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Formålet med denne session…
• At få indblik i, hvad der defineres som system
• At få indblik i arbejdsgangsanalyse
• At få indblik i Forbedringsmodellen



Hvad mener vi med et ‘system’

Et system er en gruppe afhængige elementer, mennesker og processer 
der samarbejde om et fælles mål, fx et plejecenter, hospital eller
hjemmeplejeorganisation mm



Hvad mener vi med et ‘system’

For at få system til at fungere ekkeftivt, er det vigtigt at fokusere på
interaktionerne mellem de enkelte dele i stedet for kun på de enkelte
processer.



En arbejdsgangsanalyse er en systematisk 
kortlægning af hvordan en arbejdsgang forløber i 
praksis, og bruges til at identificere muligheder for 
forbedring.

Hvad er en arbejdsgangsanalyse?



If you can't describe what you are doing as a process, you 
don't know what you're doing. 

W. Edwards Deming 



Alt er proces

Start Noget 
sker Slut

Afgræns din arbejdsgang ved at definere start og slut på processen



Hvordan man laver en toast 

Et eksempel



Forskellige eksempler

Tom Wujec http://www.drawtoast.com/

http://www.drawtoast.com/
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1. Fælles overblik over nuværende arbejdsgang 

2. Hjælpsomt til at identificere muligheder for forbedringer

3. Processen med at lavet arbejdsgangsanalysen er ofte 

meget værdifuld i sig selv

Hvorfor arbejdsgangsanalyser?



- Der er normalt tre udgaver af en 
arbejdsgang

Den som er defineret og 
dokumenteret

Den som gennemføres i praksis

Den arbejdsgang vi ønsker…



• Gå ud og observer
• Lav en simulationsøvelse
• Følg i fodsporene af en borger, 

medarbejder, medicinæske mv.
• Beskriv praksis med post its

Arbejdsgangsanalyse - hvordan?



Arbejdsgangsanalyse: Svømmebane 
diagram



Top/Down

Start Trin1 Trin2 Trin3 Slut

Element1
Element 2
Element3

Element1
Element 2
Element3

Element1
Element 2
Element3

Element1
Element 2
Element3

Element1
Element 2
Element3



‘Slange’



Indikerer en aktivitet

Indikerer et beslutningspunkt

Terminalpunkt (start- eller slutpunkt)

Indikerer et dokument

Symboler der kan bruges





1

3

2

4



Orientering i 
hverdagsplan

Håndhygiene Find 
medicinskema 
i mappen

1



Ved tvivl: 
Sygeplejerske 
eller SOSU 
ass kontaktes

Gennemgang 
af 
medicinskema
Opdateret?
Aftaler?

Find al 
medicin

Kontrol – er 
tidligere 
medicin 
givet?

2



Kontrol
Stemmer antal 
overens med 
skema?
Navn?
Tidspunkt?

Medicin forberedes
(knuses, deles, 
hældes i bæger, 
andet)

Find drikkevarer, 
yoghurt mm.

3



Medicin 
gives til 
borger

Se 
borger 
indtager 
medicin

Oprydning
- lås evt
medicin 
ned 4



Første reflektioner til forbedring af processen 
efter arbejdsgangsanalysen

• Er der nogle unødvendige arbejdstrin?
• Er der ventetid dvs. flaskehalse? Kan vi åbne flaskehalsen eller 

reducere presset på flaskehalsen?
• Kan rækkefølgen af arbejdstrin og opgaver ændres, slås sammen?
• Kan nogle arbejdstrin foregå samtidig?
• Kan overgange reduceres eller elimineres?
• Giver det værdi at kortlægge tidsperspektivet i en arbejdsgangene –

måle tiden?



Opgave
• Hvilken arbejdsgang kunne I være interesseret i at kigge 

nærmere på ved hjælp af en arbejdsgangsanalyse og 
hvorfor?

• Tal med sidemanden 5 minutter



Forbedringsmodellen



Implementering 
– traditionel tilgang

Reinertsen, Bisognano & Pugh (2008)

Planlægge Planlægge Planlægge Planlægge Godkende

Implementere

Ved skrivebordet

Den ”virkelige” verden



Implementering gennem 
tilpasning til lokal kontekst

Planlægge

Implementere

Ved skrivebordet

Den ”virkelige” verden

Godkende

Afprøve og tilpasse Afprøve og tilpasse Afprøve og tilpasse



Forbedringsmodellen

Langley et al. (2009) The Improvement Guide

Hvad ønsker vi at opnå?

Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer?

3 spørgsmål

+

PDSA cirkel

Forbedringsmodellen
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Hvordan ved vi om en forandring er en 
forbedring?

‘Fosbury flop’‘Scissors’



Højdespring teknikker og resultater over tid
Højde
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Forbedringsmodellen
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PDSA: Cirkel til læring og forbedring

Langley et al. (2009), The Improvement Guide

Hvad vil der 
ske hvis vi 

prøver noget
anderledes?

Lad os prøve
det!

Gik det?

Hvad nu? Act
 Hvad skal sættes

i værk ?
 Ny test?

 Næste test?
 Implementering?

Plan
 Formål
 Spørgsmål og

arbejdshypotese
 Hvem, Hvad, Hvor, 

Hvornår
 Plan for indsamling af

data

Study
 Analyse gennemføres

og afsluttes
 Resultat

sammenholdes med 
spørgsmål og

arbejdshypotese

Do
 Plan gennemføres
 Data indsamles
 Problemer

dokumenteres
 Analyse begyndes



Hvad skal du 
afprøve i 
morgen?
(Spørgsmål)

”Vil en gul vest 
nedbringe 

forstyrrelse af den 
der dispenserer 

medicin til 
borgerne?”

Hvad tror du 
der sker?

(hypotese)

Min hypotese er, at 
den gule vest 

signalerer at man 
ikke må forstyrres



Vores første PDSA
• Formålet  med afprøvningen:

• Reducere antallet af forstyrrelser
• Hvilket spørgsmål ønsker vi at få svar på:

• Reducerer brug af den gule vest antallet af forstyrrelser ved 
medicin dispensering?

• Hvad er vores arbejdshypotese: 
• Vi mener, at det at bære en gul vest signalerer,                          

at man ikke skal forstyrre



• Plan for afprøvningen
• Hvem: Tina
• Hvad: har en gul vest på under Med. dispensering
• Hvor: på afsnit 2
• Hvornår: 11.10.18 ved morgen medicinering

• Plan for dataindsamling
• Hvem: Jette
• Hvad: observer og spørge kollegaer
• Hvor og hvornår: i medicinrummet, under medicin dispensering

Plan



• Udfør den planlagte afprøvning
• Dokumenter problemer og uventede observationer
• Indsaml og analyser data

• Indsamlet ved observation og spørgen

• Kan det planlagte gennemføres, har det den forventede effekt?

• Beskriv hvad der skete undervejs, uforudsete problemer?

• Noter evt. data eller resultater

Do

41



• Afslut analysen af data
• Data viser at der ikke var nogen forstyrrelser af Tina under med. 

dispensering

• Sammenlign resultatet af afprøvningen med forudsigelsen
• Opsummer hvad I har lært

• Hvad gik ikke som forventet, hvorfor?

• Hvad lærte I?
• Den gule vest havde virkning på forstyrrelserne
• Det var en stille dag

Study

42



• Hvilke forandringer skal vi foretage?
• Umiddelbart ingen men vil afprøve igen i morgen

• Næste PDSA?
• Er der behov for at tilpasse den afprøvede ændring?

Act

43



Små skala afprøvning



Plan-Do-Study-Act
i praksis

• Øvelse ved bordene



Formål
At udføre PDSA  -

småskala
Afprøvning indtil

du kun har en
M&M tilbage i 

trekanten



Hvad er det vi ønsker at opnå?



Regler for the peg game
• Man flytter en M&M ved at springe over en M&M. 
• Man springer over der hvor der er lige streger
• Vent med at spise den da du skal lave flere runder
• Målet:  at der kun er en M&M tilbage 
• Brug 2 min på 1. runde hvorefter vi vender tilbage i plenum 

med :
• Hvordan gik afprøvningen? Hvordan var det i forhold til vores 

hypotese? Hvad lærte vi? Hvad er vores næste afprøvningen?



49

Peg Game Arbejdsark
PDSA
Cycle

Antal 
M&M 
tilbage

Hvad var din teori 
eller plan for at 

udføre M&M hop?
Hvad lærte du?

Hvad vil du 
prøve næste

gang? 

1 Jeg starter i nr 5, fordi jeg an-tager
at jeg så arbejder mig ud

2
3
4
5
6
7
6
8



Nu skal vi lege



Læringspointer





Gør afprøvningen mindre end oprindeligt
planlagt

Langley, Moen m.fl.(2009): The Improvement Guide, Kap. 7, 



Lær af dine  fejl og fejr dem...
Side 57



Læring er ikke altid en lineær proces

Tomolo A, Lawrence R, Aron D
. A case study of translating the ACGME practice-based learning and improvement

requirements into reality: systems quality improvement projects as the key
component to a comprehemsive curriculum. Postgrad Med J 2009;85:530–7



• Besøg idévæggen i Munkebjergsalen

• Tjek ind fra kl. 15

• Vi ses i Munkebjergsalen kl. 15.30

Kaffe og kage i foyer Ideer
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