
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 



Psykiatrien Svendborg 

•  Team bestående af 2 personaler fra alle afsnit, 
samt 1 fra distriktspsykiatrien. 

 
•  54 stationære sengepladser fordelt på 3 afd. 
•  Distriktpsykiatri bestående af 6 teams 

  
•  1 fra ledelse deltager altid i teammøder 



Beskriv de tre vigtigste ting, I har 
lært ved forbedringsarbejdet 

• Udbredelse af kendskab/ejerskab til 
konceptet stor opgave 

• Mange små afprøvninger giver hurtige 
resultater på den korte bane – Processen 
mod det endelige resultat kan være 
ustabil og lang 

• PDSA konceptet giver mulighed for hurtig 
afprøvninger og løbende 
implementeringer 



Beskriv de tre største 
udfordringer ved 
forbedringsarbejdet? 

• Få alle med 
•  Involvering af flere 
• En proces der hele tiden udvikler sig 



Tre gode råd til at håndtere 
udfordringerne? 

• Blive ved- tro på det 
• Fokusere på hvad der lykkes 
• Opsætte delmål 



Hvad fortæller data om jeres 
arbejde?  

• Dissekering af pakkerne og fokus herpå 
giver forbedring for patienterne og bedre 
data 

• Hvilke del elementer falder vi på- 
opmærksomhed herpå 

• Fokus på alt eller intet 



Hvad er I særligt stolte af, som I 
vil give videre til andre? 

• Forbedrings modellens redskaber/
muligheder bredt ud til andre opgaver og 
organisatoriske forhold 

• Har optimeret fokus på somatiske lidelser  
• At tænke forbedringsmodel ind i det vi gør 

i forvejen 



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

• Hurtig intro af PDSA modellen!! 



Sæt en metafor på jeres 
forbedringsarbejde 

•  ‘’Troen’’ kan flytte bjerge 
 
•   Have tro på det = Ingenting er umuligt 


