
Arbejdsgangsanalyse
- Læring og videndeling 
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Systemforståels
e

Forstå  
variation

Teori om 
viden Psykologi

Deming’s System of Profound Knowledge 

QI

har fire dimensioner, 
der giver teori til 
forståelse og 
optimering af 
organisationen. 
Modellen giver 
mulighed for dialog og 
læring!



Formål med sessionen

Efter session har I fået endnu større 
forståelse af:
• Det system vi ønsker at forbedre
• Hullerne i osten: risikoområder og 

kvalitetsbrist
• Inspiration til nye mulighede afprøvninger



Agenda: All teach All learn

• Introduktion (10 min)
• Teamsamarbejde (15 min)
• Gennemgang af arbejdsgange på tværs af 

team ( 2x 10 min)
• Refleksion over læring og inspiration (10 min)
• Opsamling og næste skridt (5 min)



Kortlægning af processer
- Det handler om at få et fælles 
billede…



Hvorfor kortlægge processer?
- Der er normalt tre udgaver af en 
processen

Den som er defineret og 
dokumenteret

Den som gennemføres i 
praksis

Den proces vi ønsker…



Eksempel fra Sikre Fødsler
Processen for blodprøvetagning fra 
begge blodkar fra navlesnoren



Tips og tricks til forbedring af 
processen
• Er der nogle unødvendige arbejdstrin?
• Kan rækkefølgen af arbejdstrin og opgaver 

ændres, slås sammen?
• Kan overgange reduceres eller elimineres?
• Kan nogle arbejdstrin foregå parallelt?
• Er der nogle flaskehalse - ventetid? Kan vi åbne 

flaskehalsen eller reducere presset på 
flaskehalsen?

• Kan vi også kortlægge tidsperspektivet i 
arbejdsgangene – måle tiden?



Arbejde i team i 15 minutter

1. Gennemgang af arbejdsgangsanalyse
• Begynd baglæns - tag patientens perspektiv

2. Hvor kan vi gøre det bedre?
• Hvor er der risikoområder, brist, variation, 

osv?
3. Nogle idéer til forandringer?



Fremlæg jeres analyser for 
hinanden: 2 x 10 min

Gruppe 1: Færøerne - Brønderslev
Gruppe 2: Vordingborg - Glostrup
Gruppe 3: Svendborg – Ålborg – Viborg
Gruppe 4: Horsens - Thisted 



Hver fremlæggelse 10 min.:
5 min. fremlæggelse & 5 min. 
feedback:

Feedback:
1. Størst risiko for patienten pga brist i 

kvaliteten fx stor variation, overgange, 
mange arbejdstrin, osv. 

2. Spild i processen?
3. Idéer til forandringer mhp. forbedring?



Opsamlingen af læringen med 
sidemand i 5 min.:

• Hvad lærte du ved at fortælle om egen og 
få indsigt i andres arbejdsgange?

• Fik du nogle nye idéer til afprøvninger?  
- Hvad nu hvis…? Skriv ned på post it



Prioritering af idéer



Hvorfor procesdiagrammer?

1. Fælles overblik over processen og involverer 
aktører, som kender processen.

2. Identifikation af arbejdstrin, der påvirker 
kvaliteten og patientsikkerheden samt 
patientoplevelsen

3. Hjælpsomt til at identificere idéer til 
fundamentale forandringer:
• redesigne processen eller 
• designe en ny proces



• Hvad bringer du dig 
med videre?

• Lad os høre et par 
idéer?

Opsamling i plenum
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