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Budskaber

Implementering = alle får det de skal ha’

En størrelse vil ikke passe på det hele

Design systemer, uafhængig af mennesker

Simplificer



Ved du om dine patienter får den bedste
behandling hver eneste gang? 

Hvorfor – hvorfor ikke?



Tænk på et produkt eller en service, som hver
gang fungerer, lige meget hvornår det er eller

hvilken situation det er
-og-

Tænk på en tilsvarende produkt eller en service 
som ikke fungerer hver gang?

Hvorfor er der forskel ? 



Det vi ved…. Det vi skal

De fleste får det meste…….



Det vi 
ved

Det vi skal 

Vi får alle det 
hele……





Struktur
+ 

Proces 
= 

Resultat Donebedian 1966



95%



=Kørsel/

bevægelse 

+
Automat/manuel gear
Anvendelse af kobling

Orientering i spejle
Afstandsregulering
Fletning i trafikken

Signalgivning
Acceleration/Fart



Procesmåling

Antal udskrevne patienter, hvor alle 
elementer i medicingennemgang er 
opfyldt.

Antal udskrevne patienter

=
95% patienter, har fået 
foretaget 
medicingennemgang 



95%

Hvordan kommer man 
derop? 



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 af gangen indtil der 

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

grupper
Indbyg i eksisterende velfungerende 

arbejdsgange 
Design til automatik



Intensivering 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. 



Måling

Hyppige målinger over tid afgør om processen er forbedret

Tæt på Teamet indsamler data med disciplineret tilgang til det aftalte tempo

Der udvælges testgrupper (segmenter)

Procesmålinger bør altid udføres af Tæt på Teamet

Der er brug for resultatmål, men behøver ikke udføres af Tæt på Teamet

Resultatmål kan være 0 eller 100% - mens procesmål bør være 95%  



Hvad bidrager til 80-90 % 

Standard udstyr, standard skemaer, protokoller og
vejledninger

Tjeklister

Feedback på data

Fokusere og “stramme op”

Opmærksomhed og uddannelse



Hvad bidrager til 95 % 
Hjælpesystemer og reminders, der er bygget ind i
systemet

Det det er rigtigt at gøre er førstevalg

Redundans bruges

Udvikling af design – strategi

Vaner og mønstre erkendes og bringes i design

Standardisering af processer



Analyser jeres test og 
implementeringsstrategi

Spørgsmål Din evaluering

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? 
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2. Hvornår ved vi, at en forandring 

er en forbedring?

3. Hvilke forandringer kan iværksættes 

for at skabe forbedringer?

1. Hvad ønsker vi at opnå?

Forbedringsmodellen (Kap. 5)

Udvikl en forandring (Kap. 6)

Afprøv en forandring (Kap. 7)

Implementer
en forandring (Kap. 8)

Spred en 
Forbedring
(Kap. 9)

Gennembruds-
resultater

Videnskab om forbedringer Kap. 4
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