
Spørgsmål:
Hvilken idé/ændring ønsker vi at afprøve? 
Hvilket spørgsmål vil vi gerne have svar på?

Arbejdshypotese:
Hvad tror I, der vil ske, når I afprøver X, og 
hvorfor tror I, det vil ske?

PDSA-cirkel
nummer:

Ansvarlig 
person:

• Sammenlign resultatet af afprøvningen 
med arbejdshypotesen

• Skriv et par stikord om, hvad 
afprøvningen viste

• Gik afprøvningen som forventet?

• Hvad gik ikke som forventet?

• Hvad lærte I samlet set af 
afprøvningen?

Næste skridt 
besluttes

• Er der behov for at tilpasse den 
afprøvede ændring?

• Er der behov for en ny afprøvning 
under andre omstændigheder eller 
betingelser?

• Medfører denne PDSA-cirkel be-
hov for en ny cirkel? (Fortsæt med 
et nyt arbejdsskema)

• Eller bør ændringerne forkastes, 
fordi den ikke virker efter hensig-
ten?

Udfør afprøvningen

• Kan det planlagte gennemføres, og 
har det den forventede effekt? Be-
skriv, hvad der faktisk skete under 
afprøvningen

• Beskriv uforudsete problemer 
og uventede hændelser, der kan 
bidrage til læring

• Noter eventuelle resultater eller 
data, der er samlet ind i forbindelse 
med afprøvningen

Planlæg
Afprøvning:

• Hvem? 
• Hvad?
• Hvor?
• Hvornår?

Spørgsmål:
Hvilken idé/ændring ønsker vi at afprøve? 
Hvilket spørgsmål vil vi gerne have svar på?

Arbejdshypotese:
Hvilket svar forventer vi?

PDSA-cirkel
nummer:

Ansvarlig 
person:

Analyser og lær

• Sammenlign resultatet af afprøv-
ningen med arbejdshypotesen

• Skriv et par stikord om, hvad 
afprøvningen viste. Gik det godt? 
Hvad gik ikke som forventet? 
Hvorfor?

• Hvad lærte I?

Næste skridt 
besluttes

• Er der behov for at tilpasse den 
afprøvede ændring?

• Er der behov for en ny afprøvning 
under andre omstændigheder eller 
betingelser?

• Medfører denne PDSA-cirkel be-
hov for en ny cirkel? (Fortsæt med 
et nyt arbejdsskema)

• Eller bør ændringerne forkastes, 
fordi den ikke virker efter hensig-
ten?

Udfør afprøvningen

• Kan det planlagte gennemføres, og 
har det den forventede effekt? Be-
skriv, hvad der faktisk skete under 
afprøvningen

• Beskriv uforudsete problemer 
og uventede hændelser, der kan 
bidrage til læring

• Noter eventuelle resultater eller 
data, der er samlet ind i forbindelse 
med afprøvningen

Planlæg
afprøvning og indsamling 
af information

• Hvem? 
• Hvad?
• Hvor?
• Hvornår?

PDSA-cirkel

Act Plan

DoStudy
Analyser og lær af  
 afprøvningen

Planlæg
Indsamling af information




