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At	  få	  lov	  at	  være	  med 

Udgangspunktet	  
•  Pa7entsikkerhedsrunder	  -‐	  Lolland	  
•  Kvalitetsarbejde	  –	  med	  udgangspunkt	  i	  
DDKM	  –	  før	  cer7ficering	  

•  PPS	  
•  Læring	  af	  succeser	  og	  fejl	  
•  Arbejdsmiljø	  cer7ficeret 
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Frontlinje teams 
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Den	  nye	  kvalitetsorganisa7on 

DDKM	  er	  rammen,	  der	  bærer	  systema7kken	  
ISH	  gav	  den	  systema7ske	  lærings-‐	  og	  
forbedringsmodel	  
Organisering	  sikrer,	  at	  alle	  i	  organisa7onen	  
kender	  deres	  ansvar	  
Kvalitetsorganisa7onen	  sikrer	  fremdriK	  og	  at	  
systemet	  er	  person-‐uaLængigt	  
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Særlige	  successer 

Sygeplejen	  –	  kultur	  og	  samarbejde	  
Posi7vt	  syn	  på	  registrering	  og	  data	  
Arbejdsgangsanalyser	  
Bruger	  arbejdet	  med	  forbedring	  i	  s7llingsopslag	  
Åbne	  fortællinger	  om	  praksis	  med	  henblik	  på	  fælles	  
læring	  
MålreOet	  borgerinddragelse	  i	  forbedringsarbejdet	  -‐>	  
ligeværdighed	  
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Træning	  og	  Demens	  
	  
•  Ak7v	  tværfaglig	  sparring	  omkring	  alle	  4	  
pakker	  

•  Standardisering	  på	  træningsindsatser	  
•  Brug	  af	  forbedringsmodellen	  
•  Arbejdsgangsanalyser	  
•  Brugerundersøgelse	  på	  træningsområdet	  



Særlige	  successer	  

•  3-‐>5-‐>16	  teams	  i	  Ældre	  &	  Sundhed	  
•  Tryksårs	  pakken	  er	  ude	  i	  13	  teams	  og	  i	  januar	  i	  alle	  16	  
social-‐	  og	  sundhedsteams	  

•  Medicin	  pakken	  er	  den	  23.11.2016	  i	  gang	  i	  alle	  16	  
teams	  +	  sygepleje	  og	  demens	  

•  Infek7onspakken	  –	  prototype	  under	  udarbejdelse	  og	  
afprøvning	  

•  Fald-‐pakken	  –	  forskellige	  modeller	  under	  afprøvning	  



	  
•  Skovcentret	  	  
•  –	  kompetenceudvikling	  af	  data-‐ekvilibrist	  
•  -‐	  kompetenceudvikling	  via	  simulator	  metode	  
•  -‐	  kompetenceudvikling	  ved	  tværfaglig	  
involvering	  

•  -‐	  kompetenceudvikling	  ved	  tavlerne	  
•  -‐	  kompetenceudvikling	  –	  leder	  med	  
forandringsagentuddannelse	  

•  Borgernes	  kompetencer	  





� Team	  Vest	  
� Videre	  Udvikling	  af	  dispenseringsmåOen	  –	  ide	  fra	  
Læringsseminar	  

� Udvikling	  af	  ugeskema	  7l	  sikre	  proces	  omkring	  
medicinadministra7on	  –	  	  

� gik	  fra	  mange	  daglige	  fejl	  7l	  0	  -‐	  stabile	  processer	  i	  
måneder	  

� Morgen	  briefing	  –	  sikrer	  at	  alle	  kender	  opgaven	  
� Har	  vist	  at	  med	  insisterende	  ledelse	  kan	  kvaliteten	  
blive	  lige	  så	  sikker	  i	  udekørende	  teams	  



Første	  sprednings	  teams	  
� Stokkemarke	  >	  400	  dage	  uden	  tryksår	  19.9.16	  =	  stabile	  og	  
sikre	  processer	  

	  
	  
	  
	  
� Skolebakken	  –	  eksempel	  på	  psykologisk	  tryghed	  –	  delte	  på	  
læringsseminar	  et	  alvorligt	  sikkerhedsbrist	  –	  med	  kædedyne	  
og	  vekseltryksmadras	  



Kapacitets	  opbygning	  
I	  organisa7onen	  -‐	  kompetencer	  
Kvalitetskonsulent	  med	  forandringsagent	  udd.	  
Kvalitetskonsulent	  udd.	  surveyer	  
� –	  11	  med	  mini	  forandringsagentudd.	  
�  -‐	  2	  ledere	  i	  gang	  med	  forandrings	  agent	  udd.	  
�  -‐	  2	  medarbejdere	  skal	  i	  gang	  
� Leder	  netværk	  –	  under	  opstart	  
� Netværk	  mellem	  teams	  -‐	  startet	  



Frem7dens	  pa7entsikkerhedsarbejde	  

Nøgle	  ord	  
•  Kvalitetsudvikling	  på	  baggrund	  af	  data	  
•  Åbenhed	  i	  opgaveløsning	  
•  Pa7en7nddragelse	  	  
•  Planlægning	  omkring	  fastholdelse,	  spredning	  og	  
fortsat	  forbedring	  

Vil	  vil,	  vi	  tør,	  vi	  kan	  forbedringsledelse	  



TAK	  og	  fortsat	  god	  rejse	  

Til	  Dansk	  Selskab	  for	  Pa7entsikkerhed	  herunder	  
alle	  de	  spændende	  oplægsholdere,	  vi	  har	  mødt	  
på	  rejsen	  
Til	  de	  4	  andre	  kommuner,	  der	  har	  inspireret	  os	  
Til	  alle	  medarbejdere	  og	  teamledere	  i	  Ældre	  &	  
Sundhed	  
Til	  vores	  borgere	  


