Fastholdelse af
forbedringsarbejdet
Bodil Andersen, konsulent
DSFP

Forventningsafstemning
• Individuel øvelse
• Brug 2 min. hvad tænker du, når vi taler om fastholdelse af
forbedringsarbejdet?
• Fastholdelse, hvad er det for dig?
• Brug post it til at skrive ned på

Sustainability

When new ways of working and improved
outcomes become ‘the norm’

Hvad vil vi fastholde?
§ Resultaterne ?
§ Metoderne ?
§ Organiseringen ?
§ Andet ?
Hvad ønsker I at fastholde?
Hvad ønsker jeres organisation at fastholde?

Overordnede driverdiagram
Mål (inden 31.12.18)

Opbygge en varig platform
for forbedringsarbejdet
Fremme patientsikkerhedskulturen
Reducere antallet af skader:
– 300 dage siden sidste
nyopståede tryksår
– 300 dage siden sidste
medicineringsfejl der
krævede lægekontakt
Spredning af de kliniske
interventioner til 75%
af kommunens samlede
enheder

Primære Drivere

Sekundære Drivere

Forbedringsledelse

Lytte til og involvere borgerne og deres pårørende
Være synlig i frontlinjen og lytte til medarbejderne
Sætte forbedringsarbejdet øverst på dagsordenen
Praktisere åbenhed og transparens
Tænke på tværs af siloer, sektor- og faggrænser

Organisation – infrastruktur

Styregruppe
Netværksgrupper
Datasystemer – feedback
Læringssystemer
Fastholdelse og spredningsstrategi

Kommunikation – Sociale
netværk

Opbygge vilje – fejringer
Åbenhed og gennemsigtbarhed
Hjemmeside – nyhedsbrev
Kommunikationssystemer Tavlemøder – ISBAR

Kapacitets og kompetence
opbygning

Læringssystemer – feedbacksystem
Oplæring og uddannelsesprogrammer
Forbedringsmodellen
Data håndteringssystemer
Fakultet

Borger – pårørende

Uddannelse af borger – pårørende
Involvering af borger – pårørende
Formaliseret feedback

Kliniske interventioner

Tryksårspakken
Medicinpakken
Tidlig opsporing af begyndende sygdom

Ledelse af frontlinje team

Fastholdelse af forbedringer
Daglig ledelse
Forbedring
Opbyg team
kompetencer
Form kultur

• Styre tid og ressourcer (skabe plads)
• Standard processer (også eget arbejde)
• Måle (økonomi, kvalitet, KPI)
• Løse problemer ”real time”
• Samarbejd over ”grænser”

Ledelse af frontlinje team

Daglig ledelse

Daglig ledelse
Forbedring
Opbyg team
kompetencer
Form kultur

•

Prioriter og skab sammenhæng til strategi og mål

•

Forstå aktuel kvalitet, sammenhæng og ideal

•

Lær og anvend metoder til re-design af processer

•

Reducer variation og spild

•

Skab resultater og fasthold dem med et bæredygtigt
system

Ledelse af frontlinje team

Skab forbedringer

Daglig ledelse
Forbedring
Opbyg team
kompetencer
Form kultur

• Coaching
• Fordel opgaver – brug hele teamet
• Kommuniker effektivt til alle
• Respekt og ansvarlighed

Ledelse af frontlinje team

Opbyg kompetence i teamet

Daglig ledelse
Forbedring
Opbyg team
kompetencer
Form kultur

• Vær gennemsigtig
• Skab vision og opbyg vilje
• Vis vejen
• Personcentrering – ”vi gør det for patienten/
borgeren”

Ledelse af frontlinje team

Form kulturen

Daglig ledelse
Forbedring
Opbyg team
kompetencer
Form kultur

Forbedringsledelses driverdiagram
Mål

Primære Drivere (adfærd)

Sikre ledelsesadfærd
- på alle ledelsesniveauer der gør det muligt
(inden 31.12.18) at:
•

Opbygge en
varig platform for
forbedringsarbejdet

•

Fremme
patientsikkerhedskulturen

•

Reducere antallet af skader

•

Sprede de kliniske
interventioner til 75%
af kommunens samlede
enheder

Lytte til og involvere
borgerne og deres pårørende

Være synlig i frontlinjen og
lytte til medarbejderne

Sætte forbedringsarbejdet
øverst på dagsordenen

Praktisere åbenhed og
transparens

Tænke på tværs af siloer,
sektor- og faggrænser

Sekundære Drivere (handlinger)
Aktivt efterspørge borgernes oplevelser
Invitere borgerne til at deltage i forbedringsarbejdet
Bruge ”patient”-historier
Sætte borgernes behov i fokus (Hvad er vigtigt for dig?)

Mødes med forbedringsteamene jævnligt
Være rollemodel for forbedringsarbejdet
Anerkende medarbejdere og fejre succeser
Fjerne barrierer for forbedringer
Fremme tryg læring efter skader og fejl

Signalere til hele organisationen, at alle har to job.
Identificere områder med stort forbedringspotentiale
Sætte få ambitiøse mål på organisationsniveau
Understøtte en forbedringskultur, skabe vilje og ‘urgency’
Sikre de nødvendige kompetencer i organisationen
Løbende følge relevante processer og delresultater,

Skabe vilje til forbedringer ved at kræve åbenhed
Være åben omkring brist i kvalitet og sikkerhed
Fortælle offentligt om organisationens ambitiøse mål
Sørge for at succeshistorier formidles til medier
Opretholde en åben dialog om risikoen for fejl og skader

Stille åbne spørgsmål
Besøge team, andre enheder og andre organisationer
Høste ideer indefra og udefra
Skabe fælles mål med samarbejdspartnere

Guide til implementering og fastholdelse
- Maher et.al. 2016

Redskab til vurdering af modenhed
Guide til fastholdelse af praksis

§ Fastholdelse = den måde vi gør tingene på her (=kultur)
§ Forskningsprojekt (NHS) har kortlagt og analyseret
faktorer som har afgørende indflydelse på
fastholdelsesprocessen
§ 10 faktorer inden for 3 dimensioner

§ Hver faktor har en tilknyttet talværdi (= betydning)
⇒Et diagnostisk redskab, der giver overblik over,
hvilke områder man/bør arbejde med for at fastholde

Redskab
til vurdering af modenhed
Et eksempel

√

√
√

√

Total 40 ud af max. 52,5

modenhed

Vurdering af fastholdelsesevnen
§ Total set kan man max få 100 point (på de
tre dimensioner til sammen)
§ En total på 55 point eller derover
giver grundlag for optimisme ifht.
Fastholdelse
§ En score på 45 point eller derunder
indikerer, at der skal gøres en særlig
indsats for at øge sandsynligheden for
fastholdelse

Øvelse 1+ 2
• Brug NHS redskabet til at teste fastholdelsespotentialet i
jeres projekt
• Hjemmeopgave: Test ”dit projekt” ift. hele NHS redskabettest også projektmedarbejder og vilkårlig medarbejder.
• Udarbejd jeres egen tjekliste

Gameplan

Guide til implementering og fastholdelse
- Maher et.al. 2016

Vi har en plan for fastholdelse?
Punkt på tjekliste

Status på nuværende tidspunkt

1. Stærkere integration
med strategiske
målsætninger
2. ”PSS-ledere”

PSS er en del af den nye HEH strategi. PSS,
innovation og FPTB tænkes mere sammen
(innovation som vandmærke)
- Afdelings- og afsnitsledelsernes rolle (sikre
fastholdelse i egen afdeling)
- Sponsorernes rolle (sikre fastholdelse på tværs)
Overgår til minimum kvartalsmålinger, når man
er ’grøn’

3. Fortsæt med at lære af
data
4. Fokus på patienten –
herunder patientcases
5. Kommunikation – PSS
sættes på dagsordenen
6. Skal indgå i
introduktionen
7. Styrkelse af PSS
metoderne
8. Organisering –
herunder lokal
organisering

Fortsæt med at bruge patientcases – det giver
motivation
Fortsæt med at sættes fokus på PSS i afdelinger
– specielt hvis der kommer et ”dyk”
2½ times fælles introduktion ifbm. nyansættelser
(bliver via nøglepersoner). Skal suppleres med
lokal introduktion. Forventet opstart 14. sept.
’Innovation som vandmærke’ i samarbejde med
Innovation og FPTB
Hold fast i lokale systemer og nøglepersoner.
Nogle netværk fortsætter. Nu mere DDKM-fokus

Fastholdelse og årshjul + lokale årshjul!

Driver-diagram over dit projekt
Sekundære

Primære

MÅ
L

Fornyet fokus
(med jævne mellemrum
ex. kampagne)

Organisering
(hvem holder øje
med fastholdelse?)

Fastholdelse
af projekt

Ledelse
(hvordan sikrer vi ledelsens
interesse i fastholdelse?)

Overblik og data
(hvordan holder øje med
at det ikke skrider?

Kompetencer
(har vi de rette kompetencer
til kontinuerlig udvikling
– og hvad med nyt personale?)
Resultatindikator 1:………………
Resultatindikator X: …………..…

Procesindikator 1:……………

........

Procesindikator 2:…………….
Procesindikator Y: ……..

”Hvordan?” =>

<= ”Hvorfor?”

Øvelse
1. Udfyld driverdiagrammet med evt.
yderligere primære drivere
2. Udfyld driverdiagrammet med
sekundære drivere
3. Vælg én af dine sekundære drivere
og lave en plan for fastholdelse

Spørgsmål

Driftsorganisation

Overordnet strategi
Efter behov ifm AL møder

Råd
Få ad hoc netværk
på strategiske
indsatser

AL /
Kvalitetsråd

Ledelses-spor

Forbedringsorg
Kvalitets-Driftsråd
2. Tirsdag / md.

Kvalitet og SundhedsIT

Få faste grupper
på husniveau =

Organisering kvalitetsområdet

Lokale udvalg
fx kvalitetsudv.
Lokale
nøglepersoner

Refererer til?
Kommunikation?

Data – overblik – holde øje med spredning

Pakke

Afdeling

Januar 12

December 12

April 17

Driver-diagram
DRIVER
DIAGRAM- sepsis
- sepsis

DRIVER DIAGRAM - sepsis
Primære

MÅL

Sekundære

Undervisning af bioanalytikere ifht.
vigtighed af hastighed. .

Venyler før AB

S-laktat

Understøttende værktøjer:
- Sepsis-blodprøvepakke i LABKA
- Retningslinje – m. klar arbejdsdeling
- Lommekort
- SFI’ere til MidtEPJ mm

Bredspektret AB < 1 timer
fra diagnose

Undervisning af læger/spl i
sepsis-pakken

Nedbringe sepsis
mortalitet

Ledelsesfokus på alle niveau
- herunder data, cases mm.
Hurtig ilt og væske
Diskussion omkring præparater mm –
- regional antibiotikaguide
- fokus på ikke at over- el. underbehandle
- revurdering inden 48 timer
Resultatindikator 1:
- ITA sepsis mortalitet

”Hvordan?” =>

Procesindikator 1:
- andel sepsis patienter, der har fået hele
pakken inden for 1 time’

<= ”Hvorfor?”

Procesindikator 2:
- andel, der får revurderet AB inden for 48 timer.
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Antal enheder

Forventelige antal enheder 25
(10 plejecentre og 15 hjemmeplejegrupper)

Spredning Sønderborg Kommune

25

20

15
Tryksårspakken

Medicinpakken

10
Faldpakken

Mundpleje og tandpleje

5
kateterpleje

Håndhygiejne

• Hvad forstår man ved fastholdelse?

Implementering og
meningsskabelse
• Organisationsforsker Karl E. Weick
Meningsskabelsens 7 elementer:
1.

Meningsskabelse er en social proces

2.

Meningsskabelse tager udgangspunkt i identitet

3.

Meningsskabelse sker retrospektivt

4.

Meningsskabelse er fokuseret på, og udgår fra ledetråde

5.

Meningsskabelse er en kontinuerlig proces

6.

Meningsskabelse er drevet af plausibilitet – ikke akkuratesse

7.

”Enactment” – er centralt i meningsskabelse (at skabe i handling)

Meningsskabelse i praksis (anbefalinger til projektledere og ledere)
1. Talk the walk (ikke walk the talk)

Forbedringsmodellen
Hvad ønsker vi at opnå?
Hvornår ved vi, at en forandring er en forbedring?
Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer?

3 spørgsmål
+

Act

Plan
PDSA cirkel

Study

Do
Forbedringsmodellen

Langley et al. (2009) The Improvement Guide

Øvelse
• Sum sammen 2 og 2 i 5 min
• Hvad har du hæftet dig ved
• Hvad får det dig til at tænke på i forhold til dit
arbejde.
• Hvordan kan du bruge det fremad
Nedslags punkter i plenum

Guide til implementering og fastholdelse
- Maher et.al. 2016

Vi har en plan for fastholdelse?
Punkt på tjekliste

Status på nuværende tidspunkt

1. Stærkere integration
med strategiske
målsætninger
2. ”PSS-ledere”

PSS er en del af den nye HEH strategi. PSS,
innovation og FPTB tænkes mere sammen
(innovation som vandmærke)
- Afdelings- og afsnitsledelsernes rolle (sikre
fastholdelse i egen afdeling)
- Sponsorernes rolle (sikre fastholdelse på tværs)
Overgår til minimum kvartalsmålinger, når man
er ’grøn’

3. Fortsæt med at lære af
data
4. Fokus på patienten –
herunder patientcases
5. Kommunikation – PSS
sættes på dagsordenen
6. Skal indgå i
introduktionen
7. Styrkelse af PSS
metoderne
8. Organisering –
herunder lokal
organisering

Fortsæt med at bruge patientcases – det giver
motivation
Fortsæt med at sættes fokus på PSS i afdelinger
– specielt hvis der kommer et ”dyk”
2½ times fælles introduktion ifbm. nyansættelser
(bliver via nøglepersoner). Skal suppleres med
lokal introduktion. Forventet opstart 14. sept.
’Innovation som vandmærke’ i samarbejde med
Innovation og FPTB
Hold fast i lokale systemer og nøglepersoner.
Nogle netværk fortsætter. Nu mere DDKM-fokus

Fastholdelse og årshjul + lokale årshjul!

Øvelse
• Sum sammen 2 og 2 i 5 min
• Hvad har du hæftet dig ved
• Hvad får det dig til at tænke på i forhold til dit
arbejde.
• Hvordan kan du bruge det fremad
Nedslags punkter i plenum

Spredning
– traditionel tilgang
Planlægge

Planlægge

Planlægge

Planlægge

Godkende

Ved skrivebordet
Den ”virkelige” verden

Implementere

Reinertsen, Bisognano & Pugh (2008)

Spredning gennem
tilpasning til lokal kontekst
Planlægge

Godkende

Ved skrivebordet
Den ”virkelige” verden

Act

Plan

Act

Plan

Act

Plan

Study

Do

Study

Do

Study

Do

Implementere

Afprøve og tilpasse

Afprøve og tilpasse

Afprøve og tilpasse

Roller i spredning
•

Kilden - afsender, vise, dele og støtte
•

Rolle: Ofte pilotafdeling, opfinderen, den engagerede medarbejder

•

Udsagn: ”Hold kæft det er genialt, det vi har lavet – det må alle kunne bruge!”

•

Facilitatoren – forbinde og sætte i stand til
•

Rolle: Typisk projektleder el. projektmedarbejder (budbringer) – sælger af
budskab

•

Udsagn: ”I afdeling X har de haft god erfaring – måske kan I bruge dette?”

•

Adoptanten – modtage, tilpasse og implementere
•

Rolle: Skal overtage andres gode ideer (dybe tallerkener)

Kilde: Fremskryde spredning af god praksis. Fraser 2007

•

Udsagn: ”Duer ikke, vi har nogle helt andre patienter.”

Hvad er din (og din med-/modspillers)rolle i spredning?

Spredning af viden og praksis – PSS

Den planlagte tilgang til spredning
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Spredning af viden og praksis – PSS
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Spredning af viden og praksis – PSS

Den alternative tilgang til spredning
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Spredning af viden og praksis – PSS
Den planlagte tilgang til spredning (IHI’s oprindelige model) - dessimination
§ Pilotafdeling => flere afd. => flere afd.
§ Ex. tryksår, PVK osv.

§ Fordel: Relativt små projektgrupper. Godt til grupper, der kræver megen
’hands-on’ sparring.
§ Ulempe: Tager tid/planlægning, ”not invented here”, og det kan være
svært at finde løsninger på ”hus-udfordringer” (ex. dokumentation,
arbejdsgange, udstyr)
Den traditionelle
§ Møde/intro for alle => implementering (evt. opfølgende møde)
§ Ex. TOKS og SMK
§ Fordel: Rammer alle på én gang
§ Ulempe: Implementering?

Den alternative tilgang til spredning - diffusion
§ Pilotafdeling => alle afdelinger (mao netværkstilgang)
§ Ex. sepsis, medicinafstemning

§ Fordel: Hurtig. Kan skabe konkurrence. Kan lære fra hinanden
§ Ulempe: Stor gruppe, så én til én sparring er svær

Parathed
Aktuelle situation	
  
Lille tiltro til at
ideen vil
medføre
forbedring 	
  

Stor tiltro til at
ideen vil
medføre
forbedring	
  

Modstand	
  

Ligegyldighed	
   Parat	
  

Omkostning ved Afprøvning i
fejltagelse er
meget lille
stor 	
  
skala	
  

Afprøvning i
meget lille
skala

Afprøvning i
meget lille
skala

Omkostning ved Afprøvning i
fejltagelse er
meget lille
lille	
  
skala

Afprøvning i
meget lille
skala

Afprøvning i lille
skala 	
  

Omkostning ved Afprøvning i
fejltagelse er
meget lille
stor
skala

Afprøvning i lille Afprøvning i
skala	
  
stor skala	
  

Omkostning ved Afprøvning i lille Afprøvning i
fejltagelse er
skala	
  
stor skala	
  
lille
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Implementering	
  

Definitioner
Spredning

Opskalering

•

Refererer til vedtagelse af og
replikation/dublikere med lille
tilpasning af interventionerne.

•

•

Dette kunne være internt spredning
af en pakke eller bare en tjekliste fra •
et sted til et andet.

44

Adressere mere de systemer/
infrastrukturelle problemer som
opstår i løbet af full scale
implementering.
Dette kunne være fra en
hjemmeplejeenhed til en anden eller
til en anden kommune

