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Hvad har arbejdet med PSS betydet for 
huset og klinikerne?

Hvad har arbejdet betydet

Pressemeddelelse på Ritzau
http://vimeo.com/69298459
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Hospitalsenheden Horsens – disposition

Disposition

1. Et par resultater fra projektet
2. PL’s arbejde på ‘pakkeniveau’ – et eksempel
3. PL’s arbejde på ‘projektniveau’
4. Projektledelse – sammenfattende
5. Hvad gør vi (og projektlederen) fremadrettet?
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Hvad ønskede vi at opnå?

Mortalitet  (HSMR) 15% (ca. halvvejs)

Skader (GTT) 30%      (ca. halvvejs)

� Hjertestop 30%  

� CVK-infektioner 0           (366 dage)

� Respiratorrelateret lungeinfektion 0           (728 dage)  

� Tryksår 50% (5 afd. > 100 dage)

� Genindlæggelser hjertesvigt <10%      

� Postop. mortalitet 20% 

Postop. genindlæggelser 20% 

Og så har vi rigtig flotte resultater på sepsis (35%  ), TOKS og AMI 

Hospitalsenheden Horsens
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Et par af de resultater vi har opnået -
højrisikomedicin

Blodfortyndende medicin: 11 måneder i træk med 
betydeligt færre patienter i blødningsrisiko – resultater 
præsenteret på kvalitetskonference i London 2013

Hospitalsenheden Horsens - resultater
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Hospitalsenheden Horsens - resultater

Et par af de resultater vi har opnået – tryksårspakken

Afdeling Max. antal dage

Hoftebrud
(akut/P5)

254

Intensiv 71 

Kirurgisk afdeling 256 and counting

Kvindeafdelingen >600 dage

Medicinsk P7 107 and counting

Medicinsk M2 110 and counting

Medicinsk -
neurologisk 

145

Ortopædkirurgisk 64



8 ▪ www.regionshospitalet-horsens.dk
11-03-2014 Dansk Selskab for Patientsikkerhed 8

Betydeligt længere mellem AMI-dødsfald

Hospitalsenheden Horsens - resultater

Et par af de resultater vi har opnået – blodprop i hjertet 
(resultatet er ikke endeligt valideret endnu)
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Respirator: Nåede op på 728 dage mellem respirator relateret 
pneumoni (VAP) – billede er fra 600 dages fejringen

CVK: Nåede op på 366 dage mellem CVK-infektioner

11-03-2014 Dansk Selskab for Patientsikkerhed 9

Hospitalsenheden Horsens - resultater

Et par af de resultater vi har opnået – respirator- og 
CVK-pakken



Hvordan har projektlederen arbejdet?

- Et konkret eksempel på pakkeniveau

Projektleder

Søren Schousboe Laursen

Hospitalsenheden Horsens, Danmark.
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Hospitalsenheden Horsens

12 pakker – 3 er blevet gjort nationale
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Hvad indeholder en pakke? Sepsis-pakken 

Hospitalsenheden Horsens
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Hospitalsenheden Horsens

Hvordan ved vi, at en for-
andring er en forbedring?

Hvad ønsker 
vi at opnå?

Hvilke forandringer skal iværk-
sættes for at skabe forbedringer?

Kvalitetsudvikling – hvordan gør vi det?

Mål

Indikatorer + 
måling

Ideer til forandring 
(hypotese)

Ex. Nedbringe sepsis 
dødeligheden

Ex. Antal 
patienter på ITA 
med svær 
sepsis….. Og 
som dør

Ex. Klar 
arbejdsdeling ml. 
afdelinger/faggru
pper, 
hjælperedskaber 
(lommekort mm), 
understøtte 
arbejdsgange 
mm)

P

DS

A P

DS

A
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Hvad har vi konkret gjort – sepsis

� Cheflægen: Sat problematik på
dagsorden overfor afdelingsledelserne

� Tværfagligt netværk
� Audits og cases på tværs af afdelinger
� To retningslinje (huset og intensiv)
� Lommekort
� Fælles AB-strategi – regional AB-strategi
� Undervisning for læger på klinisk morgen
� Undervisning lokalt
� Nyhedsbrev til hele huset
� Sepsis-blodprøvepakke I LABKA
� Ugens tip
� SFI I MidtEPJ for:

1. sepsis (SIRS + infektion) 
2. udredning af svær sepsis/septisk shock
3. Sepsis-tjekliste

Hvor og hvordan har projektlederen spillet ind
– et eksempel

√
√
√
√
√
√

√
√

√
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Hvad har vi konkret gjort – sepsis



16 ▪ www.regionshospitalet-horsens.dk

Sepsistjeklisten i MidtEPJ 

Findes via:

• ’Planlægning’

• ’Periodeplan’

• ’Crtl.O’/højreklik 
’opret standdardplan’ 

• I mappen 
’PSS/fælles’



17 ▪ www.regionshospitalet-horsens.dk

Sepsistjeklisten i MidtEPJ 

Findes via:

• ’Planlægning’

• ’Periodeplan’

• ’Crtl.O’/højreklik 
’opret standdardplan’ 

• I mappen 
’PSS/fælles’
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Hospitalsenheden Horsens - resultater

Et par af de resultater 
vi har opnået –
blodforgifning (sepsis)

35% reduktion i dødelighed –

Resultater præsenteret på 
kvalitetskonference i London 2013



Hvordan har projektlederen arbejdet?

- På projektniveau

Projektleder

Søren Schousboe Laursen

Hospitalsenheden Horsens, Danmark.



20 ▪ www.regionshospitalet-horsens.dk

Opstil organisationen sammen med top-ledelse. 
Klargør hvad der forventes af folk. 

Hospitalsenheden Horsens
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Få operationaliseret jeres indikatorer sammen 
med frontpersonalet – og sæt mål 

Hospitalsenheden Horsens
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Lav en plan over hvilke pakker, hvor og hvornår? 

Hospitalsenheden Horsens
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Netværk på HEH – projektlederens rolle?
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Netværk på HEH
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� HEH strategien: 

� Patientsikkert Sygehus

� EPJ

� Fra patient til borger (Patient empowerment)

�Ledelsessynlighed

� Runder (patientsikkerheds-, TOKS- og wasterunder)

� Månedlige ledelsesmøder og dialogmøder med afdelingsledelser

� Hospitalsledelsen taler om Patientsikkert Sygehus

� Tavlemøder i afdelingerne

� Fejringer af succes'er, nyhedsbreve mm.

� Interne netværk på alle pakker

� Input udefra – læringsseminarer, site visit og studiebesøg

� Kompetenceudvikling – forbedring og innovation som vandmærke

Ikke ’blot’ 12 pakker - hvis vi skulle i mål, og resultater 
fastholdes, skulle kulturen ændres

Kulturarbejdet

Kulturarbejdet
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Hospitalsenheden Horsens 
– ledelsesoverblik

December 12

Afdeling

Pa
k
ke

Februar 14
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� Samme tempo som pr. okt. 2012 = i mål om 68 
måneder => Vi skal accelerere!

� Herefter blev fremdrift mere nøje monitoreret

Byg de brændende broer, der skal bygges!

PSS-delmål og faktisk status
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”Go naked”

� 1 måned efter man starter på pakke

� hvilke indikatorer?

Formidling – synliggørelse af data
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Synliggørelse af data

Eksempel på synliggørelse - sengeafdeling



Projektledelse –

Sammenfattende

Projektleder

Søren Schousboe Laursen

Hospitalsenheden Horsens, Danmark.
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1. Ledelsesfokus

a) På alle niveauer (HL, AL og afsnitsledelser)

- I skal ‘lede jeres ledere’? Hjælp dem med at lede i forhold til 
forbedringsarbejde

• Ex. Ledelsesoverblik og data, ledelsesrunder, få dem 
(velforberedte) ”på ølkassen”

- Start evt. i ‘top’ og ‘bund’, men glem ikke mellemledere for 
længe – de er nøglen til succes

b) Klar organisering – hvem har ansvar for hvad?

c) Synlige ledelser ex. patientsikkerhedsrunder med fokus på 
PSS

Erfaringer på projektniveau
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2. Data – vi skal bruge data for at kunne forbedre os 

a) Baselinemåling – erkende at der er problem (hvis der er)

- Insistér på at afd. skal måle, hvis de kan vise, at de ikke har 
problem, er det OK

b) Klinikere skal ’eje’ data (data for klinikkens skyld)

- Det skal italesættes, at det er deres data og data skal ligge 
lokalt – ikke på en ”fjern” platform

c) Data/målinger skal være hyppige

d) Data skal være synlige/blive brugt i afdelingen

– ellers går vi i blinde og mangler motivation

3. Data - vi skal holde hinanden ’ansvarlige’ (data til ledelserne)

- ex. ledelsesoverblik – ‘data for improvement’ og ‘data for 
judgement’ kan og skal måske gå hånd i hånd – dog i passende 
balance

Erfaringer på projektniveau
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4. Basale kompetencer i data og PDSA/MFI, når tiden er moden

5. Det er vigtigt at finde ’forandringsagenter/champions’

6. Tværfaglighed og samarbejde på tværs af afdelinger/afsnit           
– netværk har virket rigtig godt for os. I skal være med til at drive 
dem frem – netværk opstår sjældent af sig selv

7. Man skal have mandat og ’dristighed’ til at prøve/teste nye ting

a) Skal ikke blive paralyseret af 1000 spørgsmål – JUST DO IT

b) Det er kendt viden, som vi forsøger at sikre, at alle patienter 
får hver gang (det er ikke klinisk forskning) 

c) I er (projekt)ledere, så I skal ikke drukne i detaljen 

8. Det er ikke kun 3 el. 12 pakker der skal indføres – det er en 
patientsikkerhedskultur

VIGTIGSTE POINTE! Kom ud, vær synlig og vær proaktiv – både i 
forhold til din ledelse og frontteams. 

Organisér runder ud til teams og organisér faste møder med ledelsen 
– ellers sker det aldrig/for sjældent.   

Erfaringer på projektniveau



Fremadrettet

Projektleder

Søren Schousboe Laursen

Hospitalsenheden Horsens, Danmark.
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Hvad gør vi fremadrettet

1. Vi vil fastholde de opnåede resultater

2. Vi vil kaste os over andre/nye områder

1. DDKM 2 og akkreditering

2. Andre patientsikkerhedsprojekter

3. Fastholdelse og de nye initiativer implementeres via PSS strukturen og 

arbejdsmetoderne

• Ledelsesfora (ledelsesgruppen, netværk for afdelingssygeplejersker samt 

tværgående netværk)

• Implementering monitoreres som i PSS

• Arbejdsmetoder spredes ud via Innovation som vandmærke

Hvad er Patientsikkert Sygehus?
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Fastholdelsestjekliste – som vi opfylder

Tjekliste for fastholdelse

Punkt på tjekliste Status på nuværende tidspunkt
1. Stærkere integration 
med strategiske 
målsætninger

2. ”PSS-ledere”

3. Fortsæt med at lære af  
data

4. Fokus på patienten –
herunder patientcases 

5. Kommunikation – PSS 
sættes på dagsordenen

6. Skal indgå i 
introduktionen 

7. Styrkelse af PSS 
metoderne

8. Organisering –
herunder lokal 
organisering

PSS er en del af den nye HEH strategi. PSS, 
innovation og FPTB tænkes mere sammen 
(innovation som vandmærke)
- Afdelings- og afsnitsledelsernes rolle (sikre 
fastholdelse i egen afdeling)
- Sponsorernes rolle (sikre fastholdelse på tværs)
Overgår til minimum kvartalsmålinger, når man 
er ’grøn’

Fortsæt med at bruge patientcases – det giver 
motivation

Fortsæt med at sættes fokus på PSS i afdelinger 
– specielt hvis der kommer et ”dyk”
2½ times fælles introduktion ifbm. nyansættelser 
(bliver via nøglepersoner). Skal suppleres med 
lokal introduktion. Forventet opstart 14. sept.

’Innovation som vandmærke’ i samarbejde med 
Innovation og FPTB

Hold fast i lokale systemer og nøglepersoner. 
Nogle netværk fortsætter. Nu mere DDKM-fokus
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I fastholdelsesfasen: 
• Løbende holde øje med data (minimum på kvartalsbasis)
• Tovholder/initiativtager til ’mini-handleplan’ til næste 
møde i ledelsesgruppen, hvis målingerne går i ’rød’ 
(stamafdelingen er ansvarlig for udarbejdelse af 
handleplanen)
• Har ansvaret for opfølgningen på ’mini-handleplanen’ 
(også på tværs af afdelinger). Stamafdelingen har ansvaret 
for implementeringen.
• Har ansvaret for at ’pakken’ i al almindelighed sættes på 
dagsordenen fra tid til anden
• Har ansvaret for at udpege nøglepersoner i forbindelse 
med oplæring af nyt personale i pakken (administrationen 
står for den praktiske planlægning) 
• Støtte op om arbejdet i netværkene - eksempelvis via 
deltagelse i netværksmøder i de respektive netværk     

Sponsorrollen
I implementeringsfasen: 
� Sikre vilje/opbakning til forandringsindsats
� Hjælpe med udvælgelse af og stabilitet i teamet
� Hjælpe teamleder (dag-til-dag leder af team) med at holde fokus på organisationens prioriteter
� Sikre enighed omkring målet for teamets arbejde
� Hjælpe team med at sikre de rammer der er behov for (tid, ressourcer mm.)
� Fjerne barrierer for forbedringsindsatsen
� Sikre fremdrift i teamet
� Kommunikere teamets fremdrift til ledelsesgruppen
� Udvikle en strategi for videndeling (spredning) til andre afdelinger mm.
I fastholdelsesfasen: 
� Løbende holde øje med data (minimum på kvartalsbasis)
� Tovholder/initiativtager til ’mini-handleplan’ til næste møde i ledelsesgruppen, hvis målingerne går i 

’rød’ (stamafdelingen er ansvarlig for udarbejdelse af handleplanen)
� Har ansvaret for opfølgningen på ’mini-handleplanen’ (også på tværs af afdelinger). Stamafdelingen 

har ansvaret for implementeringen.
� Har ansvaret for at ’pakken’ i al almindelighed sættes på dagsordenen fra tid til anden
� Har ansvaret for at udpege nøglepersoner i forbindelse med oplæring af nyt personale i pakken 

(administrationen står for den praktiske planlægning) 
� Støtte op om arbejdet i netværkene - eksempelvis via deltagelse i netværksmøder i de respektive 

netværk
Støtte fra kvalitetsenheden: 
� Hjælp til adgang til data
� Hjælp til indstillinger til HL, ledelsesspor mm.
� Hjælp med udvælgelse af nye teammedlemmer
� Hjælp til præsentationer mm. i forbindelse med videndeling

Hospitalsenheden Horsens
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Kapacitetskonference (Sikkert Patient Flow)

�Fokus på overflytninger/hjemsendelser
�Optimal belægning (rigtige patient i rigtige seng)
�Skabe overblik over huset
�Patientsikkerhed

Huddle-li-hut på Horsens
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� Kompetenceprogram for: 

� Afdelingsledelser 
� Afsnitsledelser/overlæger (3 kursusdage)
� Superbrugere / trænere (6 kursusdage)

� Ledere og medarbejdere er afsted parallelt

� Indhold: 

� Innovations- og forandringsforståelse
� Konkrete redskaber (forbedringsmodellen mm.)
� Innovations- og forandringsledelse

� Status: Ca. ½ delen af ledere og ½ delen af 
trænere igennem. Anden halvdel færdige primo 2014

Innovation som vandmærke
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5. Facilitering/coaching

6. Udvælgelse og 
udvikling af ideer

7. Data, forandrings- og 
innoledelse

Action periode 1 

3. Metoder og værktøjer
(bla. HEH vindmøllen)

Action periode 2 

4. Forandrings- og 
innoledelse

1. Præseance. Intro til ’Innovation som vandmærke’ (uge 39)

Afdelingsledelser Afsnitsledelser og overlæger Superbrugere/trænere

= Mødedag

= Action periode 
(øvelser på HEH)

= Intern HEH aktivitet

Action periode 1 

Action periode 2 

Action periode 4

Action periode 5

Action periode 6 Action periode 3

Fælles opsamling på Hospitalsenheden Horsens

2. Hvad er innovation 
og hvorfor (uge 43-46)

2. Hvad er innovation 
og hvorfor (uge 43-51)

3. Metoder og værktøjer
(bla. HEH vindmøllen)

4. Facilitering

Action periode 3
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Overblik over enkelt 
patient – helt aktuelt

5 minutter

Data fra i går

1 måned

Proaktiv 
handlingsstøtte

- Har vi husket de ting vi skal 
huske ex. TOKS

- Hvor er der ledige senge

- Aktuel ventetid på 
skadestue

Forbedrings-
processer

- Patient sikkert 
sygehus

- UTH

- ”Dagens tal” –
hvordan går det i 
dag – hvor travlt 
har vi?

- Dybdegående analyser
-Langsigtet planlægning/monitorering
-Forskning
-”Sager”, der ruller gennem administration

Aggregerede aktivitetsdata, 
ledelsesinformation mm

Vi kæmper for realtidsdata
- og vi er godt på vej

Hospitalsenheden Horsens
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TOKS på Cetrea

Fremadrettet: Data tilbage til klinikeren

Vi skal understøtte, det vi kræver
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Fremadrettet: Data tilbage til klinikeren

EPJ – SFI 
� Data
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