
Velkommen 



Ny direktør 
Inge Kristensen 
-  Muusmann 
-  Kvalitets- og 

udviklingschef i 
Region H. 

-  Centerchef i 
social og 
sundhed i 
Ballerup 
kommune  



Ny strategiplan 



•  KVALITETSPROGRAMMET BESTÅR AF TRE 
HOVEDELEMENTER 

• Få ambitiøse nationale mål for sundhedsvæsenet. 
• Etablering af lærings- og kvalitetsteams på udvalgte områder. 
• Et nationalt ledelsesprogram 
•  Systematisk inddragelse af patienter og pårørende, 

værdibaseret styring og arbejdet med sundhedsdata 

Sikker Psykiatri – Sikker kontekst 



Volumen 
Værdi 

Opdatering af ledelse og kompetencer til det 
nye kvalitetsprogram  



Volumen 
Patienttilfredshed 

”Bundlinje” 
Kvalitetskontrol og 
kvalitetsafdelinger 

Værdi 
Patienter og borgere som partnere 
Fokus på reduktion af spild og på 

helhed (”triple aim”) 
Forbedringer som en del af det 

daglige arbejde 

Opdatering af ledelsen til det nye 
kvalitetsprogram  





…2017, 2018, 2019…  

Time… 

Time… 

Time… 









Velkommen til læringsseminar 
#10 



Sidste gang -10. nov. 



Sikke en uge igen…  



Simon Feldbæk Peitersen 
 
Kontaktinformationer 
Mail: sfp@patientsikkerhed.dk 
Tlf.: +45 51 52 78 17  
 
 



 
 

Forbedringsrejsen 



Mål for Sikker Psykiatri  
Reducere skader og 

overdødelighed 
Kliniske interventioner: 

Medicin – polyfarmaci og 
samtidig beh. Med benzo 

Somatisk sygdom 
Reduktion af 

bæltefikseringer – 50 % 
Forebyggelse af selvmord – 

under indlæggelse og 30 
dage efter udskrivelse  

 
Opbygge varig platform for 
forbedringsarbejde – være i 

stand til at arbejde på 
denne måde også efter 

projektet 
 

Skalering og udbredelse til 
den øvrige psykiatri – nat. 

Impl. 

Ledelse 
 

Samordne mål og strategier 
med Sikker Psykiatri 

Pt.Sikkerhed øvest på 
dagsordenne 
Dataoverblik 

Patienter og pårørende 

Individuelle niveau 
Samarbejde med teams 

Afsnit 
Sygehus 
Region 

Kliniske interventioner 

Patientsikkerhedspakker: 
Medicinpakken 
Somatikpakken 

Reduktion af bæltefikseringer 
Forebyggelses af selvmord 

Støttesystemer 

Kapacitetsopbyg. 
Læringssystemer 

Datasystem 
Projektinfrastruktur 

Projektorganisation 

Projektsekretariat 
Styregruppe 

Faglig følgegruppe 

Lokale projektorg.  

Mål Primære drivere 

Ideer til afprøvninger (P
D

S
A’ere) 

Sekundære drivere 

D
ata D

ata D
ata D

ata 

N
am

e the nam
es…

 



Formål med læringsseminaret 
•  At give et samlet overblik over projektets historie 

– fra start til nu  
•  At få inspiration og ideer til, hvad der skal til og 

hvordan projektet kan fortsætte og spredes til 
øvrige psykiatri 

•  At dele viden, gode erfaringer fra de forskellige 
indsatser 

•  Få inspiration fra eksterne oplægsholdere 

 



Mål for læringsseminaret 
1.  ≥ 125 deltagere (med det hele J) 
2.  5 psykiatriledelser repræsenteret 
3.  ≥75 % af deltagerne scorer 6 eller 7 i evalueringen  
4.  Få oversigt over projektets historie og vej fremad 
5.  Dele viden og få indsigt til videre arbejde ift. 

indsatserne  
6.  Få inspiration og indspark til, hvordan 

forbedringsmetoderne kan anvendes i dagligdagen 



Program I 
09.30 – 10.00	   Velkomst til læringsseminar 10 

Plenum  
v. Inge Kristensen, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Simon Feldbæk Peitersen, projektleder, 
Dansk Selskab for Patientsikkerhed	  

10.00 – 10.45	   Projektets historie og vejen fremad 
Plenum  
v. Vibeke Rischel, sundhedsfaglig chef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed 
 	  

10.45 – 11.00	   Pause 
  
 	  

11.00 – 12.00 
 	  

Skalering, spredning og drift – gode eksempler fra ind- og udland 
Plenum  
v.  Simon Tulloch, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed 
 	  

12.00 – 13.00	   Frokost 
Restauranten	  



Program - eftermiddag  
13.00 – 14.00 
 	  

Parallelsessioner:  
Session A: Medicinpakken (Lokale: U1) 
-  Styrelsen for Patientsikkerhed: Pia Knudsen, farmaceut, højrisikolægemidler 
-  Region Syddanmark/OUH: Mette Gulløv, farmaceut, fokus på polyfarmaci og medicingennemgang mv. 
 
Session B: Somatikpakken (Lokale: U6) 
-  Region Sjælland: Somatisk sygeplejerske, Pia Gøtz Lund 
-  Struer kommune: VBA-metoden, Mia Lundquist Jensen, projektleder 
-  Region Midtjylland: VBA-metoden i psykiatrien: Maja Hermansen, sygeplejerske 
 
Session C: Reduktion af bæltefikseringer (Lokale: T7/T8) 
-  Region Syddanmark: Psykiatrisk afd. Esbjerg, Jens Egon Hansen, oversygeplejerske og funktionsleder 

Anne-Grethe Borch Lauridsen 
-  Region Hovedstaden: Psykiatrisk Center Ballerup og Glostrup (Skypeoplæg) 
 
Session D: Selvmordsforebyggelse (Plenum) 
-  Region Nordjylland: Mobilt akutteam, N7, Frederikshavn, Lotte Hansen 
-  Odense Kommune: Samarbejde med B & U i Odense, Vibeke G. Thomsen, Børne- og Ungelæge.  

 	  
14.00 – 14.30	   Pause 
14.30 – 15.30	   Parallelsessioner (fortsat): Oplæg fra projektenhederne (sessionslokalerne) 

15.30 – 16.00	   Pause 
16.00 – 16.45	   Parallelsessioner (fortsat): Opsamling og læring (part 3/3), Opsamling og læring fra sessionerne (part 1/3 og 2/3) 

(Sessionslokalerne) 
16.45 – 17.00	   Afslutning på dag 1 
18.30 – 21.00	   Middag,  Restauranten	  



Program dag II 
08.30 – 09.00	   Godmorgen og program for dag II 

	  
09.00 – 10.00	   Storyboard vedr. patient- og pårørendeinddragelse 
10.00 – 10.30	   Pause 
10.30 – 12.00	   Regionernes lærings- og kvalitetsteams 

v. Tina Willemann, faglig leder, DEFACTUM, Region Midtjylland	  

Netværk og Sikker Psykiatri 
v. Simon Tulloch, chefkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed 
v. Søren Brogaard, Region Nordjylland/Thisted Kommune	  

12.00 – 13.00	   Frokost i restauranten  
	  

13.00 – 14.15	   Parallelsessioner – forbedringsmetoder (vælg én session) 
Session 1: Nye forbedringsprojekter – how to… (Lokale U1) 
Session 2: System of Profound Knowledge – brug det i dit daglige arbejde (Lokale U6) 
Session 3: Data, seriediagrammer og pareto-analyse (Lokale T7/T8) 
Session 4: Fastholdelse – så vi sikrer, at forbedringerne bliver varige (Plenum) 
Session 5: Ledelsessession (Lokale T12) 

14.15 – 14.45	   Pause 

14.45 – 15.45	   Hvad ønsker vi at opnå? 
Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring?  
Hvilke ideer ønsker vi at afprøve? 

15.45 – 16.00 
 	  

Afslutning & tak for denne gang – vi ses til LS11 den 2. oktober i Kolding 

16.00 – 16.30	   Transport til Fredericia station – bussen afgår fra Trinity kl. 16.05 



Hvem er vi – blå navneskilte 



Kameramand og film 
•  Der vil blive optaget en række små film i dag… 
•  Hvis du vil være med, så sig til… 
•  Der vil også være lidt optagelse fra plenum 

(dækbilleder) – så husk at smile J - vil blive brugt 
på hjemmeside.  



Gennemgående opgave 
•  På bordet ligger en masse ting 
•  Forbedringsmodellen 

•  Tre spørgsmål 

•  I løbet af seminaret skal I udfylde de tre spørgsmål – 
inden for et givent tema (vælger selv) 

•  Deadline 1. juni kl. 14.45 

•  Twitter 





Hvorfor? 
•  Øve sig i at bruge de tre spørgsmål i 

forbedringsmodellen 
•  Få struktureret sin læring på seminaret 
•  Fx sidder I sammen med andre, der interesserer 

sig for samme tema som jer à dele jeres indsats 
med dem 

•  Have formuleret mål og ideer, som I vil prøve når 
I kommer hjem 



Go’ fornøjelse 
 

Lyt, lær og bliv inspireret 
Deltag aktivt – brug tiden konstruktivt 

 



Projektets tidsrejse… 
•  Sundhedsfaglig chef, Vibeke Rischel 


