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Læringsmål for sessionen

Efter sessionen kan du:
• Forklare forbedringsmodellen 
• Forklare de fire trin i en afprøvning med 

PDSA-cirklen
• Forklarer at du lærer i det tempo du 

afprøver forandringer
• Begynde at anvende PDSA-cirklen til 

afprøvninger af forandringer i praksis
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Program

1. Akt: Hvad er forbedringsmodellen?
2. Akt: Hvad er en PDSA-cirkel?
3. Akt: Kom godt fra start med PDSA-

cirkler i praksis ved øvelse
4. Akt: Tips og tricks til at komme godt i 

gang med at lære af PDSA-cirkler



1. Akt

Hvad er 
Forbedringsmodellen?



Læringsrejsen er begyndt…



Forbedringsmodellen
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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?

Langley et al. (2009) The Improvement Guide
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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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Øger kapaciteten til forbedringer

Hvad …. Hvordan…
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Øger 
evnen 
til at 
skabe 
forbed-
ringer

Langley, Moen m.fl.(2009): 
The Improvement Guide
Kapitel 4 s. 76



2. Akt

Hvad er en PDSA-cirkel?



Vi afprøver forandringer af 
arbejdsgange

“Al forbedring er en forandring, men 
ikke al forandring er en forbedring”

Langley et al. (2009) The Improvement Guide 



INSANITY IS



Hvornår afprøver vi?

• Ny og IKKE afprøvet forandring
• Afprøvet forandring og en forbedring:

• Vil det virke hos os?
• Er der opbakning og vilje hos os?



Hvad vil der 
ske hvis vi 

prøver en ny
arbejdsgang?

Lad os
prøve det!

Hvordan
gik det?

Hvad er
næste

skridt?

PDSA Cirklen

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



Plan

• Formål med afprøvningen
• Hvilket spørgsmål søger vi svar på?
• Hvilken forudsigelse har vi om resultatet 

af afprøvningen?
• Plan for afprøvningen

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

• hvem, hvad, hvor, hvornår
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Do

• Udfør den planlagte afprøvning
• Skriv observationer ned i stikord fx 

• Gik det forventet eller overraskelser
• Indsaml og analyser data

15



Study

• Afslut analysen af data
• Sammenlign resultatet af afprøvningen 

med forudsigelsen
• Opsummer hvad I har lært
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Act

• Hvilke forandringer skal vi foretage?
• Forsætte i større skala?
• Begynde at modificere teori og forudsigelse?
• Holde op med denne afprøvning

• Næste PDSA-cirkel?
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Gør afprøvningen mindre end 
oprindeligt planlagt



Hyppige afprøvninger i meget lille 
skala

• En patient
• Et afsnit – én stue
• En dag
• Et vagtskifte
• En SOSU-assistent
• En sygeplejerske
• En læge

19Langley, Moen m.fl.(2009): The Improvement Guide, Kap. 7, s.146



Gå fra 1 til 3 til 5 til MANGE

Langley, Moen m.fl.(2009): The Improvement Guide, Kap. 7, s.146
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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

Afprøv gradvist i
vanskeligere 
kontekst

Langley, Moen m.fl.(2009): The Improvement Guide, Kap. 7, s.146



Afprøvning af skema til vitale værdier



Afprøvning af patientkort



Afprøvning af manual til KRAM 



Afprøvninger der ”fejler”

“I did not fail one 
thousand times; I found 
one thousand ways how 
not to make a light 
bulb.”

Thomas Edison
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Der er kun en PDSA afprøvning, hvis…

• Den var planlagt (P), inkluderet i planen for at samle 
data

• Planen blev udført (D), og data blev indsamlet
• Data blev analyseret (S)
• Videre handling (A) var baseret på læring (S)



Tempo i forbedringsarbejdet



Afprøvninger i småskala giver
mulighed for:
• Gradvist at opbygge viden om hvilke forandringer, der 

er en forbedring

• At tilpasse forandringstiltaget til de lokale forhold 

• At lave ”fejltagelser” uden store konsekvenser for det 
daglige arbejde og patienterne

• At evaluere ressourceforbruget og ”bivirkninger” af 
forandringstiltaget

• At inddrage personalet fra start og herigennem opbygge 
graden af tiltro til forandringen og høste de gode idéer

• Afdække kompetenceudviklingsbehov 
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3. Akt

Kom godt fra start med 
PDSA-cirkler i praksis 



Agenda:

1. Bagrund for øvelsen
2. Introduktion til øvelsen
3. Gennemføre øvelsen
4. Opsamling af læringspointer fra 

øvelsen



Baggrund for øvelsen om PDSA

• Viden skabes gennem afprøvninger i 
praksis vs. møjsommelig planlægning ved 
skrivebordet

• Afprøvninger er små og hyppige
• Teori og forudsigelse skaber læring af 

afprøvninger 
• Læring fra andre team kan øge tempoet i 

læringen
• Målinger behøver ikke at være besværlige 

og understøtter læringen



Introduktion

Ved hvert bord vælges 4 teamroller: 
1. Kliniker: Behandler patienten
2. Tidtager: Måler tiden med stopur
3. Kvalitetskonsulent: Vurderer kvaliteten
4. Sekretær: Registrerer tid og kvalitet i 

diagram



Vurdering af kvaliteten

Score Krav
3 Alle dele er placeret korrekt på Sam
2 Alle dele er placeret på Sam, men en 

eller flere sidder forkert
1 En eller flere dele er ikke placeret på 

Sam





A P
S D

A P
S D

Cycle 1:

Cycle 2:

Cycle 4:

Cycle 3:

• Forandring bygger altid på en 
forudsigelse; ”Hvis forandringen 
gennemføres, så vil det 
resultere i x forbedring”

• Forudsigelser bygger på en 
forudgående teori

Langley, Moen m.fl.(2009): The Improvement Guide, Kap. 7, s. 139-148

Uden forudsigelse ingen læring

P P P P

D D D DS S S S

A A A A



Hvorfor denne øvelse om PDSA?

• Forstå effekten af hurtige afprøvninger med 
PDSA

• Forstå at forudsigelse kræver teori og er en 
forudsætning for læringen af afprøvningen

• Demonstrere værdien af teamsamarbejde 
• Demonstrere værdien af videndeling og læring 

af andre
• Erfare hvordan man kan samle tidstro data



4. Akt

Tips og tricks til at komme 
godt i gang med PDSA-cirkler



20%

80%

Måling

Udfør afprøvninger 
med PDSA-cirkler 

og opbyg viden om 
hvad der er en 

forbedring. 

Huskeregel: Fordeling af 
tid mellem måling og 
forbedringsarbejde 
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Tips og idéer til 
forbedringsarbejde i team

• Sæt klare mål
• Hav tydelige rollefordelinger i teamet
• Afprøv forandringer hyppigt og i småskala
• Træf beslutninger ud fra data
• Evaluér løbende
• Test som fejler, fører til læring



System til læring af afprøvninger

Ugentlige teammøder:
• Planer for afprøvninger lægges
• Fordeling af ansvar for afprøvninger
• Afprøvninger af flere forandringer 
• Opsamling af læring fra afprøvninger
• Planer for næste afprøvninger
• Logbog 



Eksempel på dagsorden til 
teammøde

• Opdaterede data i seriediagram drøftes
• PDSA’er fremlægges og drøftes
• Ud fra data, resultater af afprøvning og 

idéudveksling, planlægges næste skridt i 
afprøvninger

• Opgaver fordeles i teamet, hvem afprøver 
hvad?

• Eventuelle udfordringer drøftes
• Næste møde x dato kl. 



Opsummering af
dos i forbedringsarbejde 



• Afprøv småt og én ting
• Afprøv i meget lille 

skala i praksis 1-3-5
• Afprøv i vanskeligere 

kontekst
• Altid en forudsigelse af 

resultatet af afprøvning
• Altid fire faser PDSA
• Lær af data over tid

• Udvikle forandringen 
bag skrivebordet 

• Implementer med det 
samme

• Ingen forudsigelse ved 
afprøvninger

• Halve cirkler: PD
• Indsamle data uden at 

bruge dem til læring

Opsummering



Læring i forbedringsarbejde er 
ikke en strømlinet lineær proces

Tomolo A, Lawrence R, Aron D
. A case study of translating the ACGME practice-based learning and improvement requirements into reality: systems quality 

improvement projects as the key component to a comprehemsive curriculum. Postgrad Med J 2009;85:530–7.



Opsamling

• 2 min. refleksion alene:
• Hvilke ting har du hæftet dig mest ved i dag? 

Nævn max to ting?
• Hvilke ting bringer du dig med videre? 

Nævn max to ting.
• Hvad går du hjem og gør inden næste 

mandag?

Del dine læringspointer med sidemanden i 2x2 
min.
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