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•   De 3 kriterier for succes          Vilje, Ideer og Udførsel/Handling 
  
•   Hvordan overvindes modstand i forbedringsarbejdet? 
 
•  Dybere forståelse af Forbedringsmodellen   
    test, implementering og fastholdelse af arbejdsgange   

 

Program for denne session 



Tænk på en forandring, en idé, et projekt, hvor du ikke 
løftede hænderne i begejstring og ændrede din adfærd 
med det samme; 
 
  

   

Refleksion – 3 minutter  
 

-  Hvorfor gjorde du ikke det? 
 
-   Ændrede du senere holdning? 
    Hvis ja, hvad gjorde forskellen?  



•  Hvorfor? 
 
•  Hvad? 
 
•  Hvordan? 

Motivation? 



Følelsen som kan opstå, når der skal forandres i en 
travl hverdag 

Hverdagen, hvor vi gør, som vi plejer  

Hverdagen, hvor der 
efterspørgeres forandring for at 
opnå forbedringer  



Hvorfor er det så svært…?  
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”DET GAMLE” 
• forudsigelighed 
•  sikkerhed 
•  kendte roller og 
  hierarki 
•  fokus på      opgaven 
 

”DET NYE” 
• ukendte opgaver 
•  ukendte strukturer 
•  ukendte ledelses- og 
  samarbejdsformer 
•  nye (ingen?) rutiner 
•  nye (ingen?) privilegier 
 

Zonen for reduceret kompetence 
•  usikkerhed og frustration 
•  håb og forventninger 
•  polarisering og konflikter 
•  bebrejdelser og aggression 
•  selvbebrejdelser og depression                     



•  Opbygge vilje til forandring 
•  Identificer ideer  
•  Strategi for udførelses af ideerne 
 

Forstå den menneskelig side af forandring 

vilje 

udførelse ideer 

Tre afgørende ting for succes med forbedringsarbejdet 



•  Få skabt et ”Hvorfor”  
 

•  Drøft en case (data), hvor der faktisk ses et behov for at gøre 
noget 

•  Foretage en arbejdsgangsanalyse for at finde problemet og 
understøt problemet med data hvis muligt.  

•  Test i lille skala for at skabe fremdrift og del resultaterne fra 
denne test 

•  Få ledelsen til at gå forrest ved at efterspørger med afsæt i 
PDSAérne og data  

 

Hvis vilje er problemet… 



Arbejdsgangsanalyse  
•  Har vi et problem?  
•  Hvis ja – hvad kan vi gøre anderledes 
•  Forbedringsmodellen – PDSA 
•  Små skala  
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•  Så ser vi typisk, at… (hvad er det vi skal?) 
•  Teamet ikke er fokuseret på ”driverdiagrammet” eller 

interventionen  
•  Der ikke er er en klar strategi for at arbejde med alle 

drivere/elementer i interventionen 
•  Kun få pdsa’ere er gennemført 
•  De ”store ideer” er fraværende – der testes kun 

ændringer, der er sikre, forudsigelige, men ikke 
radikale ændringer af systemet 
 

Hvis idéer er problemet…  



Sekundære Drivere Primære Drivere Mål  

Medicin driverdiagram I Sikre Hænder 

Medicinafstemning 

Medicinscreening 

Medicindispensering 

Medicinadministration 

Uddannelse af  
borger og pårørende 

Borger og pårørende 
involvering 

Sikker  
medicinhåndtering 

Sikker overlevering  
af medicinoplysninger  
i overgange 

300 dage siden sidste  
medicineringsfejl som  
kræver lægekontakt 

Reducere medicineringer  
der ikke er givet til rette tid 



Find ideer hos andre  



•  Så vil vi typisk se at… (Hvordan skal vi gøre?) 
 
•  Teamet har ikke en fælles forståelse af strategien med 

at afprøve, tilpasse og implementere 
•  Teamet afprøver ikke noget. Muligvis er man gået 

direkte til implementering uden at have testet 
•  Teamet bruger ikke data til læring og til at udvikle ideer 

udfra 

Udførelse er problemet… 



Dagens tal 

Åbenhed og gennemsigtighed 
Driverdiagram – fælles mål 



Faldgruber i formidling 
Sagt er ikke nødvendigvis hørt 
 
Hørt er ikke nødvendigvis forstået 
 
Forstået er ikke nødvendigvis accepteret 
 
Accepteret er ikke nødvendigvis udført 



•  Hvordan påvirker jeres forandringer, jeres kollegaers arbejde? 
 
•  Hvordan har de indtil nu taget i mod forandringen? 
 

•  Hvis der har været modstand, hvad tror I så denne 
modstand har været begrundet i? 
  

•  Hvis der har været opbakning, hvad tror I så har medvirket til 
det? 

 

  

Diskuter 5 minutter med sidemanden… 



Sikre at alle ser den samme udsigt til resultatet af 
forandringerne 



Implementering  
– traditionel tilgang 
 

Reinertsen, Bisognano & Pugh (2008) 

Planlægge Planlægge Planlægge Planlægge Godkende 

Implementere 

Ved skrivebordet 

Den ”virkelige” verden 



Implementering gennem  
tilpasning til lokal kontekst 

Planlægge 
Godkendt  

Implementere 

Ved skrivebordet 

Den ”virkelige” verden 

Godkende 

Act Plan

Study Do

Act Plan

Study Do

Act Plan

Study Do

Afprøve og tilpasse Afprøve og tilpasse Afprøve og tilpasse 



Hvorfor forbedringsmodellen? 
 

Hvad ønsker vi at opnå? 
 

Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? 
 

Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer? 
 

Act Plan

Study Do

3 spørgsmål 

+ 

PDSA cirkel 

Forbedringsmodellen 

•  Bidrage til at sikre systematiske 
arbejdsgange, i en kompleks og 
uforudsigelig hverdag med afsæt i 
egen kontekst  

•  Bidrager til at vi arbejder med de 
fokusområder, som skaber  
forbedringer  

 

Tidstro 

data  



Forbedringsmodelen 

Langley et al. (2009) The Improvement Guide  

 
Hvad ønsker vi at opnå? 

 
Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? 

 
Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer? 

 

Act Plan

Study Do

3 spørgsmål 

+ 

PDSA cirkel 

Forbedringsmodellen 

Reducerer antal af medicineringer, der ikke er 

givet til rette tid  

Andelen af administrationer, hvor tjeklisten 

for sikker medicinadministration er opfyldt   

Tjeklisten placeres på medicinvognen  



Forbedringsmodellen 
 

Hvad ønsker vi at opnå? 
 

Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? 
 

Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer? 
 

Act Plan

Study Do

Langley et al. (2009) The Improvement Guide  



Lav afprøvningen mindre end 
oprindeligt tænkt… 



Tips  Udform dit spørgsmål, så det kan besvares med  et ja eller nej  



•  Hvor mange er i gang med 2-4 PDSA samtidig? 
•  Hvor mange er i gang med 4-6 PDSA samtidig? 
•  Hvor mange er i gang med over 6 PDSA 

samtidig?  

Spørgsmål til salen – håndsoprækning     
 



Små hyppige afprøvninger 



1: Kan en samlet 
adm.tjekliste for 
hver boenhed 
give større 
sikkerhed i 
adm.?  23/4-15 
PDSA 1,2,3,4 

2 Kan 
dispenserings-
rum give mere 
ro til 
dispensering? 
PDSA 1 
1/7-15 

3. Kan brug af 
back-up sikre 
korrekt brug af 
disp.liste + data?  
PDSA 1,2,3,4,5 
4/5-15 

4.Kan dispensering 
af movicol i bakker 
sikre adm.?  
PDSA 2  
11/8-14/8-17 

5. Kan HUSK-
tjeklisten bruges til 
systematisk 
gennemgang af 
borger? PDSA 15 
Startet 19/2-14 

6. Kan 
Screenings-
redskab fra 
Næstved Sgh. 
Anvendes som 
screening i 
Lolland 
kommune? 
PDSA 1,2  
21/11-13 

7. Vil en 
ændring af 
placering af 
”hjælpe-
mappen” sikre 
brugen af den? 
Dato? 
PDSA? 

8. Kan ”frit 
efter Braden-
lolland 
kommune” 
bruges som 
screeningsred
skab? PDSA 
1, 20/11-13 



 
 

Hvad vil der 
ske hvis vi 

prøver noget 
anderledes? 

Lad os 
prøve det! 

Gik det? 

Hvad 
nu?  

 PDSA Cirkel til læring og forbedring 

Act 
Hvad skal 

sættes i værk ? 
Ny test? 

Næste test? 
Implementering

? 
 
 

 

Plan 
Formål 
Spørgsmål og 
arbejdshypotese 
Hvem 
Hvad  
Hvor 
Hvornår 

Study 
Analyse gennemføres 

og afsluttes 
Resultat 

sammenholdes med 
spørgsmål og 

arbejdshypotese 

 

Do 
Plan gennemføres 
Data indsamles 
Problemer 
dokumenteres  
Analyse begyndes 
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Tavlemøde 



System: 
Forstå systemet og 
hvordan elementer i 
systemet påvirker 

hinanden 

Variation: 
Mål udviklingen 
med hyppig og 

tidstro 
dataindsamling 

Viden: 
Reflekter og lær 

gennem 
forudsigelse og 
observationer - 

PDSA 

Mennesker: 
Forstå dit 

team/ kollegaer 
og hvad der 

motiverer dem 

Skab forbedringer 

System of Profound Knowledge. Ref. Langley et al, 2009  



Sum med dig selv eller med 
sidemanden – 3 min… 
 

•  Hvilken ny viden tager du med herfra denne 
session, som vil have indflydelse på dit 
forbedringsarbejde i morgen? 



Tak fordi I lyttede… 
 



Spørgsmål 



•  De næste slides er blot ekstra  



Få alle med og reducer modstand 
 •  Lad folk forstå hvorfor forandringen er nødvendig 
•  Inddrag kollegaer i forhold til at komme med ideer og lave 

afprøvninger 
•  Orienter om de løbende forbedringer der observeres 
•  Vær åben omkring hvordan forandringen vil påvirke 

medarbejderne 
•  Overvej hvordan forandringen stemmer overens med den 

nuværende kultur og værdier 
Langley, Moen m.fl.(2009):  
The Improvement Guide 
Kapitel 1 s. 16-25 



Få alle med og reducer modstand…Fortsat 
•  Have et feedback system til at fortælle jer om 

forbedringerne finder sted 
•  Udvikle en effektiv teori om hvilke forandringer der vil 

resultere i en forbedring 
•  Afprøve forandringerne i småskala afprøvninger inden 

implementering 
•  Vide hvornår og hvordan forandringen bliver permanent 

(implementering). 
Langley, Moen m.fl.(2009): 
The Improvement Guide 
Kapitel 1 s. 16-25 



Mennesket	  er	  meningssøgende	  og	  meningsskabende	  
Behovet	  for	  at	  s5lle	  sig	  5l	  rådighed	  for	  noget,	  der	  er	  større	  

	  
Vig5gheden	  af	  løbende	  at	  undersøge	  og	  kunne	  give	  svar	  på:	  
	  -‐	  Hvorfor	  er	  netop	  denne	  forbedringsproces	  vig2g?	  
-‐	  Hvorfor	  er	  jeg	  villig	  2l	  at	  s2lle	  min	  arbejdsindsats	  2l	  rådighed	  
	  for	  denne	  forbedring?	  
	  -‐	  På	  hvilken	  måde	  kommer	  forbedringen	  borgerne	  2l	  gode?	  

Det skal give mening… 



 
If you can't describe what you are doing as a 
process, you don't know what you're doing.  

      W. Edwards Deming  
 



Forandringer udfordrer vante rutiner.. 



•  Tab af kontrol 
•  Øget usikkerhed 
•  Surprise, surprise!  
•  Alt opfattes som nyt 
•  Tab af ansigt 
•  Usikker omkring kompetencer 

•  Mere arbejde 
•  Skaber ringe i vandet – 

påvirket af andres 
forandringer 

•  Nogle gange er truslen 
virkelig!  

•  Andet fagligt ståsted 
•  Andre grunde? 

Grunde til at folk modsætter sig 
forandring 

Rosabeth Moss Kanter, Harvard Business review 



Indsæt billedet af idekataloget fra I 
sikre hænder  



Hvorfor forbedringsmodellen? 
 

Hvad ønsker vi at opnå? 
 

Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? 
 

Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer? 
 

Act Plan

Study Do

3 spørgsmål 

+ 

PDSA cirkel 

Forbedringsmodellen 

•  Bidrage til at sikre systematiske 
arbejdsgange, i en kompleks og 
uforudsigelig hverdag med afsæt i 
egen kontekst  

•  Bidrager til at vi arbejder med de 
fokusområder, som skaber  
forbedringer  

 

Tidstro 

data  



Forbedringsmodelen 

Langley et al. (2009) The Improvement Guide  

 
Hvad ønsker vi at opnå? 

 
Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring? 

 
Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer? 

 

Act Plan

Study Do

3 spørgsmål 

+ 

PDSA cirkel 

Forbedringsmodellen 

300 dage mellem nyopståede tryksår inden 

udgangen af 2018 

Anvendelsen af HUSK 

tjekliste, vurdering og 

revurdering 

Gennemgang af borgere som skal 

huskes ved tavlemøder 


