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•  95.737 indbyggere (1. januar 2016) 
•  Vi leverer hjemmeplejeydelser til 2.070 borgere 
•  Vi leverer sygeplejeydelser til 3.650 borgere 
•  Vi har 622 plejehjemspladser, heraf 74 midlertidige 

pladser.  
•  Social og sundhedshjælpere – 495 
•  Social- og sundhedsassistenter – 387 
•  Sygeplejersker 154 
•  Terapeuter – 72 

•  Øvrige  medarbejdergrupper er ikke medtalt 

Sundhed Og Omsorg 



Organisering af I sikre hænder  

Strategisk	  leder	  for	  
sygepleje	  og	  
træning	  

Strategisk	  leder	  for	  
hjemmeplejen	  	  

10	  distriktsledere	  
for	  hjemmeplejen	  

Team	  ISH	  
Hjemmeplejen	  

Strategisk	  leder	  for	  
plejecentre	  

12	  centerledere	  

Styregruppe	  	  
(kvalitetsrådet)	  

Team	  ISH	  
Skovvænget	  

4	  distriktsledere	  for	  
sygeplejen	  



Tre vigtige ting vi har lært ved 
forbedringsarbejdet 

1. At arbejde systematisk med datadreven 
refleksion. 

2. Konsekvent opsamling ledelsesmæssigt 
og ledelsesforankring.  

3. Narrative fortællinger fremmer 
forståelsen for forbedringsarbejdet. 

 



De tre største udfordringer ved 
forbedringsarbejdet 

1. At lave gamle vaner om 

2. At bruge data aktivt i 
forbedringsarbejdet 

3. At blive ved at holde ”gejsten” 



Tre gode råd til at håndtere 
udfordringerne 

1.  Konsekvent brug af forbedringsmetoden/PDSA 

2.  Stram styring: korte møder       lange møder; 
hurtige drøftelser       lange diskussioner 

3.  Brug metoderne fra pakkerne 



Data fra vores arbejde 

 
 
 
 
Indsæt kommenteret serie diagrammer med jeres data 

Ingen	  tjeklister	  -‐>	  Trak	  
data	  fra	  

omsorgssystemet	  Care	  

Sommerferie	  2015	  



Data på tværs… 





Vi er særligt stolte af… 

•  Systematisk brug af tavler skaber sikre processer 

•  Faglig stolthed hos personalet 

•  Konsistens i opgavevaretagelsen 

•  Når vi arbejder systematisk med implementering, 
har det afsmittende effekt på andre 
implementeringstiltag  



Et god råd når der startes med 
forbedringsarbejde 

•  Få fat i højdespringerne til implementeringsteamet 

      
                               



Når	  du	  sigter	  e5er	  månen	  og	  ikke	  
rammer,	  lander	  du	  på	  stjernerne	  


