
Storyboard – Varde Kommune



• Varde Kommune
• Vi arbejder med medicinadministration i 3 pilotenheder,  samt 1 

pilotenhed, som arbejder med tryksårspakken. 
Vi har tillige valgt at arbejde med gendispenseringer  internt i kommunen i 2 
pilotenheder

• Medicinpakken – mere end 300 dage uden medicinfejl med 
lægekontakt

• Tryksårspakken – mere end 100 dage uden tryksår i kategori 1, mere 
end 85 dage i kategori 2-4

Præsentation 









• Medicinpakken. Data har været medvirkende årsag til, at vi 
konstaterer om forandringsprocesser, har den ønskede 
effekt.
Data har understøttet, at vores antagelser ofte er blevet udfordret. 
Bl.a. igennem vores antagelse af, at vi ikke laver medicinfejl, og en 
forventning om, at en forbedringsproces har den ønskede effekt.

• Tryksårspakken – de eneste data, som er anvendt er data 
opsamlet ved brug af patientsikkerhedskalenderen.

Data og resultater 



Forbedringsarbejdet: 

Medicinpakken –
Vi har indrettet os med tavler til patientsikkerhedskalender, og der afholdes tavlemøder dagligt på center enheden, 
og hver 14’ dag i den udekørende enhed med medicinpakken. I dag har den enkelte medarbejder ejerskab af 
opfølgning.
Vi anvender en kaptajn rolle til ledelse af forbedringsarbejdet.

Tryksårspakken –
PDSA cirklen har igennem hele udviklingsarbejdet været den grundlæggende tænkning og arbejdsredskab til at vi 
er lykkedes med vores resultater.
Daglige tavlemøder, hvor også patientsikkershedskalenderen føres. Møderne styres ved en kaptajnsordning.
Mange nye arbejdsgange, systematik, data og tavlemøder, understøtter vores forbedringsarbejde i dagligdagen.

En stærk organisering med en styregruppe, som har deltagere bredt forankret i Ældreområdet incl. ældrechef og 
to forbedringsagenter, som har været et meget stærkt hold til fastholdelse igennem hele projektarbejdet – og vil 
være det i fremtiden.

Vi ønsker lærende organisationer, der på sigt selvstændigt laver forbedringsarbejdet. 



ISH’ betydning for personalets arbejde og borgerne i Varde kommune

Faglighed, systematik og kendte arbejdsgange er stærkt forbedret.

Borgerne i kommunen, har opnået større patientsikkerhed igennem forbedringsarbejdet.
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