
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? 
•  Samarbejde med O1 omkring sikkerhedsbriefing 

•  Deeskalering – tænke alternativer + det tager 
den tid det tager 

•  Triggere på Klinisk Logistik skærme; giver godt 
overblik 

•  Psykomotorisk terapeut 
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Hvad har I lært af arbejdet med 
pakken omkring reduktion af 
bæltefikseringer? 
Sikkerhedsbriefing 

•  Sikkerhedsbriefing laves i hvert vagtskifte, dvs.100 % 
•  dog fokus på kvaliteten af selve briefingen. Vi har forsøgt at samle 

data på parametre i sikkerhedsbriefing, men svært at få personale til 
at udfylde dataskema. 



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

Uge 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 
Forhånds-
tilkendegivelse 

0 % 22 %  0% 71 % 50 % - 63 % 31 % 25 % 45 % 

Mestringsskema 0 % 0 % 22 % 43 % 33 % - 43 % 18 %  0 % 11 % 

Brøset 100 % 100 % 100 % 100 % 

Selvmordsrisiko
vurdering 

100 % 100 % 100 % 100 % 

•  Vi bruger brøset og laver selvmordsrisikovurderinger ved indlæggelse på 
alle patienter, 100 %  - derfor måler vi ikke på disse indikatorer længere 

•  Der er ikke så sikre arbejdsgange for mestringsskemaer, som vi troede 

•  Det er svært at lave forhåndstilkendegivelser ved indlæggelse på meget 
syge patienter – derfor mange der ikke bliver spurgt. Dog er der nu oftere 
dokumenteret omkring dette, end før vi satte fokus på det via data 

 



Hvad har I lært af arbejdet med 
pakken omkring reduktion af 
bæltefikseringer? 
Ekstern gennemgang af bæltefiksering 
 •  Review 

•  Erfaringer ind til nu er, at der skal være fokus på dokumentation af 
patientens adfærd i journalen samt på medicinering i forhold til evt. 
manglende medicinering/ høje nok doser 

•  Data 
•  8 review afholdt ud af 10 mulige 
•  8 review ud af 47 bæltefikseringer (uge 8 - uge 17) 

 
•  Tavlemøder 

•  Fokus på deeskalering og alternativer til bæltefiksering 



Resultatindikator 
Antal bæltefikseringer 



Hvad har I lært af og om 
samarbejdet med patienter og 
pårørende? 
•  Deltagelse af pårørende ved udviklingsgruppemøde 1 

gang om måneden 
o pårørende forholder sig kritisk til tiltag 
o pårørende har fokus på hvad der kan gøres 

anderledes, positivt 
o pårørende er realistisk omkring hverdagen i afdelingen 
 

•  Tænker det svært at inddrage patienter og pårørende ved 
½ times teammøder 



Nævn tre udfordringer i jeres 
forbedringsarbejde 
•  Samle data på procesindikatorer 

•  Sikkerhedsbriefing – svært at finde mening med 
dataindsamling, da det gøres i alle vagtlag 

•  Risikovurdering af bæltefiksering – svært at få tid til i 
hverdagen 

•  Svært at handle anderledes ud fra, hvad data viser 

•  PDSA´er 
•  Fungerede godt i starten - nu drukner det i hverdagen 
 

•  Prioritering af hvilket tiltag der skal arbejdes med 
•  Der er mange projekter, så det kan være svært for den 

enkelte medarbejder at overskue 



Hvad er næste skridt for jeres 
arbejde?  

•  Få data på plads 

•  Prioriteringsliste – synliggørelse for personalet, hvad der 
arbejdes med 



Ordsprog som beskriver vores arbejde J 

“The secret of getting ahead is getting 
started.” M. Twain 
 
 


