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• Disse slides er tænkt som en skabelon, hvor teksten, der er på, skal slettes. I 
skal derefter skrive tekster og indsætte billeder, som er relevante for lige jeres 
enhed/team.

• Teksten er dermed tænkt som vejledende, men emnerne skal indgå.

• I skal printe de udfyldte slides ud og medbringe dem til Læringsseminaret i 
oktober, hvor de kommer op at hænge og indgår i arbejdet. ( gerne i A3 
størrelse hvor det giver mening)

Introduktion til storyboard



• Team Lines Venner

• Niels Kristian Villumsen, Kirsten Nordendahl, Anni Grønvald Svendsen, 
Ellen Kudsk Baymler, Linda Veinholt Lund og Mette Kjær Christensen

• Hvor er vi fra´? Akutenheden Vikærgården – Aarhus kommune

• Akutenhed med plads til 22 borgere. Komplekse borgerforløb.

Team



• Hvilke forandringer er testet siden LS1? 
• Lomme-hjernen, Stjerne-funktionen, Medicindispenseringslisten

• Beskriv test-forløbet for de mest succesfulde forbedringstests.

• Medicindispenseringstesten, - god da den var konkret fra starten, - giver mening i praksis.

• Næste skridt
• Tilpasse de nye rutiner og arbejdsgange i afdelingen til de forandringer og metoder vi benytter i resten af “huset”.

• Behov for hjælp fra andre team 
• Implementerings tips til god spredning til andre afdelinger i en hverdag hvor der er konkurrerende dagsordener.

Vores forbedringsrejse indtil nu.



• Indsæt jeres egne serie-diagrammer for de obligatoriske
indikatorer der måles på

• Tolk diagrammerne; er der en udvikling I den ønskede
retning eller ej? Kan den forklares? 

• Print gerne i A3 størrelse

Resultat, hvad fortæller jeres data



• Hvilken indflydelse har arbejdet med I sikre hænder haft på jeres enhed? 
• Mere struktur i arbejdsgangene i forhold til bla. medicindispensering. 
• Godt at have et team i afdelingen hvor vi kan diskutere kvalitet og have en metodisk tilgang

til forbedringer. – skaber ejerskab som breder sig i afdelingen.

• Er der noget specielt I vil dele med teams fra de andre kommuner-enheder I 
projektet?

• Processen kan være lang og til tider udfordrende, men hold fast det lønner sig

• Hvilke materialer/ ideer har I udviklet – se udskrifter.

Generelle forbedringer



• Hvad er det næste I planlægger at afprøve mhp at nå
målene for I sikre hænder?

• Medicindispenseringsteklisten justeres til modus CURA
• Punkt på dagsorden til den daglige koordinator der skal sikre

data.
• Hvilken support har I brug for fra fakultet, og Dansk 

Selskab for Patientsikkerhed?
• Gode ideer til spredning? Hvordan sikres data?

Næste skridt
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