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Uddannet sygeplejerske og MLP

Lang erfaring fra Sygehus

• Implementering af kvalitetsarbejde og Den Danske Kvalitetsmodel på Sygehus Sønderjylland

• Udvikling af kliniske indikatorer RKKP i forhold til tryksår

• Bedømmer af Kliniske retningslinjer i Center for kliniske retningslinjer

2016 ansat i Sønderborg Kommune 

• Projektleder til udvikling og implementering af FSIII 

• Koordinator funktion i IT

• Medlem af FSIII rådgiverforum

• Medlem af projektstyregruppe for dataindsamling i kommunerne
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Sønderborg Kommune

76.000 indbyggere en mellemstor kommune

Har været tidligt med implementeringen af ”I sikre hænder” og en af 3 pilot kommuner i udvikling og test af 

Fælles Sprog III.

”I sikre hænder” – patientsikkerhed, sikre arbejdsgange, datadrevet forbedringsarbejde

FSIII – er en fælles standard for registrering af data på sundheds- og ældreområdet i kommunerne.

FSIII skal bidrage til bedre sammenhæng og mere datagenbrug i kommunernes it-baserede omsorgsjournaler. 

Dette sker gennem implementering af ensartede begreber, klassifikationer og tilpassede arbejdsgange.

Kvalitet og Forenkling
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Puljepenge 5.3 mio til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen

Projektets overordnede formål:

• at frigive mere tid til omsorg og nærvær til den enkelte borger i ældreplejen gennem udvikling af en generisk model for 

forenkling af dokumentation.

På baggrund af en analyse af ældreområdet, løbende kvalitetssikring af dokumentation og observation i 

projektet er det tydeligt at medarbejderne har svært ved at finde ud af hvad og hvor de skal dokumentere.
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Samarbejde

Dansk selskab for patientsikkerhed

• Processen i forhold til forbedringsmodellen

Leverandør af elektronisk omsorgssystem – Dedalus

• Ændringer i systemet

Ældrerådet

• Inddragelse af borgerne

Projekt Kvalitet og forenkling
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Hvorfor: 

I arbejdet med ”I sikre hænder”, Fælles Sprog III og tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed er der stillet større 

krav til hvad og hvor medarbejderne dokumenterer bl.a. så det i højere grad er muligt at udveksle data med 

nationale databaser.  

Der bliver lagt ovenpå og vi har ikke været gode til at kigge på hvad der kunne fjernes

Kvalitet og Forenkling



Handlekraft: Vi får det til at skeGlokal: Storbyen i naturen Grænseland: Det bedste fra to verdener 6

Hvad

• Det tager tid at ændre medarbejdernes vaner i takt med de stigende krav. 

• Undervejs har medarbejderne i nogen grad opfundet deres egne regler. 

• For at være sikker på at kollegaerne ser det de har skrevet, skriver de ofte oplysningerne flere steder.

• For at leve op til nogle af kravene er der indført papirskemaer i borgernes hjem til registreringerne, det 

betyder at oplysningerne ikke kommer ind i systemet.

• Der er en kultur for at man skriver adviser (beskeder) til hinanden og man ”glemmer” at det ikke er 

dokumentation, men blot en besked 
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Hvordan

Der er udvalgt to pilotområder

• Hjemme- og sygeplejedistrikt en gruppe

• Plejecenter

Arbejder med forbedringsmodellen, der er udvalgt medarbejdere som bliver frikøbt

Der er afsat 80 timer pr. uge til frikøb af medarbejdere, som skal arbejde med forbedringer, teste og samle 

data

Hovedparten af økonomien er afsat til frikøb af medarbejdere for, at det er deres oplevelser fra praksis der 

arbejdes med.

Det vil sige at det er medarbejdernes meninger og udsagn der driver forbedringerne

Kvalitet og Forenkling
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Hvordan:

• Observation af frontmedarbejdernes daglige arbejde

• Interview af ledere og frontmedarbejdere

Kvalitet og Forenkling
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Hvad fandt vi:

• Medarbejderne ved ikke hvor de skal skrive

• Der mangler en ansvarlig til at oplære nye medarbejdere

• Der er ikke net-dækning ude hos borgerne

• Devices fungerer ikke og det er svært at få hjælp til dem

• Der mangler computere

• Det er svært at få overblik i journalen

• Der er mange papirskemaer

• Har ikke tid til at læse om borgerne

• Der er meget uro i dokumentationsrummet

• Medarbejderne skrev på små lapper

• Skrev når de kom ind på kontoret

Kvalitet og Forenkling



Handlekraft: Vi får det til at skeGlokal: Storbyen i naturen Grænseland: Det bedste fra to verdener 10

Forbedringsmodellen

Side 10
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Forbedringsmodellen

”Al forbedring er en forandring, men ikke al forandring er en forbedring”

Kvalitet og Forenkling
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• At medarbejderne dokumenterer, mens de er hos borger. 

Så de gør tingene færdigt og ikke skal huske oplysninger til senere.

Det inddrager borgerne og højner patientsikkerheden, da dokumentationen er tidstro

• At undgå dobbeltdokumentation, oparbejde en kultur så de stoler på at det er nok at skrive et sted. 

Det forenkler dokumentationen og giver tid til borgeren

• At medarbejderne ved hvor de skal dokumentere, så oplysningerne er nemme at finde

• Fjerne de mange papirskemaer der ligger i borgerens mapper i hjemmet, så de enten bliver elektroniske 

eller fjernes helt. Sikker medicin.

Det forenkler arbejdet, tidstro dokumentation og der trækkes data

• Nedbringe antallet af adviser, så medarbejderne anvender tiden til at læse i journalen.

Mål i projektet
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At 90 % af borgerne oplever at 
medarbejderne kender 

kerneopgaven, når de kommer i 
borgerens hjem inden februar 2022

At 90 % af borgerne oplever at 
medarbejderne kender 

kerneopgaven, når de kommer i 
borgerens hjem inden februar 2022

Tidlig opsporingTidlig opsporing

Tidlig opsporing 
anvendes ved vagtstart

Tidlig opsporing 
anvendes ved vagtstart

Tydeligt at se røde/ gule 
borgere på overblikket

Tydeligt at se røde/ gule 
borgere på overblikket

Skemaet kommer til at 
indeholde flere områder 

så man får færre 
skemaer

Skemaet kommer til at 
indeholde flere områder 

så man får færre 
skemaer

MedarbejderoverblikMedarbejderoverblik

At man kan se og læser 
de væsentlige 

oplysninger om borgerne 

At man kan se og læser 
de væsentlige 

oplysninger om borgerne 

At man kan se 
oplysninger på 
gruppeniveau

At man kan se 
oplysninger på 
gruppeniveau

At der kun dokumenteres  
nødvendige adviser

At der kun dokumenteres  
nødvendige adviser

Borgerens aftalerBorgerens aftaler

At papirkalenderen 
erstattes af en 

elektronisk løsning

At papirkalenderen 
erstattes af en 

elektronisk løsning

Borgerens aftaler ligger 
elektronisk

Borgerens aftaler ligger 
elektronisk

DRIVERDIAGRAM

Primære drivere

Sekundære drivere
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Undersøge og teste net-dækning

• så det er muligt for medarbejderne at dokumentere ude hos borgerne

• inddrage borgerne i dokumentationen

• dokumentere tidstro

Gennemgå de skemaer vi har liggende ude hos borgerne

• Så vi kan fjerne de skemaer der ikke giver værdi

• Nødvendige skemaer lægges ind elektronisk

Kvalitetssikring af dokumentationen

• Undgå dobbeltdokumentation

• Skabe overblik over oplysninger på borgerne

Antal af adviser

• Hvornår skal man sende en advis

• Til hvem skal man sende en advis

Indsatsområder som lige nu testes
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Vi foretager målinger af:

• Spørger borgerne om deres oplevelser i forhold til at vi dokumenterer, mens vi er i hjemmet

• Antal beskeder, der er sendt i systemet og den tid der bliver anvendt til at læse dem

• Tid der anvendes til dokumentation

• Registreret af korrekte data

Målinger undervejs i projektet
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Kvalitet og Forenkling
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Kvalitet og Forenkling
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100 % tidstro 
registrering af 

medicinadministration 
xxxx 2022

100 % tidstro 
registrering af 

medicinadministration 
xxxx 2022

TabletTablet

At medarbejderne har 
adgang til en opladet 
tablet ved vagtstart

At medarbejderne har 
adgang til en opladet 
tablet ved vagtstart

At medarbejderne ved 
hvad de skal gøre når 
deres tablet beder om 

at blive opdateret 

At medarbejderne ved 
hvad de skal gøre når 
deres tablet beder om 

at blive opdateret 

At medarbejderne 
orienterer sig på 

kørelisten før de kører 
ud til borgeren

At medarbejderne 
orienterer sig på 

kørelisten før de kører 
ud til borgeren

DokumentationDokumentation

At der etableres en 
funktion i EOJ, som 
medarbejderne kan 
anvende ude hos 

borgerne

At der etableres en 
funktion i EOJ, som 
medarbejderne kan 
anvende ude hos 

borgerne

At medarbejderne ved 
hvordan de skal 

registrere

At medarbejderne ved 
hvordan de skal 

registrere

At alle papirskemaer 
udfases

At alle papirskemaer 
udfases

KulturKultur

At alle medarbejdere 
dokumenterer 

medicinen mens de er 
hos borger

At alle medarbejdere 
dokumenterer 

medicinen mens de er 
hos borger

At fælles vagtstart og 
tidlig opsporing 

understøtter brug af 
tablets

At fælles vagtstart og 
tidlig opsporing 

understøtter brug af 
tablets

At medarbejderne ved 
hvem der kan hjælpe,  
når de har spørgsmål 

eller praktiske 
udfordringer med tablet  

At medarbejderne ved 
hvem der kan hjælpe,  
når de har spørgsmål 

eller praktiske 
udfordringer med tablet  

DRIVERDIAGRAM

Mål

Primære drivere

Sekundære drivere



Handlekraft: Vi får det til at skeGlokal: Storbyen i naturen Grænseland: Det bedste fra to verdener 19

Fokus på korrekt medicin

• Hvad er der krav om og hvad har vi selv fundet på?

• Tidstro dokumentation

• Ændringer i EOJ, så der kan dokumenteres. når medarbejder er hos borgeren

• FMK ændringer – tydeligt hvad der er af ændringer – hurtigt overblik
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Spredning og fastholdelse

• Til de andre områder i kommunen

• Generisk model – til andre kommuner

• Planlægge undervisning

• Masterclass for dokumentationsvejledere?

Kvalitet og Forenkling
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Insanity is

Citat: Albert Einstein
Citat: Albert Einstein

Citat: Albert Einstein


