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Timeplan

Inden kl. 1500  Forbedringsteori og System of Profound Knowledge
Inden kl. 1530  Præsentation af forbedringsmodellen og tips og tricks til 

småskalaafprøvning
Inden kl. 1630 Har I fået lavet jeres første plan til afprøvning
Inden kl. 1730



Eftermiddagens læringsmål 

Kende og forstå Demings System of profound knowledge (SoPK) og de 4 
elementer

Kende, forstå og anvende forbedringsmodellen 

Diskutere forskellen på løsning af opgave og en afprøvning af forandring

Designe afprøvningsproces med hensyntagen til de 4 elementer
(SoPK)



Hvornår ved vi, at en forandring er 
en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer?

Hvad ønsker vi at opnå?

3 spørgsmål

+ PDSA cirkel
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Forbedringsmodellen

= forbedringsmodellen

Langley et al. (2009) The Improvement Guide



Tidsplan 





Forbedringsteori

Forbedringsteori og videnskab er et vidensæt, der beskriver hvordan man kan 
forbedre sikkert og konsekvent. 

Det er ikke det samme som forskning, men er konstrueret til at finde ud af hvad 
der er muligt. 

Det er heller ikke det samme som audit – audit beskriver det faktiske

Forbedringsteori og videnskab bruges til at reducere kløften mellem det faktiske 
og det, der er muligt .

http://www.health.org.uk/media_manager/public/75/Research%20scan_Improvem

ent%20science.pdf
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Udvikling af videnskabelig metode og PDSA cirklen



Fra videnskabelig metode til færdigt produkt

– Shewhart 1939

1. Lave en hypotese

2. Udføre et eksperiment

3. Teste en hypotese



Deming reintroducerer Shewhart Cycle, 1986

Udviklingen af PDSA cirklen

1. Hvad kunne være teamets vigtigste resultater? Hvilke forandringer er ønskelige? 

Hvilke data er tilgængelige? er nye observationer nødvendige? Hvis ja, planlæg en 

ændring eller en afprøvning. Beslut, hvordan du bruger observationer

2. Foretag ændring eller afprøvning, fortrinsvis på en lille skala

3. Observer effekten af ændringen eller afprøvningen

4. Studer resultaterne. Hvad har vi lært? Hvad kan vi forudsige?

5. Gentag trin 1, med den nye viden



PDSA ’ens historie

Udviklet af Deming  fra 1986 til 1993.
Deming kaldte den altid "The Shewhart Cycle

for læring og forbedring. ”

Dens oprindelse udspringer i Shewhart’s industrielle anvendelse af den 
videnskabelige metode og PDSA er ikke en ændring af PDCA

PDSA bruges til afprøvning og implementering



Deming’s forståelsesmodel 
(SoPK)
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Forståelsesmodellen 
har fire dimensioner, 
der giver teori til 
forståelse og 
optimering af 
organisationen. 
Modellen giver 
mulighed for dialog og 
læring!



To videnstyper

Fagviden

Forbedringsviden

Fagviden – viden baseret på de ting 
vi gør i livet – professionel viden 
(subject matter) 

Forbedringsviden – Viden baseret 
på interaktion mellem systemer, 
variation,kundskab og psykologi. 
(profound knowledge) 
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Systemforståelse
• Afhængighed og dynamik
• Verden er ikke deterministisk
• Optimering og interaktion
• Et system må have et formål
• Det samlede system er større end summen af enkelt elementer 

Forstå variation
• Variation forventes
• Almindelig og særlig variation
• Rangere, manipulation
• Potentiel fejl

Kundskab
• Prediktion

• Læring fra teori og erfaring
• Operationelle definitioner 
• PDSA til læring og forbedring

Psykologi
• Interaktion mellem mennesker
• Iboende motivation
• Tro, antagelser
• Vilje til forandring

Hvilken indsigt kan vi fHvilken indsigt kan vi fHvilken indsigt kan vi fHvilken indsigt kan vi fåååå med Demingmed Demingmed Demingmed Deming’’’’s s s s 
forstforstforstforstååååelsesmodel (SoPK)?elsesmodel (SoPK)?elsesmodel (SoPK)?elsesmodel (SoPK)?



Viden om forbedringsteori

Fagviden
Forbedrings
viden

Forbedring: Lære at kombinere fagviden og forbedringsviden 
kreativt og udvikl effektive forandringer, der er forbedringer. 
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Systemforståelse
• Højrekørsel
• Hastighedsbegrænsning
• Trafiklys
• Signalering

Forstå variation
• Rush hour
• Vejrforhold
• Mørkt
• Vejarbejde

Kundskab
• Kørekort
• Kende færdselsloven
• Glatførekørsel
• Erfaring

Psykologi
• Tålmodighed
• Forholdsbilisme
• Hensyn (misforstået) 

SoPK SoPK SoPK SoPK –––– et trafikeksempelet trafikeksempelet trafikeksempelet trafikeksempel



Forbedringer i trafikken 

• Rundkørsler
• Fartsænkning
• Ensretning
• Intelligente lys

• Alkohollåse
• Elektronisk parkeringsur

• ABS – ESP
• Etc



STOP OP



Refleksion  SoPK – udfordringer med 
medicin 

Udfordringerne omhandler
• Borgere
• Medicinhåndtering
• Kompetencer og fagområder
• Organisering og ledelse på botilbud
• Samarbejdspartnere 
• Registrering af utilsigtede hændelser
• Substitution af medicin
• Dosisdispensering 



Hvornår ved vi, at en forandring er 
en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer?

Hvad ønsker vi at opnå?

3 spørgsmål

+ PDSA cirkel

23

Forbedringsmodellen

= forbedringsmodellen

Langley et al. (2009) The Improvement Guide



Hvad vil vi opnå? MÅL

Forbedring kræver et klart 
mål  fx
tabe 5 kg. inden 1. januar

5/6/2014 24



Ved bordet

Identificer –

Hvilke mål er der i medicinpakken? 
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Hvornår ved vi, at en forandring er 
en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer?

Hvad ønsker vi at opnå? MÅL

Måling

Forbedringsmodellen

Handlinger

Langley et al. (2009) The Improvement Guide
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Spørgsmål 2 – hvordan ved vi at en 
forandring er en forbedring?

Målinger som viser om de 
iværksatte forandringer fører til 
ønskede forbedring

5/6/2014 27



“Al forbedring er en forandring, men ikke al 

forandring er en forbedring”

G. Langley, et al The Improvement Guide. Jossey-Bass Publishers,

San Francisco, 1996: xxi.
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Hvornår ved vi, at en forandring 
er en forbedring

• Simple projekter
• det kan man se uden videre

• Komplekse projekter
• målinger

• resultatindikatorer

• procesindikatorer

• ulempeindikatorer

• evt. sammenligning med baselinemåling
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STOP OP 

Hvilke målinger og indikatorer er der i medicinpakken? 



“If I had to reduce my message for 
management to just a few words, I’d say 
it all had to do with reducing variation”
W.E.Deming



STOP OP  - operationel definition



Måling for forbedring

• Formålet er læring – ikke forskning, ikke kontrol
• Godt nok, ikke perfekt
• Hyppigt – mindst ugentligt, gerne dagligt
• Integreret i klinisk arbejdsgang – automatisk hvor muligt
• Data plottes over tid 
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Hvornår ved vi, at en forandring er 
en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer?

Hvad ønsker vi at opnå?

3 spørgsmål

+ PDSA cirkel
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Forbedringsmodellen - småskalaafprøvning

= forbedringsmodellen

Langley et al. (2009) The Improvement Guide



Spørgsmål 3 – Hvilke tiltag kan vi iværksætte som vil 
føre til en forbedring?

Opgaver/aktiviteter

• Købe træningstøj
• Melde sig ind i en motionsklub
• Abonnere på ”I FORM”
• Sætte sig ind i kost anbefalinger
• Downloade et løbeprogram
• Veje sig
• Måle sig om livet

Teste ideer (ændre adfærd,

rutiner, arbejdsgange m.v.)

• Spise flere grøntsager
• Skære ned på sukkerholdige emner
• Opstarte løbeprogram

Opgaver/aktiviteter

• Købe træningstøj
• Melde sig ind i en motionsklub
• Abonnere på ”I FORM”
• Sætte sig ind i kost anbefalinger
• Downloade et løbeprogram
• Veje sig
• Måle sig om livet
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Ved skrivebordet

Den ”virkelige” verden

Planlægge Planlægge Planlægge Planlægge Godkende

Implementere

Implementering – traditionel tilgang

Reinertsen, Bisognano & Pugh (2008)
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Ved skrivebordet

Den ”virkelige” verden

Planlægge

Teste og 
modificere

Godkende

Implementere

Implementering gennem tilpasning til lokal 
kontekst

Reinertsen, Bisognano & Pugh (2008)

Teste og 
modificere

Teste og 
modificere



Hvad vil der 
ske hvis vi 
prøver noget 
anderledes?

Lad os 
prøve det!

Gik det?

Hvad 
nu? 

PDSA Cirkel til læring og forbedring

Act
Hvad skal 

sættes i værk ?
Ny test?

Næste test?
Implementering

?

Plan
Formål
Spørgsmål og 
arbejdshypotese
Hvem
Hvad 
Hvor
Hvornår

Study
Analyse gennemføres 

og afsluttes
Resultat 

sammenholdes med 
spørgsmål og 

arbejdshypotese

Do
Plan gennemføres
Data indsamles
Problemer 
dokumenteres 
Analyse begyndes
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Plan - eksempel

• Formål med afprøvningen
• Hvilket spørgsmål søger I at besvare?
• Hvilken forudsigelse har I om udfaldet af afprøvningen?
• Plan for afprøvningen

• hvem, hvad, hvor, hvornår

• Plan for dataindsamling
• hvem, hvad, hvor, hvornår
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Arbejdshypotese - forudsætning

Aldrig undervurdere værdien af en hypotese  



Do

• Udfør den planlagte afprøvning
• Dokumenter problemer og uventede observationer
• Indsaml og analyser data
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Study

• Afslut analysen af data
• Sammenlign resultatet af afprøvningen med forudsigelsen
• Opsummer hvad I har lært
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Act

• Hvilke forandringer skal vi foretage?
• Næste cirkel?
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STOP OP

• LAD OS LAVE EN PDSA……eller i hvert fald P’et i en…….



Hvornår ved vi, at en forandring er 
en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer?

Hvad ønsker vi at opnå?

3 spørgsmål

+ PDSA cirkel
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Forbedringsmodellen - småskalaafprøvning

= forbedringsmodellen

Langley et al. (2009) The Improvement Guide





Læring – udvikling,  
løsning af opgaver  
(TASK) 

Afprøvning og 
Implementering – af 
reelle forandringer 
(TEST) 



Småskalafprøvninger giver
mulighed for:

• At lave ”fejltagelser” uden store konsekvenser for det daglige arbejde og 
patienterne

• At evaluere på ressourceforbruget og ”bivirkninger” af forandringstiltaget
• At tilpasse forandringstiltaget til de lokale forhold og den aktuelle kontekst på

afsnittet
• At inddrage personaler fra start og herigennem minimere modstand mod 

implementeringen
• Afdække kompetenceudviklingsbehov 
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Test af en forandring

3 test principper

• Test i lille skala og opbyg viden sekventielt
• Saml data over tid
• Inkluder en bred vifte af forskellige forhold i sekvensen. 

Improvement guide s 145. 



Tips for testingTips for testing

• Lav testen mindre end oprindelig tænkt: tænk 1 pt., 1 læge, 1 dag…!

• Gå fra 1 til 3 til 5 til MANGE!

• Tænk flere teste frem i tid!

• Brug PDSA skabelon!
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Vejledning i test af en forandring

• Afprøvning af en forandring skal besvare et specifikt spørgsmål!

• Afprøvning forudsætter arbejdshypotese og forventet resultat!

• Afprøv i lille skala og saml data over tid.

• Opbyg viden undervejs med mange PDSA 
for hver forandring der testes.

• Gennemfør rækken af test  under forskellig vilkår og 
omstændigheder.

• Fejr jeres fejltagelser og lær af dem.

• Kend forskellen mellem opgave(task) og afprøvning(test)!
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Opsamling




