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Kære ledelseskolleger 
 
Må jeg spørge jer om noget? 
 

Hvor mange tryksår havde I i jeres kommune 
i sidste uge? 

 
Burde og ville I gerne vide det? 





Læring fra PSS 
På det succesfulde sygehus hænger det hele sammen. Der er stærke fagpersoner på klinikken, 

som ønsker at arbejde med forbedringsmodellen og er vedholdende omkring at gøre en aktiv indsats 
for at forbedre patientsikkerheden. Sygehuset har også en stærk ledelse med en klar vision, som 
giver plads til at der arbejdes med små-skala forsøg på klinikkerne. Ledelsen skaber opbakning til 
projektet i både det sygepleje- og lægefaglige spor. 

 
Sygehusledelsen: 
•  er ærlig omkring de problemer, der er, og om de utilfredsstillende dødeligheds- og fejl 

resultater, som man ønsker at forbedre, 
•  sætter PSS på dagsorden på alle sygehusledelsesmøder, 
•  identificerer, rekrutterer og giver ledelsesmæssig opbakning til den lokale projektleder, 
•  holder konstant opmærksomhed på måle-kulturen og sikrer dens forankring i kvalitetsorganisationen. 
•  Efterspørger og anvender konstant de indsamlede data. 
•  Sikrer spredning af målekulturen efterhånden som modenheden breder sig i organisationen. 
•  understøtter anvendelsen af små-skala forsøg forud for udrulning af generelle ændringer – og 

prioriterer kompetenceudvikling. 

•  Ledelsen er i det hele taget vedholdende – også når der er modstand og manglende 
motivation i organisationen. 



Karakteristika for det mindre succesfulde sygehus: 
Alle posterne i organisationen kan meget vel være besat med højt kvalificerede folk. Men på sygehuset med lille succes har 

sygehusledelsen ikke klart udstukket retning, vision og klare og entydige 
mål. Derfor hjælper de individuelle kvaliteter heller ikke. Sygehuset med lille succes har startet for mange pakker på for mange afdelinger op 
samtidig. Dermed har sygehuset ikke fulgt principperne i små-skala forsøg og har ikke opnået, at gode erfaringer fra et lille, lokalt forsøg kan 
brede sig. PSS er et praktisk projekt. Det er igennem de konkrete patientrelaterede resultater og den afledte effekt på faglig stolthed, at 
projektet for alvor har sin værdi. 

På sygehuset med lille succes får man gjort PSS til et spørgsmål om abstrakte tal, sammenhænge og teorier, og man udvikler koncepter og ideer 

udover de, som allerede ligger i PSS pakken. Til dette formål afholder en relativt lukket kreds mange møder. Projektet gøres til en 
ledelsesbeslutning og implementeres som en top-down beslutning. Det mindre succesfulde sygehus får først sent bragt projektet ud på 

klinikken. Dermed får det mindre succesfulde sygehus ikke differentieret PSS fra andre 
kvalitetstiltag, f.eks. akkrediteringsprocesser og udvikling af kvalitetsdatabaser. Disse projekter er netop top-down orienterede og 
den store styrke ved PSS, som det mindre succesfulde sygehus ikke får udnyttet, er netop projektets bottom-up karakter. 

På det mindre succesfulde sygehus er ledelsen ikke vedholdende overfor skeptikerne og overfor de 
faggrupper, som nogle gange kan være vanskelige at få med, og som måske yder modstand. Alle sygehuse oplever, at personalet siger: ”hvad 
er der nyt ved det? Den og den praksis har vi allerede”. På det succesfulde sygehus reagerer ledelsen ved at sige ”Ja, men vores 
dødelighedstal er ikke gode, og noget skal vi gøre. Lad os nu lige prøve et lille forsøg alligevel”. De insisterer. På det mindre succesfulde 
sygehus undlader man at insistere. 

Alle faggrupper er vigtige i PSS. Erfaringerne viser, at man skal have både læger og sygeplejersker ombord og sponsorer blandt begge grupper. 
Nogle pakker kan opnå succes alene ved involvering af den sygeplejefaglige gruppe, mens andre pakker vil være vanskelige at implementere 
uden lægefaglig involvering, fordi de enten går på tværs af specialer og/eller afdelinger, eller fordi det er lægerne, der skal ændre praksis i 
forbindelse med pakkens indførelse. På det mindre succesfulde sygehus viser ledelsen ikke dette aspekt tilstrækkelig opmærksomhed. 
Nøglepersonerne og deres fastholdelse er naturligvis en generel forudsætning for succes. Ikke mindst på nøgleposter som projektleder, 

sponsor, afdelings- og sygehusledelse. På det mindre succesfulde sygehus er der mange og hyppige 
udskiftninger på nøgleposterne. Og ledelsen sikrer ikke overdragelse, når nye nøglepersoner skal introduceres til 
projektet. 



Forbedringsledelse 
•  Sætte patientsikkerhed øverst på dagsordenen 

•  Ex: Patienthistorier, data, tidsplaner, intro af nye medarbejdere, personaleblad. 

•  Lytte til og involvere patienter og pårørende 
•  Ex: Patientens fodspor, klager. 

•  Træffe beslutninger på grundlag af data (ikke tro og fornemmelser) 
•  Ex: Ledelsesoverblik – tavler, friske data 

•  Være synlig i frontlinjen, og lytte til medarbejderne 
•  Ex: Sikkerhedsrunder, Lyt og spørg! Ex.”hvad er du mest utryg ved?”, tavlemøder, 

fejringer. 

•  Praktisere åbenhed og gennemsigtighed 
•  Ex: Tavler, ”Go Naked”, Turde tale om det vi ikke er gode til, deling af UTH’er, medier. 





https://www.youtube.com/watch?v=cDDWvj_q-o8 



Kære	  ledere:	  I	  er	  afgørende	  for	  at	  projektet	  lykkes.	  
Gå	  forrest	  og	  I	  vil	  opleve	  at	  jeres	  job	  bliver	  endnu	  mere	  
spændende	  og	  meningsfyldt.	  




