
Introduktion til forbedringsmodellen

LS I  d. 7/2 kl. 13-14 (samt 14-15)

• Pernille Bechlund, faglig leder, Frederiksberg Kommune

• Bente Øllgaard, fagkoordinator, Thisted Kommune

• Søren Schousboe Laursen, projektleder, Horsens Sygehus



Program

• 13:00-13:05 Intro – hvem er vi?

• 13:05-13:10 Lidt baggrund for modellen 

• 13:10-13:20 Forbedringsmodellen – de 3 spørgsmål

• 13:20-13:35 Konkret eksempel fra ISH – plejecenter

• 13:35-13:50 Forbedringsmodellen – PDSA

• 13:50-13:55 Konkret eksempel fra ISH – hjemmepleje

• 13:55-14:00 Opsamling



Forbedringsmodellen og PDSA -
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www.regionmidtjylland.

dk

Via konkrete småskala 

afprøvninger (PDSA): 

• Plan

• Do

• Study

• Act



Implementering 
– traditionel tilgang

Reinertsen, Bisognano & Pugh (2008)

Planlægge Planlægge Planlægge Planlægge Godkende

Implementere

Ved skrivebordet

Den ”virkelige” verden



Implementering gennem 
tilpasning til lokal kontekst

Planlægge

Implementere

Ved skrivebordet

Den ”virkelige” verden

Godkende

Afprøve og tilpasse Afprøve og tilpasse Afprøve og tilpasse



Forbedringsmodellen – lidt historik og baggrund 

”All improvement will require change, but not all change will result

in improvement”. The Improvement Guide 1996.

• Forbedringsmodellen er: 

• systematisk metode, der styrker sandsynlighed for, at forandring giver varig forbedring

• udviklet af Dr. W. Edwards Deming og Walter Shewhart

• udviklet til og bruges som PDCA i industrien – bla. Western Electric, Bell og Japan

(senere ændret af Deming til PDSA (‘study’ lugter mere af nysgerrighed/læring)

• Bruges af mange store virksomheder ud fra en filosofi om engagerede, problemløsende

medarbejdere via PDSA, er bedre i stand til at innovere og være foran konkurrenterne. 

• PDSA er IKKE det samme som Lean (effektivisering) –i sundhedsvæsnet har PDSA’ere

kvalitetsforbedringer som mål  
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Hvordan ved vi, at en for-

andring er en forbedring?

Hvad ønsker 

vi at opnå?

Hvilke forandringer skal iværk-

sættes for at skabe forbedringer?

Introduktion til forbedringsmodellen

Mål

Målinger

(evaluering)

Ideer til forandring

(hypotese)

Skal gerne være SMARTE:

• Specifikke (ikke tvetydige) 

• Målbare (skal kunne måles)

• Accepterede (faglig enighed om indikator)

• Realistiske (data skal være tilgængelige) 

• Tidsafgrænsede (adgang til hyppige data)

Vi skal kunne evaluere på, om vores 

afprøvning var succes eller fiasko. 

Kvantitativt eller kvalitativt. 

Find gode og gennemtænkte ideer

eksemelvis fra ‘driver diagrammer’, 

‘arbejdsgangsanalyser’, ‘brain storm’, 

dine kolleger, patienter m.fl.

Formuler hypotese!



Hvordan ved vi, at en for-

andring er en forbedring?

Hvad ønsker 

vi at opnå?

Hvilke forandringer skal iværk-

sættes for at skabe forbedringer?

Introduktion til forbedringsmodellen)

P

DS

A

3 spørgsmål

+ PDSA cirkel

= Forbedringsmodel
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Forbedringsmodellen – spørgsmål 1
Hvad ønsker vi at opnå? 

I Tryksårspakken er målet f.eks. at forebygge 

tryksår:

• 300 dage uden tryksår!
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Forbedringsmodellen – spørgsmål 2
Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? 

• Vi kan måle, hvor vi er lige nu og afgøre, om vi har et problem (Baseline-måling)

• Har vi nogen tryksår – og hvor mange tryksår har vi?

• Vi kan måle på resultatet (Resultatindikator): 

• Hvor mange dage uden tryksår?

• Vi kan måle på processerne (Procesindikatorer):

• Hvor stor andel af nye borgere bliver risikovurderet?

• Hvor stor andel af borgere, er blevet revurderet?

• Hvor mange har fået lavet HUSK?

• Forandringsteorien er, hvis vi udfører processerne, fører det til et godt resultat!
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Forbedringsmodellen  - spørgsmål 3
Hvilken forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer ? 

• Tryksårspakken med dens elementer er 

eksempelvis den forandring, der kan 

iværksættes!

• Elementerne i tryksårspakken kan, hvis alle 

elementer udføres, forebygge tryksår.

• Spørgsmål 3 handler om ”HVAD” vi skal gøre….



Udvikle en forandring

Afprøve en forandring

Implementere en 
forandring

Sprede 
forbedring 

300 dage siden eller ingen nyopstået tryksår inden xx

Data over tid og sammenligne med 
baseline

Teste og implementere 
elementerne i 
tryksårspakken
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Forandringen = 
Tryksårspakken



Sekundære DriverePrimære DrivereMål         

Tryksår driverdiagram

Risikovurdering af alle
Ved første kontakt/visitation

Revurdering af alle
Ved udskrivelse fra sygehus
Ved akut sygdom eller ændret almentilstand
Ved ændringer i ernæringstilstanden
Ved ændringer i funktionsniveauet

Handlinger
Hud efterses for trykspor og tryksår
Underlag/hjælpemidler
Stillingsskift/mobilisering
Kost

Vurdering af behov og plan for
Brug af trykaflastende hjælpemidler
Lejringsskifte og mobilisering
Ernæringsscreening og kostplan

Find borgere med 
risiko for tryksår

Inddragelse af borger og pårørende
F.eks. information til borger og 
pårørende om tryksår

Forebyg tryksår hos borgere i 
risiko

Borgere og pårørende 
involvering

300 dage mellem nyopståede 
tryksår

Hvor skal man få ideer til forbedring? 
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Hvordan ved vi, at en for-

andring er en forbedring?

Hvad ønsker 

vi at opnå?

Hvilke forandringer skal iværk-

sættes for at skabe forbedringer?

Introduktion til forbedringsmodellen

P

DS

A

3 spørgsmål

+ PDSA cirkel

= Forbedringsmodel



Handling

• Lav en plan

• Gennemfør planen

• Analyser resultatet

• Vurder justeringer/implementer

Plan

Do

Study

Act



P

DS
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Plan
Målsætning

Spørgsmål & 

hypoteser

Hvem? 

Hvad?

Hvornår?

Hvordan?

Hvor?

Do
Gennemfør planen

Indsamle data

Beskriv problemer

Start dataanalyse

Study
Fuldfør data-

analyser

Sammenlign

resultat og 

hypoteser

Opsummer

Act
Klar til 

implemen-

tering?

Prøve noget 

andet?

Neste test?

Lad os 

prøve det 

af!

Hvad gør vi? 

Noget nyt!

Hvordan 

gik det?

De næste 

skridt?



Introduktion til forbedringsmodellen

Mål



Mål





Afprøvningen med Braden som køreliste 
bemærkning endte i mange andre PDSA´er

Braden

som 

hjælpetekst 

Braden skema 

i mappen 

tryksår 

Forståelse af 

Braden

skemaet 

Bestilling af 

trykaflastende 

madrasser 



Eksempel på 3 spørgsmål + PDSA
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Mål

Ideer til forandring 

(hypotese)

Plan for måling

(evaluering)



Vælge 

område 

og udarbejde 

strategi

Drøfte med 

stake-

holders 

Udvikle 

indhold

og mål

Faglig

følgegruppe

Vælge

deltagere

Collaborativ modellen

Kommunebesøg  ·  Telefonkonference  ·  Email-korrespondance  ·  Gensidig besøg-feedback på månedsrapporter

FORBE-

REDELSE
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Nov. 2016 Feb. 2017 Okt. 2017 Maj 2018 Oktober 2018



Forbedringsmodellen på film –

• Forbedringsmodellen del 1:  

https://www.youtube.com/watch?v=SCYghxtioIY

• Forbedringsmodellen del 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=6MIUqdulNwQ

• PDSA for viderekommende

https://www.youtube.com/watch?v=xzAp6ZV5ml4&list=PL938B7A04F88F47

A8

Hvad var det nu de snakkede om? 

https://www.youtube.com/watch?v=SCYghxtioIY
https://www.youtube.com/watch?v=6MIUqdulNwQ
https://www.youtube.com/watch?v=xzAp6ZV5ml4&list=PL938B7A04F88F47A8

