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08.00-09.00 Ankomst, registrering og kaffe samt opsætning af storyboard 

 
09.00-09.45 Velkomst (Plenum) 

v. Tina Lynge, projektleder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed 
De fem ældrechefer præsenterer deres fortsatte arbejde med fastholdelse og kapacitets-
opbygning i hver kommune 

 
09.45-10.20 Keynote (oplæg på engelsk) (Plenum) 

Introduktion til IHI’s “framework for safe, reliable and effectiv care” som kan være en 

hjælpsom ramme at anvende i det videre kvalitetsarbejde i kommunen. 
v. Aidan Fowler, Director of Quality Improvement and Patient Safety/Director of the 1000 
Lives Improvement Service 

 
10.20-10.40 Kaffepause 
 

10.40-12.00 Storyboardsession for teams 
 Inddeles i grupper som præsenterer for hinanden 
 
12.00-13.00 Frokost  
 
13.00-15.00 Parallelsessioner 

• Hvad er ledernes rolle (på forskellige niveauer) i forbedringsarbejdet, når 
man overgår fra en projekt- til en forbedringsorganisation? (Oplæg på engelsk) 
Hvordan danner man sig et overblik over det kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde 
der er i gang? (Lokale: Tor) 
v. Simon Tulloch og Tina Lynge 

 
• Hvordan forebygger vi det næste fald? (Lokale: Frigg)  

I denne session vil deltagerne blive introduceret til de 6 typologier udviklet af Lotte 
Evron og hvordan anvendelsen af disse har betydning for forebyggelse af fald. 
v. Lotte Evron og Hanne Miang 
 

• Hvordan udvikler vi egne mål og indikatorer? (Lokale: Freja) 
Denne session vil med udgangspunkt i lokalt udvalgte cases fra de fem kommuner 
bidrage til at udvikle egne mål, indikatorer m.m. 

v. Jacob Anhøj og Merete Larsen 
 

• Hvordan opbygger vi et system, som danner rammen om sikker, pålidelig og 
effektiv pleje? (Oplæg på engelsk) (Lokale: Odin) 
I denne session vil deltagerne få dybere kendskab til de enkelte elementer, som 
danner rammen om et mere sikkert, pålideligt samt effektivt system, samt mulighed 

for at arbejde med det i forhold til egen enhed eller kommune.  
v. Aidan Fowler og Bente Øllgaard 

 

15.05-15.45 Kommunetid inkl. kaffepause 

 Hvad bringer vi videre i det fortsatte arbejde?  

 

15.45-16.10 Tilbagemelding i plenum fra de enkelte kommuner samt videre forløb (Plenum) 

 v. de lokale projektledere og Tina Lynge 


