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Præsentation af os:
Annelene, uddannet journalist i 2010, har arbejdet i forskellige organisationer 
siden. PS! i et halvt år. 
Pia, med i I sikre hænder siden 2013, tidl. hjemmesygeplejerske.

AHL er teoretikeren, mens Pia er praktikeren.

1



• Tale om jeres rolle i forhold til at kommunikere I sikre 
hænder.

• Give jer redskaber til, hvordan I kan gøre det.

• Øve os i fortællinger om arbejdsmetode og resultater.

De næste 80 minutter skal vi:
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Kommunikation er mange ting. 

Det er fx at dele resultater i et nyhedsbrev, som i dette fra hjemmeplejen på 
Frederiksberg, hvor de delte resultater og data fra Fodens Dag.
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Pia oplevede på et tidspunkt at blive kaldt ud til ældre borger, hvor sønnen ikke 
forstod medicinadministrationen. Moderen var dement, faderen forvirret, og det 
skabte utryghed. Pia fortalte om, hvorfor de gør, som de gør, og at det netop skal 
give tryghed og kvalitet.

I dette tilfælde er det både kommunikationen til de pårørende og borgeren, det 
handler om. Men det er også vigtigt at bringe denne historie med tilbage til 
teamet – så I kan udvikle forbedringer til at skabe tryghed omkring jeres 
arbejdsgang blandt borger og pårørende.
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Kommunikation er også at synliggøre jeres resultater som her i Brøndby. Det er 
både med til at synliggøre arbejdet og vise, at der er en happening at arbejde 
hen imod.
Det er også en måde at vise arbejdet til pårørende og borgere – billedet af kage 
og hilsenen med flaget hænger synligt på gangen.

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 76 % af jer har været med til at fejre et godt 
resultat. Men også at 47 % af jer har savnet, at I fejrede et godt resultat. Så det 
betyder noget.

Fejringer er både en måde at glædes over de gode resultater, men det er også 
med til at skabe en fortælling om dem. 
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97 %: Det giver fornemmelsen af, at der bliver lagt mærke 
til den indsats, man har gjort.

96 %: Det styrker den faglige stolthed.

95 %: Det skaber sammenhold og styrker følelsen af at 
arbejde for en fælles sag.

87 %: Det øger den prestige, der er forbundet med 
forbedringsarbejdet.

27 %: Det har ingen betydning.

Derfor fejringer

Vi har udsendt spørgeskema til alle 18 kommuner i I sikre hænder før 
sommerferien. 221 har svaret.

Respondenterne er spurgt om, hvor enige de er i følgende udsagn om fejringer.
Procenttal er dem, der har svaret i høj eller nogen grad.

Det kan godt være, at nogle af jer er blandt dem, som ikke synes, det betyder 
noget, men som I kan se, så er der alligevel god grund til at gøre det, for det 
betyder noget ofr jeres kollegaer. 
Det kan også være, at I har følt jer fjollede over, at en fejring kan betyde så meget 
– men så er I altså ikke alene.

Begrundelserne er faktisk meget det samme, når vi spørger til, om jeres arbejde 
er blevet omtalt i interne eller eksterne medier (se to næste slides).

Bonusinfo:
90 % svarer, at der ikke er nogen ulemper ved at fejre gode resultater.
7,5 % at det er tidskrævende, og at tiden går fra borgerne.
6,5 % at der ikke er grund til at fejre det, fordi man bare gør sit arbejde.
(Det var muligt at sætte flere krydser)
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88 %:

Det øger arbejdsglæden og lysten til at arbejde for fortsatte 
forbedringer.

Medieomtale, intern og ekstern
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92 %:

Det giver mig stolthed over min arbejdsplads og motiverer 
mig til at gøre en ekstra indsats.

Medieomtale, intern og ekstern

Det vigtigste er faktisk ikke at komme i landsdækkende dagblade. Det er at blive 
omtalt på kommunens egne medier. 

Dette viser, hvorfor kommunikation af de gode historier er vigtig – bl.a. fordi det 
giver stolthed. Og den kan altså også komme af, at historien er på kommunens 
hjemmeside eller intranettet. (Eller er skrevet på et word‐dokument og hængt på 
tavlen – selvom det så nok ikke helt tæller som medieomtale)

8



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 i organisationen

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

Etablere en fastholdelse og 
sprednings strategi

Kommunikation er en af de primære drivere i det overordnede driverdiagram for 
I sikre hænder.
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Sekundære DriverePrimære DrivereMål (inden 31.12.18)
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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 i organisationen

Spredning af de kliniske 
interventioner til 75% 
af kommunens samlede 
enheder
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Det er bl.a. med til at opbygge vilje og engagement gennem fejringer, det er 
åbenhed og gennemsigtighed, det er inspiration via hjemmeside og nyhedsbrev, 
og det er måden, I arbejder på med fx tavlemøder.

10



Driverdiagram for kommunikation

Hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed har vi også et driverdiagram for selve 
kommunikationen i I sikre hænder, og her er målet bl.a. at skabe og fastholde 
engagementet, og det gøres med en række forskellige drivere som fejringer; 
udbredelse af de gode historier på hjemmeside, nyhedsbrev, twitter og linkedin
og i pressen, fremme vidensdeling; mærkedage som Fodens Dag og Tryksårsdag. 

Merchandise er også en af disse drivere.
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”Hvis jeg ikke siger 
noget, så sker der 
ikke noget.”

I forhold til jeres rolle og kommunikation, så er I ambassadører. I er med på 
læringsseminar, og I skal hjem og dele jeres viden, skabe engagement og være 
med til at fastholde jeres kollegaer.

Der skal oplyses opad mod ledelsen – de skal måske inviteres med til teammøder. 
Hvis der fx kommer en ny leder, er det ikke sikkert, de prioriterer arbejdet med I 
sikre hænder højest, hvis de ikke kender det. Derfor skal de fortælles om det – og 
også for at fastholde interessen.

Som nøgleperson har man ansvar for at tage teten og holde hjulene i gang. Også 
ift. at følge op på initiativer, der kommer fra projektleder/gruppe om fx at melde 
gode historier ind.
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Elevatortale

Vi skal nu arbejde med elevatortaler. Navnet kommet af, at det skal være den 60 
sekunders tale, I fx vil give til et fremmed menneske, I møder i elevatoren. I skal 
kunne nå at fortælle om I sikre hænder, mens elevatoren kører fra stueetagen til 
7. sal. Der er altså ikke plads til mellemregninger ‐ det er de store overskrifter. 
Formålet med øvelsen er, at I hurtigt skal kunne forklare de vigtigste elementer af 
projektet og dermed skabe interesse. Og nysgerrighed til at ville høre mere.

Det handler også om at kunne få andre til at glæde sig til arbejdet. Vi bliver 
påvirket af historier, så kommunikation er supervigtigt i forhold til at skabe 
motivation. I, der er med på læringsseminar for første gang, har sikkert også haft 
forventninger, alt efter hvad jeres kollegaer har fortalt jer. Har I glædet jer, fordi I 
har fået at vide, at det bare er superfedt og giver masser af gode redskaber? Eller 
har I været lidt trætte på forhånd, fordi I har fået at vide, at det bare er nogle 
lange dage?

Gif by Sascha Pöschl (Mailtosap) ‐ Own work (Original text: selbst erstellt), Copyrighted free use, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40395103
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• Hvad er formålet?

• Hvornår når vi målet?

• Hvilken forandring skaber det?

Vær personlig, tag udgangspunkt i dig selv, din rolle og 
oplevelser. 

Det skal være kort, i øjenhøjde og personligt.

Elevatortale
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Lav jeres egen elevatortale.

I har 5 minutter.

Gå sammen to og to og præsenter talerne for hinanden.

I har 5 minutter i alt.

Øvelse: Elevatortale

Hvis I ikke har erfaring med I sikre hænder endnu, så lav talen om jeres arbejde 
generelt – hvad er formålet med det arbejde, I laver på jeres arbejdsplads? 
Hvordan når I det, og hvilken forandring skaber det?
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Den gode historie

Pia fortalte tidligere historien om familien, der var forvirret omkring 
medicineringen. Og den slags historier er vigtige. 
Dels kan vi lære af dem, og derfor er det både godt at dele det, der er gået godt, 
men også de fejl, man lærte af.

Derfor skal vi nu arbejde med at spotte de gode historier, for det er både godt at 
dele med kollegaer, men det er også med til at fortælle om I sikre hænder og 
jeres arbejde udadtil: Til de andre kommuner. Til pårørende og borgere og også 
til lokalsamfundet i kommunen (via fx presse). 
Det er jo ikke fordi, at I skal til at skrive pressemeddelelser, men ved at fortælle 
de gode historier, fx også til ledelsen, så når de længere ud. Og så kan de 
kommunikationsansvarlige også være med til at udbrede dem.

De fleste af jer genkender nok billedet som historien om De tre Bukkebruse, 
selvom det måske er mange år siden, I hørte fortællingen. Det er fordi, den er 
bygget op omkring det, der får budskaber til at hænge fast: Gentagelse (det 
magiske tal tre), simpelhed, konsistens (der ændres ikke på plottet eller 
fortælleformen) – og et lille element af overraskelse.
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I Sønderborg Kommune kunne de ikke få tjeklisten til medicindispensering 
implementeret. De lavede mange forskellige afprøvninger, men arbejdsgangene 
blev ikke stabile. Så ringede de til Viborg og bad om råd. De fik tip om at lade 
tjeklisterne blive i hjemmene. Det virkede.

Ved at fortælle denne historie kommunikerer man samtidig nogle budskaber: 
Åbenhed er godt – det er godt at turde indrømme et problem og bede om hjælp. 
Og det viser, hvordan de små ting kan gøre forskellen, og det er fortællingen om 
de små afprøvningers effekt.
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Når vi fortæller den gode historie, er det altid godt at overveje relevanspunktet.
Vi har et budskab eller intention – det kan fx være at få vores kollegaer til at 
handle på en særlig måde.
Men vores budskab stemmer ikke altid overens med modtagerens interesser –
umiddelbart.
Det kan fx være, at kollegaen er bekymret for at få en ekstra arbejdsbyrde, og så 
kan tjeklister m.m. lyde af meget. 
Så er det vigtigt at tale ind i deres virkelighed – og forklare, hvordan det måske 
faktisk kan lette arbejdet. 
Det samme gælder, hvis budskabet er en ny leder eller pårørende.
Så skal I måske fortælle om, hvordan arbejdsmetoden skaber gode resultater, 
eller hvordan det giver tryghed for borgeren.
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Brug 5 minutter på at tænke over historie om 
forbedringsarbejdet hos jer. 

Øvelse: Den gode historie

Det kan både være en positiv historie eller en historie, der umiddelbart lyder som 
en fejl, men som I fx lærte af.

Og det kan bare være en lillebitte historie, hvor I vælger noget ud fra den sidste 
uges tid. 
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Sæt jer sammen 2 og 2 (en I ikke arbejder direkte sammen 
med) og udveksl. 

Fortæl skiftevis, mens den anden lytter. 2 minutter til hver.

Øvelse: Den gode historie
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5 minutter til at give hinanden feedback og udveksle.

Øvelse: Den gode historie

Brug de erfaringer, I har gjort jer her. Og hav øje for de gode historier. Det kan 
være ganske små ting. Men typisk er det dem, I fortæller kollegaer og familien 
om. Så skal I måske bare være lidt mere strategiske i forhold til, hvordan I får 
historien bredere ud, end til dem I tilfældigt fortæller den til.
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• Opslagstavler

• Intranet

• Ledere og mellemledere

• Sociale medier #isikrehænder

• I sikre hænders hjemmeside

• Eller…

Skab synlighed

Brug de forskellige kanaler, I har:
Er der historier, der skal på opslagstavlen, både internt og til borgere/pårørende? 
Fortælles videre til mellemledere og ledere? 
Ud på intranet eller internt nyhedsbrev? 
Eller fortælles om til Annelene, ahl@patientsikkerhed.dk, så det måske kan 
komme på I sikre hænders hjemmeside og inspirere andre kommuner – og give 
anerkendelse indadtil.
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Kommunikér, der hvor folk er

Til sidst en opfordring:
Når I arbejder med afprøvninger og forbedringer af arbejdsgange, så er det en 
god idé at minde folk om det, der hvor de skal huske det. Dvs. ikke bare på en 
mail.

Hos afdeling C på Gildhøjhjemmet i Brøndby har man fx fastmonteret bakken til 
afrapportering af HUSK, så det – huskes.
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På mor/barn‐afsnittet i Horsens har de egentlig også gode intentioner, men 
måske man også her skulle have fastmonteret vægten.

Det er i hvert fald ikke konsistent…
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Tryksårsdag den 15. november

Endelig vil vi lige minde om tryksårsdagen den 15. november.
Billedet er fra Fodens Dag, som mange af jer deltog i, og der kommer et 
nyhedsbrev om et par dage, hvor I kan læse mere om det.

De her mærkedage er ikke kun til for at lave særlige aktiviteter, de er også med til 
at fortælle om jeres arbejde – til jer selv og omverdenen. Og skabe stolthed.

I sikre hænder har vi Fodens Dag og Tryksårsdag i efteråret, men I kan også altid 
skabe jeres egne markeringer og fejringer.
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Tak for jeres tid.
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