
System of 
Profound
Knowledge
Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber 
endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet  
gennem denne linse? 



Læringsmål
Efter sessionen har du fået indsigt i:
• Næste relevante skridt til at skabe endnu mere 

fremdrift i forbedringsarbejdet og fastholde opnåede 
resultater ved at analysere forbedringsarbejdet med 
System of Profound Knowledge.

Hvordan: Erfaringsudveksling og videndeling i BUZZ



Program og form

Buzz session á fire runder:
• Introduktion til hver runde: (2 min)
• Drøftelse ved bordene (10 min.)
• Opsamling i plenum & Tips og tricks (8 min.)



Ekspert/professionel 
viden

Profound Knowlegde
(Systemtænkning, forståelse af 

variation, teori om viden, 
psykologi) 

Ref. Langley et al, 2009



Ekspert/professionel viden

Profound Knowlegde
(Systemtænkning, forståelse af 

variation, teori om viden, psykologi) 

Forbedring: 
Når professionel viden 
og viden om hvordan 
vi skaber forbedringer 
kombineres



Hvordan skaber vi endnu mere fremdrift?

Hvornår ved vi, at en forandring er en 
forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes for at 
skabe forbedringer?

Hvad ønsker vi at opnå?

Forbedringsmodellen
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System of
Profound Knowledge

Systemforståelse

Forstå
Variation

Teori om viden Psykologi

Ref. Langley et al, 2009



Appreciation 
of a system 

Understanding 
Variation

Theory of 
Knowledge Psychology

Deming’s System of Profound Knowledge

Ref. Langley et al, 2009



System:
Forstå systemet og 

hvordan elementer i 
systemet påvirker 

hinanden

Mennesker:
Forstå dit team/ 

kollegaer og hvad der 
motiverer dem

Viden:
Reflekter og lær 

gennem forudsigelse 
og observationer -

PDSA

Variation:
Mål udviklingen med 

hyppig og tidstro 
dataindsamling

Skab forbedringer



Forståelse af systemet



Et system består af indbyrdes afhængige elementer, mennesker 
og processer, der arbejder sammen mod et fælles mål

Et systems succes afhænger af integrationen af komponenter i systemet og 
ikke af enkelte komponenters præstationer



Buzz 10 min. om system
Tænk på systemet af processer, personer 
og redskaber for én af pakkerne:
• Hvilke analyser har I lavet for at forstå 

jeres system? Hvem deltog?
• Hvad har I lært om systemet i én af jeres 

analyser fx tryksår, medicin, fald? - Hvad 
overraskede jer mest?

• Hvordan kommer I hjemmeblindhed til 
livs og ser nye muligheder for 
afprøvninger af forandringer?



Hvorfor kortlægge processer i 
systemet?
- Der er normalt tre udgaver af en 
proces

Den som er defineret og 
dokumenteret

Den som gennemføres i praksis

Den proces vi ønsker…





Spørgsmål til analyse af 
system

1. Er der nogen unødvendige arbejdstrin, som 
ikke skaber værdi?

2. Kan overgange reduceres eller elimineres?

3. Er der nogen flaskehalse - ventetid? 



15 trin

I patientens fodspor

To metoder til at se systemet med friske øjne

• Undre bog til 
nyansatte/studerende 
med systematisk 
opfølgning

• Besøg udefra



Forstå Variation



Hvordan er variationen i vores system?

Tryksår?

Hvordan går 
det med at 
HUSK’e
beboerne?



Buzz: 10 min.
• Hvordan ville I reagere hvis det var jeres data for opfyldelse af 

HUSK hos jer?

• Hvilke faktorer påvirker jeres processer?
• Hvordan bruger I data til læring i forbedringsarbejdet?
• Hvordan bruger I data til at motivere til forandringer? Hos kollegaer 

og ledelse?
• Hvordan bruger I data til at fastholde opnåede resultater?



Hvad fortæller data om 
systemet?



Hvordan kommer vi i gang med 
at lære af data?

• Er processen kendetegnet ved tilfældig 
eller ikke-tilfældig variation? 

• Hvis der er ikke-tilfældig variation, hvad 
er årsagen? 

• Hvis der er tilfældig variation – er vi 
tilfredse? Ellers nye afprøvninger af 
forandringer…..redesign

SE PÅ DEM - Og vær nysgerrig!!!



Tavlemøde



Opbygning af viden 



“Insanity: doing the same thing 
over and over again and expecting 

different results.”
Albert Einstein

“I did not fail one thousand times; I 
found one thousand ways how not 

to make a light bulb.”
Thomas Edison



Hvad vil der 
ske hvis vi 

prøver en ny
arbejdsgang?

Lad os
prøve det!

Hvordan
gik det?

Hvad er
næste

skridt?

PDSA Cirklen

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



Buzz: 10 min.
Nævn mindst et eksempel til hvert ?:
• Hvad har I lært om at skabe forbedringer 

med PDSA-cirkler? Hvad er styrkerne og 
faldgruberne ved at lære med metoden 
PDSA-cirkler?

• Hvordan undgår eller håndterer I disse 
faldgruber? Fortæl konkrete eksempler

• Hvordan får I endnu mere fremdrift i 
forbedringsarbejdet med PDSA-cirkler?



Tavlemøde

• Data og resultater samles
• Gennemgang af de udførte PDSA og planlægning af nye.
• Kritisk forholdelse og information af handlemuligheder
• Evaluering af planlagte tiltag, evt. korrektion heraf ( eks. for 

mange kørelister)
• Planlægning af fremadrettede tiltag
• Tvivl - og spørgsmål vedr. projektet debatteres
• Synliggøre resultater – skaber motivation og gejst
• Samarbejde med sygeplejen. 



• Altid en forudsigelse 
af resultatet af 
afprøvning

• Altid fire faser PDSA 
• Afprøv i meget lille 

skala i praksis 1-3-5
• Afprøv i vanskeligere 

kontekst
• Lær af data 
• Vi lærer i det tempo vi 

afprøver

• Udvikle forandringen 
bag skrivebordet 

• Implementer med det 
samme

• Ingen forudsigelse ved 
afprøvninger

• Halve cirkler: PD
• Indsamle data uden at 

bruge dem til læring

Opsummering af PDSA-cirkler



Tempo i forbedringsarbejdet

29



Psykologi – Den 
menneskelige side af 
forandringer



12-11-2015

Hvor er de frivillige jeg bad om?
- om at motivere!



Motivation – det basale..

• Motivation: En indre psykologisk proces, som 
skaber en drivkraft, som får os til at handle

• Motivation kan have forskellige retninger:
Væk-fra versus Hen-imod

• Motivation kan have forskellige kilder:
Ydrestyret versus indrestyret



Tre grundlæggende behov som motiverer 
mennesker i varierende grad:

1. Relationsbehovet – at betyde noget for 
andre/samhørighed

2. Præstationsbehovet – at være dygtig og kompetent

3. Magtbehovet – at tage ansvar og have indflydelse

Kilde: David McClelland

Når følelsesmæssige behov motiverer….



At kende egne behov
- og kunne møde andres
Relationsbehovet – at betyde noget for andre
Motiveres af: Kontakt, anerkendelse, tilhør til gruppe, nære relationer
Viser sig ved: Lytter, indlevelse, accept af andre, gerne gøre alle glade, 
Vil gerne anerkendes for: Sin indsats for fællesskabet

Præstationsbehovet – at være dygtig og kompetent
Motiveres af: At arbejde selvstændigt, metodefrihed, kvant. og kval. krav
Viser sig ved: Personligt engagement, påtager sig gerne opgaver, søger mod 
konklusion og færdiggørelse
Vil gerne anerkendes for: Sine resultater og indsats

Magtbehovet – at tage ansvar og have indflydelse
Motiveres af: Ansvar, pligter, organisatorisk klarhed, styringsfunktioner
Viser sig ved: Markant og overbevisende, tager stilling, styrer og igangsætter
Vil gerne anerkendes for: Sin evne til at strukturere og gå foran



Buzz: 5 min
At skabe motivation
- Hvordan har du hidtil motiveret deltagelse i 

forbedringsarbejde? Hvem har reageret positivt 
herpå?

- Hvem har du haft sværest ved at motivere?
Hvilken motivation er de mon drevet af?
Hvad kan du på baggrund af denne hypotese gøre 
anderledes?



Profound Knowlegde er viden der skaber vilje, ideer og 
handling 



Appreciation 
of a system 

Understanding 
Variation

Theory of 
Knowledge Psychology

Deming’s System of Profound Knowledge

Ref. Langley et al, 2009



Opsummering

• Hvad bringer I jer med videre til eget 
forbedringsarbejdet ved at kigge 
igennem linsen?



Vil du vide mere om System of 
Profound Knowledge?

• IHI Open School
E-læringsprogram

Læs mere på www.patientsikkerhed.dk om
Open school

http://www.patientsikkerhed.dk/
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