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I sikre hænder 2013-2016  
Fra 3 pilotteams Til 

• 4 kommunale plejecentre

• 8 selvejende plejecentre 

• Hjemmeplejens 3 områder med 

sygeplejegrupper og 9 

hjemmeplejeteams

• Frederiksberg Kommunes 

Døgnrehabiliteringsenhed

Kastanjehaven plejeboliger

Hjemmeplejens team 32

Flintholm Plejeboliger



Informationen til den øvrige drift  startede tidligt

• Fra 2013 var ”Status på I Sikre hænder” jævnligt  på dagsordenen 

på ledermøder 

• Da processerne var robuste på pilot-

enhederne, blev der fra 2015 planlagt

opstartsmøder på de øvrige 

kommunale enheder, en for en. 

• Fra 2016 kom de

selvejende plejehjem med

Drejebog for spredning:
• Forklare ”hvorfor” vi skal 

forbedre.
• Intro til 

Forbedringsmodellen / PDSA 
/ Data

• Intro til de 4 pakker
• Sikre ledelsesopbakning
• Nedsætte lokal 

udviklingsgruppe, der 
tilpasser.



I spredning lagde vi vægt på at 

gøre det nemt at være med: 

• Vi uddelte alt materialet i en 

samlet pakke

• Vi følger op med 

lokaltilpasset undervisning

• Vi er tilgængelige for 

sparring og spørgsmål

• Vi gør det nemt at samle, 

bruge og indskrive data fra 

alle pakker i et enkelt 

Excel-ark



ISH spredningen foregår også via vores øvrige indsatser :

Faste læger på plejecentre

Tidlig opsporing /

Virker hverdagen



Formidlingen om I sikre hænder indsatsen er foregået 

på mange måder:

• Læringsseminarer via Dansk Selskab For Patientsikkerhed

• Forbedringsledelse via DSFP

• Undervisning vi selv planlagde for ledere

og nøglepersoner. F.eks. Dataundervisning.

• Sidemandsoplæring: besøg på pilotenheder

• Sparringsmøder på de enkelte enheder

mellem nøglepersoner / projektleder

• Film fra hjemmeplejen



Frederiksberg Kommunes eget

læringsseminar 16. november 2017

Program :

• Oplæg om tand / 

mundhygiejne og fald

• Invitation til at besøge 6 

faglige stande, hvor 

indsatserne fra I sikre 

hænder kunne drøftes 

med pilotteams



I sikre hænder 

har inspireret os til at 

arbejde mere 

bevidst med data og vi føler os derfor 

mere rustede til at arbejde med de 

nationale kvalitetsmål, der skal styrke 

det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen 



Virkninger af arbejdet med I sikre hænder

Styrket faglighed i form af

• mere systematik

• brug af data

• mere tværfaglighed

• større ansvarsfølelse

• bevidsthed om vigtigheden af borgerinddragelse

• opmærksomhed og åbenhed om fejl 



Fastholdelse og nytænkning af 

patientsikkerhedsarbejdet : 

Ledelsen sikrer, at der arbejdes med forbedringer 

hver dag herunder

• sikrer at de rette kompetencer er tilstede

• sikrer tværfaglig videndeling ved de daglige 

tavlemøder  

• introducerer det at arbejde med data og tydelige 

mål

• støtter og opmuntrer medarbejderne til at teste 

forandringer, der fører til forbedringer 


