
Evalueringsramme 

 

3 evalueringsniveauer: 

1) Projektfremdrift (i både pilotfase og spredningsfase) 

2) Organisatoriske indsatser 

3) Kliniske indsatser 

 

Evalueringsniveau Mål Evalueringsfokus Metode Deadline Ansvar 

1 
Projektfremdrift  
 

Varde kommune har 
en organisering der 
støtter fremdrift 
 

Fungerende: 
Styregruppe 
Forbedringsledelsesteam 
Sponsor 
Projektledere 

Gennemgang af 
referater fra 
styregruppemøder. 
 
Forbedringsledelsesteam 
evalueres ved antal og 
indhold af møder. 
 
Projektledere evalueres 
af styregruppen  

Pilotfase: 
September 2017 
(midtvejs- 
evaluering) 
Maj 2019 
(Slut evaluering) 
Spredningsfase:  
Besluttes maj 
2018 
 

Trine og 
Ann-
Christina 
 

Der er politisk 
opbakning til 
projektet 

”I sikre hænder” er 
drøftet på udvalgsmøder  

Gennemgang af 
referater fra 
Udvalgsmøder 

Pilotfase: 
September 2017 
(midtvejs- 
evaluering) 
Maj 2019 
(Slut evaluering) 
Spredningsfase:  
Besluttes maj 
2018 
 

Trine og 
Ann-
Christina 
 

Der træffes 
nødvendige 
beslutninger i 

Risiko faktorer og 
kommunikationsplan 
drøftes og behandles 

Gennemgang af 
referater fra 
styregruppemøder 

Pilotfase: 
September 2017 

Trine og 
Ann-
Christina 



styregruppen i 
forhold til 
risikofaktorer og 
kommunikationsplan 

løbende på 
styregruppemøder 

(midtvejs- 
evaluering) 
Maj 2019 
(Slut evaluering) 
Spredningsfase:  
Besluttes maj 
2018 
 

 

Der er 4 
velfungerende 
pilotenheder i 
pilotfasen 
 
Der er X antal 
velfungerende 
enheder i 
spredningsfasen 

Deltagere og teamleder 
møder op og er 
engagerede 
Der er forventet 
fremdrift i hver enhed 
(løbende PDSA test) 
 
 

Evalueres ud fra notater 
i logbøger 

Pilotfase: 
September 2017 
(midtvejs- 
evaluering) 
Maj 2019 
(Slut evaluering) 
Spredningsfase:  
Besluttes antal 
og hvilke 
enheder samt 
evaluering - maj 
2018 

Trine og 
Ann-
Christina 
 

2) 
Organisatoriske 
indsatser 
 
 

Der er en varig 
platform for 
forbedringsarbejdet 
og der er en god 
sikkerhedskultur 

Alle mellemledere på 
udvalgte enheder er 
uddannet til 
forbedringsledelse. 
Alle udvalgte enheder 
anvender systematiske 
baselinemålinger. 
PDSA kendes og 
anvendes i alle udvalgte 
enheder. 
Der afholdes 
kontinuerlige møde, 
hvor forbedringsarbejdet 
følges struktureret. 
 

Interviews og 
observationer i 
forbedringsteams 

Pilotfase: 
September 2017 
(midtvejs- 
evaluering) 
Maj 2019 
(Slut evaluering) 
Spredningsfase:  
Besluttes antal 
og hvilke 
enheder samt 
evaluering - maj 
2018 

Trine og 
Ann-
Christina 



Der er en høj grad af 
borger- og 
pårørende 
inddragelse 

Borgere og pårørende er 
inddraget i egen 
behandling i forhold til 
de udpegede kliniske 
indsatser 

Indsamling af cases via 
interviews og 
observationer af 
forbedringsteams 

Pilotfase: 
September 2017 
(midtvejs- 
evaluering) 
Maj 2019 
(Slut evaluering) 
Spredningsfase:  
Besluttes maj 
2018 
 

Trine og 
Ann-
Christina 

3) 
Kliniske indsatser: 
 

Proces- og effektmål 
er defineret for de 
enkelte kliniske 
indsatsområder og 
monitoreres lokalt 
på de enkelte 
enheder samt på 
kommuneniveau. 
 

Charter Tryksår 
Dok. nr. 139416-16 
Charter 
medicineringsfejl 
Dok. nr. 152838-16 

Baseline- og løbende 
målinger 

 Trine og 
Ann-
Christina 

 

 

 

 

 


