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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 vi særligt stolte af ved vores 
forbedringsarbejde? 



Hvad har vi lært af medicinpakken 

Ø Struktur -> overblik 



Hvad har vi lært af arbejdet med 
somatikpakken? 

Afdækning af fagfaglig kompetenceudviklingsbehov så tidligt som muligt 
Hele tiden fokus på dokumentationspraksis 



Hvad har vi lært af arbejdet med 
somatikpakken - fortsat 

Fokusering af dataopsamlingsopgaven og opfølgningsdelen skaber sammenhæng 
mellem indsatserne 



Hvad har vi lært af arbejdet med 
pakken omkring reduktion af 

bæltefikseringer? 
Meningsfuldhed – det er nødvendigt at både  
ledere og medarbejdere kan se hvordan en indsats  
kan give værdi for patienten 



Hvad har vi lært af og om 
samarbejdet med patienter og 

pårørende? 

Ø  Vil gerne inddrages 
 
Ø  Vi får værdifuld og nødvendig viden om hvad 

der opleves som betydningsfuldt 

Ø Vi får viden, vi ikke kunne få fra andre 
 
Ø  Patienter henholdsvis pårørende kan bidrage 

med værdifuld viden til hinanden – 
”psykoedukation” 



Tre udfordringer i vores 
forbedringsarbejde 

Ø  Kultur - subkulturer 
Ø  Struktur – tid og overblik 
Ø  Dokumentation og Dataopsamling – 

Manglende konsensus om dokumentation 
(hvor, hvad og hvordan) 



Hvad er næste skridt for vores 
arbejde?  

Indsatsområde Indsats Indsats 

Medicin Konsolidering Spredning 

Somatik Kompetenceudvikling Tests 

Tvang Tests 

Selvmord Tests Kompetenceudvikling 

Generelt Struktur Meningsfuldhed 



Hvis du vil gå hurtigt, så gå alene 
- Hvis du vil gå langt, så gå sammen 

med andre 
-  Maite Nkoana Mashabane, Sydafrika. Minister for internationale 

relationer og samarbejde ved COP 18 december 2012 

 
 


