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Arbejdet med ISH er en integreret del af vores kvalitetsorganisation
Alle teams er i gang og flere af spredningsteamene har nu vist sikre resultater på  
tryksårspakken og medicinpakken

Eksempler på resultater: 
300 dage uden tryk sår i Team Blomsterparken
608 dage uden alvorlige medicinfejl i Team Vest

Infektionspakken spredes fra oktober til alle teams – dog fortsætter vi med egen model 
vedr. håndhygiejne og vi udvider arbejdet omkring UVI hos borgere uden kateter
Fald registreres og arbejdes med/analyseres i UTH-regi
Arbejdet med TOBS, ernæringsindsats og screening via skemaer i omsorgssystemet

Hvordan ”I sikre hænder” er fortsat i Lolland Kommune



• Styregruppemøder fortsat x 1 mdl. med henblik på prioriteringer og fremdrift

• Forbedringsdatamøder. Fælles for alle teamledere og decentrale ledere på 
tværs. Faciliteret af patientsikkerhedskoordinator og analysekonsulent

• Forbedringstavlen under implementering – fælles afsæt for at arbejde med og 
tale om Patientsikkerhed. Giver mulighed både for bottom-up og top-down 
inspiration og ledelse

Hvordan driver diagrammet er blevet operationaliseret



Kvalitetsorganisationen som indebærer:

 Central styring af dokumenter 

 Centralt arbejde med systemudvikling for dataregistrering, -indsamling, -analyse og -formidling  

 Ensartet introduktion og oplæring

 Ledelsesstruktur på kvalitetsområdet med definerede roller på alle niveauer

 Målsætning for forbedringsarbejdet integreret i årshjul for kvalitetsarbejdet

• Fortsat løbende uddannelse af forbedringsagenter. I 2017: 2 medarbejdere afsted

• Fælles dataanalyse møder

• Udvikler på SKYPE vejledning

 Fokus på ledelse af forbedringsarbejdet

 Fokus på sammenhæng i kvalitetsarbejdet, så medarbejderne ser ISH, surveys, patientsikkerheds runder, 
arbejdet med UTH som ét – med forskellige vinkler på at fastholde og forbedre niveauet for kvalitet og 
sikkerhed i sundhedsindsatserne

Strategi til Fastholdelse – Kapacitetsopbygning - Strategi til understøttelse af 
fremdrift i forbedringsarbejdet
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