
Storyboard 

Dag I – kl. 13.40 – 14.40 
Læringsseminar 9. maj 2016 



Introduktion til storyboard 
•  Mandag d. 9. maj 2016 kl 13.40 – 14.40.  
•  Formålet med sessionen mandag d. 9. maj er at fortælle om 

jeres forbedringsarbejde, lære af hinanden og bruge den 
erfaring og vidensdeling til at komme videre med arbejdet med 
alle pakker 

•  Storyboardet præsenteres af et teammedlem og/eller lokal 
projektleder 

•  I skal printe de udfyldte slides ud og medbringe dem til 
Læringsseminaret i maj. I hænger dem op ved ankomsten 
mandag morgen. 



Hvad er I særligt stolte af ved 
jeres forbedringsarbejde? 
• 1 At forbedringerne begynder at blive 

arbejdet i sig selv 

• 2 At patienter giver udtryk for at selve 
medicingennemgangen er en del af den 
enkelte patients recoveryproces 

• 3 At vi har fået patienter og pårørende 
med i vores forbedringsarbejde 



Hvad har I lært af arbejdet med 
medicinpakken? 
•  Langt bedre overblik både for læger og patienter 
•  Mindsket brug af Polyfarmaci og BZD 
•  Der er ikke længere fejl og mangler i 

registreringen 
•  Bedre forståelse mellem psykiatrien og 

somatikken fx Steno 
•  Kombination af FMK og den nye 

medicingennemgang giver en bedre up-to-date 
oplevelse af den medicin, der tages 

•  Selve medicingennemgangen er en del af den 
enkelte patients recoveryproces 

 



Medicingennemgang 



Hvad har I lært af arbejdet med 
somatikpakken? 
• At der er brug for mere struktureret 

procedure / arbejdsgange for at komme i mål 
fx: 

•  Strukturere gennemgangen så der er fokus på 
blodprøver. Her er udarbejdet PDSA 



Hvad har I lært af arbejdet med 
somatikpakken? 

•  I forbindelse med KRAM faktorerne får vi talt 
med patienterne, men dokumentationen 
mangler. Her er udarbejdet PDSA 



Hvad har I lært af arbejdet med 
somatikpakken? 



Hvad har I lært af arbejdet med 
pakken omkring reduktion af 
bæltefikseringer? 
• Vi har lært at indsatserne hjælper fx: 

•  Der er indført Forbedringstavlemøder både i dag- 
og aftenvagten i et af vores afsnit 

•  Der er indført Sikkerhedsbriefing ud fra en fast 
arbejdsgang 

•  Ved vurdering af risiko for bæltefiksering er vi ved 
hjælp af mange PDSA test i gang med udvikling af 
et ”Triggerskema og Selvkontrolskema 

•  Herudover skal både personale og patienter 
undervises i DAT 

•  Vi skal samarbejde med vores bæltefritafsnit 



Hvad har I lært af arbejdet med 
pakken omkring reduktion af 
bæltefikseringer? 



Hvad har I lært af og om 
samarbejdet med patienter og 
pårørende? 
• Patienter og pårørende kan bidrage med 

mange ideer til forbedringer 

• Det er lærerigt, at se afsnittene med andre 
øjne 

• Man stirrer sig blind i hverdagen 
 



Nævn udfordringer i jeres 
forbedringsarbejde 

• 1 Når patienterne har et forløb over flere afsnit 
og andre afsnit skulle have gjort noget som 
det nye afsnit skal samle op på 

• 2 Det har været for sårbart kun at have få 
patienter og pårørende i forbedringsarbejdet, 
derfor har vi nedsat en gruppe på centeret. De 
deltager på skift i forbedringsarbejdet. 



Hvad er næste skridt for jeres 
arbejde?  

• At der fremover bliver arbejdet mere med 
data. Statistisk tænkning: 

•  Alt er i proces.  
•  Processer varierer.  
•  Processer taler til os gennem målinger.  
•  Almindelig variation er indbygget i enhver 

proces.  
•  Særlig variation tyder på ”Udefrakommende” 

påvirkninger af processer.  
Det skal vi fremover blive bedre til at italesætte 
i hverdagen. 

•    



Indsæt et ordsprog/frase, som 
beskriver jeres arbejde J 

Vil du gå hurtigt – så gå alene 
Vil du gå langt – så gå sammen 
 
Afrikansk ordsprog 

Hørt ved Patient Sikkerheds konference 2016 af Britt Wendelboe, konst. Direktør 
 
 


