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• Ledetrådene i Aarhus kommune sættes i spil
• Opbyggelse af platform
• Kapacitetsopbygning – metode kendskab
• Spredning

Ingen forbedringer uden ledelse



Hvad er vi mest stolte af?

Implementering af en bæredygtig tavlemødestruktur, som involverer hele

personalegruppen og skaber medejerskab over ‘I sikre hænder’

Hvad er fortsat udfordrende i forbindelse med forbedringsarbejdet?

Inklusion af aftenvagter: 

Hvordan får vi skabt en holdbar involvering af et andet vagtlag, som har andre udfordringer og behov 

ift. anvendelse af ISH-arbejdsmetoden? 

DemensCentrum Aarhus, afd.4



For borgerne: 

 Øget borgersikkerhed, eftersom der laves færre 
medicinrelaterede fejl

 Det skaber tryghed for vores borgere, at der er 
overblik i hverdagen –

det bidrager ISH-arbejdet til   

For personalet:

 Større overblik i en travl hverdag

 Følelsen af en samlet afdeling, hvor alle byder ind med 
deres faglighed

• Resultatmål

• Procesindikatorer

DCA afd. 4: Hvilken betydning har ISH haft for personalets 
arbejde og for borgerne på din afdeling?

Dage siden sidste 
medicinfejl –

lægekontakt: 20
Højeste dage 
imellem: 159

Glemte givninger
Median: 2 ud af 
ca.616 givninger

pr uge

Stabil proces
Men 67% 

målopfyldelse



• Akut 1
• Hvad er vi mest stolte af?
• Dispenseringstjeklisten – Forholdsvis 

velimplementeret trods modstand i starten.

• Der laves stort set ikke dispenserings fejl 
mere på afdelingen.

• Hvad er fortsat udfordrende i 
forbindelse med forbedringsarbejdet?

• Hvordan får vi involveret resterende 
medarbejdergruppe?

• Opbygning af tavler/platform for arbejdet

• Akut 2
• Hvad er vi mest stolte af?
• Lommehjernen – hjælper med at huske 

medicingivninger på skæve tidspunkter

• Kaptajn rollen – en person der hjælper 
kollegaer med at huske at give medicin. 
Tydelighed i form af funktionsbeskrivelse.

• Hvad er fortsat udfordrende i 
forbindelse med forbedringsarbejdet?

• Hvordan får vi involveret resterende 
medarbejdergruppe?

• Opbygning af tavler/platform for arbejdet

Akut og Rehabilitering, Akut 1 & 2



Akut 1
Resultatmål

Procesindikatorer

Akut 2
• Resultatmål

• Procesindikatorer

Akut og Rehabilitering, Akut 1 & 2

Dage siden sidste 
medicinfejl –

lægekontakt: 15
Højeste dage 
imellem: 388

Glemte givninger
Median: 3 

ca.735 givninger
pr uge

Ikke stabil 
proces

Men 92% 
målopfyldelse

Ikke stabil 
proces

Men 88% 
målopfyldelse

Glemte givninger
Median: 3 

ca.735 givninger
pr uge

Dage siden sidste 
medicinfejl –

lægekontakt: 221



• DCA
• Team medlem Fatmir Asllanaj; faas@aarhus.dk

• Tværgående enheder
• Projektleder Iben Kirk Øgendahl; ibko@aarhus.dk

Få mere viden

mailto:faas@aarhus.dk
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