
Storyboard 

Læringsseminar 10. maj 2016 



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 



Regionspsykiatrien Horsens 
•  Sengeafsnit O2, Teammedlemmer 

o Lis Eriksen, afdelingssygeplejerske 
o Anja Søndergaard, souschef 
o  Jonna Johansen, sygeplejerske 
o Claus Lybro, socialpædagog 
o Lene Jøker, sygeplejerske 
o Karina Sørensen, sygeplejerske 
o Georg Gouliaev, overlæge 
o Liane Holst, udviklingssygeplejerske 
o Anne Foged, kvalitetskonsulent  

  



Regionspsykiatrien Horsens, O2 
Kort introduktion:  

•  I Regionspsykiatrien Horsens har vi 2 sengeafsnit. 
O1, som er skærmet afsnit og O2, som er lukket 
afsnit 

•  På O2 arbejder vi med tvangspakken 
•  På O1 arbejder de med selvmordsforebyggelse 
•  På O2 er der 15 sengepladser + 2 i modtagelsen 
•  På O1 er der 22 sengepladser + 2 akutsenge 
•  O1 og O2 modtager alle patientgrupper 
  

Ledelsesmæssig organisering ved teammøder 
•  Ved behov: 

o Kirsten Yde, ledende oversygeplejerske  
o Ane Azalea Gildberg, ledende ovelæge 



Beskriv de tre vigtigste ting, I har 
lært ved forbedringsarbejdet 

•  Lært en ny metode at kende til 
forbedringsarbejde 

•  Ugentlige teammøder er nødvendige for at holde 
gang i processen 

•  At lære at arbejde mere systematisk med data 
og afprøve nye arbejdsgange herudfra 



Beskriv de tre største udfordringer 
ved forbedringsarbejdet? 
•  Samle data på procesindikatorer 

o Sikkerhedsbriefing – svært at finde mening med 
dataindsamling, da briefing gives i alle vagtlag 

o Risikovurdering af bæltefiksering – svært at få tid til i 
hverdagen 

o Svært at handle anderledes ud fra hvad data viser 
•  PDSA´er 

o Fungerede godt i starten - nu drukner det lidt i 
hverdagen 

•  Prioritering af hvilket tiltag, der skal arbejdes med 
o Der er mange projekter, så det kan være svært at for 

den enkelte medarbejder at overskue 

 
 



Tre gode råd til at håndtere 
udfordringerne? 

•  Tag en ting af gangen...prioriter opgaver 

•  Sæt navngivne personer på opgaver – få tydeliggjort 
ansvar 

•  Uddelegering af opgaver – involver andet personale end 
teamet 



Hvad fortæller data om jeres arbejde? 
Sikkerhedsbriefing 

 
•  Der foretages sikkerhedsbriefing i hvert vagtskifte 15 minutter, som en del 

af rapporten. 

•  Målopfyldelse 100 %. Det giver ikke mening for personalet at måle eller 
sætte kryds i kalender. 

 

 



Hvad fortæller data om jeres arbejde? 
Risikovurdering af bæltefiksering 

Uge 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 
Forhånds-
tilkendegivelse 

0 % 22 %  0% 71 % 50 % - 63 % 31 % 25 % 45 % 

Mestringsskema 0 % 0 % 22 % 43 % 33 % - 43 % 18 %  0 % 11 % 

Brøset 100 % 100 % 100 % 100 % 

Selvmordsrisiko
vurdering 

100 % 100 % 100 % 100 % 

•  Vi bruger brøset og laver selvmordsrisikovurderinger ved indlæggelse på 
alle patienter, 100 %  - derfor måler vi ikke på disse indikatorer længere 

•  Der er ikke så sikre arbejdsgange for mestringsskemaer, som vi troede 

•  Det er svært at lave forhåndstilkendegivelser ved indlæggelse på meget 
syge patienter – derfor mange der ikke bliver spurgt. Dog er der nu oftere 
dokumenteret omkring dette, end før vi satte fokus på det via data 

 



Hvad fortæller data om jeres arbejde? 
Ekstern gennemgang af bæltefiksering 

 
•  Der foretages review med deltagelse af eksterne medarbejdere 1 gang pr. 

uge på en tvangsepisode. 

•  8 review afholdt ud af 10 mulige 

•  8 review ud af 47 bæltefikseringer (uge 8 - uge 17) 

 



Hvad fortæller data om jeres arbejde? 
Antal bæltefikseringer 



Hvad er I særligt stolte af, som I 
vil give videre til andre? 
•  Samarbejde med O1 omkring sikkerhedsbriefing 

•  Deeskalering – tænke alternativer + det tager den tid det 
tager 

•  Triggere på CCL-skærme; giver godt overblik 

•  Psykomotorisk terapeut ansat  



Gi’ ét god råd vedr. 
forbedringsarbejdet til folk, der 
skal starte med den type arbejde 

• Brug tid på at lære metoder at kende, 
inden man går i gang med selve arbejdet 

 



Metafor for vores  
forbedringsarbejde 


