
              

KVALITET OG BORGERSIKKERHED  
AARHUS KOMMUNE 



              

… fordi borgere skal forvente høj kvalitet og sikkerhed i
samarbejdet med Sundhed & omsorg. 

…fordi dem, der er tættest på borgeren, har de bedste
løsninger på de udfordringer, der er identificeret. 

…fordi det skal være let at gøre det rette. 

…fordi vi skal opbygge kapacitet til at arbejde
systematisk med forandringer til gavn for borgeren. 

HVORFOR I SIKRE HÆNDER? 

7/3 2020. 600 dage siden seneste 

medicinfejl der krævede lægekontakt 



              

AARHUS KOMMUNE – SUNDHED OG OMSORG

7 lokalområder
o Hvert lokalområde sammensat af hjemmepleje, 

sundhedsenhed, sundhedsklinikker, lokalcentre og 

plejehjem. 

Tværgående enheder
o Demensafsnit, ortopædkirurgisk genoptræningscenter, 

syn/hjælpemidler, neuro-center, rehabiliteringsenhed, 

natsygepleje og akutteam. 



              

• Knap 350.000 indbyggere

• 20.000 arbejder i kommunen,

• 4700 medarbejdere i Sundhed og Omsorg

• ca. 15.500 borgere er i et forløb 

• 45 plejehjem

• 28 Sundhedsklinikker

• 40 hjemmeplejeteams

• 7 Sundhedsenheder– (sygepleje, visitation og træning)

AARHUS I TAL
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MSO

MSO Sundhedsfaglig 
styregruppe 
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Lokal styregruppe 

Tværgående 
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ORGANISERING AF I SIKRE HÆNDER (ISH) 

pilotteams



              

• 8 plejehjem

• 3 hjemmeplejeteam

• 1 sundhedsenhed (sygepleje, træning og visitation)

• 4 lokalcentre

• Medarbejdere: ca. 950

• Borgere: ca. 58.000 (ca. 5000 pensionister)

AARHUS - OMRÅDE MIDT

 

http://www.aarhus.dk/da/borger/aeldre/Boliger/Boligkatalog/Boliger/8230-Aabyhoej/Kingosvej-5-7.aspx


              

Kvalitet

Borger-

sikkerhed

Styrkelse af borgersikkerheden

Kvalitet og borgersikkerhed på dagsordenen

Brændende platformNyt greb omkring UTH

UTH

Fokus på kerneopgaven Hvorfor 
melde sig til 

I sikre 
hænder?
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• Kirsten

Bump på vejen

• Den brændende platform

• Motivation

• Ressourcer

• Borgerinddragelse

• Fælles indsats



              

• Kirsten

• (følg  …….)

HVORDAN HAR ISH PÅVIRKET KVALITET I OMRÅDE 
MIDT?

Hvordan har 
I sikre hænder 

påvirket 
kvaliteten i Midt?

Fælles metodisk ståsted

Åbenhed og gennemsigtighed

Læringsnetværk 
– faglige 
forbedringsindsatser

Styrket organisering omkring 
kvalitetsarbejdet

dialog

??



              

• Kirsten

• (følg  ……….)

HVAD ER DE NÆSTE SKRIDT HERFRA? 

• Vedligeholdelse og fastholdelse

• Forsat kapacitetsopbygning i at arbejde 
systematisk med forbedringer til gavn for 
borgerne

• Kobling til øvrigt kvalitetsarbejde



Sekundære DriverePrimære DrivereMål (inden 1. juni 2019)

Overordnede driverdiagram

Lytte til og involvere borgerne og deres pårørende

Være synlig i frontlinjen og lytte til medarbejderne

Sætte forbedringsarbejdet øverst på dagsordenen

Praktisere åbenhed og transparens

Tænke på tværs af siloer, sektor- og faggrænser

Styregruppe

Netværksgrupper

Datasystemer – feedback

Læringssystemer

Fastholdelse og spredningsstrategi

Opbygge vilje – fejringer

Åbenhed og gennemsigtbarhed

Hjemmeside – nyhedsbrev

Kommunikationssystemer Tavlemøder – ISBAR

Læringssystemer – feedbacksystem

Oplæring og uddannelsesprogrammer

Forbedringsmodellen

Data håndteringssystemer

Fakultet

Uddannelse af borger – pårørende

Involvering af borger – pårørende

Formaliseret feedback

Tryksårspakken

Medicinpakken

Forbedringsledelse

Organisation – infrastruktur

Kommunikation – Sociale 

netværk

Kapacitets og kompetence 

opbygning

Borger – pårørende

Kliniske interventioner

Reducere antallet af skader:

– 300 dage siden sidste

nyopståede tryksår

– 300 dage siden sidste

medicineringsfejl der

krævede lægekontakt

Opbygge en varig platform 

for forbedringsarbejdet

Fremme patientsikkerheds-

kulturen i organisationen

Spredning af de kliniske 

interventioner til 75% 

af kommunens samlede 

enheder

Etablere en fastholdelse og 

sprednings strategi

Dansk selskab for patientsikkerhed 



              

• Støtter, vejleder og coacher forbedringsteams og står til rådighed med viden, støtte og 

motivation

• Deltager på forbedringsteammøder i den enkelte enhed  

• Sekretariatsbetjener styregruppen. 

• Sikrer vidensdeling på tværs af enhederne

• Ansvarlig for at planlægge og afholde ERFA og læringstræf

• Gennemfører undervisningsaktiviteter i forbedringsmetoder

• Koordinerer og samarbejde med kvalitetskonsulent (K&B)

• Udarbejder fremdriftsvurdering x 4 årligt 

PROJEKTLEDER – ET EKSEMPEL



              

TO TYPER AF VIDEN 

Subject

Matter  

Knowledge
(Ekspert/professionel viden)

Profound

knowledge

(forbedringsvidenskab)

Professionel viden 

opnået gennem 

uddannelse, træning og 

erfaring inden for det 

faglige område som vi 

arbejder med

Forbedringsvidenskab –

forståelse for samspillet 

mellem systemer, viden, 

variation og psykologi

Langley et al. (2009)



              

Subject Matter Knowledge

Profound knowledge

KOMBINATION AF VIDEN = FORBEDRINGER FOR BORGERNE 

Øget evne til 

at skabe 

forbedringer

Langley et al. (2009)



              



              

KONTAKTOPLYSNINGER 

Viceområdechef 

Område Midt 

Kirsten Høgh Obling

kob@aarhus.dk

M: 29 20 96 91  

Kvalitetskonsulent

Kvalitet & Borgersikkerhed 

Ane Blom 

anebl@aarhus.dk

M: 41 85 84 42

mailto:kob@aarhus.dk
mailto:anebl@aarhus.dk

