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Forbedringsmodellen – lidt historik
”All improvement will require change, but not all change will

result in improvement.” 

The Improvement Guide 1996

Forbedringsmodellen er: 

• En systematisk metode, der styrker sandsynlighed for, at forandring giver varig forbedring

• Udviklet af Dr. W. Edwards Deming og Walter Shewhart

• Udviklet til og bruges som PDCA i industrien – bl.a. Western Electric, Bell og Japan

(senere ændret af Deming til PDSA (‘study’ lugter mere af nysgerrighed/læring)

• Bruges af mange store virksomheder ud fra en filosofi om engagerede, problemløsende

medarbejdere via PDSA, er bedre i stand til at innovere og være foran konkurrenterne. 

• PDSA er IKKE det samme som Lean (effektivisering) – i sundhedsvæsnet har PDSA’ere

kvalitetsforbedringer som mål  
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• Demografisk udvikling 

med stadig flere ældre

• Flere med flere kroniske 

sygdomme

• Flere komplekse 

behandlingsforløb

• Stadig mange utilsigtede 

hændelser

Hvorfor et behov for at forbedre os?



Hvad handler Forbedringsmodellen om?

• At kikke kritisk på organisationens vante 
rutiner og egne vaner

• At kende og forstå variationer mht. 
organisationens kvalitet og sikkerhed

• At forbedre ‘de usikre rutiner’ ved 
systematisk at udvikle og afprøve 
forskellige arbejdsgange

• At opbygge faglig og organisatorisk 
‘kapacitet’ 

For at nedbringe antallet af tryksår, fald, 
fejlmedicineringer og infektioner til gavn for 
borgerne (‘Patientsikkerhed’)



”Det sker ikke hos os”

De 5 farligste ord i verden



Implementering 
– traditionel tilgang

Reinertsen, Bisognano & Pugh (2008)

Planlægge Planlægge Planlægge Planlægge Godkende

Implementere

Ved skrivebordet

Den ”virkelige” verden



Praktik foregår i kontekst
Praktik er lig med arbejdsgange der:

• bliver til i et samspil af regler, evidens 
og fornuft, og holdes ved lige af 
‘kontrol’, kultur og adfærd

• er foranderlige og ofte udsat for akutte 
behov og situationsbestemte 
ændringer

• består af en række 
elementer/trin/detaljer som styres af 
‘interne’ og ‘eksterne’ forhold

Inden forbedringstiltag sættes i gang, skal 
vore arbejdsgange være afdækket –
forskelle og problemstillinger identificeret
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Implementering gennem 
tilpasning til lokal kontekst

Planlægge

Implementere

Ved skrivebordet

Den ”virkelige” verden

Godkende

Afprøve og tilpasse Afprøve og tilpasse Afprøve og tilpasse



Forbedringsmodellen tilbyder nye måder at arbejde på ved at:

• afdække faglige arbejdsgange og organisatoriske systemer

• bruge PDSA – tests som redskab til at forbedre

• lave småskalaafprøvninger – for at forstyrre færrest muligt

• bruge data i arbejdet – dvs. data som en del af den daglige 
egenkontrol og ‘tjek af vagtens’ samlede opgaver 

• understøtte en kulturændring......som kræver tålmodighed og 
fokus ☺

Det nye …i forhold til før…en opsummering



Vanvid 

“Insanity: doing the same 
thing over and over again and 

expecting different results.”

Albert Einstein, (attributed)

US (German-born) physicist (1879 - 1955) 



Forbedringsmodellen

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?

3 spørgsmål

+

PDSA cirkel

Forbedringsmodellen



Vi skal vide, hvad vi gør nu for at ændre….

Arbejdsgangsanalyse

• Hvordan gør vi nu?

• Identificere 

forbedringsmuligheder



Hvordan ved vi, at en for-

andring er en forbedring?

Hvad ønsker 

vi at opnå?

Hvilke forandringer skal iværk-

sættes for at skabe forbedringer?

Introduktion til forbedringsmodellen

Mål

Målinger

(evaluering)

Ideer til forandring

(hypotese)

Skal gerne være SMARTE:

• Specifikke (ikke tvetydige) 

• Målbare (skal kunne måles)

• Accepterede (faglig enighed om indikator)

• Realistiske (data skal være tilgængelige) 

• Tidsafgrænsede (adgang til hyppige data)

Vi skal kunne evaluere på, om 

vores afprøvning var succes eller 

fiasko. 

Kvantitativt eller kvalitativt. 

Find gode og gennemtænkte ideer 

eksemelvis fra ‘driver diagrammer’, 

‘arbejdsgangsanalyser’, ‘brain

storm’, dine kolleger, patienter 

m.fl.

Formuler hypotese!
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Plan
Målsætning

Spørgsmål & 

hypoteser

Hvem? 

Hvad?

Hvornår?

Hvordan?

Hvor?

Do
Gennemfør planen

Indsamle data

Beskriv problemer

Start dataanalyse

Study
Fuldfør data-

analyser

Sammenlign

resultat og 

hypoteser

Opsummer

Act
Klar til 

implemen-

tering?

Prøve noget 

andet?

Neste test?

Lad os 

prøve det 

af!

Hvad gør vi? 

Noget nyt!

Hvordan 

gik det?

De 

næste 

skridt?



Udvikle en 

forandring

Afprøve en forandring

Implementere en 

forandring

Sprede 

forbedring 
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Småskalaafprøvninger



Småskalaafprøvning giver mulighed for:

• At lave ”fejltagelser” uden store konsekvenser for det daglige arbejde 

• At evaluere på ressourceforbruget og ”bivirkninger” af 
forandringstiltaget

• At tilpasse forandringstiltaget de lokale forhold og den aktuelle 
kontekst 

• At inddrage personalet fra start og herigennem minimere modstand 
mod implementeringen

• At afdække kompetenceudviklingsbehov.

Småskalaafprøvninger



Forbedringsarbejdet….



Formålet med øvelsen er:

• Hvordan plan og hypotese har betydning for læring 

• Hyppig små afprøvninger

• Indsamling af tidstro data

Øvelse: PDSA – værksted



Formål:

At udføre PDSA 

småskalaafprøvning 

indtil du kun har én 

M&M tilbage i trekanten



Udgangspunkt



Mål



Spilleregler

• Man flytter en M&M ved at springe over en M&M. 

• Man springer over der hvor der er streger

• Vent med at spise den da du skal lave flere runder

• Målet:  at der kun er en M&M og tilbage 

• Brug 2 min på 1. runde hvorefter vi vender tilbage i plenum med:

Hvordan gik afprøvningen? Hvordan var det i forhold til vores hypotese? Hvad lærte vi? 

Hvad er vores næste afprøvning?



Arbejdsark



• Hvor mange PDSA cirkler udførte du/I?

• Hvad har du/I lært?

• Kan du/I gentage det som blev afprøvet?

• Kan du/I forklare, hvad du gjorde for en anden person?

Opsamling på øvelse



Data som et redskab



”Al forbedring er en forandring, men ikke al 

forandring er en forbedring”

G. Langley, et al The Improvement Guide. Jossey-Bass Publishers,San Francisco, 1996: xxi

Hvorfor data?



• Dårlig brug af ressourcer

• Frustrationer over spildt energi

• Forandringen kan være en forværring

• ‘Forandrings’ træt

Risikoen ved at indføre forandringer uden 
fokus på forbedringer kan være høj: 



Hvornår ved vi, at en 

forandring er en forbedring?

• Har vi overhovedet brug for 

forandringer og forbedringer?

• Hvordan kan vi vide, at vi forbedrer 

patientsikkerheden?

• Hvordan kan vi vide, at vi reducerer 

antallet af tryksår, medicineringsfejl, 

fald og infektioner?

Det 2. spørgsmål i forbedringsmodellen

Langley et al. (2009) The Improvement Guide 



Data og tryksårspakken

Langley et al. (2009) The Improvement Guide
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Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer?

3 spørgsmål

+

PDSA cirkel
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Data og tryksårspakken

Langley et al. (2009) The Improvement Guide
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Forbedringsmodellen



Hvordan ved vi om en forandring er en 
forbedring?

‘Fosbury flop’‘Scissors’



Højdespring teknikker og resultater over tid

Højde



Data – hvor svært kan det være?



Hvad måler vi på?
En indikator er et tal, der siger noget om 

den kvalitet, man ønsker at forbedre eller 

kontrollere.
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Sekundære DriverePrimære DrivereMål         

Tryksår driverdiagram

Risikovurdering af alle
Ved første kontakt/visitation

Revurdering af alle
Ved udskrivelse fra sygehus

Ved akut sygdom eller ændret 

almentilstand

Ved ændringer i ernæringstilstanden

Ved ændringer i funktionsniveauet

Handlinger
Hud efterses for trykspor og tryksår

Underlag/hjælpemidler

Stillingsskift/mobilisering

Kost

Vurdering af behov og plan for
Brug af trykaflastende hjælpemidler

Lejringsskifte og mobilisering

Ernæringsscreening og kostplan

Find borgere med 

risiko for tryksår

Inddragelse af borger og pårørende
F.eks. information til borger og 

pårørende om tryksår

Forebyg tryksår hos 

borgere i risiko

Borgere og pårørende 

involvering

300 dage mellem 

nyopståede tryksår



I Sikre Hænder - Tryksårspakken

Procesindikator:

• Andelen af patienter, hvor 
HUSK gennemføres

• Andelen af patienter som 
vurderes og revurderes 
for tryksårsrisiko

Resultatindikator:

• Dage mellem Tryksår Kat 1

• Dage mellem Tryksår Kat 2-4
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Mål : At 95 % af borgere vurderet til at være i 

risiko, får dagligt  HUSK



Hvordan bruger jeg 
data til at understøtte 
valg af tiltag 
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Eks. på hvad vi lærer af vores data og 
resultater

Tryksår (grad 2 – 4) i to af grupperne i hjemmeplejen distrikt Fjord. 

• Det er tryksår opstået hos borgere i højrisiko – (Begge borgere med en bradenscore: 

6-11 point)

• Borgerne har fået foretaget HUSK jf. pakkens elementer om dagen. 

• Der er ikke identificeret trykspor dagen forinden, der observeres et tryksår kat. 2-4. 

Læring fra plejecentrerne alle borgere i middel og 

højrisiko for udvikling af tryksår  - får HUSK x 2 

daglig



Eks. på hvad vi lærer af vores data og 
resultater

HVAD afprøver vi:

- HUSK x 2 i hjemmeplejen hos borgere i høj risiko for 

udvikling af tryksår

- Yderligere læring af trykspor 

• Sygeplejen kontaktes ved observationer af nye trykspor  

• Udvikling af patientsikkerhedstavlen

• Billeder af trykspor/tryksår - deles ved eks. tavlemøderne





Hvad var det nu, de talte om? 

Forbedringsmodellen på film:

• Forbedringsmodellen del 1:  

https://www.youtube.com/watch?v=SCYghxtioIY

• Forbedringsmodellen del 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=6MIUqdulNwQ

• PDSA for viderekommende

https://www.youtube.com/watch?v=xzAp6ZV5ml4&list

=PL938B7A04F88F47A8

https://www.youtube.com/watch?v=SCYghxtioIY
https://www.youtube.com/watch?v=6MIUqdulNwQ
https://www.youtube.com/watch?v=xzAp6ZV5ml4&list=PL938B7A04F88F47A8

