
Besøg fra Japan, Strandhøj

24 sept 203 dage uden 
grad 2-3 tryksår

Fodens dag, Falkenberg

Fodens dag, Hjemmeplejen



Driverdiagram for spredning af forbedringsmodellen



Resultater
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Dato for hændelse (medicineringsfejl)

Dage mellem medicineringer der ikke er givet til rette
tid (Montebello) Opnået ved:

• Ledelses opbakning

• Tjekskemaer
• Ændrede arbejdsgange
• Fokus på data
• Medinddragelse af alle 

medarbejdere
• Definition af rette tid (+/- en time)

Over 500 dage siden sidste medicinfejl der har krævet lægekontakt



Resultater
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% af situationer, hvor HUSK gennemføres
(ugentligt)(Strandhøj)
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Dage mellem nyopståede Tryksår kategori 1
(Strandhøj)

Mere end 210 dage siden tryksår kat. 2-4

Kat.1 tryksår opdages inden de udvikler sig til kat. 2-4 fordi der HUSK-es hver dag.



Værdi for borgerne

Borger 
og 

pårørende

Huskeseddel til 
borger

Pjecer til borgere 
og pårørende



Vores forbedringsledelse i hverdagen

Forbedrings
Ledelse 

i 
Helsingør 
Kommune

TRANSPERANS:
mål, proces, fejl 

og resultater

Synlig opbakkende
ledelse med 

konstant fokus på 
mål og strategi

LEDERRUNDER
og 

borgerinddragelse

Styrkelse af 
forbedringsledelse 

via
Mellemledernetværk



Vil et læringsnetværk for 
mellemledere understøtte, styrke 
og kvalificere mellemlederenes 
forbedringsledelse?

Mellemledernetværk et forum 
hvor der sættes fokus på ledelse 
af forbedringsarbejdet  

Mellemledernetværk



Lederrunder

• Borgerenes stemme …et 
andet blik

• Lederen kan følge op på 
problematikker tidstro og 
umiddelbart efter

• Anerkendelse af det gode 
arbejde

• Øger medarbejderes trivsel 
ift faglig indsats

….



Basis alle(Kendskab)
Medarbejdere der bidrager til 
forbedringsarbejdet og 
Deltager i tavlemøder
Forslag til forbedringer

Generalister(Udøvende)
Medarbejdere der deltager i 
forbedringsteam
Har grundkursus i 
forbedringsmodellen 
Anvender og forstår simpel 
gennemførelse af;
-PDSA anvendelse  
-Dataindsamling og analyse på 
grundniveau
Ledere: modtager et 
skræddersyet ledelsesprogram i 
datadrevet ledelse

Specialister(Eksperter)
Forbedringsagenter vejleder i 
forbedrings metodik 
Understøtte mellemledere  i 
forbedringsledelse
Dybtgående viden og fortrolig 
med at anvende:
System of Profound
Knowlegde
Dataanalyse og tolkning af 
seriediagrammer

Vi skal opbygge og vedligeholde - kapacitet og kompetencer!



Grundkursus

Læring på 
tværs af 
enheder

System for 
kompetence

-udvikling
og læring

Nye ledere 
uddannes i 
forbedrings

ledelse

Mellemleder 
netværk





Pilotteam Montebello

Medicinpakken

Pilotteam Strandhøj

Tryksårspakken

Pilotteam Hjpl. Gr 9

Medicinpakken

Pilotteam Hjpl. Gr 10

Tryksårspakken

Sprednings og Op-skaleringsplan

Spredning
Tryksårspakken
alle enheder på 

Strandhøj

Opskalering
Tryksårspakken

Montebello

Falkenberg

Spredning
Medicinpakken

Hjpl. Gr 8
(fusion)

Grønnehave

Hels. Rehab. Center

Opskalering
Medicinpakken
Tryksårspakken



Vi har nedbrudt barrierer og det er vi stolte af

Vi taler om 
fejl og lærer 

af dem

Vi kan se kritisk 
på vores 

system og 
forbedre det

Vi ved vi har 
meget at lære 

endnu
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