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Som man råber i skoven – får man svar.

Vi får det vi måler på – men hvad måler vi på? 



En A-ha oplevelse.
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Hvad bliver I målt 

på?

Noget med 

antal, mængde 

– at have travlt

Hvad vil I gerne 

måles på?

…



Alle ønsker at gøre en forskel.

oktober 20143 stevns kommune

Lovgivning

Den omsorgsfulde

medarbejder

Faglig stolthed

Forventninger fra borgere

og pårørende

Lobbyister



Fokus for ledelse 

 Mest mulig sundhed for 
pengene

 Effektiv varetagelse af vores 
opgaver

 Fokus på faglig kvalitet

 Den gode historie jagtes

 Videnskab og evidens er 
godt, men kan ikke stå 
alene

oktober 20144 stevns kommune



Værktøjskassen

 Kliniske retningslinjer

 Instrukser og vejledninger

 Medicinske 
teknologivurderinger

 Evidens

 Kvalitetsmodeller, Audit

Grundlaget for alt 
kvalitetsarbejde er:

 Mål og opfølgning
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Mål og opfølgning – hvorfor er det så svært?

 Vi er generelt bedre til 
hensigtserklæringer end til 
mål

 Vi er heldigvis nemme at 
begejstre - men det betyder 
at vi ofte ændre kursen

 Vi har alle brug for støtte, 
opmuntring og anerkendelse 
– også i vores arbejde med 
mål og opfølgning.
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Et eksempel – mål i demenspolitik

 Medvirke til at demente borgere gennemgår en udredning. 

 Egnede tilbud iværksættes når der er behov, herunder 
aktiviteter, genoptræning, og daghjem 

 Tilbud om aflastnings og/eller gæstestue tilpasset demente.

 Indflytning i egnet plejebolig, når der er behov. 

 Frivillige skal kunne inddrages i de tilbud der gives til 
demensramte

 Teknologien understøtter et hverdagsliv med størst mulig 
uafhængighed, værdighed og tryghed for borgere og 
pårørende
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Retning, en rød snor og konkrete handlinger
er afgørende for gode mål… på alle niveauer
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Hensigterne er gode 

MEN



Hvad skal vi måles på - på demensområdet?

 Alle har ret til en diagnose  - hvor mange har en diagnose?

 Tidlig opsporing – hvordan følger vi denne udvikling lokalt?

 Er forløbsprogrammer implementeret? 

 Effekten af forløbsprogrammer?

 Pårørende til demente har behov for aflastning – hvor meget, 
hvornår og hvordan?

 Koordinerede patient/borgerforløb – hvordan gør vi både 
lokalt og nationalt?
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3 vigtige elementer

1. Opfølgning

2. Opfølgning

3. Opfølgning
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Visionen 2016:
Historien om ledere, der tog ansvar

 De ambitiøse ledere på demensområdet i Skandinavien går 
forrest og viser handlekraft. 

 Lederne har gennem to år arbejdet meget målrettet med at 
udvikle og dokumentere indsatsen på demensområdet.
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Visionen forsat

 Lederne fortæller med stolthed:

 at alle borgere med mistanke om demenssygdomme får 
tilbudt udredning inden for 12 uger.

 at alle pårørende tilbydes aflastning efter behov og at ca. 
80% oplever at få dækket deres behov for aflastning.

 at alle nydiagnisterede borgere tilbydes en handleplan for 
fysisk og mental træning.

 at alle borgere med behov for koordinering i 
sundhedsvæsnet har én fælles plan for alle 
sundhedsaktører

oktober 201412 stevns kommune



oktober 201413 stevns kommune

Hvis du tror, du er for lille til at gøre en forskel, 

så prøv at sove med en myg.

citat Dalai Lama
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