
Test og tempo  
Implementering, fastholdelse 

og spredning 



Every system is perfectly designed to get the results it gets.
Paul Bataldan



Hvad er jeres system designet til 
at opnå ??
• 95% compliance på en pakke?
• 95% compliance på alle pakker? 
• Daglige data?
• Ugentlige data?
• Månedlige data?
• Daglige PDSA afprøvninger?
• Ugentlige PDSA afprøvninger?
• Månedlige PDSA afprøvninger?



Data er proces – data er patienter



Tidslinie for pakker

Medicin
Somatisk sygdom

Selvmordforebyggelse
tvang

Patient og pårørende pakke 
Ledelsespakke 

2014 31.12.2016



Forbedringsmodellen

Hvornår ved vi, at en forandring er 
en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer?

Hvad ønsker vi at opnå?
3 spørgsmål

+ PDSA cirkel

= forbedringsmodellen

Langley et al. (2009) The Improvement Guide



Fastholdelse og spredning

• Hvilke erfaringer har I med fastholdelse af 
forbedringstiltag? 

• Find 3 eksempler fra egen afdeling hvor det er lykkedes at 
fastholde nye initiativer – hvad bidrog til jeres succes?

• Find et eksempel fra egen afdeling hvor det ikke er 
lykkedes at fastholde nye initiativer – hvorfor lykkedes det 
ikke? 



Forbedringsmodellen

Hvornår ved vi, at en forandring er 
en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer?

Hvad ønsker vi at opnå?
3 spørgsmål

+ PDSA cirkel

= forbedringsmodellen

Langley et al. (2009) The Improvement Guide



Forudsætninger for spredning er 
en ”prototype”
• En stabil proces med 7 datapunkter over 95%
• Compliance på 95% fastholdt over 6 mdr. 



Definition på  implementering



95%

Hvordan kommer 
man derop? 



Budskaber

Implementering = alle får det de skal ha’

En størrelse vil ikke passe på det hele

Design systemer, som ikke er personafhængige

Simplificer – gør det nemt at gøre det rigtigt 



Hvad man (ikke) skal gøre…. 
NEJ
Bruge måneder på at skrive instrukser
Diskutere for meget på personalemøder i 

store plenum
Bruge tjeklisten på alle patienter de 

næste 14 dage – herefter evaluer
Forvente at en proces kan bruges på alle 

patienter
Designe processer der kræver yderligere 

årvågenhed, fokus og ekstra arbejde. 

JA
Brug PDSA til at afprøve og modificere, det der 

passer i den lokale kontekst 
Afhold læringssparring 10 minutter om dagen 

med dem, der er der
Brug tjeklisten på en patient ad gangen indtil 

der er læring nok til at skalere op
Design forskellige processer til forskellige 

grupper
Indbyg i eksisterende velfungerende 

arbejdsgange 
Design til automatik



Hårdt arbejde og øget fokus….

• Er prisværdigt – men ikke en god design 
strategi

• Er nødvendigt – men ikke nok til at opnå
og fastholde en proces på 95%

• Føles komfortabelt fordi vi er opdraget til at 
forvente vores kollegers øgede fokus og
“tænk, løb og arbejd” hurtigere – tilgang. 



IHI Reliable Design Methodology

• Start småt – segmenter populationen

• Tegn processen i et flow diagram

• Identificer defekter i alle trin af processen

• Anvend forbedringskoncepter og standardisering

• ‘back-up plan’  or redundancy

• PDSA-PDSA-PDSA

• Mål – mål- mål
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Forandringskoncepter – i alt 72

• Eliminer kvalitets problemer
• Adresser problemer 
• Imødekom brugernes forventninger
• Fjern fejl
• Håndter variation

• Reducer omkostninger og forbedre kvalitet
• Fjern spild
• Forbedre workflow
• Reducer tidsforbrug

• Involver brugere
• Ledelse 



Flere parallelle serier af test

Medicin SomatikpakkeData 
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Passiv 
spredning/diffusion

• Sker ubesværet 
gennem sociale 
netværk

• http://www.youtube.co
m/watch?v=lbaemWIlje
Q

• Planlagt proces 

To former for spredning
Aktiv 
spredning/dissemination

Kilde: Fremskryde spredning af god praksis. Fraser 2007

http://www.youtube.com/watch?v=lbaemWIljeQ


Roller i spredning

• Kilden - afsender, vise, dele og støtte 
• Adoptanten – modtage, tilpasse og 

implementere
• Facilitatoren – forbinde og sætte i stand 

til



Spredningstype

• At strø – fx en retningslinie der skal 
implementeres af alle

• At omstille – noget skal flyttes fra en 
kontekst til en anden 

• At dele – prototyper af god praksis 
spredes til andre afdelinger

• At udstrække – fx samme type proces i 
andre faser af et forløb



The IHI Spread Model



De syv spredningssynder
(hvis du gør dette vil spredning mislykkedes!)

#1  Start med en stor pilot 

#2  Find en person som vil gøre alt 

#3  Forvent at fokus og hårdt arbejde vil løse problemet

#4  Hvis en pilot virker spred/kopier den til hele systemet

#5  Giv pilotteam ansvar på spredning i hele systemet

#6  Se på proces og resultat data kvartalsvis

#7  Tidligt fokus på forbedringer i resultat uden
opmærksomhed på stabil proces



Parathed
Aktuelle situation Modstand Ligegyldighed Parat

Lille tiltro til at 
ideen vil 
medføre 
forbedring 

Omkostning 
ved fejltagelse 
er stor 

Afprøvning i 
meget lille 
skala

Afprøvning i 
meget lille 
skala

Afprøvning i 
meget lille 
skala

Omkostning 
ved fejltagelse 
er lille

Afprøvning i 
meget lille 
skala

Afprøvning i 
meget lille 
skala

Afprøvning i lille 
skala 

Stor tiltro til at 
ideen vil 
medføre 
forbedring

Omkostning 
ved fejltagelse 
er stor 

Afprøvning i 
meget lille 
skala

Afprøvning i lille 
skala

Afprøvning i 
stor skala

Omkostning 
ved fejltagelse 
er lille

Afprøvning i lille 
skala

Afprøvning i 
stor skala

Implementering



Vejen til succes?
• Skab viljen til

forandring
• Identificer ideér
• Strategi for 

udførelsen af
ideérne

Will-ideas-execution



Analyser jeres test og Implementerings-
strategi
Er forbindelsen mellem resultat og proces tydelig? 
Er forandringen primært baseret på intensivering og øget 

fokus? 
Er der anvendt I mere eller mindre grad en form for 

segmentering? 
Er afprøvning ved at blive en integreret del af standard 

joblisten? 
Bruges der nogen systematisk design metodologi?
Bliver småskalaafprøvning brugt I et hurtigt tempo? 
Foregår dataindsamling/læring hyppigt nok? 



Opnå succes
• Teams anvender andre forbedringsmetoder end hårdt

arbejde, fokus og undervisning

• Teams deler data med andre

• En realistisk projektlængde

• Fokus på proces frem for resultat

• Teams samarbejder med leder og beder om hjælp til

fjernelse af barriere




	Test og tempo  Implementering, fastholdelse og spredning 
	Dias nummer 2
	Hvad er jeres system designet til at opnå ??
	Data er proces – data er patienter
	Tidslinie for pakker
	Forbedringsmodellen
	Fastholdelse og spredning
	Forbedringsmodellen
	Forudsætninger for spredning er en ”prototype”
	Definition på  implementering
	Dias nummer 11
	Budskaber
	Hvad man (ikke) skal gøre…. 
	Hårdt arbejde og øget fokus….
	IHI Reliable Design Methodology
	Forandringskoncepter – i alt 72
	Flere parallelle serier af test
	To former for spredning
	Roller i spredning
	Spredningstype
	The IHI Spread Model
	De syv spredningssynder �(hvis du gør dette vil spredning mislykkedes!)
	Parathed
	Vejen til succes?
	Analyser jeres test og Implementerings-strategi 
	Opnå succes
	Dias nummer 27

