
Silkeborg
- en patientsikker kommune

I Silkeborg Kommune arbejder vi med forbedringer på et strategisk plan. Det betyder, at vi ikke kun arbejder med forbedringer i forhold til I Sikre Hænder,  
men i hele vores kvalitetsorganisering – lige fra kvalitetsmøder med medarbejderne til kvalitetsmøder på ledelsesniveau.

Forbedringsmodellen er implementeret som primær metode til udvikling af patientsikre arbejdsgange. For borgere, medarbejdere, ledere og  
politikere har vores strategiske arbejde med forbedringsmetoder følgende effekter:

 

Antal enheder metoden er spredt til (inkl. pilotenheder) Medicinpakken Tryksårspakken

Plejecentre (28 i alt) 19 3

Hjemmeplejen (9 i alt) 5 2

Midlertidig plads og genoptræning (3 i alt) 0 3

Bedste resultater inden for arbejdet  
med forbedringsmetoden

Medicinpakken
• 8 plejecentre haft mindst 100 dage uden alvorlige medicinfejl

• 3 plejecentre har opnået at have mere end 300 dage uden  
 alvorlige medicinfejl

• 450 dage uden alvorlige medicinfejl på et plejecenter

• 4 hjemmeplejegrupper har opnået 95 procent sikre medicin-    
 dispenseringer og er på vej mod stabile processer

• 10 plejecentergrupper har opnået 95 procent sikre medicin-    
 dispenseringer og medicinadministrationer 

Tryksårspakken
• 250 dage uden nyopstået tryksår (kategori 2-4)  
 på et plejecenter

• 350 dage uden nyopstået tryksår (kategori 2-4)  
 i hjemmeplejen 

• 95 procent af alle borgere på midlertidige pladser risikovurderes  
 for tryksår inden for 24 timer

Øget trivsel og sundhed 
for borgerne

Det kommer til udtryk ved, at 
• borgerne får den ordinerede medicin  
 doseret korrekt og får medicinen på   
 det rigtige tidspunkt 

• borgernes hud observeres dagligt, så   
 risikoen for tryksår mindskes 

• medarbejdere vejleder borgerne og    
 deres pårørende i forebyggelse og   
 mestring, så deres sundhedstilstand  
 opretholdes eller øges

Lederne udøver 
forbedringsledelse og 
skaber læringskultur

Det kommer til udtryk ved, at 
• lederne er med til at udvikle en  
 sikkerheds- og læringskultur med  
 fokus på, hvordan fejl kan forebygges,   
 arbejdsgangene styrkes og patient- 
 sikkerheden øges

• kendskab til og anvendelses af gæld- 
 ende instrukser og vejledninger øges

• forbedringsledelse øger  
 medarbejdernes engagement

Medarbejderne  
som medskabere 

Det kommer til udtryk ved, at 
• medarbejderne er medskabende og har   
 indflydelse på at udvikle meningsfulde   
 arbejdsgange 

• medarbejderne er motiverede og  
 engagerede, da modellen anerkender   
 deres bidrag med processen

• den enkelte medarbejder oplever at   
 kunne gøre en stor forskel, og at hans   
 eller hendes indsats giver mening    
 og styrker den faglige stolthed og  
 arbejdsglæde 

• medarbejderne skaber en fælles  
 forståelse af de begreber, der  
 arbejdes med

• ansvarligheden højnes, hvilket  
 resulterer i høj kvalitet hos borgerne  
 og færre fejl
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Blomsten illustrerer borgerne, 
som får sin næring igennem stænglen, der 

symboliserer forbedringskulturen. Jo stærkere 
stænglen er, jo bedre kan den klare sig mod ydre 

påvirkninger. 

Forbedringskulturen er båret af 
kvalitetsorganisationen, som får sin næring 
fra rødderne (medarbejder/leder/politiker). 

Hverken rodnet, blade, stængel eller 
blomst kan stå alene. 

Politikerne  
sætter rammerne

Det kommer til udtryk ved, at 
• politikerne ved, at borgerne modtager   
 indsatser, som er leveret med  
 høj faglighed

• vedtagne politikker implementeres og   
 skaber de tiltænkte forbedringer til    
 gavn for borgerne 

Kontakt
Projektleder “I sikre hænder”  |  Agnete Lundgaard, abl@silkeborg.dk
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