
Session 2
Patientsikkerheds-
runder & 15 skridt



Læringsmål:

Efter sessionen har I fået inspiration til:
• Hvordan I kortlægger risici for selvmord 

ved at bruge metoderne: ”15 skridt” og 
”PS-runder”.

• Hvordan I skaber vilje til forebyggelse af 
selvmod i hele organisationen



System of Profound Knowledge
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14.40 – 14.45 Velkommen og præsentation af program

14.45 – 14.55 Introduktion til ”15 skridt”

14.55-15.25 Erfaringer med og læringsudbytte af 15 skridt:
Fra pårørende: Maria 
Projektleder: Eydna 

Spørgsmål fra salen

15.25 – 15.35 Genopfriskning af PS-runder og erfaringer hermed

15.35 – 15.40 Afrunding og næste skridt



15 Skridt – det første indtryk

• Hvad er 15 skridt?

• Hvad undersøges på de 15 skridt?

• Hvem deltager på de 15 skridt?

• Hvordan kan metoden organiseres?

• Hvordan gennemføres 15 skridt?

• Erfaringer med metoden i Sikker Psykiatri



I løbet af de første 15 skridt får du et

førstehåndsindtryk af afdelingen, og den pleje du 
vil få:    

1. Fokus: Sæt dig i patientens sted og se på 
afdelingen med et udefrakommende blik

2. Formål: Finde forhold, der kan forbedre 
patienter og pårørendes umiddelbare oplevelse 
af afdelingen.

NHS Initiativ



I undersøger 4 dimensioner: 
1. ”Afdelingens imødekommenhed”
2. ”Sikkerhed” 
3. ”Behandling og pleje”
4. ”Vel organiseret og harmoni/ro”



Hvem?
• Mellemleder fra 

afdelingen
• Mellemleder fra en 

anden afdeling
• Patient/pårørende fra 

anden pilotenhed
• Projektleder fra anden 

pilotenhed
• Evt. Kvalitetsperson, 

praktiserende læge

• 15 min.: Forberedelse 
med information (semi
– spørgeguide)

• 30 min.: Gennemførsel 
med observationer

• 15 min.: Opfølgning og 
aktiv overdragelse af 
notater.

1 time

15 skridt – Hvem og hvordan 
organisere vi metoden?

Hvordan?



Hvordan kommer du i gang?
1. Projektleder samler teamet, iflg. aftale med 

mellemleder, og giver kort intro.

2. Teamet sætter sig i patientens sted og forestiller sig, 
at de er udefrakommende patient/pårørende

3. Tager 15 skridt i afdelingen (ikke nødvendigvis 
bogstaveligt) 

4. Bruger sanser til at opbygge førstehåndsindtryk –
prøver herefter at konkretisere, hvorfor de oplever 
som de gør

5. Bruger spørgsmål i spørgeguiden til at fokusere

6. Hvis det er muligt spørges patient/pårørende



Erfaringer fra pårørende

• Billeder



Refleksion 

Sum med sidemanden i 2 x 1 min.:
• Hvad har du hæftet dig ved metoden om 

15 skridt?
• Hvad er du blevet mere nysgerrig 

omkring?





Patientsikkerhedsrunder
Topledelsen går en runde i afsnittet og spørger til 
patientsikkerhed fx fysiske rammer.
Patienter og pårørende:
• Er der noget hér som gør dig utryg?
• Har du oplevet fejl eller UTH?
• Har du forslag til hvordan vi kan forbedre os?
Personalet:
• Hvor tror du, at den næste UTH vil ske?
• Hvad mener du, at der kan gøres for at 

forebygge UTH hér?



Handlingsplaner 

Der laves handlingsplaner for og ud fra:
• Hvilke risici kan accepteres?
• Hvilke risici skal kontrolleres?
• Hvilke risici skal elimineres?

• Billeder støtter kort handlingsplan:
• Hvem, hvad, hvornår?



Erfaringer med PS-runder?



Næste skridt

Will

Idea

Execution
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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?

Forbedringsmodellen
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