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Introduktion til storyboard 
•  Formålet med session tirsdag d. 10. maj er at dele og udveksle 

erfaringer om forbedringsarbejdet på tværs af Sikker Psykiatri 
og I sikre hænder 

•  Storyboardet præsenteres af et teammedlem og en 
ledelsesrepræsentant 

•  Teksten er dermed tænkt som vejledende, men emnerne skal 
indgå. 

•  I skal printe de udfyldte slides ud og medbringe dem til 
Læringsseminaret i maj, hvor de kommer op at hænge 



Psykiatrisk Center Glostrup 
•  Består af fem matrikler i Hvidovre, Glostrup, Ishøj, Brøndby og 

på Gl. Kongevej med ca. 700 medarbejdere 
•  Vi har 181 senge fordelt på Brøndbyøstervej og Ndr. Ringvej, og 

17 ambulante enheder 
•  Vi diagnosticerer og behandler vi patienter med alle typer af 

psykiske lidelser. 
•  Vi har specialiserede og højt specialiserede funktioner indenfor 

skizofreni, retspsykiatri, ældrepsykiatri, oligofreni og ADHD-
autisme 

•  Stor forskningsenhed med tre professorer og forskning indenfor 
bl.a. skizofreni, affektive tilstande og neuroimaging 



Behandling 2015 
På Psykiatrisk Center Glostrup diagnosticerer og behandler 
vi patienter med alle typer af psykiske lidelser. I 2015 havde 
vi: 
•  60.500 sengedage 
•  3860 indlæggelser 
•  5.800  Skadestuebesøg 
•  54.000 ambulante besøg fordelt på 5638 cpr.nr 



Organisering af Sikker Psykiatri 



De tre vigtigste ting, vi har lært 
ved forbedringsarbejdet 
• 1 Centerledelsen skal være tættere på dem 

de leder, og på de kliniknære processer. 
Møder skal mindskes og dialogen skal flyttes 
ud, hvor der arbejdes 

• 2 Forbedringer kræver struktureret processer 
og arbejdsgange 

• 3 Vi skal være et sundhedsvæsen hvor 
brugerne ser og mærker, at det er til for dem 



De tre største udfordringer ved 
forbedringsarbejdet? 

• 1 At skabe en kulturændring ved at mindske 
antallet af møder og flytte dialogen ud, hvor 
der arbejdes 

• 2 Ændre lederadfærd – som vi alle skal lære 

• 3 Træning i driftsledelse  



Gode råd til at håndtere udfordringerne? 



Gode råd til at håndtere udfordringerne? 

Træning i driftsledelse følger PDSA modellen: 
• P. Lederen og træneren 

forventningsafstemmer indhold og rammer for 
samarbejdet, samt aftaler på hvilke møder/
runder de skal deltage sammen 

• D. Lederen forbereder og deltager/afholder 
de aftale møder/runder med udgangspunkt i 
den fælles ledelsesstandard. Træneren 
understøtter ved behov lederens forberedelse 
og observerer på mødet/runden. 



Gode råd til at håndtere udfordringerne? 

• S. Umiddelbart efter hvert møde/runde 
evaluerer lederen og træneren sammen 
mødet/runden, med udgangspunkt i 
mødeforberedelsen og den fælles 
ledelsesstandard for god driftsledelse 

• A. Herunder drøfter og aftales, hvordan 
lederen kan forbedre sin driftsledelse ift. De 
næste møder/runder.  

Der forudsættes fuld fortrolighed mellem leder 
og træner. 



Hvad fortæller data 
om arbejdet – Fx 
Medicingennemgang 



Hvad er I særligt stolte af, som I 
vil give videre til andre? 
• Sikker Psykiatri er skrevet ind i årsaftalerne 

• Gennem forbedringsmøder ved 
forbedringstavler sikrer vi opfølgning på 
vores mål og løbende forbedringer af vores 
arbejdsgange og af behandlingsarbejdet 

• Når vi møder problemer udfyldes PDSA og 
A3, der giver mulighed for hele tiden 
løbende at justere løsningerne, så de 
passer til virkeligheden 



Et godt råd til folk, der skal starte 
med forbedringsarbejde 

•  I hverdagen skal der sættes fokus på, 
hvordan vi arbejder for at nå vores mål 

• Svaret er forbedringsarbejdet som en 
nøgle til både at skabe mere værdi for 
patienterne og til at skabe en bedre 
arbejdsplads 


