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• Deltagerne får en indsigt i hvordan fremdrift i 

forbedringsarbejdet kan hjælpes på vej ved  

”System of Profound Knowledge”

• Metode: Vidensdeling og øvelser 

Mål med sessionen



Appreciation 

of a system 

Understanding 

Variation

Theory of 

Knowledge
Psychology

Deming’s System of Profound Knowledge

Ref. Langley et al, 

2009



System:

Forstå systemet og 

hvordan elementer i 

systemet påvirker 

hinanden

Skab forbedringer 

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

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



System of profound Knowlegde og 
jeres ekspert viden?

Ekspert/professionel 

viden
Profound Knowlegde

(Systemtænkning, forståelse af 

variation, teori om viden, 

psykologi) 



Ekspert/professionel 

viden

Profound Knowlegde
(Systemtænkning, forståelse 

af variation, teori om viden, 

psykologi) 

Forbedring: 

Når professionel viden og 

viden om hvordan vi skaber 

forbedringer, kombineres

System of profound Knowlegde og jeres 
ekspert viden?



Systemforståelse 

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

System:

Forstå systemet og 

hvordan elementer i 

systemet påvirker 

hinanden



If you can't describe what you are doing as a 

process, you don't know what you're doing. 

W. Edwards Deming 

Forstå systemet…



Forstå systemet

• Et system består af indbyrdes 
afhængige elementer, 
mennesker og processer, der 
arbejder sammen mod et 
fælles mål

• Et systems succes afhænger 
af sammenhængen mellem 
komponenter i systemet og 
ikke af enkelte komponenters 
præstationer



Forbedringsmodellen

Langley et al. (2009) The Improvement Guide



• Hvornår?

• Oftest i starten af et projekt, for at finde ud af 

hvordan arbejdsgangen egentlig er

• Hvorfor? 

• Fordi der normalt er tre udgaver af en proces…

Redskab til at give viden om 
systemet - Arbejdsgangsanalyse



Tre udgaver af processen

Den som er defineret og 
dokumenteret

Den som gennemføres i 
praksis

Den proces vi ønsker…

Vejledninger 
og instrukser

Arbejdsgangs
analysen viste 
os…

Hvordan kan 
vi gøre det, vi 
bør?
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Arbejdsgangsanalyser fås i mange variationer

Udseendet er ikke det vigtige



• 20% af årsagerne sørger 

for 80% af resultaterne

• Ved at eliminere 20% af 

fejtyperne, kan 80% af de 

begåede fejl fjernes

Pareto principet: 80-20 reglen



 

Medicingivning 

Sæt streg ud for de fejl du møder Fra den 14/4 til den 21/4  2016 

Medicinæsken er ikke mærket rigtigt (navn, cpr / ugedag.)  

Antal af tabletter passer ikke med antallet på medicinlisten  

Medicin gives til forkert borger  

Intet navn på det medicinglas som medicin hældes op i (hvis ikke borgeren tager medicinen med det samme)  

Borger indtager anden borgers medicin  

Manglende kontrol af om borgeren tager medicinen   

Manglende sikkerhed for at borgere, som hjælpes til at tage tabletterne, rent faktisk synker tabletterne  

Gives ikke på rigtige tidspunkt  
(mere end ca. ½ time før eller efter givningstidspunkt) 

 

Medicin gives ikke til tiden, fordi det skal gives forskudt i fht. hovedtidspunkter (morgen/middag/aften)  

Finder tabletter på gulv, seng eller andet sted  

Manglende kryds på medicinregistreringslisten i køkkenet   

Upraktisk givningstidspunkt i forhold til andre opgaver  

Tomme æsker er ikke lagt på plads  

Låg til tomme æsker er væk  

Andet  
 

 

Paretoanalyse - Har vi et problem? 



De vigtigste årsager til problemet



• Hvilke analyser har I lavet for at forstå jeres system? 

Hvem deltog?

• Hvad har I lært om systemet i én af jeres analyser fx 

tryksår eller medicin? - Hvad overraskede jer mest?

Tænk på systemet af processer, personer og 

redskaber for én af pakkerne:

Øvelse 5 min  
– sum med jeres sidemænd/kvinder 



Kort opsamling på øvelsen 



Forstå variation 

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

Variation:

Mål udviklingen med 

hyppig og tidstro 

dataindsamling



Forbedringsmodellen

Langley et al. (2009) The Improvement Guide



”Tilfældig” kontra ”ikke-tilfældig variation”
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Hvordan er variationen i vores 
system?

Tryksår?

Hvordan går 

det med at 

HUSK’e

beboerne?

Proces data 

Resultat data



Sekundære DriverePrimære DrivereMål

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

Hvorfor Hvordan 

”Resultat data” kontra ”proces data” 



Procesdata som leder mod resultatmålet 



I dag fik vi udført HUSK (alle 4 elementer) på 5 ud af 10 

borgere/beboere, som er i tryksårsrisiko

I dag fik 5 ud af 10 borgere/beboere deres medicin til tiden 

I sidste måned blev 85% af vores borgere screenet for 

tryksår

Sidste år var der 50 nyerhvervede tryksår

Forbedringsdata er tidstro data



• Hvilken data og hvordan bruger I data på daglig basis i 

forbedringsarbejdet?

• Hvordan bruger I data til at motivere kollegaer til forandringer? 

• Hvordan ville I reagere hvis det var jeres data for opfyldelse af HUSK 

hos jer?

Øvelse 10 min  
– sum med jeres sidemænd/kvinder 



Kort opsamling på øvelsen 



Hvordan kommer vi i gang med at lære af data?

Se på dem!

Vær nysgerrig!

Brug dem sammen på daglig basis!



Teori om viden 

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

Viden:

Reflekter og lær 

gennem forudsigelse 

og observationer -

PDSA



Forbedringsmodellen

Langley et al. (2009) The Improvement Guide



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



Læring sker gennem afprøvning 
Læring – udvikling,  løsning af 

opgaver  (TASK) 

• Tælle data

• Holde møde

• Skrive en vejledning

Afprøvning og Implementering – af 

reelle forandringer (TEST) 

• Handle anderledes end i går 

o Skal mødetidspunktet være kl

12, for mødet afholdes? 

o Sikre vejledningen at lufttrykket 

i madrassen er korrekt? 



Afprøvning:

• Teori

• Forudsigelse/hypotese

• Specifik problemstilling

• Målbar ændring

Opgave:

• Litteraturgennemgang

• Opgør typer af trykaflastende madrasser 

• Sammensætte en gruppe

• Hvor mange beboer har medicin i egen 

bolig

Afprøvning kontra opgave

…



Sekundære DriverePrimære DrivereMål

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

Hvorfor Hvordan 

”Resultat data” kontra ”proces data” 

OPGAVE

OPGAVE

OPGAVE



• Hvad har I lært om at skabe forbedringer med 

PDSA-cirkler? 

• Hvad er styrkerne og faldgruberne ved at lære 

med metoden PDSA-cirkler?

• Hvordan arbejder I med PDSA-cirkler i 

hverdagen – får I medinddraget kollegaerne?  

Nævn mindst et eksempel til hvert spørgsmål:

Øvelse 5 min  
– sum med jeres sidemænd/kvinder 



Kort opsamling på øvelsen 



• Altid en forudsigelse af resultatet 

af afprøvning

• Altid fire faser PDSA 

• Afprøv i meget lille skala i 

praksis 1-3-5

• Afprøv i vanskeligere kontekst

• Lær af data 

• Vi lærer i det tempo vi afprøver

• Udvikle forandringen bag 

skrivebordet

• Implementer med det samme

• Ingen forudsigelse ved 

afprøvninger

• Halve cirkler: PD

• Indsamle data uden at bruge dem 

til læring

Opsummering af PDSA-cirkler



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

Tempo i forbedringsarbejdet



Psykologi – den menneskelige af forandringer  

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

Mennesker:

Forstå dit team/ kollegaer 

og hvad der motiverer 

dem



• Vi er alle forskellige i forhold til holdninger, motivation, behov, værdier mv.

Reducér 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

Der er en menneskelig side af forandring



Motivation – det basale..

• Motivation: 

En indre psykologisk proces, som skaber en drivkraft, som får os til at 
handle

• Motivation kan have forskellige retninger:

Væk-fra versus Hen-imod

• Motivation kan have forskellige kilder:

Ydrestyret versus indrestyret



1. Relationsbehovet – at betyde noget for andre/samhørighed

2. Præstationsbehovet – at være dygtig og kompetent

3. Magtbehovet – at tage ansvar og have indflydelse

Kilde: David McClelland

Når følelsesmæssige behov motiverer….

Tre grundlæggende behov som motiverer 
mennesker i varierende grad:



• Hvordan har du hidtil motiveret deltagelse i 

forbedringsarbejde?

• Hvem har reageret positivt herpå?

• Hvem har du haft sværest ved at motivere?

o Hvilken motivation er de mon drevet af?

Øvelse 10 min  
– sum med jeres sidemænd/kvinder 

Nævn mindst et eksempel til hvert spørgsmål:



Kort opsamling på øvelsen 



Spørgsmål



• EKSTRA SLIDES 



Opsamling på sessionen

Forbedring

Teori om 

viden   

Psykologi
Forstå variation 

System

forståelse 

Motivation



Tavlemøde



• Paretoanalyse – Har vi et problem? 

• Arbejdsgangsanalyse- Hvor har vi et problem?

Hvilke redskaber kan give viden om systemet 



Samme resultat – men forskellig proces

Hvilken arbejdsgang bidrager til samme resultat hver gang? 



Forandringer af vante rutiner og 
kultur kræver tålmodighed ☺



Forbedringsarbejde handler om at 
turde udfordre det vi plejer at gøre  

Ugle udfordre den kontroversielle opfattelse af, 

hvilken retning hovedet skal roterer på 



• Skab viljen til forandring

• Identificer ideér

• Strategi for udførelsen af

ideérne

• Will-ideas-execution

Forstå den menneskelig side af forbedring



Early adopter eller laggard



Ideer:  Stjæl fra andre
Men også:

• Brug driverdiagrammer

• Besøg andre, får 

inspiration

• Lær om jeres processer 

ved at lave en 

arbejdsgangsanalyse

• Lav en brainstorm

• Gå i patientens fodspor

• Forstil jer den ideelle 

verden, hvad vil I så 

afprøve?



• Hvornår?

• Gerne i starten i en forbedringsproces og til                           
at understøtte udarbejdelse af driverdiagram

• Hvorfor?

• Det er struktureret brainstorming, som formår at 
sammenfatte kvalitative ideer og data

• En god metode til medinddrage, f.eks. kollegaer, 
pårørende og borgere/beboere

Affinity diagram





Fast 
sikkerhedsrutine  

Kilde: Vejdirektoratet



• Processer for booking

• Processer for patientinformation 

• Utilsigtede konsekvenser 

• Hvordan vi holder møde, hvornår vi mødes, hvor 

vi mødes

• Osv osv osv….

Systemet er også …. 



• Et system består af indbyrdes 

afhængige elementer, mennesker 

og processer, der arbejder sammen 

mod et fælles mål

• Et systems succes afhænger af 

integration af komponenter i 

systemet og ikke af enkelte 

komponenters præstationer

Forstå systemet



• Afprøvning skal besvare et specifikt spørgsmål!

• Afprøvning forudsætter arbejdshypotese og forventet resultat!

• Afprøv i lille skala og saml data over tid.

• Opbyg viden undervejs med mange PDSA for hver forandring der testes.

• Afprøv under forskellig vilkår og omstændigheder.

• Kend forskellen mellem opgave(task) og afprøvning(test)!

• Fejr jeres fejltagelser og lær af dem.

Vejledning i afprøvning af en forandring



• Alt hvad vi observerer eller 

måler varierer

• Beslutte på baggrund af 

forståelse af variation

Forstå variation



Naturlig diffusion

E. Rogers, 1995

Early

Adopters

Innovators

Early

Majority

Late

Majority

Laggards

2.5% 13.5% 34% 34% 16%
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Opbyg vilje: Data er personer

• Brug cases, vis behov for 

handling (brændende 

platform)

• Udfordre teamet hvis 

andre ikke kan se behovet 

for forandring

• Sammenlign med andre, 

vis at andre er lykkedes 

med noget

• Få ledelsen til gå forrest



At kende egne behov
- og kunne møde andres
Relationsbehovet – at betyde noget for andre

Motiveres af: Kontakt, anerkendelse, tilhør til gruppe, nære relationer

Viser sig ved: Lytter, indlevelse, accept af andre, gerne gøre alle glade, 

Vil gerne anerkendes for: Sin indsats for fællesskabet

Præstationsbehovet – at være dygtig og kompetent

Motiveres af: At arbejde selvstændigt, metodefrihed, kvant. og kval. krav

Viser sig ved: Personligt engagement, påtager sig gerne opgaver, søger mod 

konklusion og færdiggørelse

Vil gerne anerkendes for: Sine resultater og indsats

Magtbehovet – at tage ansvar og have indflydelse

Motiveres af: Ansvar, pligter, organisatorisk klarhed, styringsfunktioner

Viser sig ved: Markant og overbevisende, tager stilling, styrer og igangsætter

Vil gerne anerkendes for: Sin evne til at strukturere og gå foran



System of Profound Knowledge

Tak for nu – er der nogle spørgsmål? 



• Overforenkling: PDSA metodikken kræver kompetence 

og støtte

• Metodikken kan ikke stå alene  

Faldgruber…

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiusNHHyNPWAhULfFAKHXwCDwoQjRwIBw&url=http://innbokskontroll.no/2012/09/26/vanlige-fallgruver-ved-oppstart-innbokskontroll/&psig=AOvVaw1KYJ1JfHpNGDV5fY733pdu&ust=1507089600366781


• Vi tester ikke en ændring (spørgsmål/hypotese)

• Ikke forberedt god nok (P)

• Sidder fast i «do-fasen» (D)

• Hopper over analyse og reflektion (S)

• Laver ikke de nødvendige justeringer i systemet (A)

• For lidt test

• Ikke et system for at indsamle læring

Faldgruber…

70



If you can't describe what you are doing as a 

process, you don't know what you're doing. 

W. Edwards Deming 



• At skabe forbedringer ved:

• Forståelse af udvikling af data over tid (niveau, retning?)

• Visuelt overblik af data + kontekst

• Indikation af problemområder

• Læring

• Motivation

Formål med data i forbedrings-
arbejdet


