
På arbejde med forbedringsmodellen i 
Allerød kommune



• På hele plejecenter Skovvang forebygger vi tryksår efter den 
udviklede systematik – der er stabile processer og ingen tryksår. 

• Data viser, at de enheder, der modtager prototyperne, fra første 
dag har stabile processer og gode resultater.

• Efter nytår er planlagt en spredning af tryksårspakken til de 
øvrige plejecentre. 

• I pilotenheden er vi i fuld gang med medicinpakken.

De kliniske pakker – så langt er vi på 
plejecenter Skovvang 



• Siden juli har vi set ikke-tilfældig variation i den ønskede retning 
for HUSK-processen – og resultaterne følger med: Ingen tryksår 
siden juli.

• Alle nye borgere Bradenscores inden for 24 timer.
• Styrket samarbejde på tværs af faggrupper og vagtlag omkring 

forebyggelse og hurtig indsats. 
• Opdateret faglig viden om tryksår og hvordan de forebygges i 

hele medarbejdergruppen. 

De kliniske pakker – så langt er vi i 
hjemmeplejen



• Små afprøvninger er blevet en metodetilgang i mange 
sammenhænge.

• Begejstringen for systematikken spreder sig. Metoderne 
efterspørges.

• Øget forståelse for at data skal underbygge vores ‘synsninger’.
• Oplevelse af at data motiverer. 
• Medarbejderne tager ansvar og føler ejerskab for metoderne, 

dataindsamlingen og de udviklede arbejdsgange.
• Forbedringstilgangen er blevet del af det strategiske 

ledelsesgrundlag – ‘fra mere til bedre’. 

Forbedringskultur – så langt er vi



• Undervisning i baggrund, metoder og tankegang i de nye 
enheder der skal modtage prototyperne/pakkerne.

• Medarbejdere fra de enheder, der skal modtage, kommer på 
‘studie’ besøg hos pilotenheden.

• Nye medarbejdere støttes af erfarne forbedrings-kollegaer. 
• Forbedringsagenter deltager på triage- og forbedringsmøder for 

at fastholde fokus og give sparring på metoden og på læsning af 
data.

• Forbedringsagent understøtter forbedringsarbejde i 
forvaltningen.

Kapacitetsopbygning 



• Et tværgående team af forbedringsagenter underviser og giver 
sparring til medarbejderne, lederne og hinanden.

• Minimum én tovholder i hver enhed/afdeling der arbejder med 
forbedringsmodellen, er uddannet i ‘daglig ledelse af 
forbedringsarbejdet’.

• Alle sygeplejerskerne har været på fælles tværgående temadag. 
• Medarbejderne i forvaltningen har kendskab til metoden.
• Direktion, fagudvalg og Byråd har fået information om 

forbedringsarbejdet. 

Kapacitetsopbygning 



• I hver enhed vil der være en til to tovholdere, som er uddannet i 
daglig ledelse af forbedringsarbejdet.

• Et team af uddannede forbedringsagenter går på tværs af 
organisationen – og sikrer introduktion, uddannelse og 
videndeling. 

• Som en del af prototyperne udvikles arbejdsgange, der sikrer at 
der holdes daglige triage/tavlemøder med fokus på forebyggelse 
og læring af data i alle enheder.

• Den øverste forbedringsledelsen overgår fra styregruppen til at 
være fast punkt på møderne mellem Sundhedschef, 
visitationschef og virksomhedslederne.

Infrastruktur - fremdrift efter juni 2019:



• Hjemmeplejen: den systematiske borgerinddragelse - borgere i 
risiko inddrages i egen forebyggelse.  

• Skovvang: den vellykkede spredning til hele plejecentret – de 
udviklede prototyper virker fra dag et. 

• Projektejer: Medarbejderne i front, som løfter og løftes af 
forbedringsarbejdet.

Hvad er vi mest stolte af:


	På arbejde med forbedringsmodellen i �Allerød kommune
	De kliniske pakker – så langt er vi på plejecenter Skovvang 
	De kliniske pakker – så langt er vi i hjemmeplejen
	Forbedringskultur – så langt er vi
	Kapacitetsopbygning 
	Kapacitetsopbygning 
	Infrastruktur - fremdrift efter juni 2019:
	Hvad er vi mest stolte af:

