
Storyboard LS 4.
Hillerød Kommune



Styregruppe:
Ældrechef formand 
Sektionsledere og områdeledere for de 4 forbedringsteam,  
konsulent, forbedringsagent samt projektleder
Sammensætningen af styregruppen har bevirket at alle har været 
med  drøftelser i forhold til vigtige indsatser og medvirker til fortsat 
stort engagement
Her er bl.a. aftalt prototyper på tavler, tavlemøde 
dataopsamlingsark, udrulning og kapacitetsopbygning mm

Organisering i Hillerød Kommune



• Hjemmeplejegruppe syd
• Skovhuset plejecenter
• Lionspark plejecenter
• Sophienborg plejecenter
• Hvert team består af en områdeleder og 3 medarbejdere
• Forår 2018 er rehabiliteringsafdelingen og de 3 øvrige 

plejecentre startet op

4 teams startede med forbedringsrejsen



• Vi startede med tryksårspakken
• 3 ud af 4 teams har stabile processer
• 2 ud af 4 teams har stabile processer også selv om det er 

sommerferie

Tryksårspakken 
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Områdelederne spiller en central rolle. 
• De planlægger og leder de ugentlige møder med team a ca. ½ times varighed og 

deltager til tider i tavlemøder.
• Svarer på undrings- eller tvivlsspørgsmål
• Deltager i udarbejdelsen af relevante pdsa´er og har overblikket over forløbet
• Områdelederne deltager også i styregruppen og er på den måde også et 

forbindelsesled mellem forbedringsteam og styregruppe(ud over projektleder)
• Områdeledere spiller også en væsentlig rolle i fht. spredning på de enkelte 

lokationer.

Forandringsledelse i hverdagen



Sektionslederne har i hele forløbet også deltaget aktivt i 
forbedringsrejsen lokalt og centralt. Desuden ved momentvis at 
deltage i team- og tavlemøder og med oplæg på temadage ”I sikre 
hænder”.
Medvirker til at sprede de gode effekter og fortællinger af 
forbedringsarbejdet bl.a. kvaliteten i de faglige drøftelser og det at 
arbejde med data.
Medvirker til at anvende forbedringstankegangen i andre tiltag -
projekter uden for regi af I sikre hænder.

Forandringsledelse i hverdagen



• Vi anvender dem til at drøfte når det går godt og til at få øje på 
læringspunkter.

• På de ugentlige teammøder ser vi og drøfter de data vi har. Vi 
tager udgangspunkt i diagrammer eller dataopsamlingsarket. 
Vi analyserer og spørger ”hvorfor blev ikke alle relevante 
borgere HUSKet den dag” og aftaler herefter en indsats med det 
samme.

• Vi drøfter ”hvorfor vi ikke så et tryksår kategori 1 men først da 
det blev til kategori 2”

• Præsenterer og drøfter data på styregruppemøder.

Data til at drive forbedringsarbejdet



• Nye medarbejdere bliver introduceret til I sikre hænder som en 
del af introduktionsprogrammet.

• Vi har udviklet 2 film en der introducerer kort til ISH og en om 
PDSAcirklen

• Medarbejdere og ledere i forbedringsteam deltager aktivt i 
undervisning af nye teams, både lokalt men også på Hillerød 
Kommune - niveau.

• Certificering af medarbejdere HUSK og Kaptajnfunktionen.
• Månedlige fælles teammøder på tværs af organisationen.

Kompeteceudvikling og læring



• Stor betydning for det forebyggende arbejde. Vi er blevet 
hurtige til at reagere på trykspor og blevet gode til at 
vurdere nye borgere.

• Betydning for hurtigt at agere på f.eks. nye hjælpemidler
• Mere systematik og brug af data
• Bliver inspireret til at se på andre arbejdsgange
• Ændringer sker på baggrund af afprøvninger og 

refleksioner

I sikre hænder betydning



• Det kontinuerlige store engagement i forbedringsteams på trods af udfordringer. 
• Vi kommer op på hesten igen selv om der har været en mindre god periode ifbm sommerferie 

eller vi er udfordret af nyt journalsystem eller personaleskift
• Vi har nedbrudt barrieren ”vi behøver ikke at arbejde med tryksår for vi har ingen” !!!

Vores baseline viser noget andet
• Vores engagement og systematiske indsats smitter de nye team, som hurtigere ser meningen 

med at arbejde med I sikre hænder
• Medarbejdere og ledere i forbedringsteam deltager aktivt i undervisning af nye teams
• Kaptajnrollen som leder tavlemøde mm.
• Vi kombinerer tavle- og triagemøder

Hvad er vi stolte af? 



• Til at op starte medicinpakken
• Inspiration til mere involvering af borgere og familier

Vi ønsker hjælp 
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