
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? 

• Forbedrings modellens redskaber/
muligheder bredt ud til andre opgaver og 
organisatoriske forhold 

• Har optimeret fokus på somatik i psykiatri  
• At tænke forbedringsmodel ind i det vi gør 

i forvejen 



Hvad har I lært af arbejdet med 
medicinpakken? 

• Samarbejde med lægerne 
• Medicin er alles ansvar 
• Viden er væsentlig for at kunne 

implementere 



Hvad har I lært af arbejdet med 
somatikpakken? 

 

• Alt eller intet udfordringen 
• Akutpakke – 4 timer 
• Respirationsfrekvens – Saturation 
• Dokumentere hvis pt ikke vil deltage 



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

• Det kræver fokuseret arbejde at opstarte 
en pakke til samlingen & samtidig holde 
dampen oppe på igangværende 

• Data med til at holde igang 
• Sikkerheds briefing har været del P 

svendborg længe- nu mere fokuseret på 
risiko pt’er 



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

• Risikovurdering     
Forhåndstilkendegivelse    

•  trigger-selvkontrol skema 
• Eksternt review- efter alle fikseringer 



Hvad har I lært af og om 
samarbejdet med patienter og 
pårørende? 

• Deltaget i teammøder- vanskeligt at 
definere deres rolle her 

• Deltaget i 15 skridt 
• Cafe møder øger udbredelse/fokus på 

psykiatri     Sikker Psykiatri 



Nævn tre udfordringer i jeres 
forbedringsarbejde 

• Team er sårbart ved fravær 
• Udbredelse gennem organisationen 
•  Implementering af systematik/ ikke 

merarbejde 



Hvad er næste skridt for jeres 
arbejde?  

• Tænk forbedringsarbejde/ikke KUN 
‘’Sikker psykiatri’’ 

- Årsager til mgl. Stabilitet i data 
- Opfølgning på problemområder  
- Tavlemøder rykker på synligheden af 

igangværende tiltag  
- Husk at fejre successer 



Indsæt et ordsprog/frase, som 
beskriver jeres arbejde J 

•  ‘’Troen kan flytte bjerge’’ 
  

Have tro på det = Ingenting umuligt 
 
 


