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Læringsmål 
Efter oplægget vil du: 
•  Få et oveblik over landskabet i 

forbedringsarbejdet 
•  Forstå vigtigheden af hyppige afprøvninger under 

forskellige omstændigheder 
•  Identificere strategier til at få endnu mere tempo i 

forbedringsarbejdet 
•  Identificere strategier til hvordan I fastholder en 

opnået forbedring 
•  Identificere strategier til hvordan I spreder tips, 

tricks og resultater 



Indhold 

1.  Hvornår afprøver vi? 
2.  Hvorfor afprøver vi? 
3.  Hvordan afprøver vi? 
4.  Hvordan fastholder vi en opnået forbedring? 
5.  Hvordan spreder vi tips, tricks og resultater? 
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2. Hvornår ved vi, at en forandring  

er en forbedring? 

3. Hvilke forandringer kan iværksættes  

for at skabe forbedringer? 

1. Hvad ønsker vi at opnå? 

Forbedringsmodellen (Kap. 5) 

Udvikl en forandring (Kap. 6) 

Afprøv en forandring (Kap. 7) 

Implementer 
en forandring (Kap. 8) 

Spred en  
Forbedring 
 (Kap. 9) 

Gennembruds- 
resultater 

Videnskab om forbedringer Kap. 4 



Afprøvninger i små-skala 
• En patient 
• Et afsnit – én stue 
• En dag 
• Et vagtskifte 
• En SOSU-assistent 
• En sygeplejerske 
• En hjælper 
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Hvorfor afprøver vi? 
•  Vi kan afprøve, mens vi udfører vores vanlige arbejde 
•  Vi skal ikke ud og overbevise skeptikerne, fordi vi kan 

afprøve i småskala i samarbejde med de villige kolleger 
•  Vi lærer og opbygger viden om forandringen samtidig med 

at graden af tiltroen til at forandringen vil føre til en 
forbedring styrkes. 

•  Vi kan identificere og håndtere ”børnesygdomme” og 
utilsigtede konsekvenser inden implementering 

•  Vi kan afprøve om forandringen virker under forskellige 
omstændigheder 

•  Gode historier om forandringen vil sprede sig automatisk 



Hvornår afprøver vi? 
•  Ny og IKKE afprøvet idé 
•  Afprøvet idé, men vi ved ikke om 

det vil virke hos os 
•  Forandringen involvere folk, som 

ikke er så åbne og parate 
•  Konsekvensen ved at fejle er 

betydningsfyldt  
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A P 

S D 

A P 

S D 

A P 

S D 

A P 

S D 

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 

Hyppige afprøvninger 
1-3-5-mange 



HVORDAN AFPRØVER VI 
PDSA-CIRKLEN? 
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Plan 

•  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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Do 

•  Udfør den planlagte afprøvning 
•  Dokumenter læringen inklusiv 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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Eksempel: Sikre Fødsler 

•  Tjekliste ved modtagelse af fødende kvinde på 
fødestuen 

•  Udvikle idé: Tavle på fødestuen med tjekpunkter  
•  Afprøvning ved en jordmoder på én fødende kvinde på 

én stue 
• Gennemføre PDSA-cirkel 
•  Study Drag læring: Gik afprøvningen som forventet? Ja 

eller nej og hvorfor? 
•  Ny test med modificeret tekst på tavle/flip over 

14 



Tempo i forbedringsarbejdet? 



Hvordan fastholder vi forbedringen? 
•  Fejre succeser og markering af, at nu er vi bedre end 

før lanceringen af forandringen 
•  Smid det gamle system ud 
•  Fortsæt med at indsamle tidstro data og måle 
•  Gør det let at gøre det rigtige og svært at gøre det 

forkerte  
•  Internalisering af kravet om forandring i værdier og 

holdninger  
•  Nødplan ved spidsbelastninger eller andre uforudsete 

begivenheder 
•  På vagt overfor nye idéer til forandringer 
 
 



Hvordan spreder vi idéer til forandringer? 

Vertikal spredning 
•  I egen organisation 
 

Horisontal spredning 
•  Mellem organisationer 
•  Læringsarenaer i Sikre Hænder 



Strategi: Diffusion of innovation 

Roger, Everett M 1995. Diffusions of innovation, 
 Fifth Edition, New York: the Free Press 



 
“I did not fail one 
thousand times; I found 
one thousand ways 
how not to make a light 
bulb.”   

  
 
 
Thomas Edison 
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