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Hvordan kan vi sikre os, at 
vores jord er frugtbar?



Intern uddannelsespakke

• Udviklet af medlemmer af pilotteams (SSH, SSA og sygeplejerske) 
sammen med forbedringsagent og projektleder.

• Godkendt af styregruppen
• Formidles til 5 enheder af gangen (30 – 37 personer)
• Undervisere:

– 3 – 4 medlemmer fra pilotteams, SSH, SSA, sygeplejerske (har deltaget 
på læringsdag afholdt af Dansk Selskab for Patientsikkerhed samt 
læringsseminarer)

– Forbedringsagent og projektleder.



Intern uddannelsesforløb
”Før” - uddannelsen:
Møde med ledere - hvad, hvorfor og hvordan hos jer?
Tilbud om oplæg på personalemøde.

Målgruppe for uddannelsen: 
Leder og forbedringsteammedlemmer (4 – 5 personale) på plejecenter 
eller i en hjemmeplejegruppe. 

Omfang:
17 timer fordelt på 4 undervisningsseancer (7 – 4 – 3 – 3 timer) , med 
forbedringsarbejde på arbejdspladsen mellem undervisningsmodulerne.

Forbedringsagent eller projektleder er tilknyttet de nye enheder ift. metode og 
spredning af medicinpakken.

Økonomi: 
Undervisere og deltageres tid finansieres 
fra værdighedsmidler.



Indhold
Indhold:
• I Sikre Hænder – hvad, hvorfor og hvordan i Mariagerfjord Kommune.
• Medicinpakken
• Arbejdsgangsanalyse
• Forbedringsmodellen, inkl. PDSA og data.
• I Sikre Hænder i dagligdagen – hvordan? (Tavler, møder m.m.)

Hjemmeopgaver mellem modulerne – PDSA.
- Baseline, afprøv tjeklister, tavle o .lign.



Metode

Teori krydret med lokale eksempler, samt mange øvelser.

Det jeg hører, glemmer jeg
Det jeg ser, husker jeg
Det jeg gør, forstår jeg.

Kinesisk ordsprog

Hvordan er det hjemme hos jer?
Hvad skal I hjem og forbedre?
Hvordan kan det fungere?
Hvad tester I til næste gang? PDSA

AGA medicin-
administration



Forløb for lederne 
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Daglig ledelse af forbedringsarbejde - mellemlederuddannelsen

Intern uddannelse i 
Mariagerfjord Kommune

Lederne er glade for at være ”foran” deres 
forbedringsteam mht. viden om forbedringsarbejde!



Status
Første interne uddannelsesforløb 11.4 – 29.8.18:
- To plejecentre, en sygeplejegruppe, en 

hjemmeplejegruppe og team 
hverdagsrehabiligering.

- Man er i gang med forbedringsarbejde – både 
medicinpakken, men også andre forbedringer.

Andet forløb er startet 1. oktober:
- Tre plejecentre
- To hjemmeplejegrupper
Øvrige på uddannelse forår 2019.

Vores bedste ideer:
Involvering af medlemmer fra pilotteam i udvikling af - og 
undervisning på intern uddannelse.
Lade lederne være ”Et skridt foran” via koordinering med 
”Daglig ledelse af forbedringsarbejde”. 
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