
Patient og pårørende- 
repræsentanter 



Formål med sessionen: 

Når sessionen er færdig har du fået: 
• Genopfrisket rammerne for samarbejdet 

og forbedringsmodellen 
• Genopfrisket  nødvendigheden og 

betydningen af din rolle  
•  Idéer til hvordan du kan bidrage til 

samarbejdet om at skabe forbedringer. 
 
 



Program for sessionen 
Tid Indhold 

13.15 – 13.18 Velkommen og præsentation af formål og program 

13.18 – 13.25 Rammerne for arbejdet i Sikker Psykiatri 

13.25 – 13.55 Bordrunde med præsentation, forventninger og 
erfaringer med forbedringsarbejdet i teamet 

13.55 – 14.05 Genopfriskning af forbedringsmodellen 

14.05 – 14.25 Kaffepause 

14.25 – 14.40 Øvelse i PDSA-cirkler 

14.40 -  15.05 Idéer til  næste PDSA afprøvning i teamet 

15.05 – 15.15 Evaluering og tak for denne gang 



Bordrunde  

Parvis 2 x 5 min. 
Opsamling i plenum 20 min. 
 
• Hvad hedder du og hvor kommer du fra? 
• Hvad håber du at være med til at opnå? 
• Hvordan går det med samarbejdet i teamet? 
• Hvordan går det med at bidrage til idéer til 

hvad der kan være anderledes omkring 
pakkerne? 



Paris 
in the  
the spring 



Hjemmeblindhed? 



Hvad afprøver vi i småskala? 

•  Idéer til ny måde at gøre tingene på 
•  Idéer til justeret måde at gøre tingene på 
•  Idé fra andet afsnit, afdeling, center, 

region, land 
•  Idé fra en helt anden branche, som 

opleves brugervenlig 
• Vi ved ikke om det vil virke hos os? 
• Vi ved ikke hvad det koster? 



Idéer til nye PDSA afprøvninger 

• Hvad ser, hører og hæfter I jer ved 
omkring håndteringen af patienters 
medicinlister og højrisikomedicin? 

• Hvad tager personalet evt. for givet, som 
undrer jer? 

• Hvad kunne være anderledes? 
• Hvordan kunne det anderledes blive 

afprøvet? 



•  Hvad undrer du dig over 
i mødet med afdelingen 
ifht. medicinlister og 
højrisikomedicin? 

•  Hvad kunne være 
anderledes omkring 
medicinlister?  

•  Hvordan ville det 
anderledes se ud i 
praksis? 

•  Hvilken idé har du til en 
PDSA-afprøvning? 

Hvad undrer I jer over? 



Snak sammen parvis 
2 x 2 min 
•  Hvad har du hæftet 

dig mest ved i 
sessionen? 

•  Hvad bringer du dig 
med videre? Nævn 
mindst én ting 

Evaluering 


