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Program
Del 1

• Hvem er vi?

• PDSA – teori og opsamling fra dag 1

• PDSA – eksempel fra Sønderborg 

• PDSA – øvelse (MM’s) 

Del 2 

• Opsamling PDSA-øvelse

• Design din første PDSA 

• Spørgsmål 



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

Indikatorer + 

måling

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!



P

DS

A

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?

Nste test?

Lad os 

prøve det 

af!

Hvad gør vi? 

Noget nyt!

Hvordan 

gik det?

De næste 

skridt?



Introduktion til forbedringsmodellen

P

DS

A

3 spørgsmål

+ PDSA cirkel

= Forbedringsmodel

Hvordan ved vi, at en for-

andring er en forbedring?

Hvad ønsker 

vi at opnå?

Hvilke forandringer skal iværk-

sættes for at skabe forbedringer?



Source: Improvement Guide pp..60-61



Et konkret PDSA eksempel fra Sønderborg



Øvelse gør mester – vi kunne ikke PDSA fra dag 1



M & M øvelse

Læringsseminar 1

d. 7 & 8 februar 2017



M & M´s Øvelse
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Formål:

At udføre PDSA  -
småskala

afprøvning indtil
du kun har en
M&M tilbage i 

trekanten

©Copyright 2008 Institute for Healthcare Improvement and R. C. Lloyd & Associates
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M&M´s øvelse
Regler: 

 Man flytter en M&M ved at springe over en M&M. 

 Der må flyttes på tværs og langs af rækker

 Der flyttes M&M så længe der kan springes over en   

anden M&M 

Målet: 

 At der kun er en M&M og tilbage på pladen
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Peg Game 
Arbejdsark

PDSA

Cycle

Antal

M&M 

tilbage

på

pladen

Hvad var din 

hypotese for at 

udføre M&M 

hop?

Hvad lærte

du?

Hvad vil du 

prøve næste 

gang? 

1

2

3

4

5

6

7

6

8



• Hvor mange PDSA cirkler udførte du/I?

• Hvad har du/I lært?

• Kan du/I gentage det som blev afprøvet?

• Kan du/I forklare, hvad du gjorde for en anden 

person?

Opsamling på øvelse



Pause



Program
Del 1

• Hvem er vi?

• PDSA – teori og opsamling fra dag 1

• PDSA – eksempel fra Sønderborg 

• PDSA – øvelse (MM’s) 

Del 2 

• Opsamling PDSA-øvelse

• Design din første PDSA 

• Spørgsmål 



Øvelse - design din første PDSA 
1. Spørgsmål: Hvordan får vi ca. 110 deltagere til at forstå PDSA-

tilgangen? (Mål: Alle får prøvet at lave en PDSA)

2. Arbejdshypotese: Det kan lade sig gøre at introducere ca. 110 
deltagere til PDSA-metoden, hvis vi tager ét step af gangen

• Plan: 

• Hvem: Søren og team står for øvelsen. Alle arbejder med at udfylde 
elementerne – individuelt, to og to eller i gruppe (valgfrit)

• Hvad: Søren giver kort introduktion af hvert element, herefter udfylder alle 
det pågældende element

• Hvor: Munkebjergsalen (og Skovsalen) på Hotel Munkebjerg, Vejle

• Hvornår: D. 8/2 kl. 9:15-11:15 (samt 11:15-13:45)

• Evaluering: 110 udfyldte PDSA’ere inden kl. 11:15 (ser nogen opgivende ud)



Og så i den rigtige skabelon
Hvordan får vi ca. 110 deltagere til at forstå 

PDSA-tilgangen (mål: alle får lavet en PDSA 

110 udfyldte PDSA inden kl. 11:15 (+ ser nogen 

opgivende ud)
Det kan lade sig gøre at introducere ca. 110 

deltagere til PDSA-metoden, hvis vi tager det et 

step af gangen



Øvelse – Step 1: Spørgsmål

1. Find en udfordring
– tag evt. udgangspunkt i driverdiagram på bordet

• Eksempel ”det er svært at holde overblik over hvilke borgere, der 
er tryksårsrisikopatienter”

2. Formuler udfordringen som et arbejdsspørgsmål 
– hvilken idé/handling ønsker vi at afprøve?

• Eksempel: ”hvordan gør vi det tydeligt for alle i teamet, hvem der 
er i tryksårsrisiko?”



Introduktion til forbedringsmodellen

Spørgsmål



Øvelse – Step 2: Arbejdshypotese?

1. Hvad er din arbejdshypotese 
– hvilket svar forventer vi (på spørgsmålet)? Hvad 
forventer du vil ske, når du prøver det af?

• Eksempel ”ex. forventningen er, at de gule magneter på tavlen vil 
give tilstrækkelig synlighed til, at man ved, hvem der er i 
tryksårsrisiko”

2.  Skriv jeres idé/hypotese ind under ”arbejdshypotese”



Introduktion til forbedringsmodellen

Arbejdshypotese



Øvelse – Step 3: P’et i PDSA

1. Udfyld en mini-”Plan” for jeres PDSA – dvs. 

a) Hvem:.......

b) Hvad: ........

c) Hvor: ..........

d) Hvornår:.........

e) Mini-evaluerings-/måleplan:...........

f) ..................



Introduktion til forbedringsmodellen

Planlæg:
• Hvem?

• Hvad?

• Hvor?

• Hvornår?

• Evaluering?

• ..........



Vi er i mål 

• I har nu jeres nu jeres først forbedringsmodel 
(spørgsmål og hypotese + P) som I er klar til at afprøve

• Et par eksempler fra salen



Spørgsmål?



Hvordan gik vores PDSA?
- Opsamling/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

LS
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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=PL938B7A04F88F47A8

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

