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•  Vi bruger forbedringsmodellen i flere sammenhænge - ideen med at starte ud i småt 
skala er aktuel hele tiden. 

•  Tavlerne skal udvikles endnu mere - det giver overblik, struktur og kvalitet, både i 
planlægning og proces. 

•  Der vil være ledelsesfokus på fortsættelse af de initiativer, der har skabt værdi og 
resultater. 

•  Fokus på konkrete historier, der kan skabe refleksion og læring. 
•  Fokus på helhed og den samlede kerneopgave er centralt i den videre 

implementering. 
•  Skalere det op vi har lært til redskaber og arbejdsgange, så det giver mening og let 

kan tilegnes af flere. Det er vigtigt, at ”I Sikre hænder” bliver en naturlig del af vores 
drift og kvalitetssikring. 

Viborg Kommunes næste skridt 



•  Flere store projekter og ændringer i kommunen 
•  Sikre fremdrift med forbedringsarbejdet + ISH fra projekt til drift  
    à Gennemarbejdet ISH version 2 

•  Understøttelse af den daglige praksis                                                 
for såvel medarbejdere og ledere. 

•  Sikre stabil ledelsesmæssig forankring i driften.  

Konteksten i Viborg Kommune 



•  Hvordan vil Viborg Kommune fremover arbejde med: 
•  Opbygningen af en patientsikkerhedskultur og en platform for det 

fremtidige forbedringsarbejde.  

•  Implementering og udvikling af ISH-indsatsområderne (kliniske og 
organisatoriske). 

•  Dataunderstøttelse, der hvor det skaber værdi og resultater. 

Fra projekt til drift  
Arbejdet mod ISH version 2 



•  Organiseringen af forbedringsarbejdet og forbedringsledelsen. 
•  Medarbejder- og lederkompetencer 
•  Strategi for fastholdelse  

•  Inddragelse af borgere og pårørende. 
•  Dataunderstøttelse, der hvor det skaber værdi og resultater 

•  Sammenhæng med øvrige tiltag  

Arbejdsgruppe – ledere og medarbejdere 



•  Vidensindsamling om status/praksis for ISH i driften.  
•  Læringsseminar, i dag J 
•  Åbent Hus 23. maj 
•  Arbejdsgruppe, fokus på inddragelse à nu til slut sep. 
•  Internt Læringsseminar 7. november 
•  …. ISH forbedringsarbejdet, forbedringsmodellen og 

PDSA-cirklen grundlæggende! 

Aktiviteter og arbejdsproces 
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