
Session for projektleder og 
forbedringsagenter
ved Bente Øllgaard og Tina Lynge



• Forventningsafstemning.

• Hvad skal der til for at få succes som projektleder?

• Redskaber - barrierer

• Introduktion til de praktiske dele fx kommunebesøg, 
telefonmøder- månedsrapporter- coaching, vejlede 
undervise mm.

• Udarbejde individuelplan for det den næste periode.

• Den første PDSA du skal hjem at lave.

Program 



De klassiske dyder kommer vi ikke uden om:

• Viden om – og erfaring (?) i projektledelse

• Effektiv brug af styregruppen og projektejer

• Indgående kendskab til målet, opgaverne og metoderne

• Systematik og opfølgning

• Kommunikations- og formidlingsevner

Få succes som projektleder med I Sikre 
Hænder – hvad kræver det?



Hvad kræver det også?

At flytte sig fra skrivebordet til ud i 

virkeligheden



• Er det nødvendig at være fagperson? 

• Hvad er opgaven som projektleder?

• Udvikling af den faglige kvalitet?

• Fokus på arbejdsgange?

• ”Coaching” af medarbejdere i metoden?

• Fra fag-faglig person til leder af forbedringsarbejde

Hvilken faglighed er nødvendig?



Vær en rollemodel….

Brug forbedringsmodellen til

at lave afprøvninger i forhold 

til dine egne opgaver.

Eksempelvis: 

Hvordan agerer du mest effektivt, 

når du er ude ved de forskellige 

forbedringsteams? 

Lav flere PDSA-tests på dette.

Tal forbedringssprog 

At tage sin egen medicin 



Mennesket er ikke skabt til at være alene….heller ikke projektledere.

Kan være en ensom post…..find kolleger, der kan hjælpe:

• Data – hvor kan du finde hjælp?

• Find folk med gode historier – ledere eller medarbejdere – og brug 
dem!

• Find medarbejdere eller ledere, som kan hjælpe i forhold til spredning 
allerede nu…..begynd at skabe en bæredygtig organisation

Find allierede



1. Hvad er formålet med en styregruppe?

2. Hvem skal være en del af styregruppen?

3. Hvor stor skal styregruppen være?

Historien fra Thisted 

Betydningen af en god styregruppe



Dilemmaer – udfordringer?



Kan man ikke se meningen, giver det modstand….. 

Skemaer 

og afkrydsninger

Patientsikkerhed 

og kvalitetsudvikling

Det store hvorfor?



• Lederen i hjemmeplejen eller på plejecentret bakker ikke op…

• Der sker ikke fremdrift? Mangel på resultater?

• Der er ikke tid?

• Modstand mod data og dokumentation?

Analysér: 

• Hvor er problemet? 

• Hos lederen eller personalet? 

• Er målet ikke klart? 

• Hvad er dine egne aktier i problemet?

Udfordringer man kan møde….



Hvad er dine muligheder?

• Vær objektiv – ikke personlig

• Data og proces

• Brug styregruppen

• Brug chefen

• Brug Tina Lynge/Dansk Selskab for Patientsikkerhed

• Brug netværket af projektledere fra andre kommuner

Udfordringer man kan møde….



Spørgsmål?


