
Forbedringsmodellen test 
og implementering af 

forbedringer

Ved Tina Lynge 



En lille øvelse.



Hvor gode er 
sundhedsvæsenet til at 
indføre nye tiltag 
(implementere)







17 år

Det tager i gennemsnit 17 år fra 
forskning viser, at behandling 
virker, til behandling er almindelig 
anerkendt og anvendt i under 
halvdelen af de relevante tilfælde.

Kilde: Westfall, J.M, Mold J. & Fagnan L, Practice-based 
research. ”Blue Highways” on the NIH roadmap.
2007 JAMA 297(4) p. 403 



Variation i Kvalitet
Per Ib Ulla Mads Mette Karen Kurt Kaj Nete Hans %

1           90 %

2           90 %

3           90 %

4           90 %

5           90 %

          50 %
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Hvorfor sker der ingen 
forandring?
”Every system is perfectly designed to achieve the results it achieves"  

Don Berwick MD, MPP, FRCP.
(tidl. CEO Institute for Healthcare Improvement)



Ved skrivebordet

Den ”virkelige” verden

Planlægge Planlægge Planlægge Planlægge Godkende

Implementere

Implementering – traditionel 
tilgang

Reinertsen, Bisognano & Pugh (2008)



Praktik foregår i kontekst
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Respektere den kontekst som
praksis foregår i.

1/14/2015



Hvordan god ledelse inspirere
til handling

Simon Sinek 

http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html

http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html


“Insanity: doing the same 
thing over and over again 

and expecting different 
results.”

Albert Einstein, (attributed)
US (German-born) physicist (1879 - 1955) 



Forståelse af den kontekst som
personalet udøver deres pleje og
behandling i.

• Hvad er godt ved den?
• Hvad er ikke så godt?
• Hvad kan forbedres?



Ved skrivebordet

Den ”virkelige” verden

Planlægge

Afprøve og 
modificere

Godkende

Implementere

Implementering gennem 
tilpasning til lokal kontekst

Reinertsen, Bisognano & Pugh (2008)

Afprøve og 
modificere

Afprøve og 
modificere
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Hvorfor bruge forbedringsmodellen?

• Det vi plejer at gøre virker ikke
• Ikke svær at forstå – men vanskelig at bruge
• Afprøvningen foregår i praksis
• Fordi PDSA-test giver spredning og medejerskab
• Fordi den understøtter faglig udvikling



Hvornår ved vi, at en forandring er 
en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer?

Hvad ønsker vi at opnå?
3 spørgsmål

+ PDSA cirkel

Forbedringsmodellen

= forbedringsmodellen
Langley et al. (2009) The Improvement Guide 17



Forbedringer kræver et klart og præcist mål
hvor meget til hvornår

Målinger &                Handlinger



Hvornår ved vi, at en forandring er 
en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer?

Hvad ønsker vi at opnå? 95% af alle 
patienter har en 
behandlingsplan 
inde for 4 timer

Forbedringsmodellen eksempel
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Hvad ønsker vi at opnå?

Forbedring kræver et klart 
mål  fx
tabe 5 kg. inden 30juni

1/14/2015 20



Hvornår ved vi, at en forandring er 
en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer?

Hvad ønsker vi at opnå? Systematisk 
målinger 
Sammenligne med 
sig selv over tid

Forbedringsmodellen eksempel

21Dansk Selskab for Patientsikkerhed



Spørgsmål 2 – hvordan ved vi at en 
forandring er en forbedring?

Målinger som viser om de iværksatte 
forandringer fører til ønskede forbedring

1/14/2015 22



Alt eller intet - HUSK

H
U
S og K
Hele pakken



Hvornår ved vi, at en forandring er 
en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer?

Hvad ønsker vi at opnå?

Handlinger

Forbedringsmodellen eksempel

24



En pakke

• Er et redskab, der understøtter 
systematiske arbejdsgange

• Har til formål at sikre, at alle patienter 
modtager den pleje og behandling, som 
sundhedsfaglige eksperter på forhånd er 
enige om, er den rette

• Det er ikke pakkens hensigt at indføre 
nye pleje- eller behandlingsprincipper 
eller at ændre eksisterende retningslinjer. 



Spørgsmål 3- Hvilke tiltag kan vi i 
værksætte som vil skabe forbedringer?

Opgaver/aktiviteter
• Købe træningstøj
• Melde sig ind i et fitness center
• Abonnere på ”I FORM”
• Sætte sig ind i kost anbefalinger
• Downloade et løbeprogram
• Veje sig

Teste ideer (ændre 
adfærd,

rutiner, arbejdsgange 
m.v.)

• Spise flere grøntsager
• Skære ned på 

sukkerholdige emner
• Opstart løbeprogram
• Sætte billeder på 

køleskabet
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Hvornår ved vi, at en forandring er 
en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer?

Hvad ønsker vi at opnå?
3 spørgsmål

+ PDSA cirkel

Forbedringsmodellen

= forbedringsmodellen
Langley et al. (2009) The Improvement Guide
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Hvad vil der 
ske hvis vi 

prøver noget 
anderledes?

Lad os 
prøve det!

Gik det?

Hvad 
nu? 

PDSA Cirkel til læring og
forbedring Act

Hvad skal 
sættes i værk ?

Ny test?
Næste test?

Implementering
?

Plan
Formål
Spørgsmål og 
arbejdshypotese
Hvem
Hvad 
Hvor
Hvornår

Study
Analyse gennemføres 

og afsluttes
Resultat 

sammenholdes med 
spørgsmål og 

arbejdshypotese

Do
Plan gennemføres
Data indsamles
Problemer 
dokumenteres 
Analyse begyndes

28



Plan

• Formål med afprøvningen
• Hvilket spørgsmål søger I at besvare?
• Hvilken forudsigelse har I om udfaldet af 

afprøvningen?
• Plan for afprøvningen

• hvem, hvad, hvor, hvornår
• Plan for dataindsamling

• hvem, hvad, hvor, hvornår
29



Arbejdshypotese - forudsætning

Aldrig undervurdere værdien af en 
hypotese  



Do

• Udfør den planlagte afprøvning
• Dokumenter problemer og uventede 

observationer
• Indsaml og analyser data
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Study

• Afslut analysen af data
• Sammenlign resultatet af afprøvningen 

med forudsigelsen
• Opsummer hvad I har lært

32



Act

• Hvilke forandringer skal vi foretage?
• Næste cirkel?
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Test af en forandring

3 test principper

• Test i lille skala og opbyg viden sekventielt
• Saml data over tid
• Inkluder en bred vifte af forskellige forhold i 

sekvensen. 



Afprøve ideer i småskala og 
fortløbende test
• At lave ”fejltagelser” uden store konsekvenser for det daglige 

arbejde

• At evaluere på ressourceforbruget og ”bivirkninger” af 
forbedringstiltaget

• At tilpasse forbedringstiltaget til lokale forhold og den aktuelle 
kontekst på afsnit/afdeling/sygehus

• At inddrage personaler fra start og herigennem få feedback

• Afdække kompetenceudviklingsbehov 



Lav afprøvningen mindre end 
oprindeligt tænkt



Gå fra 1 til 3 til 5 til MANGE



Flere parallelle serier af PDSA

Screening Tjek af 
hjælpemidler

Involvering 
af pårørende

3
8



Små skala afprøvning af forandringer

• En enhed - afsnit- afdeling
• En dag - en vagt
• En patient
• En sygeplejerske - en læge





Plan-Do-Study-Act
i praksis

• Øvelse ved bordene



Nu skal vi lege



Læringspointer

• Opsamling i plenum



Data.

Diskutere to og to

1. Hvorfor bruger vi data i 
forbedringsarbejdet?

2. Hvornår bruger vi data i 
forbedringsarbejdet?



• Fordi data brugt rigtigt kan understøtte 
forbedringsprocessen og give os ideer til hvad der virker.

• Fordi data brugt forkert, kan få os til at tro at det vi gør 
virker eller ikke virker!

Hvorfor har vi så stor fokus på data?



Kan vi forkaste 
nulhypotesen?

Hvordan klarer vi 
os i forhold til …?

Set over tid, er der så tegn til, 
at kvaliteten bliver bedre?

Forsker Kvalitetsmedarbejder Forbedringsagent



Tre syn på data

Forskning Kontrol Forbedring

Formål Skabe ny viden
(Hvad)

Dokumentere, bedømme 
og sammenligne 
(Hvor godt)

Implementere 
eksisterende viden
(Hvordan)

Modtager Ekstern Ekstern/intern Intern

Hypotese Statisk Ingen hypotese Dynamisk

Variation Kontrollér Justér Studér

Stikprøve ”Stor” Ingen stikprøve ”Lille”

Målehyppighed En eller få målinger Kvartaler, år Dage, uger, måneder

Statistiske metoder Komparative metoder 
(t-test, chi2, 
regression, …)

Deskriptive metoder 
(gennemsnit, spredning, 
…)

Procesanalyser 
(statistisk 
processtyring)

Ref. Solberg et al 1997



Formålet med målinger i 
forbedringsarbejdet

• Læring

• Visuelt overblik

• Indikation af problemområder

• Motivation for forbedringsarbejdet



Hvornår ved vi, at en forandring er 
en forbedring?

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer?

Hvad ønsker vi at opnå?

Data når vi vil studere forbedringer:
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Dataindsamling er også en 
proces(ser)

Tidstro dataindsamling

• Daglig registrering
• Integreret arbejdsgang
• Mulighed for at reagere
• Fælles ansvar  

Ugentlig opgørelse

• Overblik
• Hvordan klarer vi os? 

Brug af 
seriediagrammer (plotter 
data over tid)
• Forstå systemet
• Studere variation
• Studere forandringer 

over tid (forbedrer vi 
os?)



A P
S D

A P
S D

A P
S D

A P
S D

Cirkel 1: Afprøvning i lille skala, kontekst med størst 
chance for succes

Cirkel 2: Afprøvning i lidt større skala

Cirkel 3: Afprøvning i lidt 
vanskeligere kontekst

Cirkel 4: 
Afprøvning i 
større skala

PDSAer – udvikling af 
gode arbejdsgange for 
brug af data

52



Når man har fundet en god proces:

• Så vidt muligt:
• Bevar samme proces over tid 
• Undlad at ændre på definitioner
• Undlad at ændre i studiepopulationen (ex. ved at 

tilføje data fra nye afdelinger)



Tidstro vs. audit

• Opsamling af data i den kliniske proces
• kan være lettere
• giver mulighed for umiddelbart at rette en mangel
• kræver ofte at flere kan foretage indsamling
• forbindelse 

• Indsamling ved audit af journaler
• kan gøres, når som helst
• giver ikke mulighed for at forbedre behandlingen af den enkelte patient
• kommer ofte til at hvile på én person



I dag blev 1 af vores patienter ikke screenet for tryksår

I sidste måned blev 85% af vores patienter screenet for 
tryksår

Sidste år var der 50 nyerhvervede tryksår per 1000 
sengedage på jeres afdeling

Forbedringsdata er tidstro data



Vi måler ikke for…

• at kontrollere
• at benchmarke
• at kunne skælde nogen ud
• at levere tal til forskning



Vi har brug for data af 2 grunde

• For at se om vi har nået vores mål
• For at se om de forandringer vi laver er 

forbedringer eller bare forandringer



2

Hud

Underlag/hjælpemidler

Stillingskift/mobilisation

Kost

3 4 5 6 7 8 9 1
0

543 876 9 101 2



Alt eller intet



Alt eller intet - HUSK

H
U
S og K
Hele pakken
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Dødelighed efter operation
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Forskellige niveauer

• Direktøren har brug for at vide hvor mange 
tryksår har vi i kommunen

• Områdelederen har brug for status på 
indikatorerne i eget område

• Den enkelte medarbejder har brug for at vide 
hvordan det går i min egen gruppe i dag/igår



Stjæl ideer fra andre og afprøv dem

6
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Kom i gang !

• Hvad ønsker vi at opnå?
• Hvad
• Hvorfor
• Forventet resultat

• Hvordan ved vi om en forandring er en 
forbedring?

• Indikator (proces, resultat, ligevægts)
• Hvilke forandringer skal gennemføres? 
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