
Arbejdsgangsanalyse
- forstå systemet



If you can't describe what you are doing as a process, you 

don't know what you're doing. 

W. Edwards Deming 



Forstå systemet

”Every system is perfectly

designed to achieve the 

results it achieves"  
Poul Batalden



Input
Noget 
sker

Output

Arbejdsgange i systemet

Proces



• Tegn processen:

Hvordan man laver en toast 

Øvelse



Forskellige eksempler

• Tom Wujec http://www.drawtoast.com/



Forskellige eksempler

• Tom Wujec http://www.drawtoast.com/



- Der er normalt tre udgaver af en 
arbejdsgang

Den som er defineret og 
dokumenteret

Den som gennemføres i praksis

Den arbejdsgang vi ønsker…



En arbejdsgangsanalyse er en systematisk kortlægning af 

hvordan en arbejdsgang forløber i praksis, og bruges til at 

identificere muligheder for forbedring.

Hvad er en arbejdsgangsanalyse?



1. Fælles overblik over nuværende arbejdsgang 

2. Identifikation af arbejdstrin, der påvirker kvaliteten og 
patientsikkerheden samt patientoplevelsen

3. Hjælpsomt til at identificere muligheder for forbedringer

• Redesigne processen eller 

• Designe en ny proces

4. Processen med at lavet arbejdsgangsanalysen er ofte 
meget værdifuld i sig selv

Hvorfor arbejdsgangsanalyser?



Eksempel på en 
arbejdsgangsanalyse 
Vurdering og revurdering af borgere i risiko 
for tryksår



median; 1,00

mål; 0,95

31/12-14
Indtil nu har vi lavet 3-14 

rev./Braden pr. måned. Vi er 
OBS på at der burder være 

planlagt flere.

Slut. Feb 2015. 
NY PDSA

Vi begynder så 
småt at afprøve

triage, dette 
betyder

at vi over de 
næste måneder 

vil stige i
antal af planlagte 

rev. 

Der er nogle arbejdsgange der 
ikke virker, vi kan ikke komme 

"det sidste stykke" vi nedsætter 
en gruppe 

(6 pers.) til at arbejde med 
arbejdsgangsanalyse og 

forbedring af arbejdsgange 
planlagt 1. gang til 16/9. 
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Arbejdsgruppen













Eksempel Kateterpleje







• Er der nogle unødvendige arbejdstrin?

• Er der spild fx samme opgaver løses flere gange, ventetid, værdi?

• Kan rækkefølgen af arbejdstrin og opgaver ændres, slås sammen?

• Kan overgange reduceres eller elimineres?

• Kan nogle arbejdstrin foregå parallelt?

• Er der nogle flaskehalse - ventetid? Kan vi åbne flaskehalsen eller reducere 

presset på flaskehalsen?

• Kan vi også kortlægge tidsperspektivet i en arbejdsgangene – måle tiden?

Tips og tricks til forbedring af processen



1. Udvælg den arbejdsgang, der er mest nødvendig af forbedre i 

forbedringsarbejdet og har størst effekt på målopfyldelsen

Hvordan kommer man i gang?



2. Involver de personer/faggrupper som er en del af 

arbejdsgangen til at deltage i kortlægningen

Hvad med at inddrage borgere eller pårørende i processen?

Hvordan kommer man i gang?



3. Afgræns din arbejdsgang ved at definere start og slut på 

processen

Hvordan kommer man i gang?

Input

/Start

Noget 
sker

Output / 
Slut



4. Bestem proces

• Gå ud og observer

• Lav en simulationsøvelse

• Følg i fodsporene af en borger, medarbejder, medicinæske mv.

• Beskriv praksis med post its

Hvordan kommer man i gang?



Pause



• Vælg enten:

1. Arbejdsgang for revurdering af borgere i tryksårsrisiko 

2. Arbejdsgang for medicindispensering

• Sid hver for sig i 5 minutter og beskriv jeres opfattelse af 

processen

Øvelse – lav en arbejdsgangsanalyse



• Sæt jer sammen og definer start og slut på processen

• Hvad er de overordnede trin i processen?

• Fold trinnene ud

• Marker hvor der er uoverensstemmelser mellem jeres 

forskellige individuelle versioner

Øvelse fortsat…


