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Vi har 6 enheder i gang (medicindispensering, -administration, tryksår)

• Mødes ugentligt lokalt med teams (½ – ¾ time)

• Teams udfylder PDSA hver gang, projektledere har Logbog 

• Møder starter med fokus på S fra seneste PDSA. Kan være alt fra udvikling af 
tjekskema til udvikling af tavle over afholdelse af systematiske daglige, faglige 
møder efter en plan.

• Møder slutter med fokus på P i den nye PDSA

• Har afholdt ”Varde Kommune workshops” 4 + 1 + 4

• Teams består af SSAer, områdesygeplejerske, rutesygeplejerske, teamleder og 
mindst en gang i måneden virksomhedslederen

Hvordan coacher vi vores teams?  



Styregruppen består af lederen af sygeplejen, de fire ledere af hjemmeplejen/plejecentrene, 2 projektledere, Ældrechefen og 
Direktøren 

Fast skabelon: 

Godkendelse af seneste referat

Status på projektet ved de fem ledere og 2 projektledere

Risikovurdering

Kommunikationsplan

Evt

+  Læringsseminar (hvem deltager), grundkursus (deltagelse?), studiebesøg i Thisted (hvad tager vi med os?), 
Kommunebesøg (hvilken læring fik vi med?), divergens mellem mål og formål i driverdiagrammer og måleplaner, mængde 
af data, KL besøg (udbytte heraf?)

Det er vigtig for os at få taget beslutninger og udstukket retninger på punkterne i dagsordenen. 

Det er vigtigt at få diskuteret manglende fremdrift og vurderet risiko løbende og få ledelsesmæssigt ejerskab over dette. Forsøger at 
sikre dette ved tydelige dagsordener, der diskuteres med Ældrechefen (forbedringsledelsesteamet) forud for styregruppemøder

Går jævnligt til projektejeren med et større problem i projektet – sidst drejede det sig om manglende fremdrift og organisatorisk struktur

Styregruppemøder



• Mangler du kompetencer som projektleder? Databehandling

• Hvor møder du modstand som projektleder og hvorfor? Ved drøftelse af 

risikovurdering og løsninger på dette

• Hvem kan være behjælpelige? Ledelsen (Direktøren, Ældrechef og 

virksomhedsledere) og HR

• Tilpasse ISH til Direktørområdets strategi (Kvalitet, effektivitet og trivsel) i 

chefgruppen og på hele direktørområdet

Projektlederens arbejde


