
 

  

 
 
 
 
 

Invitation 
 

 
Sådan kan I ansøge om at deltage i udbredelsen 
af I sikre hænder (bølge 3) 
 
Erfaringerne fra I sikre hænder skal udbredes til flere kommuner. Dansk Sel-
skab for Patientsikkerhed søger derfor 15 kommuner, der ønsker at deltage i 
udbredelse af forbedringsprogrammet I sikre hænder. 
 
For at komme i betragtning skal kommunen dele programmets ambition om 
at levere høj kvalitet, sikker behandling og god pleje til borgerne. Kommu-
nen skal være indstillet på at ville arbejde systematisk med at skabe forbed-
ringer. 
 
Vil jeres kommune gå forrest i kvalitetsarbejdet, sætte forbedringer af de sundhedsfaglige ind-
satser højt på dagsordenen og levere sundhedsydelser sikkert og med høj kvalitet døgnet rundt 
til jeres borgere? Så ansøg om at blive en del af I sikre hænder.  
 
Baggrund 
Frem mod 2030 vil langt flere borgere have behov for en behandling af høj kvalitet i det nære 
sundhedsvæsen. Presset på sundhedsvæsenet skal bl.a. imødegås ved forebyggelse og tidlig 
opsporing, og sygdomme skal kunne forebygges eller håndteres i nærmiljøet eller i hjemmet. 
Det bliver i de kommende år derfor endnu vigtigere, at kommunerne har en systematisk, data-
drevet metode til at håndtere forebyggelsen og behandlingen af borgerne.  
 
Programmet I sikre hænder har fra 2013-2018 arbejdet med at forbedre kvaliteten på plejecen-
tre, i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald, in-
fektioner og arbejde med tidlig opsporing. 18 kommuner har deltaget i I sikre hænder fra 2013-
2019. Bølge 1 foregik i 5 kommuner, og bølge 2 foregik i 13 kommuner. I sikre hænder har vist, 
at det er muligt at udrydde tryksår og alvorlige medicinfejl, reducere fald og forbedre tandsund-
heden hos borgerne i kontakt med den kommunale ældrepleje. Programmet har bl.a. resulteret 
i, at de involverede kommuner har haft 500 og 600 dage uden medicinfejl og tryksår. 
 
I sikre hænder har i de 18 kommuner bidraget til at skabe et system, der har fokus på læring, 
udvikling, forbedring og samarbejde, som sikrer, at borgerne får den rette pleje og behandling – 
hver gang. Et system, hvor det er normen og ikke undtagelsen, at medarbejderne stiller spørgs-
mål til, hvordan plejen og behandlingen kan forbedres, og hvor der dermed bliver fokus på fore-
byggelse. Og I sikre hænder har været med til at skabe en praksisnær ledelse, hvor lederne 



 

 

Side 2 

sætter patientsikkerheden på dagsordenen, arbejder målrettet mod at forbedre patientsikkerhe-
den, holder tæt kontakt med medarbejderne om fremdrift, efterspørger data, nye indsatser og 
resultater og fjerne de barrierer, som hæmmer forbedringerne.  
 
Formålet med dette program er at bygge videre på bølge 1 og bølge 2 af I sikre hænder-pro-
grammet og udbrede metoderne og de opbyggede erfaringer til yderligere 15 kommuner samt 
overføre erfaringerne til bl.a. demensområdet, så kommunerne:   

• Sikrer, at alle borgere får den rette pleje og behandling til rette tid, og at resultaterne 
fastholdes over tid.  

• Opbygger en patientsikkerhedskultur.  
• Opbygger et læringssystem.  

Kort om programmet  
Programmet løber over tre år fra 2020 til og med 2022. Regeringen har med Aftale om udmønt-
ning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-
2023 afsat 16 mio. kroner til udbredelse af ”I sikre hænder” til 15 kommuner, hvor Dansk Sel-
skab for Patientsikkerhed rådgiver og oplærer medarbejdere i kommunerne i systematiserede 
arbejdsgange, så eksempelvis medicinfejl minimeres. 
   
Der er tale om et ambitiøst implementeringsprogram, der skal sikre, at alle borgere modtager 
sikker kommunal pleje og behandling hver gang. Kommunerne får muligheden for at opnå mar-
kante kvalitetsforbedringer gennem en fokuseret ledelsesindsats samt indførelse af en række 
kliniske og organisatoriske pakker. Programmet indebærer betydelig kompetenceudvikling af 
personalet på tværs af faggrupper og opbygning af netværk med andre kommuner. 
 
Den læring, som opnås, forventes at kunne bidrage til kapacitetsopbygning og generel videre-
udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i kommunen, som rækker ud over programmet.  
 
I sikre hænders mål er blandt andet: 
 

• At den rette borger får den rette pleje og behandling til rette tid. 

• At kommunerne opbygger en patientsikkerhedskultur. 

• At kommunerne opbygger et læringssystem. 

• At kommunerne viser en markant fremgang og vedvarende fastholdelse af kliniske re-
sultater. 

 

 
Støtte til kommunerne 
De deltagende kommuner vil blive bistået i at opnå kompetencer og kapacitet til at arbejde sy-
stematisk med forbedringsarbejde og datadrevet ledelse. Arbejdsmetoderne vil kunne anvendes 
til at opnå resultater på en række andre områder.  
 
Deltagende kommuner vil modtage implementeringsstøtte, implementering af de kliniske og or-
ganisatoriske interventioner, samt coaching og vejledning i forbedringsarbejde, kommunikation, 
datahåndtering samt støtte til fremdrift i arbejdet. 
 
 
 
 
Konkret består støtten i: 



 

 

Side 3 

 
• Foranalyse af etablerede praksisser for at skabe kvalitet og borgersikkerhed samt orga-

nisering. 
• Assistance til udarbejdelse af arbejdsgangsanalyse og baselinemåling. 

• Uddannelsesforløb for ledere, projektledere og frontlinjeteam i forbedringsmetoden på 

fem læringsseminarer á to dages varighed. 

• Feedback på data og forbedringstiltag. 

• Telefonkonferencer mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og lokale projektle-

dere. 

• Konsulentbistand og kommunebesøg til understøttelse af implementering og fremdrift. 

 
Dansk Selskab for Patientsikkerhed har en række uddannelses- og kapacitetsopbygningstilbud 
for kommunerne, der kan understøtte kapacitetsopbygningen, og som stilles til rådighed for 
kommunerne:  
 

• Forbedringsagentuddannelsen  
• Forbedringscoachuddannelsen  
• Daglig ledelse af forbedringsarbejdet  
• Kommunebesøg  

 
Der er her afsat en samlet ramme til den lokale kapacitetsopbygning, der kan anvendes til oven-
stående aktiviteter efter dialog med den enkelte kommune med henblik på en optimal anven-
delse af ressourcerne.   
 
Aflønning af projektleder, transportudgifter og udgift til evt. frikøb af medarbejdere i forbindelse 
med deltagelse i uddannelse og læringsseminarer mv. påhviler den enkelte kommune. 
 
De deltagende kommuner bliver en del af et succesfuldt program, som vil indebære betydelig 
kompetenceudvikling af medarbejdere i den enkelte kommune. Kommunen vil indgå i et net-
værk med andre kommuner, der vil understøtte sparring, erfaringsudveksling og videndeling.  
 
Læs mere om I sikre hænder her: www.isikrehænder.dk 
 
Deltagelse i programmet 
Den enkelte kommunes deltagelse i projektet skal ske ud fra en ambition og et ønske om at le-
vere høj kvalitet og sikker behandling og pleje til borgerne. De deltagende kommuner vil sætte 
nye standarder for sikkerhed og kvalitet og vise vejen for, hvordan udfordringer med patientsik-
kerhed kan håndteres i kommunerne.  
 
Da interessen og efterspørgslen for deltagelse i programmet allerede har været stor, er der op-
stillet en række kriterier for udvælgelse af de kommuner, der vil indgå i programmet. Kriterierne 
skal bidrage til at sikre udvælgelse af de mest engagerede og motiverede kommuner. 
 
Deltagelse i projektet forudsætter, at:  
 

• der er ledelsesopbakning på: Institutions-, direktions- samt politisk niveau. Ledelsen 
skal være villig til at sikre fremdrift i patientsikkerhedsarbejdet, eliminere strukturelle 
forhindringer og tage ansvaret for, at forbedringerne fastholdes på langt sigt. 

http://www.isikreh%C3%A6nder.dk/


 

 

Side 4 

• kommunen er indstillet på at afsætte de nødvendige ressourcer til, at medarbejdere og 
ledelse kan anvende arbejdstid på at deltage i programmets arrangementer og uddan-
nelsesforløb, løbende opfølgning af borgernes/patienternes behov samt til løbende 
monitorering af de indsatser, der igangsættes i forbindelse med programmet. 

• der allokeres 1-2 fuldtids projektledere (afhængig af kommunestørrelse), der har an-
svar for forankring og drift i kommunen. 

• kommunen deler programmets ambition om at arbejde systematisk med forbedringsar-
bejde og datadrevet ledelse. 

• ledelsen i kommunen holder tæt kontakt til de medarbejdere, der arbejder i frontlinjen, 
og er i stand til at skabe motivation og resultater. 

• kommunen enten har - eller ønsker at have - en organisering, der understøtter tvær-
fagligt samarbejde og sikrer mulighed for at inddrage forskellige faggrupper. 

• kommunerne forpligter sig på at arbejde med minimum 3 indsatsområder, hvoraf det 
ene skal være medicinpakken. I forbindelse med I sikre hænder er der udviklet en 
række pakker: Tryksårspakken, medicinpakken, faldpakken og infektionspakken. Dertil 
kommer to indsatsområder, hvor der ikke er deciderede pakker, men idékataloger at 
hente inspiration i: Tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS) og ernæring. 

 
Der udvælges op til 15 kommuner på baggrund af en skriftlig ansøgningsrunde, som projektets 
styregruppen tager stilling til. Da der eventuelt kan blive behov for uddybning af kommunens an-
søgning, kan der afholdes uddybende telefoninterviews 
 
 
Sådan ansøger din kommune 
Interesserede kommuner skal udfylde et ansøgningsskema med følgende oplysninger: 
 

1. Kommunens stamdata 

2. Motiveret ansøgning, hvor kommunerne redegør for, hvad de ønsker at opnå med del-
tagelse i programmet, hvilke faktorer de vurderer som vigtige i forhold til at opnå resul-
tater for borgerne og en identifikation af, hvilke indsatsområder/pakker kommunerne 
ønsker at arbejde med 

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

Du kan downloade ansøgningsskemaet her -  bit.ly/ansøgISH 
 
Når ansøgningen er udfyldt, sendes den til:  
info@patientsikkerhed.dk. Angiv i emnefeltet: Ansøgning til I sikre hænder. 
 
Med udgangspunkt i de indsendte ansøgninger udvælger programmets styregruppe på bag-
grund af en faglig vurdering fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed op til 15 kommuner. Da der 
eventuelt kan blive behov for uddybning af kommunens ansøgning, kan der afholdes telefonin-
terviews.  
Endelig udvælgelse af de 15 kommuner til programmet offentliggøres på et senere ud-
meldt tidspunkt,  
 
For yderligere information om I sikre hænder henvises til www.isikrehænder.dk. 
 
Ved behov for yderligere informationer eller afklarende spørgsmål om I sikre hænder, kan der 
rettes henvendelse til Bodil Andersen på bea@patientsikkerhed.dk eller 50 90 29 28. 
 
Ved behov for yderligere informationer eller afklarende spørgsmål om ansøgningen, kan der ret-
tes henvendelse til Jens Reventlov på jc@patientsikkerhed.dk eller 20 11 48 99.  

http://bit.ly/ans%C3%B8gISH
http://www.isikreh%C3%A6nder.dk/
mailto:bea@patientsikkerhed.dk
mailto:jc@patientsikkerhed.dk
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