
Infektionspakken -
workshop



Formål med sessionen

• Få sat en ramme for arbejdet med 
infektionspakken

• Komme videre med ideer til afprøvninger
• Lære at bruge driverdiagrammer



DRIVERDIAGRAMMER
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Et driverdiagram er en illustration af et projekts 
forandringsteori

Driverdiagrammer

Mål Primære drivere Sekundære drivereDet er et redskab til at: 
• Beskrive/synliggøre/illustrere 

sammenhæng/relation mellem et mål 
og drivere.

• Fastholde fokus.

• Understøtte valg af indikatorer.

• Skabe motivation ved at synligøre den 
enkelte aktørs bidrag/rolle



Driverdiagrammets anatomi: 
• Mål: How much by when

• Primære drivere er de vigtigste faktorer, som har en direkte 
påvirkning på målopfyldelsen

• Sekundære drivere er faktorer, som er nødvendige for at 
opnå de primære drivere. Sekundære drivere hjælper til at 
identificere hvilke forbedringer/forandringer der kan testes for 
at påvirke de primære drivere.
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Konstruktion af driverdiagrammet

1. Definer dit mål (How much by when)
• Specifikt
• Målbart
• Attraktivt og ambitiøst
• Realiserbart
• Tidsafgrænset
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Eksempel: 
50% reduktion af medicineringsfejl inden 31/12-15



Konstruktion af driverdiagrammet…
2. Brainstorm: 
Lav en liste over hvilke elementer/drivere  der skal til for at 
opnå målet?
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Dele og lære af data

Medicinafstemning

Ingen  forstyrrelser 
ved 
medicinhåndtering

Medicinscreening

Åbenhed omkring fejl

Uddannelse af 
patienter og 
pårørende

Medicinadministration

Medicindispensering



Konstruktion af driverdiagrammet…
3. Gruppér elementerne i hovedoverskrifter
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Dele og lære af data

Medicinafstemning Ingen  forstyrrelser 
ved 
medicinhåndtering

Medicinscreening

Åbenhed omkring fejl

Uddannelse af 
patienter og 
pårørende

Sikker overlevering af 
medicinoplysninger

Sikker 
medicinhåndtering

God 
patientsikkerheds-
kultur

Patient og pårørende 
involvering

Medicinadministration

Medicindispensering



4. Arranger diagrammets elementer 
Hovedoverskrifterne angiver de primære drivere og gruppen af elementer 
angiver de sekundære drivere

Konstruktion af driverdiagrammet…

50% reduktion af 
medicineringsfejl 
inden 31/12-15

Sikker medicinhåndtering

Medicindispensering

Medicinadministration

Sikker overlevering af 
medicinoplysninger

Medicinafstemning

Medicinscreening

Patient of pårørende 
involvering

Uddannelse af patienter og 
pårørende

God patientsikkerheds-
kultur

Ingen forstyrrelser ved 
medicinhåndtering
Dele og lære af data
Åbenhed omkring fejl

Mål Primære drivere Sekundære drivere



Infektionspakkens Mål
• Reducere antallet af kateterrelaterede urinsvejsinfektioner 

med 50% inden slutningen af projektet

• Reducere antallet af patienter med blødning på grund af 
tandkødsbetændelse med 50% inden slutningen af projektet

• Reducere hyppigheden af lungebetændelse med 25% inden 
slutningen af projektet



Øvelse – Reduktion af Infektioner

• Lav et driverdiagram
a. Udvælg et af målene i infektionspakken
b. Brainstorm på drivere til at opnå målet (15min)
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Øvelse – Reduktion af Infektioner

• Lav et driverdiagram
a. Kategoriser driverne (10min)
b. Opstil driverdiagrammet (5min)
c. Mangler der noget?
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5. Brainstorm ideer til forbedring
Konstruktion af driverdiagrammet…

Mål Primære drivere Sekundære drivere

• Brug af tjekliste for sikker 
medicindispensering

• Brug af tjekliste og sikker 
medicinadministration

• Klar ansvarsfordeling
• Doseringsæske mærkeres i 

tilfælde af uoverensstemmelse 
med medicinlisten

• Medicinlisten indeholder en 
visuel reminder om medicin, 
der opbevares særskilt

• Tjekliste over medicin der 
opbevares særskilt

• Brug af data til at identificere 

OSV……

Forbedringsideer

50% reduktion af 
medicineringsfejl 
inden 31/12-15

Sikker 
medicinhåndtering

Medicindispensering

Medicinadministration

Sikker overlevering af 
medicinoplysninger

Medicinafstemning

Medicinscreening

Patient of pårørende 
involvering

Uddannelse af patienter og 
pårørende

God patientsikkerheds-
kultur

Ingen forstyrrelser ved 
medicinhåndtering
Dele og lære af data
Åbenhed omkring fejl



Øvelse – Reduktion af Infektioner

• Lav et driverdiagram
a. Brainstorm på forbedringsideer ud fra 

driverdiagrammet (10min)
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Flere parallelle serier af test
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Dispensering Administration Sikkerhedskultur



PDSA RAMPER – Sikker medicindispensering (driver 1) 

Arbejdsgang for 
medicin der 
opbevares særskilt

Advarselstrekant 
som mærkat

Tjekliste over 
medicin der 
opbevares særskilt

Sekretær som 
dataansvarlig 
(Forkastet)

Dataindsamling

Teammedlem som 
dataansvarlig 

Data præsenteres på 
tavlemøde

Udvikling af dataskema

Arbejdsgang for medicin 
der opbevares særskilt

Medicinadministration

. 

Til morgenmødet
koordineres hvem der 
er ansvarlig for 
medicinlisten

Brug af tjekliste for 
sikker 
medicinadministration

. 

Medicindispensering

. 

. 

Brug af tjekliste for 
sikker 
medicindispensering



Hold dig orienteret på
www.isikrehænder.dk
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