
Ensartet og høj
kvalitet i Det Nære
Sundhedsvæsen. 

Hvordan kan det gribes an i
kommunerne? 

• Ved:

• Centerchef Clea Bach, Københavns Kommune

• Kvalitetschef Elin Kallestrup, Aarhus Kommune

• Kontorchef Louise Weikop, Aalborg Kommune 



Det Nære Sundhedsvæsen er her allerede….



Hvad kræver høj ensartet kvalitet i DNS?
– hvad bliver der sagt??

• Kvalitetsplan for Det Nære Sundhedsvæsen
• Opgaveplan – hvem gør hvad
• Kvalitetskrav til opgaveløsningen i DNS – og systematisk opfølgning
• Finansiering

• Effektiv struktur for kvalitetsdata
• Dokumentation af kvalitet
• Opbyggelse af kompetencer og kvalitetsorganisationer i kommunerne
• Nytænkning af organiseringen af samarbejdet på tværsektorielt

• Omstrukturering og ændret governancestruktur?
• Forpligtende samarbejder mellem sundhedsvæsenets tre parter 



Program for session

1. Intro
2. Opbygning af kompetencer til kvalitet i Aarhus Kommune v/ Elin 

Kallestrup, Kvalitetschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Aarhus 
Kommune

3. Data som driver for forandringer i Københavns Kommune v/ Clea Bach, 
HR og kvalitetschef, Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune 

4. Tilsyn som afsæt for læring og udvikling v/ Louise Weikop, Kvalitets- og 
Innovationschef, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune 

5. Fælles opsamling



Opbygning af kompetencer
Kvalitetschef Elin Kallestrup, Aarhus Kommune



Aarhus Kommune

OPBYGNING AF FORBEDRINGSKOMPETENCER

Kvalitetschef Elin Kallestrup 
Aarhus Kommune
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)



Aarhus Kommune

HVORFOR FORBEDRINGSKOMPETENCER…….

FORDI

https://www.youtube.com/watch?v=jq52ZjMzqyI

https://www.youtube.com/watch?v=jq52ZjMzqyI


Aarhus Kommune

HVORFOR FORBEDRINGSKOMPETENCER…….
• Vi skal kunne følge med udviklingen både i eget og i det samlede sundhedsvæsen….. 

— derfor skal der hurtigt og effektivt kunne spredes og implementeres ny viden, så kvalitetsudviklingen følger med på et højt 
fagligt niveau, og systemet reducerer spild, anvender ressourcerne bedst muligt med værdi for borgeren og med mere 
sundhed og lighed for pengene. 

• Det kommer ikke af sig selv!!
— i hvert fald ikke i Aarhus Kommune
— endnu ikke tilstrækkeligt integreret i grunduddannelserne

• Og det kræver oversættelse fra teori til praksis:



Aarhus Kommune

Styringsparadigmer
– hvor vil vi hen med forbedringstilgangen og System of Profound Knowledge m.m.?

Væk fra tilfældig kontrol og fokus på fejl 
til udvikling, læring og forbedring - fordi 
tillid skaber bedre kvalitet i opgaveløsningen, 
bedre økonomi og mere engagerede medarbejdere. 



Aarhus Kommune

HVAD ER DET EGENTLIG….
• Ikke enkelt……
• Omsig - og indgribende……
• Men vi står på skuldrene af både teori og andres solide erfaringer:

https://www.elft.nhs.uk/About-Us/Our-Focus-on-Quality
https://www.slideshare.net/ELFT_QI/learning-from-elft-setting-up-an-organisation-wide-qi-programme

https://www.elft.nhs.uk/About-Us/Our-Focus-on-Quality
https://www.slideshare.net/ELFT_QI/learning-from-elft-setting-up-an-organisation-wide-qi-programme


Aarhus Kommune

Mål

Sekundære 
drivere

Primære Drivere

Overordnet:
Høj kvalitet, tryghed 
og borgersikkerhed
hver dag, hver gang

Konkret: 
Opnåelse af Sundhed 
og Omsorgs 
ledetrådes mål

Vilje

Organisering

Borgerinddragelse 

Hvordan Hvorfor 

Kompetencer i at arbejde 
datainformeret med forbedringer

Fælles faglige mål med værdi for 
borgeren 

Kommunikation 

Datagrundlag og datafremstilling 

Forandrings-
ideer

”HVAD” - FRA TEORI TIL PRAKSIS I AARHUS….



Aarhus Kommune

MINIMUM HVOR MANGE - MSO’S ”TIPPING POINT”: 

Faktacenteret d. 28/11 2018. 
Ansatte dækker over både personale med borgerkontakt og administrativt personale 

Område N Tipping point 
Nord 935 150

Midt 949 152

Viby-Højbjerg 761 122

Vest 901 144

Christiansbjerg 934 149

Marselisborg 745 119

Syd 624 100

Rogers ‘diffusion of innovation’ curve // Maloney ‘crossing the chasm’ // Gladwell ‘tipping point’



Aarhus Kommune

Kompetenceniveau Læringstilbud
Erfaringseksperter 
(borgere og pårørende)

Involvering
Kan bidrage til en forbedringsproces

Læringstilbud om forbedringsmetoder og det at være en del af en forbedringsindsats 
målrettet borgere og pårørende.
Indbygget i eksisterende tilbud eller events.

Alle medarbejdere i MSO
Viden om
Kan bidrage til en forbedringsproces

Forbedringsmetoder er en fast del af introduktionsprogrammet til nye medarbejdere.

Medarbejdere involveret i 
forbedringsindsatser

Viden om
Kan bidrage til forbedringsproces, har kendskab til 
forbedringsmetoder, og har anvendt metoden på en konkret 
forbedringsindsats.

”Kvalitetsforbedringer i praksis” til stabe

E-læring i forbedringsmetoder tilgængeligt på Kursusportalen

Forstandere, viceforstandere,
ledere af sundhedsenheder og 
hjemmepleje

Behersker
Kan vurdere forbedringsbehov, anvende anerkendte 
forbedringsmetoder, herunder datainformeret tilgang, og tage 
lederskab i forbedringsarbejde

”Kvalitetsforbedringer i praksis” (Ledelsessporet)

E-læring i forbedringsmetoder tilgængeligt på Kursusportalen

Strategi og Datainformeret ledelse (AU-forskningsprojekt)

Kvalitetsudvikler
Superbruger/forbedringsagent
Kan tilbyde metodisk vejledning og sparring på specifikke 
forbedringsindsatser til områdets enheder

Forbedringsagent (Dansk selskab for Patientsikkerhed) eller forbedringsvejleder 
(Defactum)
Strategi og Datainformeret ledelse (AU-forskningsprojekt)

Kvalitetskonsulent
Coach/ekspert/masterclass/fakultet
Kan undervise og vejlede i forbedringsmetoder.

Improvement advisor/coach (Institute for Healthcare Improvement)
Forbedringscoach (Dansk selskab for Patientsikkerhed) 
Datainformeret ledelse (AU-forskningsprojekt)

Direktioner

Know-how
At være en rollemodel for forbedringsarbejde, udøve 
datainformeret ledelse, overblik over igangværende 
forbedringsindsatser i eget område og deres status.

Undervisningstilbud i forbedringsledelse fx Lederprogrammet under Det Nationale 
Kvalitetsprogram
Deltagelse i internationale konferencer om kvalitet i sundhedsvæsenet
Temadrøftelse om forbedringsarbejde hver XX måned.
Strategi og Datainformeret ledelse (AU-forskningsprojekt)

Chefteam

Know-how
At være rollemodel for forbedringsarbejde
Sætte forbedringsarbejdet på dagsordenen.

Årlig strategisk møde med sparring fra eksterne vejledere på kvalitetsområdet
Deltagelse i internationale konferencer om kvalitet i sundhedsvæsenet
Initiativtager til en årlig national Kvalitetskonference med mål om videndeling på 
tværs af landet.
Strategi og Datainformeret ledelse (AU-forskningsprojekt)

KAPACITETSOPBYGNING – HVEM OG HVAD? 



Aarhus Kommune

Mål Sekundære DriverePrimære Drivere

MSO arbejder 
systematisk 
med kvalitets-
forbedringer i 
2024 

Forandringsideer

Kompetencer i at 
arbejde 

datainformeret 
med forbedringer

Nye kompetencer 

Hvordan Hvorfor 

Fastholde kompetencer 

Intro til nye 
medarbejdere/ledere 

Forbedringsagent/
vejlederuddannelse 

Fyraftensmøder på tværs 
af MSO 

Ad hoc undervisning af 
ledere og medarbejdere 

Kvalitetsnetværk MSO 

Indeholdt i strategi og 
stillingsbeskrivelser

”HVAD” - FRA TEORI TIL PRAKSIS I AARHUS….

Implementering af 
faglige mål med værdi 

for borgeren

Læringsseminar på 
tværs af MSO 



Aarhus Kommune

DEN STØRSTE OG VIGTIGSTE DRIVER

Implementering af faglige mål med værdi for borgeren



Aarhus Kommune

OG FAGLIGE MÅL MED VÆRDI FOR BORGEREN ER?



Aarhus Kommune

HIDTIDIGE OVERORDNEDE INDSATSER:

• Ved udgangen af 2019 har mere end ¾ af lederne for plejehjem, sundhedsenheder og hjemmepleje gennemgået enten MSO’s eget forbedringskursus, deltaget i kurser fra Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed (mellemlederuddannelse i regi af I sikre Hænder, forbedringsagent) eller tilsvarende.

• Kurser for relevante stabsmedarbejdere og medarbejdere med særligt ansvar for forbedringsindsatser gennemført

• Alle ledere på alle niveauer samt stor andel konsulenter har gennemgået træning i Strategi og datainformeret ledelse i samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet

• Kvalitetsorganisationen understøtter lokale forbedringsindsatser på udvalgte områder (tilsyn, utilsigtede hændelser og (øvrige) fælles faglige målsætninger)

NÆSTE VIGTIGSTE SKRIDT:

• Med afsæt i prioriteret MSO-program ”Faglige mål med værdi for borgeren” gennemføres bl.a.:

o afdækning af kompetencebehov og udarbejdelse af tilhørende (lokal) implementeringsplan

o sparringssamlinger/læringsseminarer på tværs af alle områder

o feed-up og feed-back proces – rette datainformation på rette (beslutnings)fora til rette tid – fra frontlinje til topledelse

• Udvidelse af datagrundlag og fremstilling af relevant datainformation

• Kvalitet & Borgersikkerhed videreudvikler kombinerede kurser og ad hoc tilbud, hvor teams (ledere og medarbejdere) deltager sammen

• Evaluering af indsats – fortløbende og stop-op ved udgangen af 2020

FOR DER SKAL NOGET (MERE) TIL FOR AT SPREDE OG FORANKRE……



Aarhus Kommune

VIRKER DET SÅ……?



Aarhus Kommune

• Strategisk ophæng – kan kun undervurderes
• Sørg for et godt fundament – metodisk og kompetencemæssigt 

afsæt er essentielt – støttesystem og livliner
• Man kan ikke sælge metoder – what’s in it for me? – det 

handler om værdi for borgeren
• Tænk ud over forelskelsen – det bliver hverdag 
• Det nære sundhedsvæsen både har og står over for store 

udfordringer – hvordan påvirker det kvalitetsdagsordenen, eller 
er det i virkeligheden omvendt?

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Semper ardens



Aarhus Kommune



Data som driver for 
forbedring

Centerchef Clea Bach, Københavns Kommune



Data som driver 
for forandringer

Center for HR og Kvalitet
Centerchef Clea Bach

10. Januar 2020 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen



Københavns Kommune

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for 4 år siden

Udfordringer på medicinområdet skabte en brændende platform for at arbejde med kvalitet.

Medicinfejl blev vist ved:
• En række embedslægetilsyn 
• UTH

Sidehoved 23

Behov for at arbejde med 
kvalitet på en ny måde



Københavns Kommune

Implementering af forbedringsmodellen i Københavns 
Kommune

24

Data og resultatmål
Auditering 

Elektroniske løsninger

Borgerinvolvering
Centreret om borgeren 

og med borgeren

Forbedringskultur
Systembåret

Ledelsesfokus
Repræsentative teams 

Arbejdsglæde

Kompetencer
Mere lokal læring 

Faglige miljøer
E-læring

Præsenteres på International Forum on Quality & Safety in Healthcare i København til april 2020



Københavns Kommune 25

Auditproces



Københavns Kommune

Åbenhed om data

”QlickView”: 
• Understøtter åbenhed 

omkring data
• Viser resultaterne på tværs af 

forvaltningen
• Gør at alle kan tilgå data



Københavns Kommune

Målrettet forbedringsarbejde



Københavns Kommune

Resultat af datainformeret forbedringsarbejde –
Medicinhåndtering 
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Københavns Kommune 29

Resultat af datainformeret forbedringsarbejde

– Eksempel fra Plejehjemmet Slottet på Nørrebro



Københavns Kommune 30

Forbedringsarbejde om givningstidspunkt har medført færre fejl

Resultat af datainformeret forbedringsarbejde –
Medicinhåndtering
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Københavns Kommune 31

Egen ledelse

Hver vores løsning

Fagligheden er medarbejdernes 
egen

Beslutninger baseret på 
tradition 

Procesmål

Flere fælles løsninger

Ledelse fra skrivebord Ledelse på ”gulvet”

Beslutninger baseret på data

Fagligheden er fælles – sparring 
og retning

Vi søger altid at forbedre

Effektmål

Vi ved, hvad der virker

Fælles ledelse

Borger Borger og pårørende

Ledelse i SUF

Ledelsesrollen i praksis 
og paradigmeskift



Københavns Kommune

Datainformeret forbedringsarbejde: 
Ledelsesinformation og -fokus
• Lederne modtager månedlige rapporter for enhedernes 

medicinaudit. Rapporterne indeholder:
– Andel korrekte besvarelser
– Auditeringsfrekvens
– De tre hyppigste fejl

Andet:
– Lederforløb
– Sitevisit
– Tavlemøder



Københavns Kommune 33

Mere fokus på Data Science

Datadrevne beslutninger 
og forbedringsarbejde 
kræver velorganiserede 
og relevante rådata
lagret i et digitalt format 
fx CURA

DATA

Business 
Intelligence

Struktureret data til at 
oprette rapporter og 
dashbords for at få indsigt -
analyse

Predictive Analytics

DATA SCIENCE

Evaluer potentielle 
fremtidige scenarier ved 
hjælp af avancerede 
statistiske metoder  fx 
Machine Learning 

---------------------------

FremtidNu

Data Collection 



Københavns Kommune

Gode råd 
Når man skal i gang

• Få et overblik over de eksisterende data i organisationen
• Styrk Kvalitetsorganisationen
• Hav de rette kompetencer – også hos lederne
• Handling på baggrund af data



Tilsyn til læring og udvikling
Kontorchef Louise Weikop, Aalborg Kommune



Tilsyn som 
afsæt for 

udvikling og 
læring

v/Louise Weikop, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune 



Målepunkter
til hver type 
af tilsyn

Ansvars- og kompetenceforhold
Sundhedsfaglig dokumentation

Skriftlige instrukser
Medicinhåndtering

Samtykke
Hygiejne





Tjekliste med alle 
målepunkter 
”oversat”:



Før risikobaseret tilsyn

@
Løbende direkte 

med stedlige 
leder

Skriftlig 
tilbagemelding

cc: til 
funktionsleder
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Efter tilsynet

@
Løbende direkte 

med stedlige 
leder

Skriftlig 
tilbagemelding

cc: til 
funktionsleder

ENDELIG 
RAPPORT

KIE
Støtte til udarbejdelse

Sammenskriver og sender



Medicin
• Mærkning af kasser og æsker
• Opdeling – evt. vha. farvede poser

• Systematik til at få opdateret aktuelle handelsnavn

Dokumentation

• Særlig opmærksomhed på tidvist habile borgere

• Samtykke til kontakt til sundhedsfaglige parter

• Samtykke til opstart af pleje og behandling

Ideer til udviklingstiltag - eksempler

Hygiejne
• Adgang til håndhygiejne og værnemidler

-På kontoret og klinikker
-I borgers hjem

• Indretning af depoter
-ryd op og smid ud
-Tjek datoer
-Først ind skal først ud - systematik





Gode råd og pointer

• Gør ikke noget for ”tilsynets skyld”
• Gør tilsynsbesøgende til en fælles 

opgave
• Understøt at læring fra hvert tilsyn 

spredes til andre lignende enheder
• Der er altid et forbedringspotentiale –

og det er OK
• Iværksæt systematisk 

(ledelses)opfølgning på centrale 
målepunkter



Afslutning
Fælles drøftelse



Afsluttende drøftelse

• Hvad kræver skærpede krav til kvalitet på sundhedsområdet af 
kommunerne?

• Er ensartethed mulig og ønskelig på tværs af 98 meget forskellige 
kommuner?

• Hvordan bliver vi bedre til at dokumentere hvad vi allerede gør 
(godt)?

• Hvilke rammer er der behov for fra nationalt hold?
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