
Stine Rasmussen
Projektleder Sikkert Patientflow, Regionshospitalet Randers

Har forbedringsmodellen forbedret noget?
Kl. 15.30 – 16.00

Vilje 



Sikkert Patientflow
Projektleder Stine Rasmussen



Sikkert Patientflow
Mål
• at skabe mere sikre og sammenhængende behandlingsforløb for 

patienterne uden unødig ventetid

• Den rigtige patient i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt med det 
rette behandlerteam

Deltagere
• 12 akuthospitaler fra de fem regioner

Redskaber
• Flowpakken
• Patient- og medarbejderperspektivet
• Forbedringsmodellen



Sikkert Patientflow i praksis...
• Organisering

- Tavlemøder og kapacitetskonferencer

- ”Lex-Randers”

• Ledelsesmæssig bevågenhed
- Styregruppemøder hver 14. dag

- deltagelse i kapacitetskonferencen

• Patient- og medarbejderperspektiv
- Data

- I patientens fodspor/skyggeforløb



• Data
- Systematisk indsamling og synliggørelse af data

• Forbedringsmodellen

• Afdækning af flaskehalse
- Inventering

- I patientens fodspor/skyggeforløb
- Observationsstudier
- Kapacitetskonference

• Kulturarbejde

Sikkert Patientflow i praksis...



Data



Systematisk dataindsamling



Medarbejdertilfredshed og belægning følges ad 
– men hvad bestemmer patienttilfredshed?
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Gennemsnitlig belægningsprocent i akutmodtagelsen

Medarbejdertilfredshed med arbejdsmiljøet i akutmodtagelsen

Patienttilfredshed med ventetiden i akutmodtagelsen



RH Randers i den rigtige retning...
Færre dage med 
overbelægning Færre patienter i lånesenge



RH Randers i den rigtige retning...
Færre genindlæggelser

Færre patienter venter på at 
blive overflyttet fra 
akutmodtagelsen



Forbedringsmodellen i praksis



Igangværende PDSA’er

• Lommekort for behandlingsplaner
• Synliggørelse af data
• Belægningsstyringsaftale
• Opgave- og ansvarsfordeling af 

sygeplejefaglige opgaver
• Koordination mellem 

akutmodtagelsen og sengeafsnittene
• DVT-forløb



Kan vi flytte personale frem for patienter?

• Sætte hele akuthospitalets kapacitet i spil – og 
sikre, at afsnittene hjælper hinanden på tværs

• At flytte personale frem for patienter 
ingen patienter i lånesenge
”den rette patient i den rette senge...”



Hvem, hvad og hvornår...

PLAN
Sygeplejerske fra Intensiv udlånes ved lav belægning til et sengeafsnit. ITA 
ringer kl. 8. Afprøves primo april
DO
Data indsamles på medarbejderoplevelser – både modtagende og 
afgivende afsnits oplevelser
STUDY
Ja, det er en hjælp for et afsnit med høj belægning at modtage hjælp fra 
en udlånt sygeplejerske, idet sygeplejersker besidder grundlæggende 
kompetencer. 
Udlånet var en positiv oplevelse for begge parter. 
Ved større udbredelse efterlyses klar forventningsafstemning i fht. hvilke 
opgaver, man skal kunne løse, når man lånes ud. Der efterlyses også en 
kontaktperson i modtagende afsnit for den udlånte sygeplejerske
Ingen patienter i låneseng på ITA
ACT
Længere prøvehandling med Intensiv. Udarbejdelse af oversigt over 
opgaver, som udlånte sygeplejersker skal kunne varetage ved udlån. Klar 
afgrænsning af tid på døgnet for udlån. 

PDSA 1

Er det en hjælp for et 
afsnit med høj 

belægning, at låne en 
sygeplejerske fra et 

andet afsnit?



Plan/Do/Study/Act...

• Tydelig 
forventningsafstemning

• Evaluering - modtagende 
afsnit og udlånt 
sygeplejerske

PLAN
Sygeplejerske fra Intensiv udlånes ved lav belægning til MS4. 
ITA ringer kl. 8. Fra 20. april – 19. juni
DO
Evalueringsskema udfyldes efter hvert udlån af både den 
udlånte sygeplejerske og modtagende afsnit
STUDY
Ja, det er en hjælp for MS4 at modtage hjælp fra en udlånt 
sygeplejerske fra ITA, idet sygeplejersker besidder 
grundlæggende kompetencer.  Alle har oplevet det som 
positivt, og alle sygeplejersker vil gerne udlånes igen. Positivt 
med kontaktperson og klar beskrivelse af opgaver forud for 
udlån
Ingen patienter i låneseng på ITA
ACT
Fortsættelse af prøvehandling, men til andet afsnit for at se 
om det har samme positive effekt.

PDSA 2



Oversigt over basis sygepleje

• Dialog med afdelingen

• Fokus på afdelingens 
kontekst



Afgrænsninger

• Dagtid (kl. 8-14)

• Tilbagekaldes på maks. 20 min. 

• Når ITAs belægning tillader det

• Ingen patienter i låneseng



Evaluering

• Enkelt spørgeskema
- modtagne afsnit
- udlånt sygeplejerske



Resultater og næste PDSA...

PLAN
Sygeplejerske fra Intensiv udlånes ved lav belægning til MS4. ITA 
ringer kl. 8. Fra 20. april – 19. juni
DO
Evalueringsskema udfyldes efter hvert udlån af både den udlånte 
sygeplejerske og modtagende afsnit
STUDY
Ja, det er en hjælp for MS4 at modtage hjælp fra en udlånt 
sygeplejerske fra ITA, idet sygeplejersker besidder grundlæggende 
kompetencer.  Alle har oplevet det som positivt, og alle 
sygeplejersker vil gerne udlånes igen. Positivt med kontaktperson 
og klar beskrivelse af opgaver forud for udlån
Ingen patienter i låneseng på ITA
ACT
Fortsættelse af prøvehandling, men til andet afsnit for at se om det 
har samme positive effekt.

PDSA 2• Klar forventningsafstemning

• Positivt for modtagende afsnit

• Positivt for udlånte spl

• Ingen patienter i lånesenge

- Afprøves på nyt afsnit...



Implementering

• Ikke længere patienter i lånesenge på Intensiv

• Udlån af sygeplejersker som løsning 

• Udvikling af kulturen på tværs af afdelinger

Og ny PDSA er planlagt...



Effekten af Sikkert Patientflow
• Indlejring af tankegangen bag forbedringsmodellen

• Løbende afprøvninger i småskala
• Kontinuerlig fokus på, hvordan vi kan forbedre vores processer

• Data til understøttelse af processer
- synliggørelse af, hvor vi skal sætte ind

• Relationel koordinering / kulturen
– større forståelse for hinandens vilkår

• Tydelige aftaler 
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