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Kapacitetsopbygning

Hvad mener vi
• Hvordan forbereder og støtter vi de nye plejecentre og 

rehabiliteringsafdelingen til at gå i gang og være vedholdende med I 
sikre hænder

• Forbedringsteam er de team som er frontløberne og som startede 
med I sikre hænder i Hillerød Kommune

• De nye team er team fra de plejecentre og rehabiliteringsafdeling der 
er kommet med i anden bølge fra 2018 



Kapacitetsopbygning i Hillerød Kommune

• Tidligt – fra før start og i de første måneder løbende orienteret om 
programmet I Sikre hænder- hvad går det ud på og senere hvilke 
effekter vi ser

• Siden start På sektionsledermøder kort orientering ved hver måned. 
Hvor langt er vi nået, resultater og andre effekter

• På temaeftermiddage patientsikkerhed i Hillerød Kommune 
orientering og oplæg fra ledere og medarbejdere fra 
forbedringsteams

• Årsrapporter patientsikkerhed i Hillerød Kommune 2016 og 2017



Kapacitetsopbygning i Hillerød Kommune

• Hillerød Kommune arbejder med langsigtede planer for 
kompetenceudvikling centralt og lokalt

• Tidligt kom programmet I sikre hænder ind i disse planer
• Medio 2017 planlagde styregruppen hvordan de nye plejecentre og 

rehabiliteringsafdelingen skulle introduceres, uddannes og støttes til 
at arbejde med programmet

• Ultimo 2017 udarbejdede vi en video film der introducerer til hvad 
arbejdet med I sikre hænder går ud på

• Ultimo 2017 udarbejdede vi en film om PDSA



Kapacitetsopbygning i Hillerød Kommune
• Temaeftermiddag dag for ledere og konsulenter med forbedringsmodellen 

mm januar 2018
• Februar 2018 Læringsdag for nye teams. Indhold forbedringsmodellen 

baseline, risikovurdering, HUSK, tavler, tavlemøder og tryksårskalender.                 
Deltagere var sektionsleder områdeleder teammedlemmer fra 
forbedringsteam og for de nye team.

• Ledere og medarbejdere fra forbedringsteam har deltaget i undervisning 
og vejledning af de nye teams

• Oprettet mappe på fælles drev ”til nye teams”. Indhold tryksårskalender, 
HUSKskemaer, prototype på tavle og tavlemøde og eget andet

• Projektleder og forbedringsagent har delt de nye teams i mellem sig
• Gamle og nye teams bliver parret 2 og 2



Kapacitetsopbygning i Hillerød Kommune

Kontinuerlig fælles teammøder a 1 times varighed 
• Fast dag i måneden for forbedringsteam
• Anden fast dag for andre team med deltagelse af områdeledere fra 

forbedringsteams på skift 
• Projektleder og forbedringsagent deltager i disse møder
• Det er områdeledere der er ansvarlige for at indkalde, afholde og 

skrive referat
• Indhold i møderne: undervisning i f.eks. brug af data og videndeling



Pointer bag kapacitetsopbygningen

• De nye decentrale enheder(3 plejecentre og rehabiliteringsafdeling) 
skulle vide i god tid hvornår de skulle arbejde med I sikre hænder

• Vigtigt at både ledere og medarbejdere fra forbedringsteams deltager 
i undervisning og vejledning af de nye team

Målet har været 
• at skabe nysgerrighed, vilje og kompetencer således at de nye team 

kan arbejde med programmet og ved hvem de kan henvende sig til 
med spørgsmål 
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