
Session for leder af ledere
13.00-16.30



Formålet med sessionen:



• Ice Breaker øvelse 15 min.
• Hvor er jeg lykkedes og hvor har jeg udfordringer, 

drøftelser ved bordene ca. 60 min.
• Hvilke handlinger er jeg sikker på og hvilke handlinger er 

jeg mindre sikker på? Interviewøvelse 45 min.
• Pause 30 min.
• Fastholdelse og spredning af det opnåede 55 min.

Introduktion til eftermiddagen 



Hvert bord - på 'flip-chart'-papir og ved brug af kuglepenne:

1. Giv dit team (bord) et navn
2. Skriv din faglig baggrund, f.eks. sygeplejerske, læge, fysioterapeut, osv
3. Sammenlæg det samlede antal år, du har arbejdet i sundhedspleje, f.eks. 5 x 

(n) = N
4. Spørg hinanden "Hvad er rigtigt for dig?" og bliv enige om én ting (årsag), som 

er vigtigst for dit team, f.eks. ‘Gøre livet bedre for borgere vi arbejder med’
5. Godkend og skriv din "super-power", f.eks. kunne flyve, være usynlig osv.

5 min. gruppearbejde
2 min. præsentation i plenum 

Ice Breaker



Det kan se sådan ud!



• Vælg én der skriver og én der præsenterer
• Områder:

• Videndeling generelt
• Organisation/ ledelse
• Data 
• Spredning 
I alt 40 min + 20 min fremlæggelse i plenum.

Drøft ved bordene 10.min til hvert område



Kort pause 10 min.

oplægsholder



• Vælg to handlinger én du er stærk i og én du er mindre stærk i 
og gerne vil have hjælp til.

• Vælg en partner du ikke kender, I interviewer hinanden
• Hvilken adfærd/ handling er det, man kan se du gør?
• Hvilken betydning har det på forbedringsarbejdet?
• Hvad er vigtigt for dig som leder? 

• 7 min. til hver på den stærke side og 7 min. til hver på den 
mindre stærke side.

• Til aller sidst opsamles i plenum.  

Øvelse med udgangspunkt i ledelses driver diagrammer 



Sekundære Drivere (handlinger)Primære Drivere (adfærd)

Mål

Forbedringsledelses driverdiagram

Aktivt efterspørge borgernes oplevelser
Invitere borgerne til at deltage i forbedringsarbejdet
Bruge ”patient”-historier - samudvikle
Sætte borgernes behov i fokus (Hvad er vigtigt for dig?)

Mødes med forbedringsteamene jævnligt 
Være rollemodel for forbedringsarbejdet
Anerkende medarbejdere og fejre succeser
Fjerne barrierer for forbedringer
Fremme tryg læring efter skader og fejl, gennemsigthed

Signalere til hele organisationen, at alle har to job.
Identificere områder med stort forbedringspotentiale
Sætte få ambitiøse mål på organisationsniveau
Understøtte en forbedringskultur, skabe vilje og ‘urgency’
Sikre de nødvendige kompetencer i organisationen
Løbende følge relevante processer og delresultater, 

Stille åbne spørgsmål
Besøge team, andre enheder og andre organisationer
Høste ideer indefra og udefra organisationen
Skabe fælles mål med samarbejdspartnere

Lytte til og involvere 
borgerne og deres pårørende

Være synlig i frontlinjen og 
lytte til medarbejderne

Sætte forbedringsarbejdet 
øverst på dagsordenen

Praktisere åbenhed og 
transparens

Tænke på tværs af siloer, 
sektor- og faggrænser

Sikre ledelsesadfærd
- på alle ledelsesniveauer -
der gør det muligt at lede og 
drive forbedringsarbejdet 

Skabe vilje til forbedringer ved at kræve åbenhed
Være åben omkring brist i kvalitet og sikkerhed
Fortælle offentligt om organisationens ambitiøse mål
Sørge for at succeshistorier formidles til medier
Opretholde en åben dialog om risikoen for fejl og skader
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Sekundære Drivere (handlinger)Forbedringsledelses driverdiagram
Aktivt efterspørge borgernes oplevelser
Invitere borgerne til at deltage i forbedringsarbejdet
Bruge ‘patient’ - historier - samudvikle
Sætte borgernes behov i fokus (Hvad er vigtigt for dig?)
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1. Læs listen af ‘handlinger’ og
vælg :
o 1 ‘handling’ som du er sikker 

på
o 1 ‘handlinger’ som du ikke er

sikker på
(5 min.)



Sekundære Drivere (handlinger)Forbedringsledelses driverdiagram
Aktivt efterspørge borgernes oplevelser
Invitere borgerne til at deltage i forbedringsarbejdet
Bruge ‘patient’ - historier - samudvikle
Sætte borgernes behov i fokus (Hvad er vigtigt for dig?)

Mødes med forbedringsteamene jævnligt 
Være rollemodel for forbedringsarbejdet
Anerkende medarbejdere og fejre succeser
Fjerne barrierer for forbedringer
Fremme tryg læring efter skader og fejl, gennemsigthed

Signalere til hele organisationen, at alle har to job.
Identificere områder med stort forbedringspotentiale
Sætte få ambitiøse mål på organisationsniveau
Understøtte en forbedringskultur, skabe vilje og ‘urgency’
Sikre de nødvendige kompetencer i organisationen
Løbende følge relevante processer og delresultaterStille åbne spørgsmål

Besøge team, andre enheder og andre organisationer
Høste ideer indefra og udefra organisationen
Skabe fælles mål med samarbejdspartnere Skabe vilje til forbedringer ved at kræve åbenhed

Være åben omkring brist i kvalitet og sikkerhed
Fortælle offentligt om organisationens ambitiøse mål
Sørge for at succeshistorier formidles til medier
Opretholde en åben dialog om risikoen for fejl og skader

2. Find en person, du ikke kender 
(særlig godt) og sæt eller stå 
sammen

(2 min.)



Sekundære Drivere (handlinger)Forbedringsledelses driverdiagram
Aktivt efterspørge borgernes oplevelser
Invitere borgerne til at deltage i forbedringsarbejdet
Bruge ‘patient’ - historier - samudvikle
Sætte borgernes behov i fokus (Hvad er vigtigt for dig?)

Mødes med forbedringsteamene jævnligt 
Være rollemodel for forbedringsarbejdet
Anerkende medarbejdere og fejre succeser
Fjerne barrierer for forbedringer
Fremme tryg læring efter skader og fejl, gennemsigthed

Signalere til hele organisationen, at alle har to job.
Identificere områder med stort forbedringspotentiale
Sætte få ambitiøse mål på organisationsniveau
Understøtte en forbedringskultur, skabe vilje og ‘urgency’
Sikre de nødvendige kompetencer i organisationen
Løbende følge relevante processer og delresultater

Stille åbne spørgsmål
Besøge team, andre enheder og andre organisationer
Høste ideer indefra og udefra organisationen
Skabe fælles mål med samarbejdspartnere

Skabe vilje til forbedringer ved at kræve åbenhed
Være åben omkring brist i kvalitet og sikkerhed
Fortælle offentligt om organisationens ambitiøse mål
Sørge for at succeshistorier formidles til medier
Opretholde en åben dialog om risikoen for fejl og skader

3. Med din partner afholde et 
'Interview', spørg :

o Hvad 'handling' er du sikker på
og hvorfor?

o Hvad 'handling' er du ikke sikker 
på og kan jeg hjælpe dig med 
det?

(7 min. hver)

 Hvilken adfærd/ handling er det, man 
kan se du gør?

 Hvilken betydning har det for 
forbedringsarbejdet?

 Hvad er vigtig for dig som leder?



Sekundære Drivere (handlinger)Forbedringsledelses driverdiagram
Aktivt efterspørge borgernes oplevelser
Invitere borgerne til at deltage i forbedringsarbejdet
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Sætte få ambitiøse mål på organisationsniveau
Understøtte en forbedringskultur, skabe vilje og ‘urgency’
Sikre de nødvendige kompetencer i organisationen
Løbende følge relevante processer og delresultater

Stille åbne spørgsmål
Besøge team, andre enheder og andre organisationer
Høste ideer indefra og udefra organisationen
Skabe fælles mål med samarbejdspartnere

Skabe vilje til forbedringer ved at kræve åbenhed
Være åben omkring brist i kvalitet og sikkerhed
Fortælle offentligt om organisationens ambitiøse mål
Sørge for at succeshistorier formidles til medier
Opretholde en åben dialog om risikoen for fejl og skader

4. Skift partner og gentag:
o Hvad 'handling' er du sikker på

og hvorfor?
o Hvad 'handling' er du ikke sikker 

på og kan jeg hjælpe dig med 
det?

(7 min. hver)

 Hvilken adfærd/ handling er det, man 
kan se du gør?

 Hvilken betydning har det for 
forbedringsarbejdet?

 Hvad er vigtig for dig som leder?



Opsamling i plenum



Sekundære Drivere (handlinger)Forbedringsledelses driverdiagram
Aktivt efterspørge borgernes oplevelser
Invitere borgerne til at deltage i forbedringsarbejdet
Bruge ‘patient’ - historier - samudvikle
Sætte borgernes behov i fokus (Hvad er vigtigt for dig?)

Mødes med forbedringsteamene jævnligt 
Være rollemodel for forbedringsarbejdet
Anerkende medarbejdere og fejre succeser
Fjerne barrierer for forbedringer
Fremme tryg læring efter skader og fejl, gennemsigthed

Signalere til hele organisationen, at alle har to job.
Identificere områder med stort forbedringspotentiale
Sætte få ambitiøse mål på organisationsniveau
Understøtte en forbedringskultur, skabe vilje og ‘urgency’
Sikre de nødvendige kompetencer i organisationen
Løbende følge relevante processer og delresultaterStille åbne spørgsmål

Besøge team, andre enheder og andre organisationer
Høste ideer indefra og udefra organisationen
Skabe fælles mål med samarbejdspartnere

Skabe vilje til forbedringer ved at kræve åbenhed
Være åben omkring brist i kvalitet og sikkerhed
Fortælle offentligt om organisationens ambitiøse mål
Sørge for at succeshistorier formidles til medier
Opretholde en åben dialog om risikoen for fejl og skader

Brug de ideer, der genereres i dag

Test en eller to af mulighederne i 
din hverdag



Kaffe og kagepause
placering i kommunevis



Kapacitetsopbygning
- som led i fastholdelse og spredning af forbedringsarbejdet

Ledersession 8. oktober



 Udgangspunkt i spredningsplanen
 Fra 0 – 100: Vi snakker behov og ressourcer 
 Beslutning om niveaudelt kompetenceopbygning

 Uddannelse af 2 forbedringsagenter
 Uddannelse af teamledere i forbedringsledelse – én i hvert alle team (18)
 Uddannelse af basispersonale ved projektleder/forbedringsagenter og 

pilotteams

 Den løbende opbygning og vedligeholdelse

Planlægning af kapacitetsopbygning



Organisering og kapacitetsopbygning
Kvalitetsråd

(Chef, alle ledere + 
fagkoordinator)

Fagkoordinator + 
netværk af 

forbedringsagenter

Mini-agenter på alle 
plejecentre samt 

støtte fra 
forbedringsagenter

Mini-agenter i alle 
hjemmeplejeteams 

samt støtte fra 
fagkoordinator

Tidligere pilotteams 
understøttes af 

forbedringsagenter

Netværksmøder 
for miniagenter 

hver 8. uge



Rollebeskrivelser



Løbende fastholdelse og udvikling

 Nyhedsbreve
 Lokale læringsdage
 Ledelsesrunder
 Løbende uddannelse
 Tavlemøder
 Sparring i teams
 Netværksmøder



 Uddannelse af 
basispersonalet tager 
udgangspunkt i 
spredningsplanen.

 Det er pilotteams, 
forbedringsagenter og 
fagkoordinator, der står for 
undervisningen – sikrer 
ensartethed.

 2 gange årligt er der 
undervisning for nye 
medarbejdere

 Der er udarbejdet 
undervisningsmateriale til 
forskellige faggrupper.



Årshjul 
for aktiviteter 
vedr. ISH



Undervisere fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Lokalt læringsseminarer hvert år



Teams underviser teams og kolleger    



Nyhedsbreve
hvert kvartal



Ledelsesrundering som et værktøj til 
fastholdelse og udvikling



Udarbejde egen plan for fastholdelse og 
spredning, for de næste 6 måneder



Tak for spændende drøftelser.
Det er kommunetid nu.


	Session for leder af ledere�13.00-16.30
	Formålet med sessionen:
	Introduktion til eftermiddagen 
	Ice Breaker
	Det kan se sådan ud!
	Drøft ved bordene 10.min til hvert område
	Kort pause 10 min.
	Øvelse med udgangspunkt i ledelses driver diagrammer �
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Dias nummer 14
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	Dias nummer 17
	Kaffe og kagepause�placering i kommunevis
	Kapacitetsopbygning�- som led i fastholdelse og spredning af forbedringsarbejdet��Ledersession 8. oktober�����
	Planlægning af kapacitetsopbygning
	Organisering og kapacitetsopbygning
	Rollebeskrivelser
	Løbende fastholdelse og udvikling
	Dias nummer 24
	Årshjul �for aktiviteter �vedr. ISH
	Lokalt læringsseminarer hvert år
	Dias nummer 27
	Nyhedsbreve�hvert kvartal����
	Ledelsesrundering som et værktøj til fastholdelse og udvikling
	Udarbejde egen plan for fastholdelse og spredning, for de næste 6 måneder
	Tak for spændende drøftelser.�Det er kommunetid nu.

