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Hvordan har vi lykkes med at opnå: 

1. Bedre borgeroplevet kvalitet (Færre forebyggelige indlæggelser)

2. Øget faglighed (kompetenceudvikling af ~ 3000 medarbejdere)

3. Bedre økonomi (mindre medfinansiering ifm indlæggelser)

4. Øget trivsel og lavere sygefravær blandt SoSu-medarbejdere

Det nationale kvalitetsprogram



Vision 2020

• Faglighed

• Relationel koordinering

• Lærende tilgang

• Systematik



Funktionsopdelt organisation

Hjemmeplejen

Borgere: 9000
Social og sundshedassistenter: ~ 200
Social og sundhedshjælpere: ~ 700 

40 Plejehjem

~ 1.700 beboere
Social og sundshedassistenter: 600
Social og sundhedshjælpere: ~ 1300
Sygeplejersker: < 20  

Træning og aktivitet

Aktivitet: ca. 10.000 borgere
Træning: 4200 borgere
Terapeuter: ~ 300

Sygepleje

Borgere: 4.800 
Sygeplejersker: ~ 350



• Kvalitetsledelse der bygger på viden (feedback og data)

• Opbygning af evner – grundlæggende faglighed og refleksionskompetencer

• Systematisk brug af forbedringsmodellen

• Feedback loop med viden og meningsdannelse via ”implementeringsnørder” = 
5 udviklingssygeplejersker

• Håndholder ”det” og ”dem”, der skal håndholdes (Servant Leadership - Go 
slow to go fast )

• Skaber lokal læring og adfærdsændring via læringsteam og auditering

• Bottom-up – vi gør det og har gjort det… istedet for at snakke om det!

Møder organisationen i øjenhøjde og arbejder med:

Kilde inspiration:

Dr. Deming’s System of Profound Knowledge

The Improvement guide, Kap. 4 



Implementering af tidlig opsporing og triage på plejehjem og i

hjemmeplejen

1. Et system, der bruges til at opspore ændringer i borgerens normale

tilstand – nu digitalt

2 Et mødeforum, hvor ændringerne drøftes og der lægges målrettede

planer for borgeren på tværs af faggrupper

Et eksempel
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Et paradigmeskifte? 

Før

Kick off møde = 
implementering er i
hus

Nu

Sociale læreprocesser
på individ og
organisatorisk niveau



Forståelse af kvalitetsarbejde, som:

• Kulturforandringer på flere niveauer

• Kompetenceudvikling

• Læring

Forbedring = ændring af praksis og adfærd

Mening

Fag-
identitet

Fælles 
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Sociale
processer

PRAKSIS

Frit efter Etienne Wenger:2004



• Ledelse – ledelse og ledelse….

• Opbygning af evner/kapabilitet på forskellige niveauer i organisationen 

• Tillid og tålmodighed kombineret med den kloge brug af data

• Satsning på implementerings-muskler = topprioriteret 

Facilitering af kvalitetsarbejde



• Manglende synkronitet i hvad der fokuseres på ledelsesmæssigt fra

topledelsen og ned. Det lederen føler sig målt på vil den enkelte rette sin 

ledelsekraft i mod

• Hullet mellem hvor den enkelte medarbejder er og hvor top ledelsen tror de er! 

• Manglende forståelse af, at implementering i store organisationer tager laaang

tid og der kan mangle en forståelse heraf, og af hvilke aktiviteter der giver 

læring og forandring

Dilemmaer og barrierer



Det Nationale kvalitetsprogram har hjulpet os med at sætte kvalitet på 

dagsordenen i kommunen 

Det samlede sundhedsvæsen har nu brug for:

• Mål og indikatorer, der retter sig mere specifikt imod sektorovergange

• Mål og indikatorer, der retter sig mod inddragelse af borgerne (PRO) 

• Mål og indikatorer, der retter sig mod læring

Hvad nu?



• Ledelse af implementeringsprocesser er ALTafgørende for om der 

ændres adfærd og dermed udvikles kvalitet

• Ledelsens vedvarende fokus er afgørende for en blivende forankring (også 

topledelsen) 

• Tillid – sprede læring istedet for kontrol

• Nothing about me without me ☺

Mine vigtigste budskaber….


