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Præsentation 3 min.
Driverdiagrammet og forbedringsmodellen 15 min.
Driverdiagrammet – UVI Sønderborg Kommune 25 min.
Driverdiagrammet – Frederiksberg Kommune Ernæring 27 min.
Deltagerne arbejder med eget driverdiagram 10 min.
Læringsmål
• At inspirere til det fremadrettede arbejde med anvendelse af forbedringsmetoden ved andre 

forbedringsindsatser end de 4 pakker fra I sikre hænder.
• At få præsenteret 2 lokalt udfærdiget driverdiagrammer, som omhandler forebyggelse af uplanlagt 

vægttab og forebyggelse af urinvejsinfektion 
• At komme i gang med selv at udfærdige et driverdiagram
•

Hvordan kan forbedringsmetoden anvendes til andre 
kvalitetsindsatser?



Et driverdiagram er en illustration af et projekts 
forandringsteori

Driverdiagrammer

Et redskab til at: 
• Beskrive/synliggøre/illustrere sammenhæng/relation mellem et 

mål og drivere.
• Fastholde fokus.
• Understøtte valg af indikatorer.
• Skabe motivation ved at synligøre den enkelte aktørs 

bidrag/rolle



Hvad skal vi gøre for at opnå 
målet?

Mål

Primære drivere Sekundære drivere

Hvordan Hvorfor



Hvordan hænger driverdiagrammet
sammen med Forbedringsmodellen?



• Mål: How much by when
• Primære drivere er de vigtigste faktorer, som 

har en direkte påvirkning på målopfyldelsen
• Sekundære drivere er faktorer, som er 

nødvendige for at opnå de primære drivere. 
Sekundære drivere hjælper til at identificere 
hvilke forbedringer/forandringer der kan testes 
for at påvirke de primære drivere.

Driverdiagrammets anatomi: 

6



Udvikling af driverdiagrammet
Hvad skal der til for at skabe ændringer og nå målene?
• Evidensbaserede tiltag
• Sund fornuft og erfaringsbaseret viden
• Patienters og brugeres indspil
• Brainstorming
• Lære af de bedste 
• Lære fra andre brancher



Driverdiagram:

Mål

Primære
drivere

Sekundære 
drivere

• Brug af tjekliste for sikker 
medicindispensering

• Brug af tjekliste og sikker 
medicinadministration

• Klar ansvarsfordeling
• Doseringsæske mærkeres i tilfælde af 

uoverensstemmelse med 
medicinlisten

• Medicinlisten indeholder en visuel 
reminder om medicin, der opbevares 
særskilt

• Tjekliste over medicin der opbevares 
særskilt

• Brug af data til at identificere 
OSV……

Forbedringsideer

50% reduktion af 
medicineringsfejl 
inden 31/12-18

Sikker 
medicinhåndtering

Standardiseret 
medicindispensering og
medicinadministration

Sikker overlevering 
af 

medicinoplysninger

Medicinafstemning inden 24 
timer
Medicinscreening 

Patient of 
pårørende 
involvering

Uddannelse af patienter og 
pårørende

God 
patientsikkerheds-

kultur

Ingen forstyrrelser ved 
medicinhåndtering
Dele og lære af data
Åbenhed omkring fejl

Hvad er forandringsteorien?



1. Definer dit mål (How much by when)
• Specifikt
• Målbart
• Attraktivt og ambitiøst
• Realiserbart
• Tidsafgrænset

Konstruktion af driverdiagrammet

Eksempel: 
25% reduktion af 
medicineringsfejl inden 31/12-18



• Det vi var sikre på i går, kan have ændret sig i dag

• Det vi ikke vidste i går, ved vi i dag

• F.eks. kan det være at vi kan blive endnu skarpere 
på vores mål

Driverdiagrammet er et dynamisk 
værktøj 
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