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1) Sætte fælles mål med affinity diagram
2) Proceskort – og forbedringsmodel
3) PDSA 1
4) PDSA 2
5) Opsamling 



Materiale 

er med respekt udviklet over 

Af Frank Federico, Director IHI. 



Hver bord for sig…..

Trin 1 Brainstorm på post it   3 min
Trin 2 Saml overskrifter ved bordet 3 min
Trin 3 vælg en ved bordet til at videregive i 
plenum hvilke overskrifter

Trin 4 Maria og Vibeke samler affinity diagram i 
plenum. 





Population

Segment
En lille bitte PDSA
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Et klinisk eksempel 

Tryksårshjælpemidler søndag formiddag

Genbestilling af medicin - låner fra Hr. Jensen

Jeg har glemt at købe gær 



Design til næste 
sikkerhedsniveaeu



Hvad bidrager til 80-90 % 

Standard udstyr, standard skemaer, protokoller og
vejledninger

Tjeklister

Feedback på data

Fokusere og “stramme op”

Opmærksomhed og uddannelse



Hvad bidrager til 95 % 
Hjælpesystemer og reminders, der er bygget ind i
systemet

Det det er rigtigt at gøre er førstevalg

Redundans bruges

Udvikling af design – strategi

Vaner og mønstre erkendes og bringes i design

Standardisering af processer



Problem Solving

• First order Problem Solving

– Løs det problem du ser

• Second order Problem Solving

– Løs årsagen til det problem du ser
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Forbedringsmodellen
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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?
Når de tre
spørgsmål
kombineres
med …

PDSA-cirklen
får man …

…Forbedrings
modellen

(MFI).

En model for læring og forandring



Hvornår ved vi, at en forandring er 
en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer?

Hvad ønsker vi at opnå?

Test og læring

Mål

Målinger

Handlinger

Forbedringsmodellen er METODEN



Hvad vil vi opnå? MÅL

Forbedring kræver et klart 
mål  fx
tabe 5 kg. inden 1. januar
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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
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Spørgsmål 3 – Hvilke tiltag kan vi iværksætte som vil føre til en forbedring?

Opgaver/aktiviteter (task)

• 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.) 

(test)

• Spise flere grøntsager
• Skære ned på 

sukkerholdige emner
• Opstarte løbeprogram



Fastholde forbedringer og
sprede forandringer til
andre.

Udvikle en 

forandring

Implementere en 
forandring

Teste en 
forandring Act Plan

Study Do

Teori og 
hypotese

Teste under 
forskellige 
forhold

Del af daglig 
praksis

Forbedringsarbejde trin for trin



Forbedringsarbejde trin for trin

Fastholde forbedringer og 
sprede forandringer til 
andre.

Udvikle en 
forandring

Implementere en 
forandring

Teste en 
forandring

Act Plan

Study Do

Teori og 
hypotese

Teste under 
forskellige 
forhold

Del af daglig 
praksis



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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Vejledning i test af en forandring

• Test af en forandring skal besvare et specifikt spørgsmål!

• Test forudsætter arbejdshypotese og forventet resultat!

• Test 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 test(test)!



Notes



Fastholde forbedringer og
sprede forandringer til
andre.

Udvikle en 

forandring

Implementere en 
forandring

Teste en 
forandring Act Plan

Study Do

Teori og 
hypotese

Teste under 
forskellige 
forhold

Del af daglig 
praksis

Forbedringsarbejde trin for trin
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