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Go naked!

”Transparency is an extraordinarily

important force for improvement”

- Jim Reinertsen

”Go public with data before you are

proud of it”

- Jim Reinertsen

”Transparency takes courage and

must be led from the top”

- Jim Reinertsen



Forpligtigelse
Motivation

Bevidsthed

Opmærksomhed

Effekter ved at ’go naked’



Eksempler på synlighed

• Medieomtale

• Fejringer

• Tavler







• 95% mener, at positiv medieomtale 

øger arbejdsglæden og lysten til at 

arbejde for fortsatte forbedringer

• 4% mener, at positiv medieomtale 

IKKE har nogen betydning for 

forbedringsarbejdet

Medieomtale



Jo mere ’lokal’ synlighed 
desto mere motivation, 
vilje og engagement



• 97% mener, at fejringer øger 

arbejdsglæden og lysten til at 

arbejde for fortsatte forbedringer

• 10% mener, at fejringer IKKE 

har nogen betydning for 

forbedringsarbejdet

Fejringer



”The more visible 
victories are,
the more they help
the change process”

- John Kotter







Tryksårsdag d. 16. november





Kær tavle har mange former



FREDERIKSBERG 
HJEMMEPLEJE

Forbedrings- og 
kvalitetsarbejde



KOMMUNIKATION OG SYNLIGHED 
I PRAKSIS

- FOKUSTAVLERNE I FREDERIKSBERG HJEMMEPLEJE 
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Fakta om Frederiksberg Hjemmepleje

• Ca. 500 ansatte
• 110 sygeplejersker
• 55 social- og sundhedsassistenter
• 320 social- og sundhedshjælpere
• 15 medarbejdere i økonomi/sekretariat/callcenter

• Leverer hjemmehjælp (serviceloven) til ca. 2800 
borgere

• Leverer hjemmesygepleje (sundhedsloven) til ca.1200 
borgere

• 3 sygeplejeklinikker herunder en inkontinens 

Frederiksberg Kommune



FORMÅLET MED TAVLERNE

At skabe et overblik over udvalgte risikoområder 

hver enkelte borger er i

Strukturere et sammenhængende borgerforløb – tværfagligt 
borgerforløb

Årsagssammenhænge - Her spiller synlig data en stor rolle.  
Fx er der sammenhænge mellem manglende medicinindtag og 
fald 





Borger er i risiko
Tænk effektiv pleje og behandling. Iværksæt tiltag som mindsker/fjerner forværring nu

•Ved udskrivelser fra Hospital, genoptræning eller Rehab
•Borgere hvor der er observeret markante ændringer i den normale tilstand 
•Er indlæggelsestruet 
Borger har  akutte symptomer så som:  feber, opkast,  svimmelhed, stærke smerter og kvalme
Borger opleves til at være mere påvirket af sine kendte symptomer fx flere smerte klager, udtryk for mere kvalme 
eller mere træt end vanlig
Borger  er faldet 
Borger  er i høj risiko for tryksår – score <9 på Braden score 
Borger har et uplanlagt vægttab
Borgers indtag af mad og drikke er yderst sparsomt 
Borger er lige udskrevet. Er den rigtige pleje og behandling sat i gang i forhold til borgeres funktionsniveau efter 
udskrivelse??

Borger er i OBS risiko
Tænk forbyggende og sikre iværksættelse af tiltag som forhindrer forværring 

En eller flere ændringer i borgerens normale tilstand
Borger drikker og spiser mindre end normalt. Er i risiko for et uplanlagt vægttab
Borger bevæger sig mindre 
Borger  sidder og ligger mere end vanligt
Borger er initiativløs og/eller trist 
Borger er forstoppet 
Borger  er i risiko for tryksår  - score 10- 18 på Braden score
Borger  er faldtruet 

Borger ikke i risiko
Borger opleves til at have det, som han/hun plejer og ønsker.
Funktionsniveauet er ikke dalende, men stabilt. Ernæringstilstanden er ligeledes stabil, vægten holdes. 
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5 MIN. DAGLIGE MØDER VED BORDET
- HVER DAG

➢ Bordformand eller anden fra bordet hører om status  for borger      
der er på tavlen?

➢ Gennemgang af status på fokusbrikker ud for borger. Hvor langt 
er man i processen?

➢ Vurderer om borger skal rykkes i rød, gul eller grøn eller er 
borgers status uændret og derfor skal forblive på placering?

➢ Brug hjulet fra virker hverdagen

➢ Teamets vurdering om der skal sættes et grønt kryds, Har der 
været et fald eller fundet et tryksår



FOKUSBORGERMØDE HVER ONSDAG

DAGSORDEN:

➢Deltagere: Facillitator, plejegruppens social –og 

sundhedshjælpere/assistenter, sygeplejersker og terapeuter. Der 

kan inviteres andet sundhedsfagligt personale med.

➢Tværfaglig seance, hvor en-to borgere gennemgås og drøftes ud 

fra systematikken i Virker Hverdagen. 

Mødets formål: 

➢At sikre borgeren et optimalt og sammenhængende forløb, hvor 

alle involverede fagpersoner arbejder ud fra samme plan og mål 

for den enkelte borger. 



FACILITERE

Styre processen – Selve indholdet skal komme fra de 
andre

”Hvad tænker I, hvad synes I der skal gøres?”

Dum og doven



INDDRAGELSE AF DATA I DET 
DAGLIGE ARBEJDE

Hvordan gør man så det?



Vi øver os hele tiden i at blive bedre

Data på tryksår Data på medicin

Data skal være synlige og indgå i de daglige tavlemøder.
Data skal anvendes aktivt.
Formålet med data skal formildes til medarbejderne.



MOTIVATION
Hvordan motiveres medarbejderne?

- Medarbejderne inddrages i dataindsamlingen

- Synliggørelse af data til medarbejderne

- Gode historier

- Konkurrencer

- Kommunikation 



➢Statusmøder hver anden uge med 

chefen for hjemmeplejen og 

områdelederne 

➢Ugentligt kvalitetstjek på hver 

matrikel med det lokale lederteam

➢Månedlige statusmøder med 

teamlederne 

KOMMUNIKATION & SYNLIGHED



➢ Data anvendes og bliver til et styringsredskab for den enkelte leder.

➢ Vi har mere stabile data, disse data er vi blevet bedre til at anvende i vores forbedrings- og spredningsarbejde. 

➢ Data = kompetenceudvikling  på alle niveauer 

➢ Starte i små skala – hvordan ved vi en forandring er en forbedring  - Vi er blevet en mere datastyret organisation 

➢ Større fokus på korrekt håndtering af medicindosering og medicinadministration

➢ Sammenhæng med øvrige initiativer som fx. Ernæring samt Mund- og tandstatus 

➢ Større fokus på UTH og indberetninger heraf

➢ Fokus på e-learning og dokumentation

FORBEDRINGSARBEJDET & PATIENTSIKKERHED 



Tavlen er et af mange eksempler, hvor  
forbedringsmodellen er anvendt 

OKTOBER 2014
JANUAR 2016

APRIL 2017
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