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Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en almennyttig 

forening med det formål at fremme og styrke 

patientsikkerheden i et samlet sundhedsvæsen. 

PS! skal fungere som organisatorisk ramme og virke 

samlende og inspirerende for arbejdet med patientsikkerhed.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed



• Når I siger noget, må I meget gerne sige jeres navn og hvilken 
kommune I kommer fra

• Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, må I meget gerne ”række hånden 
op”. I finder hånden i den sorte bjælke  

• Liv holder øje med jeres markering og samler jeres spørgsmål og 
kommentarer sammen til ”spørgerunden”

Spilleregler ☺



Målet med programmet I sikre hænder er at give borgerne i ældreplejen 
den rette pleje og behandling til rette tid.

Målet kan opnås ved at arbejde med at reducere tryksår, medicinfejl, fald, 
infektioner og undgå uplanlagt vægttab hos borgerne. 

Det arbejde kan ske ved:

• Opbygge en patientsikkerhedskultur. 

• Opbygge et læringssystem i forbedringsarbejde, der bl.a. sikrer brug af 

data til læring og systematisering af arbejdsgange  

Om I sikre hænder



Pakker & indsatsområder



•

• 300 dage siden sidste nyopståede tryksår (delmål 100 dage)

• 300 dage siden sidste medicineringsfejl der krævede lægekontakt 
(delmål 100 dage)

• 100 dage siden sidste nyopståede infektioner (UVI og pneumoni)

• 100 dage siden sidste fald, der medførte skade 

• 100 dage siden sidste forebyggelige indlæggelse

• 100 dage siden sidste uplanlagte vægttab

Følgende kliniske resultatmål indgår i 
pakkerne:



59 
enheder

100 dage 
uden 

tryksår

47 
enheder

200 dage 
uden 

tryksår

30 
enheder

300 dage 
uden 

tryksår

10 
enheder 
400 dage 

uden 
tryksår

10 
enheder

500 dage 
uden 

tryksår

6 enheder 

600 dage 
uden 

tryksår



9 enheder

100 dage 
uden 

medicin 
skader

4 enheder

200 dage 
uden 

medicin 
skader

2 enheder

300 dage 
uden 

medicin 
skade

1 enhed

400 dage 
uden 

medicin 
skade

1 enhed 

500 dage 
uden 

medicin 
skade



• Færre tryksår, medicinfejl, fald, uplanlagt vægttab og 

infektioner

• Opnå kompetencer og kapacitet i at arbejde med 

systematisk forbedringsarbejde og datadrevet ledelse

Hvad er gevinsten ved deltagelse?



Til gavn for både borgere og deres 
pårørende

https://vimeo.com/142981809


• Lyst og mulighed for at deltage

• En projektleder og min. 3 pilotenheder = forbedringsteams

• Indsamle, anvende og rapportere data

• At forbedringsteams får rum og tid til at træne 
forbedringsarbejdet

• Stærk ledelsesopbakning i hele organisationen 

• Minimum implementering af 3 pakker, hvor den ene er 
medicinpakken

Hvad forventes af jer ved deltagelse?



• Deltagelse i foranalyse til identifikation af, hvilke 

indsatsområder/pakker kommunerne ønsker at arbejde 

med og hvordan sammenhængen er til den nuværende 

kvalitetsorganisation

• Deltagelse i læringsseminar 5 x 2 dage

• Deltage i kommunebesøg

• Deltage i kompetenceudvikling

Aktiviteter 





• Ansøgningsskema på hentes på  isikrehænder.dk 

• Kommunens stamdata

• Motivation og mål for deltagelse i I Sikre Hænder, 

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

• Besvarelse af spørgsmål om ledelsesopbakning, ressourcer, 
organisering, erfaringer mv. 

• Når ansøgningen er udfyldt, sendes den senest 15.9.2020 kl. 12:00 til 
info@patientsikkerhed.dk

• Med forbehold for yderligere udsættelse i forhold til Covid19

Hvordan ansøger man om deltagelse?  



• Styregruppen udvælger på baggrund af en faglig vurdering 

fra PS! de kommuner, der skal være en del af bølge 3. Der 

udvælges ud fra følgende kriterier:

• Synergi med øvrige projekter i kommunen

• Organisering

• Ressourcer og ønske om at deltage

• Ledelsesopbakning

• Demografi og geografi 

Hvordan udvælges kommunerne?



Tidsplan for programmet



• Sundheds- og Ældreministeriet godkender projektets mål, 

indhold og forløb

• Afholdelse af to virtuelle informationsmøder for 

interesserede kommuner den 2. & 9. juni 2020

• Opslag om ansøgningsrunde for I sikre hænder

• Udvælgelse af kommuner

Tidsplan - fase 1  



• 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 (LS 1)

Tidsplan - fase 2



Tidsplan fase - 3 & 4

Lærings-
seminar 2

Løbende 
kapacitets-
opbygning 

og 
uddannelse i 
forbedrings-
kompetencer

Identificere 
forbedrings-

ideer, 
afprøve og 
tilpasse i 

konteksten 
(PDSA)

Lærings-
seminar 3 

Løbende 
kapacitets-
opbygning 

og 
uddannelse i 
forbedrings-
kompetencer

Identificere 
forbedrings-

ideer, 
afprøve og 
tilpasse i 

konteksten 
(PDSA)

Lærings-
seminar 4

Fastholdelse 
og spredning 

til øvrige 
enheder i 

kommunen 

Lærings-
seminar 5 

Ledelsesinvolvering, projektledelse, kommunebesøg,  kommunikation, infrastruktur og målinger 



Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed



I sikre hænder



Forberedelseskatalog og nyhedsbrev

• På www.isikrehænder.dk

kan I:

• Tilmelde jer nyhedsbrevet

• Finde forberedelses-

kataloget for bølge 3

http://www.isikrehænder.dk/


Hold dig orienteret på

www.isikrehænder.dk

Der er nu mulighed for spørgsmål


