,	  at	  en	  forandring	  er	  en	  
forbedring?	  

Hvilke	  forandringer	  kan	  iværksæ6es	  for	  at	  
skabe	  forbedringer?	  

Hvad	  ønsker	  vi	  at	  opnå?	  
3	  spørgsmål	  

+	  PDSA	  cirkel	  

Forbedringsmodellen 

=	  forbedringsmodellen	  

Langley	  et	  al.	  (2009)	  The	  Improvement	  Guide	  	  



Afprøvning vs. Implementering vs. spredning  

•  Afprøve en forandring 
–  Aktiv læring – planlæg, afprøv, se hvad der sker, lær 
–  Mange PDSA afprøvning i forskellige situationer 

•  Eksempel…. 
–   en afprøver HUSK hos en borger 

•  Næste afprøvning… 
–  Tre afprøver HUSK  

 
 



•  Implementere en forandring 
–  Små PDSA afprøvninger har tilpasset forandringen 
–  Tiltro til at forandringen vil medføre det ønskede 

resultat  - vi har data 
–  Implementering udvides til en enhed/pilotafdeling 
–  Medfører læring af hvad der er nødvendigt for 

spredning  
•  Eksempel … 

–  Alle i et team anvender HUSK hos alle relevante 
borgere 

 
 

Afprøvning vs. Implementering vs. spredning  



•  Sprede en forandring 
–  Sker efter en succesfuld implementering i et team/en enhed 
–  Forudsætter at alle dele af forandringen spredes: klinisk 

intervention, infrastruktur, data, kommunikation osv.  
–  PDSA anvendes som redskab I spredning 

•  Eksempel … 
–  En enhed anvender HUSK og spreder til en anden enhed. 

PDSA anvendes til afprøvning og tilpasning I forhold til den 
konkrete målgruppe af borgere.  

 
 

Afprøvning vs. Implementering vs. spredning  



I sikre hænders officielle hashtag: 
#isikrehænder 
 
Følg Dansk Selskab for Patientsikkerhed: 
@patientsikker 


