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Historien om borger involvering hvor 
effekten af forbedringsarbejdet kan ses
• Pt. med høj gangvogn
• Udviklede trykmærker på albue
• Fik aflastende skum
• Fik lært selv at se efter tryk

• Beboer med tryksår – medbragt tryksår – på rygsøjlen sidder 
meget i lænestol med aflastende pude i ryggen. Konfereret 
med ergo ang. andet hjælpemiddel – ergo kommer på besøg. 
I fællesskab findes ud af, at beboer også sidder på almindelig 
stol til måltiderne – her kommer direkte tryk på såret. Beboer 
hjælper selv med at huske puden i ryggen til måltiderne – eller 
hvis hun skal i byen. Tryksåret helet hurtigt herefter.



Hvad fortæller vores data om vores 
arbejde
• Data fortæller, at vi har fået ændret arbejdsgange – mere 

systematik
• Se diagrammerne



Vores vigtigste afprøvninger

• Vi lærte, at se analyserende på vores arbejdsgange
• At knytte opgaver på funktioner fremfor på personer

• Den vigtigste forandring vi har afprøvet: Er det muligt, at 
afholde daglige tavlemøder

• vi lærte, at hjælpe med at holde fokus, 
• Alle tager ansvar 
• Alle er orienteret

• De næste vi vil afprøve er forenklede tjeklister til 
medicinadministration og HUSK



Vores vigtigste afprøvninger

• Det mest udfordrende er at komme til tiden
• At prioritere mødet

• Vores største succes har været 
• 300 dage uden tryk
• 365 dage uden alvorlige medicinfejl



Hvad gør vi anderledes i dag end for 2 år 
siden
• Beskriv hvordan jeres arbejdsgange er blevet ændret
• - Mere systematik
• - Flere diagrammer -> læring fra data
• - Tavlemøder

• Beskriv teamsammensætning og dens betydning 
• - 2 hjælpere
• - 2 spl.              
• - Betydning: - at alle personalegrupper kan føle ejerskab

• Leder med ad hoc



Hvis vi bare havde vidst….

• Hvad ville I have gjort anderledes hvis I, i november 2013, 
havde vidst hvad I ved nu….

• - Arbejdet mere med forbedringsmodellen – selve metoden til 
at arbejde med pakkerne

• Råd til nye teams
• - Mere fokus på PDSA samt involvering af personale



Metafor på vores forbedrings-arbejde.
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