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44.249 indbyggere 
 
12 plejecentre, incl. 
akutpladser og ud -
gående akutteam  
Antal beboere:  
450 beboere 
Antal ansatte:   
617 fastansatte        
 
Hjemmeplejen,4 teams 
Antal borgere: 1644 
Antal ansatte:  
312 fastansatte 

Thisted Kommune 



Organisering i relation til ISH 



Ledelse af patientsikkerhed - ISH 

•  Ledelse på overordnet niveau – hvordan? 
•  Patientsikkerhed på dagsordenen – hver gang 
•  Ledelsesrunderinger (sundheds- og ældrechefen) – 1 gang månedligt 

afsættes en dag 

•  Ledelse på decentralt niveau – hvordan? 
•  Italesætte – dagsordensætte 
•  Tale om borgerhistorier - gøre det til kød og blod – virker motiverende 

for medarbejderne 
•  Efterspørge resultater – fejre resultater – anerkende forbedringsarbejdet 
•  Deltage i tavlemøder 
•  Sætte rammer – give rum 
•  Skabe sammenhæng mellem det gode hverdagsliv for borgerne og 

forbedringsarbejdet 



Hvad er det vigtigste, vi har lært af 
forbedringsarbejdet? 

•  Ting tager tid – også forbedringsarbejde og kulturændring 
•  Eksempel: behovet for at ændre styregruppens sammensætning og 

mødekadence. 

 
•  Hvis ikke der skabes resultater med den planlagte indsats, må 

vi gøre noget andet 
•  Eksempel: Pilotteam i hjemmeplejen udskiftet med et andet team 

•  Ledelsesinvolvering er alfa og omega 
•  Eksempel: De enheder, hvor ledelsen bakker op og prioriterer arbejdet 

med udvikling af kvaliteten, er de steder, der kommer længst 



Hvad er de største udfordringer i 
forbedringsarbejdet? 

•  At få alle til at forstå meningen med forbedringsarbejdet – også nye 
medarbejdere 

 
•  Anvendelse af data i forbedringsarbejdet 

•  Udfordring at få medarbejderne til at forstå vigtigheden af indsamling af 
data, og hvordan vi kan bruge data 

•  At gøre dataindsamling let – anvendelse af omsorgsjournalen til 
dataopsamling 

•  At gøre afprøvningerne små nok – og få fulgt op på afprøvningerne 

•  At holde gryden i kog – at sikre vedvarende fokus på 
forbedringsarbejdet. Decentral ledelsesforankring er nødvendigt 



Hvordan håndterer vi udfordringerne? 
 3 gode råd J 

1.  Start med de teams og de ledere, som brænder for at komme 
i gang med forbedringsarbejdet. Deres resultater giver de 
andre lyst til at komme med på vognen. 

2.  Det er vigtigt, at de decentrale ledere er med på idéen: 
•  De skal skabe de ressourcemæssige rammer for forbedringsarbejdet  
•  De skal sammen med forbedringsteamet sikre, at hele personalet 

arbejder med forbedringerne. 

3.  Hav fokus på de gode resultater – det er lønnen for 
indsatsen 



Hvad siger data om vore resultater 
 



Hvad siger data om vores arbejde 
Tryksår – Vurdering/revurdering 



Hvad siger data om vores arbejde 
Tryksår – HUSK 



Hvad siger data om vores arbejde 
Medicinafstemning 



Hvad siger data om vores arbejde 
Medicinscreening 



Hvad siger data om vores arbejde 
Tjekliste - dispensering 



Hvad siger data om vores arbejde 
Tjekliste - administrationer 



Det er vi stolte af J 

•  Alle plejecentre arbejder nu med forbedringsmodellen 
•  Kvalitetsarbejdet er ikke længere et projekt, men en del af 

organisationen 
•  Vi har indset at forbedringsmodellen er et redskab, vi kan bruge i mange 

forskellige kontekster 
 

•  Vi er nået langt med spredningen 
•  Tryksårspakken er spredt til alle plejecentre 
•  Medicinpakken er spredt til 5 plejecentre udover pilotteam’sene 
 

•  Der er sker i højere og højere grad vidensdeling på tværs af 
plejecentre og hjemmeplejen 

 
•  Vi er kommet godt i gang med ledelsesrunderinger 



Ét godt råd før I starter 

Vær omhyggelig med at finde de rette folk til opgaverne 
•  Udpeg forbedringsteam, som både har kompetencer i forhold 

til at kunne arbejde analyserende, systematisk og 
vedholdende samt evner til at kunne inspirere kollegerne  

•  Udpeg de første teams der hvor ledelsen er positivt indstillet 



En metafor på vores forbedringsarbejde 


