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Sekundære DriverePrimære DrivereMål (inden 31.12.18)

Overordnede driverdiagram

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

Styregruppe
Netværksgrupper
Datasystemer – feedback
Læringssystemer
Fastholdelse og spredningsstrategi

Opbygge vilje – fejringer
Åbenhed og gennemsigtbarhed
Hjemmeside – nyhedsbrev
Kommunikationssystemer Tavlemøder – ISBAR

Læringssystemer – feedbacksystem
Oplæring og uddannelsesprogrammer
Forbedringsmodellen
Data håndteringssystemer
Fakultet

Uddannelse af borger – pårørende
Involvering af borger – pårørende
Formaliseret feedback

Tryksårspakken
Medicinpakken
Tidlig opsporing af begyndende sygdom 

Forbedringsledelse

Organisation – infrastruktur

Kommunikation – Sociale 
netværk

Kapacitets og kompetence 
opbygning

Borger – pårørende

Kliniske interventioner

Reducere antallet af skader:
– 300 dage siden sidste

nyopståede tryksår
– 300 dage siden sidste

medicineringsfejl der
krævede lægekontakt

Opbygge en varig platform 
for forbedringsarbejdet

Fremme patientsikkerheds-
kulturen

Spredning af de kliniske 
interventioner til 75% 
af kommunens samlede 
enheder



Kliniske interventioner

Medicinpakken:
Færre ”medicin ikke givet til tiden” på pilotenheder.
Flere dage mellem medicineringsfejl med lægekontakt.
Systematisk arbejde med medicinadministration, medicindispensering 
samt medicinafstemning.

Udfordring: Fra forbedringsteam – til – forbedringsarbejde i hele gruppen. 

Bump på vejen: Nexusimplementering fra sept. 2017 -



Forbedringsledelse

Imødekommer såvel de fag-faglige udfordringer, som det er introduceret i 
konceptet ”I sikre hænder” og de udfordringer, ønsker og behov 
ledergruppen har italesat på lederseminar.



Hvad vil det sige at lede opad?
Din chef/leder træffer beslutninger, der vedrører dit ledelsesfelt. At lede opad er at påvirke disse 
beslutninger i videst muligt omfang. Både når det gælder om at rette chefens opmærksomhed 
mod indsatsområder, chefen ikke har ofret opmærksomhed tidligere, og når det gælder 
strategiske beslutninger i det hele taget. 

Du har været god til at lede opad, når du mærker disse tre tegn:

• Din chef har tillid til dig og giver dig friheden til at lede.
• Din chef lytter til dig og involverer dig i strategiske beslutninger.
• Dine medarbejdere er aldrig i tvivl om, at du er deres leder.

Når du vil lede din chef, må du bruge din personlighed, særligt din evne til at kommunikere og 
ikke mindst: din indlevelsesevne.

https://www.lederweb.dk/dig-selv/lederrollen/artikel/115615/kan-du-lede-opad-her-er-fem-trin
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https://www.lederweb.dk/dig-selv/lederrollen/artikel/115615/kan-du-lede-opad-her-er-fem-trin


Kapacitets- og kompetenceopbygning

• Alle ledere indenfor kommunens ældreområde deltager i ”Daglig 
ledelse af forbedringsarbejde”.

• Kommunen har en intern uddannelse for leder og forbedringsteam –
17 timer fordelt på 4 undervisningsdage.
– Undervisere: 3-4 medlemmer fra forbedringsteams sammen med 

forbedringsagent og projektleder.
• Forbedringsarbejde på egen arbejdsplads, starter efter første 

undervisningsdag – støtte fra forbedringsagent ved behov.

Status:
Ældreområdet har 18 enheder.
-3 pilotenheder – spreder i ”eget hus”
-5 enheder i gang fra april 2018
-5 enheder i gang oktober 2018
-5 enheder i gang forår 2019.

Støttet af 
værdighedsmidler



Organisation og infrastruktur

Styregruppe 
– med repræsentation fra ledelsesniveauer samt daglige ledere på 
pilotenheder og fællestillidsrepræsentant. Skal ændres løbende, så 
styregruppen afspejler udbredelsen af I Sikre Hænder.

? Hvordan involveres afdelingsledelsen, Sundhed og Ældre

? Hvordan bliver I Sikre Hænder en del af organisationen Sundhed og 
Ældre



Kommunikation – sociale medier

Nyhedsbrev
Nyhedsvideo
Avisomtale
TV 24Nordjyske

Vi øver os…….



Borger / pårørende.

• Endnu ikke et stort fokus for I Sikre Hænder.

• ”Oplæring i dosering af egen medicin” er et etableret tilbud i 
kommunen. Udviklet inden I Sikre Hænder.



Hvor er vi lige nu? 

• Hvordan får vi I Sikre Hænder til at blive en måde vi arbejder på frem 
for projekt?:

• Pilotteams skal have en anden rolle – være mere faciliterende.
• Fra driftsfokus til fokus på forandring – kræver en anden form for 

ledelse.
– Frontpersonalet fortæller os den virkelighed vi møder
– Lederne kender strategien
– Hvordan ”masserer” man I Sikre Hænder ind i driften
– Ledernes mulighed for at lykkes skal styrkes – lederne skal bringes 

sammen.
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