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Velkommen til I sikre hænder 
Erfaringerne fra I sikre hænder bølge 1 og 2 viser, at det er muligt at skabe forbedringer for både 
borgere og personale. Mange borgere er udsat for tryksår, medicineringsfejl og andre utilsigtede 
hændelser og skader i kontakten med sundhedsvæsenet. En del af skaderne medfører 
sygehusindlæggelser, som kunne have været undgået. Det er baggrunden for, at regeringen med 
Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og 
arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023 har afsat penge til udbredelsen af I sikre hænder til 15 
kommuner.  

I sikre hænder begyndte med fem kommuner i 2013, udvidede i 2016 med 13 kommuner, og nu 
går 15 kommuner videre med at sprede de gode erfaringer. Det ambitiøse mål med initiativet er på 
sigt, at alle borgere i landet skal modtage kommunale sundheds- og omsorgsydelser af samme 
høje kvalitet, og at kommunerne opbygger en varig platform for forbedringsarbejdet.  

Dansk Selskab for Patientsikkerhed varetager den overordnede projektledelse af projektet og 
etablerer et projektsekretariat. Projektets styregruppe består af ledelsesrepræsentanter fra hhv. 
SUM, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. På projektparternes vegne vil Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed gerne byde velkommen til I sikre hænder bølge 3. Deltagende kommuner kan 
være med til at realisere de ambitiøse mål.  

 

 

 
.  
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Sådan foregår forbedringsarbejdet i praksis 
 

 
 

I sikre hænder er ikke baseret på ny sundhedsfaglig viden, men handler om at ændre på vante 
arbejdsgange. Arbejdsgange, der ofte er udviklet med større eller mindre grad af tilfældighed, og 
som med tiden er blevet ”måden, vi gør tingene på her”. De kan være svære at ændre på, selv om 
de ikke leverer de ønskede resultater. I sikre hænder introducerer en ny forbedringstankegang, der 
har potentiale til at bryde vanerne og skabe varige forbedringer.  

I sikre hænder bygger på såvel internationale som danske erfaringer med forbedringsarbejde i 
sundhedsvæsenet. Forbedringsarbejdet foregår i et systematisk arbejdende læringsnetværk 
(kollaborativ), hvor flere organisationer arbejder sammen mod et fælles mål.  

Forbedringsmodellen anvendes som metode til implementering. Med Forbedringsmodellen 
afprøver og tilpasser man sine idéer - først i lille skala. Det betyder, at idéer, der viser sig 
vanskelige at gennemføre, kan forkastes tidligt i forløbet. Gennem talrige, fortløbende afprøvninger 
og tilpasninger af forbedringsidéer i stadig større skala, i mange forskellige situationer og under 
forskellige omstændigheder sikrer man, at gode idéer overlever, og dermed øger man chancerne 
for, at forandringer resulterer i blivende forbedringer.  
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Organisationens ledelse har en helt central rolle i processen. Ledelsen identificerer og prioriterer 
indsatsområder, sætter mål for arbejdet, opretholder tæt kontakt til de teams, der arbejder med 
forbedringer i dagligdagen, fjerner barrierer og sikrer, at kompetencerne i forbedringsmetoder er til 
stede i organisationen. 

Forbedringsarbejdet varetages af de frontlinjemedarbejdere, der arbejder blandt borgerne til daglig; 
sosu-hjælpere og -assistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter osv. For hver 
enhed, der deltager i forbedringsarbejdet, etableres et forbedringsteam til at drive processen frem. 
På kommuneniveau er der desuden en projektleder, der varetager den daglige drift af I sikre 
hænder.  

Både ledelser, projektledere og teams deltager i et systematisk arbejdende læringsnetværk – et 
kollaborativ, der udveksler idéer, erfaringer, resultater og engagement, efterhånden som arbejdet 
skrider frem. Netværket støttes af et sekretariat (Dansk Selskab for Patientsikkerhed) og et fakultet 
af fagpersoner med erfaringer med forbedringsmetoderne. 

Netværket, inklusive ledere, mødes ca. halvårligt til læringsseminarer, hvor teamene fremlægger 
og diskuterer deres arbejde, og hvor eksperter underviser i forbedringsmetoder og brug af data i 
forbedringsarbejdet. Ved seminarerne udveksles idéer og erfaringer, og teamene får kontakter til 
kolleger, der arbejder med tilsvarende problemstillinger.  

Mellem læringsseminarerne foregår det daglige forbedringsarbejde ude i praksis. Der gennemføres 
småskala-afprøvninger som beskrevet i Forbedringsmodellen, og fremdriften monitoreres med 
lokale, tidstro data. 
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Forberedelse 
Forberedelse til projektet foregår i perioden frem til medio oktober 2020. 

I den forberedende fase godkender Sundheds- og Ældreministeriet efter dialog med Selskabets 
sekretariat mål, indhold og forløb. Der afholdes derefter informationsmøder for interesserede 
kommuner, og efter en ansøgningsproces udvælges 15 kommuner.    

Interesserede kommuner inviteres til at indgive en motiveret ansøgning, hvor de redegør for:  

• Deres motivation for deltagelse i I Sikre Hænder, herunder hvad kommunen ønsker at opnå 
med deltagelse i programmet. 

• Indledende overvejelser i forhold til, hvilke faktorer der er vigtige i forhold til at opnå 
resultater for borgerne inden for projektperioden.  

• Identifikation af, hvilke indsatsområder/pakker kommunerne ønsker at arbejde med.  

Styregruppen udvælger på baggrund af en faglig vurdering fra PS! de kommuner, der skal være en 
del af bølge 3.   

 
I udvælgelsen af de 15 kommuner vil der blive taget højde for: 

• Geografi: Der lægges vægt på en geografisk spredning på tværs af landet, da geografisk 
nærhed og klyngesamarbejde kan være grundlag for at sprede erfaringer til hele landet 
senere.  

• Demografi: Der lægges vægt på, at de udvalgte kommuner repræsenterer et bredt udsnit af 
danske kommuner., hvad angår demografi 

Deltagelse i I sikre hænder forudsætter: 
 

• Synergier: Der lægges vægt på, at programmet kan skabe synergi med andre indsatser 
internt i kommunen.  
 

• Organisering: Der lægges vægt på, at kommunen enten har - eller ønsker at have - en 
organisering, der understøtter tværfagligt samarbejde og sikrer mulighed for at inddrage 
forskellige faggrupper. Samtidig forudsætter projektdeltagelse, at der nedsættes en lokal 
projektgruppe, og at projektet forankres i et besluttende organ, der har ansvaret for 
fremdrift af projektet.  
 

• Ressourcer og ønske om at deltage: Der lægges vægt på, om de involverede kommuner 
har et ønske om at deltage i projektet og ser det som en mulighed for at udvikle sig. Der 
lægges desuden vægt på, at de involverede kommuner afsætter ressourcer til 
forbedringsarbejdet. Kommunen skal være indstillet på at afsætte ressourcer til, at 
medarbejdere og ledelse kan anvende arbejdstid på at deltage i programmets 
arrangementer og uddannelsesforløb, løbende opfølgning af borgernes/patienternes 
behov samt til løbende monitorering af de indsatser, der igangsættes i forbindelse med 
programmet. Kommunerne skal desuden være indstillet på at allokere 1-2 projektledere 
(afhængig af kommunestørrelse), der har ansvar for forankring og drift i kommunen. 
 

• Ledelsesopbakning: Der lægges vægt på, at ledere på alle niveauer har ønske om 
deltagelse i projektet og bidrager til at opbygge vilje til forbedringsarbejde. Ledelsen skal 
desuden være villig til at sikre fremdrift i patientsikkerhedsarbejdet, eliminere strukturelle 
forhindringer og tage ansvaret for, at forbedringerne fastholdes på langt sigt. 
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Ledelsens rolle 
For at opnå holdbare og vedvarende forbedringer er det nødvendigt med grundlæggende 
ændringer i de daglige rutiner. Forbedringer sker kun, hvis man gør noget nyt, noget man ikke 
plejer. I organisationen vil der være ildsjæle, som har blik for, hvordan arbejdet kan tilrettelægges 
bedre. Men der kan også opleves modstand og barrierer imod forandring. 

Det er essentielt, at I sikre hænder har opmærksomhed og prioritet fra ledelsens side. Det gælder 
både ledelsen på det overordnede kommunale niveau og de lokale ledere på de deltagende 
enheder. Ledelsen må synliggøre, at I sikre hænder er et vigtigt indsatsområde for 
kommunen/enheden, og at arbejdet i I sikre hænder har sammenhæng med det øvrige 
kvalitetsarbejde i kommunen.  

Det kræver opmærksomhed fra ledelsen at skabe fremdrift i forbedringsarbejdet. Ledere fungerer 
som rollemodeller, og derfor virker det motiverende, hvis lederne selv tilegner sig kompetencer i 
forbedringsmetoder, deltager i læringsseminarer og er værter ved kommunebesøg.  

 

Indledende fase 
I mange kommuner arbejdes der allerede med at forbedre kvaliteten for borgerne på mange af de 
kliniske indsatsområder, der er en del af I sikre hænder. Selskabets sekretariat skal i 
projektperioden samarbejde med kommunerne om at accelerere og forbedre dette arbejde.  

Det er vigtigt, at forbedringsarbejdet i I sikre hænder er meningsfuldt for kommunerne, og at det 
sker med udgangspunkt i deres etablerede arbejde, praksisser, metoder og organisering, men 
også i de særlige udfordringer, der gælder i den pågældende kommune. 

 
Indledende kommunebesøg og foranalyse 
Når der er udvalgt kommuner, begynder arbejdet med at kortlægge eksisterende og etablerede 
praksisser for at skabe kvalitet og borgersikkerhed til en samlet analyse hos hver enkelt kommune.  

Dette sker som en del af samarbejdet om at identificere, hvor i den kommunale organisation det 
giver mening at bygge videre på eksisterende praksisser, og hvor der kan være behov for at 
udvikle og forbedre arbejdsgange og organisering.  

Selskabet har praktiseret denne fremgangsmåde i andre projekter med bl.a. Hvidovre og Dragør 
Kommuner og har bidraget til at skabe et godt grundlag for at vurdere, hvordan kommunerne 
fremadrettet bedst muligt kan arbejde systematisk med at skabe forbedringer.  

Denne fremgangsmåde skal også bidrage til, at Selskabet har en dialog med kommunerne om, 
hvilke pakker det giver mening at arbejde videre med. Og den skal bidrage til, at 
forbedringsarbejdet i I sikre hænder foregår med udgangspunkt i kommunernes behov, ønsker og 
forudsætninger.  
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Organisering af forbedringsarbejdet 
På baggrund af analysen laver kommunerne en plan for, hvordan forbedringsarbejdet fremadrettet 
skal organiseres.  

Det er et krav, at: 

• der allokeres en lokal projektleder (se mere på side 9). 
• der nedsættes en lokal projektgruppe. 
• projektet forankres i et besluttende organ, der har ansvaret for fremdrift af projektet.  

Hver kommuner skal deltage med minimum 3 pilotenheder (se mere på side 9) med henblik på 
yderligere udbredelse til andre enheder i kommunen.  

I denne indledende fase stiller Selskabets sekretariat sig til rådighed med coaching og rådgivning i 
forhold til, hvordan forbedringsarbejdet kan organiseres internt i kommunen.  

 

Udvælgelse af pakker 
I programperioden skal kommunerne arbejde med medicinpakken. Fejl i medicineringsprocessen 
er fortsat en af de hyppigst rapporterede UTH’er, og der er stadig et stort potentiale for at forbedre 
processerne i relation til medicin.  

Kommunerne skal derudover vælge 2 indsatsområder/pakker, de ønsker at arbejde med i 
projektet: 

• Tryksår 
• Fald 
• Infektioner (UVI og pneumoni) 
• Tidlig opsporing af begyndende sygdom  
• Ernæring 

 

Nye arbejdsgange for hjælpemidler 

Bente Øllgaard, projektleder i Thisted Kommune: 

Da vi begyndte at arbejde med tryksårspakken, tænkte vi i starten ikke over det, men efter et 
stykke tid, fik vi en reaktion fra lederen af hjælpemiddelsektionen. Hun var blevet opmærksom på, 
at forbruget af hjælpemidler til forebyggelse af tryksår var øget. 

Vi inviterede hende med i styregruppen, og jeg var også ude og besøge hjælpemiddelsektionen. 

Fordi hun deltog i styregruppemøderne, fik vi hurtigt afklaret nogle ting, som gjorde 
arbejdsgangene nemmere for teamene: 

Vi fik indrettet det sådan, at det scoreskema, som vi bruger til at vurdere tryksårsrisiko, det kan nu 
også bruges som ansøgningsskema om hjælpemiddel i den elektroniske journal. Der blev samtidig 
skabt klarhed om, at når frontlinjemedarbejderne havde vurderet, at der var brug for et 
hjælpemiddel, så kunne hjælpemiddelsektionen ikke stille spørgsmålstegn ved den vurdering. De 
kunne hjælpe til at afklare, hvilket hjælpemiddel der var mest hensigtsmæssigt, men ikke, om der 
var brug for et hjælpemiddel.  



9 
 

 

Projektleder 
Til at varetage den daglige drift af I sikre hænder etableres en projektledelse. Opgaverne for 
projektledelsen er at hjælpe pilotenhederne og særligt de frontlinjeteams, som udfører 
forbedringsarbejdet i det daglige. Projektlederen sørger for, at teamene forstår deres opgaver, 
stiller krav til teamene, efterspørger mål, data og resultater og står til rådighed med viden, 
opmuntring og støtte. 

Erfaringen er, at der på projektlederposten med fordel kan vælges en person, som har personligt 
mod og gennemslagskraft, ser muligheder, hvor andre ser forhindringer, er i stand til at motivere 
andre og evner at indgå i samarbejde og netværk. 

Erfaringerne fra de tidligere kommuner er, at det kan være en fordel, at der er flere medarbejdere, 
der kan assistere med projektledelsesopgaverne. Det kan være en medarbejder, som har 
kompetencer inden for særlige dele af forbedringsarbejdet, fx brug af data. 

Pilotenheder 
Kommunen udpeger minimum tre pilotenheder. Erfaringerne viser, at hvis man ikke har integreret 
hjemmesygepleje, kan det være en fordel at vælge pilotenheder, som ligger i samme område, 
sådan at de sygeplejersker, der betjener plejecentrene, også fra begyndelsen er med i 
forbedringsarbejdet. 

Erfaringerne viser, at de enheder, der opnår størst succes, er dem, hvor både ledelse og 
medarbejdere er motiverede og har vilje og lyst til at gå i gang. Eventuelt enheder, hvor der i 
forvejen findes kompetencer i forbedringsarbejde, eller som tidligere har arbejdet med 
kvalitetsforbedringer og opnået resultater. For at sikre kontinuitet og forankring af 
forbedringsarbejdet kan desuden vælges enheder, hvor personaleomsætningen er lav. 

 

Fordel, når pilotenhederne ligger i samme distrikt 

Plejecenterchef Lene Corydon-Petersen, Sønderborg Kommune: 

Vi startede med tre pilotenheder, en hjemmepleje, en hjemmesygepleje og et plejecenter. 
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen hørte sammen, men plejecentret lå i et andet distrikt. Hvis vi 
skulle starte op igen, ville det være en fordel, at plejecentret lå i samme distrikt, sådan at man kan 
prøve ting af på tværs samtidig. 

 

Forbedringsteams 
Grundstenene i arbejdet for forbedringer er de lokale teams, der arbejder rent praktisk med at 
forbedre arbejdsgangene i dagligdagen. Teamet er ansvarligt for at afprøve og iværksætte 
forandringselementer, der kan føre til en bedre praksis. Det er vigtigt, at teammedlemmerne indgår 
i det daglige arbejde med borgerne og er direkte involverede i forandringsprocesserne. 

Det typiske forbedringsteam består af 3-5 frontlinjemedarbejdere. Det er personer, som har 
ekspertise i og til dagligt beskæftiger sig med det område, som teamet skal arbejde med. Teamet 
sammensættes tværfagligt, sådan at det sikres, at alle aspekter af pleje og behandling tænkes ind. 
Teamet ledes normalt af en erfaren medarbejder, evt. med lokal lederfunktion. Særlige 
fagpersoner kan inkluderes ad hoc, fx demenssygeplejerske, diætist, sårsygeplejerske eller 
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medarbejdere med ekspertise i data. Teamet deltager på de halvårlige læringsseminarer, dog ikke 
nødvendigvis med alle teammedlemmer, hvis teamet er stort. 

Når teamene sammensættes, og teammedlemmerne udpeges, er det hensigtsmæssigt at kigge på 
både formelle kvalifikationer og personlige egenskaber og gennemslagskraft. 

De forbedringsteams, der nedsættes nu, bliver gennemgående over de kommende år. Teamene vil 
på læringsseminarer og andre netværksaktiviteter opnå kompetencer i forbedringsarbejde, og 
disse kompetencer styrkes og udbygges undervejs, sådan at der er en vekselvirkning mellem det 
praktiske forbedringsarbejde og den teoretiske viden.  

Det tager tid at udvikle nye arbejdsgange. Der er brug for at mødes i teamet, planlægge 
afprøvninger, gennemføre dem og evaluere resultatet. Erfaringsmæssigt bør der afsættes mindst 
en time ugentligt til forbedringsarbejdet pr. teammedlem. Til gengæld vil der på sigt være tid at 
spare, efterhånden som arbejdsgangene tilrettelægges så hensigtsmæssigt som muligt. 

 

Teammedlemmerne skal turde 

Hanne Miang, projektleder i Sønderborg Kommune, om at udvælge og dyrke de rette personer til 
forbedringsteamene: 

De er first-movers, igangsættere. Men de har også en personlighed, der gør, at de tør stå frem, at 
de tør gå foran. De er ikke blege for at tage diskussionen med deres kolleger. De kan sige tingene, 
så det kan forstås af alle, og hvis pressen ringer, tør de stille op. De skal selvfølgelig have 
ledelsesopbakning, men de skal også turde det. Vedholdenhed og insisteren er også gode 
egenskaber. Men det vigtigste er, at vi har de modige med.  

Det er ikke alle, der kan det hele fra starten, men som projektleder kan man dyrke 
teammedlemmerne, sådan at de bliver bedre til at performe. Jeg sætter tid af til at snakke med 
dem om, hvad opgaven er. Hjælper dem i gang. Og jeg prøver at give dem noget ekstra. Fx at de 
kan komme afsted til internationale konferencer og præsentere deres arbejde. 

De egenskaber, der er vigtige hos teammedlemmerne, er uafhængige af deres 
uddannelsesbaggrund. Det kan være hjælpere, assistenter eller sygeplejersker. Det handler om 
personlighed. De skal være gode rollemodeller.  

 

Tværfaglighed i hjemmeplejeteamet 

Merete Larsen, projektleder i Frederiksberg Kommune: 

I forhold til forbedringsarbejdet i hjemmeplejen, så blev der i starten nedsat et team, bestående af 
hjælpere, assistenter og en sygeplejerske, der dog i starten ikke have mulighed for at deltage hver 
gang. 

Da det reelle tavlemøde skulle stå sin prøve, fandt teamet hurtigt ud af, at det var nødvendigt at 
tænke mere tværfagligt, således at alle faggrupper, herunder terapeuter og sygeplejersker, der 
også havde deres gang i hjemmet hos borgeren, deltog aktivt i tavlemødet. Det viste sig nemlig, at 
også deres viden og indspark var vigtige for at løse kerneopgaven med sammenhæng og kvalitet, 
der understøtter hinanden. 
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Forbedringskompetencer 
De deltagende kommuner vil blive bistået i at opnå kompetencer og kapacitet i at arbejde med 
systematisk forbedringsarbejde og datadrevet ledelse, som efterfølgende vil kunne anvendes til at 
opnå resultater også på andre områder. Det er målet, at kommunerne opnår en varig platform for 
forbedringsarbejdet. 

Hver kommune vil i gennemsnit få 20 medarbejdere uddannet på de planlagte læringsseminarer 
(5x2 dage) i forbedringsmetodologien mv. Der vil desuden etableres et særligt spor for 
mellemledere om ledelse af forbedringsarbejde på læringsseminarerne.  

Med udgangspunkt i programmets bærende princip om at understøtte størst muligt ejerskab, vil 
Selskabets sekretariat løbende indgå i en dialog med de enkelte kommuner om deres specifikke 
behov og ønsker til kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning for deres ledere og 
medarbejdere. Selskabets sekretariat har en række uddannelses- og kapacitetsopbygningstilbud 
for kommunerne, som stilles til rådighed.   

Selskabets sekretariat vil inden første læringsseminar indgå i et samarbejde med kommunerne om 
at gennemgå kommunernes etablerede praksisser for at skabe kvalitet og borgersikkerhed med 
henblik på at sammensætte et tilpasset program for den lokale kapacitetsopbygning.  

Dette sker som en del af samarbejdet om at identificere, hvor i den kommunale organisation der 
kan bygges videre på eksisterende systemer, og hvor der er behov for at udvikle og forbedre 
arbejdsgange. Denne fremgangsmåde skal også bidrage til, at kommunerne foretager et 
kvalificeret valg i forhold til de pakker, der arbejdes videre med. 

 

Kommunikation – at opbygge vilje 
Erfaringen fra forbedringsprojekter er, at kommunikation og formidling er vigtige elementer i 
infrastrukturen omkring forbedringsarbejdet. Det er nødvendigt for at sprede viden og information, 
og kommunikation kan også bruges til at skabe motivation og lyst til forbedring.  

Det kan fx ske ved, at der er åbenhed og gennemsigtighed omkring data og 
patientsikkerhedsproblemer. Ved at sætte fokus på problemernes omfang og gøre dem synlige kan 
der skabes en brændende platform, der giver medarbejderne lyst til at forbedre. Det kan fx ske ved 
at synliggøre data eller ved at bruge ”patienthistorier”, dvs. eksempler på, hvordan borgere unødigt 
er blevet skadet.  

At opbygge vilje i organisationen er en vigtig forberedelse til I sikre hænder. Det kan fx være, at der 
er behov for et internt nyhedsbrev, nyheder på intranet og hjemmeside, lanceringsevent, fejringer 
af lokale succeser og evt. kontakt til den eksterne presse. 

I sikre hænder har en hjemmeside (www.isikrehænder.dk), der stiller fagligt materiale og nyheder 
fra sekretariatet til rådighed. På samme hjemmeside er der mulighed for at præsentere 
informationer og resultater på tværs af de deltagende kommuner med henblik på 
erfaringsudveksling, videndeling og gensidig inspiration. 
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Erfaringer fra de første 18 kommuner 
Erfaringer fra de 18 kommuner, der har været med i bølge 1 og 2, viser, at skader og utilsigtede 
hændelser for en stor dels vedkommende kan elimineres, når der arbejdes målrettet med 
forbedringsmetoderne. Flere plejecentre og hjemmepleje-sygepleje-enheder har fx opnået mere 
end 300 dage mellem opståede tryksår og alvorlige medicinfejl. 

Kommunerne i I sikre hænder er begyndt med 2-3 pilotenheder, fordelt på plejecentre og 
hjemmepleje-sygepleje-enheder. I de kommuner er de nu godt i gang med at sprede internt til 
resten af kommunen. Kommuner fra bølge 1 og 2 vil på læringsseminarer dele deres erfaringer 
med, hvordan de i praksis har opnået resultater. Erfaringerne fra de første 5 kommuner er 
indarbejdet i et forbedringskatalog, som stilles til rådighed for de nye kommuner. 

Der etableres desuden et fakultet bestående af ledere og frontlinjemedarbejdere fra bølge 1 og 2 i I 
sikre hænder, der skal fungere som sparringspartnere i projektet. Fakultet skal bl.a. tages med på 
råd i forhold til, hvordan sekretariatet kan planlægge aktiviteter, så de giver mest mulig mening for 
kommunerne   
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Tidsplan 
Spredningen af I sikre hænder fra 18 til 33 kommuner sker over en treårig periode. 

Fase 1: Forberedelsesfasen  
Aktiviteter:  

• Sundheds- og Ældreministeriet godkender projektets mål, indhold og forløb 
• Afholdelse af 2 elektroniske informationsmøder for interesserede kommuner 
• Opslag om ansøgningsrunde for I sikre hænder 
• Udvælgelse af kommuner 

 

Fase 2: Foranalyse og første fælles læringsseminar  
Aktiviteter: 

• Indledende kommunebesøg: Foranalyse af etablerede praksisser for at skabe kvalitet og 
borgersikkerhed samt organisering 

• Udvælgelse af pakker, og hvordan forbedringsarbejdet organiseres 
• Udarbejdelse af arbejdsgangsanalyser samt baseline-målinger 
• Første fælles læringsseminar  

 

Fase 3: Afprøvnings- og implementeringsfasen  
Aktiviteter: 

• 3 fælles læringsseminarer 
• Telefonmøder  
• Statusrapporter  
• Understøttelse af forbedringsarbejdet via uddannelse og kommunebesøg fra Selskabets 

sekretariat 
• Uddannelse i forbedringskompetencer  
• Løbende afrapportering og feedback på fremdrift ved kommunernes indsamlede data 
• Understøtte forbedringsarbejdet ved telefonmøder  

 

Fase 4: Fastholdelses- og spredningsfasen  
• 1 fælles læringsseminar 
• Telefonmøder  
• Statusrapporter  
• Understøttelse af forbedringsarbejdet via uddannelse og kommunebesøg fra Selskabets 

sekretariat 
• Uddannelse i forbedringskompetencer  
• Løbende afrapportering og feedback på fremdrift ved kommunernes indsamlede data 
• Understøtte forbedringsarbejdet ved telefonmøder   
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