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Hvem er vi som team  

•  Ellen Fogh-Andersen, spl. og forstander 
•  Mette Pedersen-Bjergaard, afd.spl. 
•  Helle Valbjørn, afd.spl. 
•  Helle Howardsen, so.su.ass. 
•  Sine Nørregård, so.su.ass. 
•  Helene Maria Hansen, spl. 



Vores vigtigste afprøvninger 

•  De vigtigste forandringer vi har afprøvet: 
 
•  Medicinhåndtering – fra dispensering til administration: At arbejde hen mod at få ensrettet 

måden vi håndterer medicin på, har betydet en del forandringer (forbedringer) i arbejdsgange. 
Forstyrrelsesfri-zone, kultur bl.a. personalet og vigtigheden af at følge tjeklisterne for dispensering 
og administration er tiltag, hvor vi har udført mange PDSA'er. Vi har lært, at ikke alle forbedringer 
bliver modtaget som dette, men som forandringer, der ofte medfører modstand. 

       Det kræver tid, tålmodighed og pædagogiske overvejelser at formidle HVORFOR til ens kolleger 
 
•  At bruge nærværende situationer til læring: Anvendelse af fotos. Sonjas historie. 
 
•  Nye tavler: Vi er ved at etablere nye tavler på alle etager, som skal bruges som dagligt 

arbejdsredskab for de 4 indsatsområder og som oversigt. Fokus bliver på den enkelte beboer 
frem for de enkelte pakker. 

 



Hvad gør vi anderledes i dag end for 2 år 
siden 
•  Vores arbejdsgange er blevet ensartede og standardiserede, således at vi 

arbejde udfra samme metoder. Vi gør det samme på alle etager og kender 
til hvorfor vi skal gøre det. 

 
 
•  Vores erfaring er:  At forbedringsarbejde ikke kan lykkes, hvis ikke man har 

ledelsen med og ej heller, hvis personalegruppen ikke er med. Det er et 
samarbejde om et fælles mål -  at skabe sikreste og bedst mulig klinisk pleje 
og behandling for vores beboere 

•  Kastanjehaven har udelukkende faglært personale. 



Hvis vi bare havde vidst…. 

•  Hvad ville I have gjort anderledes hvis I, i november 2013, 
havde vidst hvad I ved nu… Så ville vi have brugt mere tid på at 
fortælle til vores kolleger, hvad projektet går ud på og hvorfor vi vil 
komme til at forandre - og forbedre - deres allerede eksisterende 
arbejdsgange. Vi ville have inddraget personalet mere i PDSA 
afprøvninger, for at medinddrage og skabe ejerskab for projektet. 

 
•  Råd til nye teams... Ting tager tid, ikke alle forandringer fører til 

forbedringer og frem for alt brug data løbende for at skab overblik - 
hvad virker/virker ikke (PDSA afprøvninger, implementering osv.) 



Sæt en metafor på jeres forbedrings-
arbejde. 














