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Samlet oversigt over alle forbedringsprojekter 
 
I dette dokument findes en kort beskrivelse af alle de forbedringsprojekter, som 
forbedringsvejlederne har udarbejdet på hold 1-11, samt kontaktoplysninger på den/de 
forbedringsvejledere, der har gennemført forbedringsprojektet.  
 
Projekterne er inddelt i følgende temaer: 
Arbejdsgange s. 2 
Dokumentation s. 12 
Fødsler og børn s. 19 
Planer og delmålsarbejde s. 24 
Medicin s. 29 
Patient- og operationsforløb s. 35 
Patientsikkerhed s. 52 
Reduktion af tvang s. 57 
Sektorsamarbejde s. 63 
Patientinddragelse s. 65 
Kompetenceudvikling s. 76 
 
Titler markeret m. fed findes i sin fulde længde på hjemmesiden. 
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Arbejdsgange 
 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Forbedring af sagsbehandling af utilsigtede 
hændelser på Regionshospitalet Randers 

Kort beskrivelse  
 

Mindske sagsbehandlingstiden af UTH med henblik på at 
opfylde 90-dages sagsbehandlingsfrist samt opnå et 
større læringspotentiale ved hurtigere opfølgning på UTH. 

Faglig kontaktperson 
 

Anette Østergaard Frostholm 
Kvalitetskonsulent og risikomanager, RH Randers 
Tlf. 78420084, antoet@rm.dk  
FV10 december 2020 – januar 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Forbedrer arbejdsgange, der sikrer et vikar- og 
lønforbrug, der svarer til opgaven inden for budgettet. 

Kort beskrivelse  
Der er et stort vikarforbrug på Afdelingen – Det ønskes 
nedbragt, og mulighederne for styringen af 
vikarforbruget ønskes forbedret 

Faglig kontaktperson 
 

Anette Lykke Stabell 
Anette.stabell@ps.rm.dk 
Tlf.: 40100439 
FV2 2016 - 2017 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Optimering af årsrapportprocesser i RKKP 

Kort beskrivelse  
 

At øge andelen af årsrapporter der offentliggøres 
tidstro/rettidigt 

Faglig kontaktperson 
 

Anette Weis, Kvalitetskonsulent 
E-mail: anewei@rkkp.dk 
FV9 februar 2020 – marts 2021 

  

mailto:antoet@rm.dk
mailto:Anette.stabell@ps.rm.dk
mailto:anewei@rkkp.dk
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Arbejdsgange 

Titel på  
Forbedringsprojekt VTC 

Kort beskrivelse  
 

At afdække hvorvidt håndtering af høje følelsesmæssige 
krav i praksis, kan påvirke det korte sygefravær positivt i 
Hus 2 

Faglig kontaktperson 
 

  Afdelingsleder Jeannette Kirkegaard, 24456578, 
jean.kir@rm.dk 
Konst. viceområdechef Anja Baker, 2139 0584, 
anja.baker@social.rm.dk 
 FV10 december 2020 – januar 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Implementering af retningslinje for interne henvisninger 
i Psykiatriens Hus, Silkeborg 

Kort beskrivelse  
 

Vi ønsker at opnå en kvalitativ og kvantitativ forbedring 
ift dialog og dokumentation i EPJ, når der sker en intern 
henvisning mellem elektive teams. Dvs at diagnostiske 
beskrivelser, overvejelser og begrundelser er 
fyldestgørende. 

Faglig kontaktperson 
 

Funktionleder Bjarne Yde 
Lægesekretær Anne Marie Lolck 
Teraput Sanne Mikkelsen 
FV5 oktober 2017 – oktober 2018 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Sikker prøveforsendelse fra Operationsafsnit, AUH 

Kort beskrivelse  
 

At understøtte patientens rettidige diagnostik og 
behandling 
ved at eliminere fejl i forsendelser af patologiprøver 
fra operationsafsnit til Patologi 

Faglig kontaktperson 
 

Anne Raahauge, Kvalitetskoordinator 
Operation og Intensiv Nord-Syd-Øst, AUH 
tlf: 7846 2899, mobil: 2924 2814 
mail: annelude@rm.dk 
FV3 januar 2017- december 2017 

 

mailto:annelude@rm.dk
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Arbejdsgange 

Titel på  
Forbedringsprojekt Information til patienter med apopleksi 

Kort beskrivelse  
 

Formålet med projektet er at opnå systematiske 
arbejdsgange, hvor patienterne tilbydes den nødvendige 
rådgivning og vejledning samt at patienterne og evt. 
pårørende oplever, at de får den information, de har 
behov for. 

Faglig kontaktperson 
 

Kvalitets- og udviklingsterapeut Charlotte Kjeldsen 
Telefon: +45 5183 6017 E-mail: 
charlotte.kjeldsen@midt.rm.dk 
FV9 februar 2020 – marts 2021 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Kvaliteten af virtuelle møder 

Kort beskrivelse  
 

Projektet gik ud på at forbedre kvaliteten af virtuelle 
møder. 

Faglig kontaktperson 
 

Udviklingskonsulent Dorthe Kildedal, dokin@rn.dk 
61145632  
Udviklingskonsulent Christina W. Jeppesen, chwj@rn.dk 
91170113 
FV9 januar 2020 – marts 2021 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Tværfaglig modtagelse af den akutte patient 

Kort beskrivelse  
 

At de akutte patienter modtages effektivt, og udredes 
og behandles rettidigt. Dvs uden unødige forsinkelser 
grundet eksempelvis dobbelt arbejdsgange. 

Faglig kontaktperson 
 

Cilla Asmussen Hansen, cilhan@rm.dk 
20919310 
FV7 september 2018 – september 2019 

 

mailto:charlotte.kjeldsen@midt.rm.dk
mailto:dokin@rn.dk
mailto:chwj@rn.dk
mailto:cilhan@rm.dk
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Arbejdsgange 

Titel på  
Forbedringsprojekt Åben Dialog netværksmøder 

Kort beskrivelse  
 

Overordnet ønsker vi at styrke borger i centrum ved at 
øge fokus på tilbud om Åben Dialog (ÅD) 
netværksmøder. Derfor har vi arbejdet med; 
arbejdsgang og tilgængelighed, engagement og 
inddragelse ved kolleger, øge brugerinddragelse og 
fokus på at øge antallet af ÅD-netværksmøder inden for 
passende tid. 

Faglig kontaktperson 
 

Diana Østergaard, faglig koordinator i kommunal del af 
Psykiatriens Hus. Tlf: 41856300 dios@aarhus.dk 
Dorthe Møller, udviklingssygeplejerske i regional del af 
Psykiatriens Hus. Tlf: 91171201. dorje3@rm.dk 
FV10 december 2020 – januar 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Implementering på tværs af afsnit 

Kort beskrivelse  
 

Projektet er en udarbejdelse af en lokal forankret 
implementeringsstrategi med dertilhørende værktøjer, 
som favner både de hæmmende og fremmende 
implikationer, der er forbundet med at indføre en ny 
arbejdsgang på tværs af afsnit, kulturer, nuværende 
arbejdsgange og forståelser for hinandens praksis. 

Faglig kontaktperson 
 

Dina Yde, Kvalitets- og udviklingsansvarlig Radiograf 
dindueyd@rm.dk 2033 3240 
FV10 december 2020 – januar 2022 

 

mailto:dios@aarhus.dk
mailto:dorje3@rm.dk
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Arbejdsgange 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Risikovurderinger med særligt fokus på overlap ved 
vagtskifte. 

Kort beskrivelse  
 

Forbedring af afdelingens overlap mellem vagtskifte, 
således at medarbejderne systematisk får de 
informationer, som de har brug for til vagten for at 
kunne arbejde kvalificeret og konfliktnedtrappende med 
borgerne. 

Faglig kontaktperson 
 

Kathrine Lykke Jensen Daglig leder Botilbuddet 
Skovvejen Tlf. nr. 23460279 e-mail: kalyje@rm.dk 
FV9 februar 2020 – marts 2021 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Forebyggelse af muskel- og ledsmerter. 

Kort beskrivelse  
 

Formålet med forbedringsprojektet er, at registrere en 
helbredsforøgelse ved at sætte fokus på at forebygge 
muskel- og ledsmerter gennem en daglig 
bevægelsestræning. 

Faglig kontaktperson 
 

Kristian Haldrup. Konsulent. +45 4187 8414 
khald@regionsjaelland.dk 
FV9 februar 2020 – marts 2021 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Sengelogistik 

Kort beskrivelse  
 

Altid have 10 senge parate til indkommende patienter 
Systematik og synliggørelse for processerne omkring 
sengelogistik på RH Horsens. 

Faglig kontaktperson 
 

Lisa Drescher Andersen Assistent 78 42 7712 
lisaae@rm.dk 
Kristina Green Lauridsen Kvalitet- og driftskoordinator 
78 42 74 03 kristlur@rm.dk 
FV2 2016 - 2017 

 

mailto:kalyje@rm.dk
mailto:khald@regionsjaelland.dk
mailto:lisaae@rm.dk
mailto:kristlur@rm.dk
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Arbejdsgange 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Rettidige patologisvar i forbindelse med  
diagnostik af mammacancer 

Kort beskrivelse  
 

Optimering af kommunikation og arbejdsgange for at 
opnå en højere grad af rettidige patologisvar 

Faglig kontaktperson 
 

Afdelingsbioanalytiker Lene Lütken Sørensen 
lene.lutken@midt.rm.dk Tlf: 78443729 
FV9 februar 2020 – marts 2021 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

KUL´touren Kvalitet/Kerneopgave - Udvikling/Udsyn - 
Ledelse/Læring 

Kort beskrivelse  
 

Skabelse af fundamentet for et fælles og integrativt 
kvalitetsmindset i en hospitalsafdeling 

Faglig kontaktperson 
 

Lis Ravn Jensen Kvalitets- og EPJ-koordinator, 
Kvindesygdomme og Fødsler, AUH 78 45 33 87 
lisrje@rm.dk 
FV2 2016 - 2017 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Lånepulje vedrørende større indkøb på Socialområdet 

Kort beskrivelse  
 

Forbedringsprojektet skal skabe et styringsmæssigt 
overblik på lånepuljen, så ansøgte projekter ikke afvises 
på forkert grundlag. 

Faglig kontaktperson 
 

Chefkonsulent Lise Weinhandler, 24961443. 
lkw@regionsjaelland.dk 
FV10 december 2020 – januar 2022 

 

mailto:lene.lutken@midt.rm.dk
mailto:lisrje@rm.dk
mailto:lkw@regionsjaelland.dk
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Arbejdsgange 

Titel på  
Forbedringsprojekt Mikrotomi af paraffinblokke 

Kort beskrivelse  
 

Optimering af mikrotomi- manuel og automatisk 

Faglig kontaktperson 
 

Specialeansvarlig bioanalytiker 
Lise-Lotte Wessberg Johansen 
Tlf. 2977 7404 
liselpde@rm.dk 
FV11 januar 2022 – november 2022 
 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Opdatering af social og sundhedshjælpernes 
skalkompetencer i hjemmeplejeteam Dalgas 

Kort beskrivelse  
 

At skabe systematik for hvordan hjælperne opdateres 
årligt på de skal-kompetencer der er krav om de har for 
at håndtere opgaver ude ved borgerne 

Faglig kontaktperson 
 

Kvalitetsudvikler Lotte Rønnow tlf 41857889 E-mail: 
lotro@aarhus.dk 
FV6 februar 2018 – februar 2019 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt SAFEWARDS 

Kort beskrivelse  
 

Interventionen ”Lær hinanden at kende” Interventionen 
”Udskrivelseshilsen” 

Faglig kontaktperson 
 

Konst. Afdelingssygeplejerske, projektleder Maja Skau 
Regel Mail: majska@rm.dk 
Tlf: 78471419 
FV4 april 2017 – marts 2018 

 

mailto:liselpde@rm.dk
mailto:lotro@aarhus.dk
mailto:majska@rm.dk
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Arbejdsgange 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Optimering af testning for narkotika i urin hos indlagte 
patienter, R2, Viborg 

Kort beskrivelse  
 

At ensrette og udføre flere urinscreeninger på afsnittet 
med det overordnede formål at bibeholde en stoffri 
afdeling. 

Faglig kontaktperson 
 

Souchef, sygeplejerske R2, Maria Pia Nielsen 
mapnie@rm.dk 
FV4 april 2017 – marts 2018 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Teammøde-struktur 

Kort beskrivelse  
 

Optimering af teammøder i bostøttetilbud Ny 
teamsammensætning, mødestruktur, ny dagsorden 

Faglig kontaktperson 
 

Daglig leder, Marianne Andersen 20333880 
maluan@rm.dk 
FV10 december 2020 – januar 2022 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Tværprofessionel studieaktivitet 

Kort beskrivelse  
 

Studerende (medicin, sygepleje, pædagog og psykologi) 
på skolebørnsafsnit C deltager i mindst en fælles 
studieaktivitet under deres kliniske periode. 

Faglig kontaktperson 
 

Pennie Teglborg Uddannelsesansvarlig- og 
kvalitetskoordinator 21 17 94 38 penntegl@rm.dk 
FV2 2016 - 2017 

 

Arbejdsgange 

Titel på  
Forbedringsprojekt  

Kort beskrivelse  
  

Faglig kontaktperson 
  

 

Titel på  
Forbedringsprojekt  

Kort beskrivelse  
 

 

Faglig kontaktperson 
 

 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt  

Kort beskrivelse  
 

 

Faglig kontaktperson 
 

 

 

mailto:mapnie@rm.dk
mailto:maluan@rm.dk
mailto:penntegl@rm.dk
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Arbejdsgange 

Titel på  
Forbedringsprojekt Optimering af arbejdsgange ved CT scanneren 

Kort beskrivelse  
 

Ambulante patienter kommer i gennemsnit ca. 5 min. 
for sent ind til deres CT scanning, den gennemsnitlige 
forsinkelse ønskes nedsat til 2 min. pr ambulante 
patient, ved at forbedre arbejdsgangene ved scanneren. 

Faglig kontaktperson 
 

Pia H. Christensen Kvalitets og udviklingsansvarlig 
radiograf 51 72 40 60 piahedch@rm.dk 
FV2 2016 - 2017 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Valideringsrapporter, ny procedure i FDU-POCT, 
Blodprøver og Biokemi, HE Midt 

Kort beskrivelse  
 

At undersøge og implementere muligheden for, at sætte 
andre ressourcer med de rette kompetencer i spil, 
således at valideringsrapport-opgaverne fordeles på 
flere personer i funktionsområdet FDU-POCT. 

Faglig kontaktperson 
 

Kvalitets- og funktionsleder Pia Salomonsen Heumann 
piaheu@rm.dk 
2478 6339 
FV9 februar 2020 – marts 2021 

 

Titel på  

Forbedringsprojekt 
Safewards S8 – Hjælp-hinanden-møder 

Kort beskrivelse 
  

Gentænkning og genimplementering af 
morgenmøder med patienterne på S8. 

Faglig kontaktperson 
 

Sygeplejerske Laura K. Nielsen, lakane@rm.dk 
FV11 januar 2022 – november 2022 
 

 

mailto:piahedch@rm.dk
mailto:piaheu@rm.dk
mailto:lakane@rm.dk
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Arbejdsgange 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Optimering af forundersøgelsesprocedure i 
Specialtandplejen 

Kort beskrivelse  
 

Mål: frigive tandlægeressourcer,  
udnytte faglig kapacitet i afdelingen, nedbringe 
administrative bunker, opgaveflytning mellem 
faggrupper, opnå større ensartethed i forundersøgelser. 

Faglig kontaktperson 
 

Sekretær og kvalitetsansvarlig, Regional 
Specialtandpleje HE Midt. 
Jeanette Mortensen, tlf. 78 44 67 07 
jeamor@midt.rm.dk 
FV11 januar 2022 – november 2022 
 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Stå-op og gå-møder på Blodprøver og Biokemi, AUH 

Kort beskrivelse  
 

Vi er en afdeling der holder mange møder (ca. 8 timers 
møder per arbejdsuge), og vi ønskede at indføre en 
mere aktiv og effektiv mødekultur til glæde for 
medarbejderne. 

Faglig kontaktperson 
 

Reservelæge, Rie Harboe Nygaard Telefon: 40465768 
E-mail: rinyga@rm.dk 
FV10 december 2020 – januar 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Samkørsel af post og pakker 

Kort beskrivelse  
 

I stedet for at køre ud med post for sig og pakker for 
sig, har vi testet om det var muligt at køre det samlet 
ud og samtidig at ændre på strukturen af ruterne. 

Faglig kontaktperson 
 

Kvalitetskoordinator Tina Hamrum Tlf. 24 77 95 83 
tinahamr@rm.dk 
FV3 januar 2017 – december 2017 

 

mailto:jeamor@midt.rm.dk
mailto:rinyga@rm.dk
mailto:tinahamr@rm.dk
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Dokumentation 

Titel på  
Forbedringsprojekt Øge dokumentation i delmål 

Kort beskrivelse 
 

Skabe forbedringer, der sikrer en øget dokumentation i 
borgerens delmål på afdelingen 
 

Faglig kontaktperson 
 

Anne Nørregaard Ergoterapeut, forbedringsvejleder 
SAU, Banebyen, Viborg Tlf. nr.: 30 23 49 14 E-mail: 
ANNORR@rm.dk 
FV10 december 2020 – januar 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Dokumentation og faglighed på Møllebækken 

Kort beskrivelse  
 

Projektet handler om at udvikle den daglige 
dokumentation på borgernes delmål så den kan danne 
tilstrækkeligt grundlag for analyse indsatsen og 
evaluering af delmålene. 

Faglig kontaktperson 
 

Hanne Mette Olesen, cand.mag./kvalitetskonsulent, e-
mail: hanole@rm.dk 
Tlf.: 29250448 
FV7 september 2018 – september 2019 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Sikker patient dokumentation 
 

Kort beskrivelse  
 

Jeg ville sikre, at anæstesisygeplejerskerne 
dokumenterede det nødvendige, de rigtige steder, og 
derved kunne undlade dobbeltdokumentation 
 

Faglig kontaktperson 
 

Oversygeplejerske Solveig Bank.  
Solveig.bank@rm.dk 
7844 5272 
FV11 januar 2022 – november 2022 

 

mailto:ANNORR@rm.dk
mailto:hanole@rm.dk
mailto:Solveig.bank@rm.dk
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Dokumentation 

Titel på  
Forbedringsprojekt Mål og delmål 

Kort beskrivelse  
 

Projektet omhandler dokumentationen på mål og 
delmål.  Det er en relevant problemstilling, da 
dokumentationen bør være tæt på 100%, da det er en 
del af kerneopgaven.  Det danner ramme for udvikling 
og trivsel hos borgeren og personalets faglighed. 
 

Faglig kontaktperson 
 

Jesper Halkjær Kronbæk, Teamleder, Ulfborghus 
Specialområde Børn og Unge, Tlf.: 2399 6098 
Mail: jesppo@rm.dk 
FV9 februar 2020 – marts 2021 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Mindske tidsforbruget på dokumentation. 

Kort beskrivelse  
 

Personalet i enheden bruger megen tid på 
dokumentation og skriver mange lange notater. 
Projektet er vigtigt, da tiden i enheden kunne bruges 
bedre. Det vil mindske stress hos personalet og 
enheden vil kunne se flere patienter og ventetiden vil 
minimeres. 

Faglig kontaktperson 
 

Ledende sygeplejerske Jette Møller Nielsen  
Psykiatrisk Akutteam og Psykiatrisk Modtagelse, 
Regionspsykiatrien Horsens 
78476068  
jette.m.nielsen@ps.rm.dk 
FV9 februar 2020 – marts 2021 
 

 

mailto:jesppo@rm.dk
mailto:jette.m.nielsen@ps.rm.dk
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Dokumentation 

Titel på  
Forbedringsprojekt Mål og delmål 

Kort beskrivelse  
 

Projektet omhandler dokumentationen på mål og 
delmål.  Det er en relevant problemstilling, da 
dokumentationen bør være tæt på 100%, da det er en 
del af kerneopgaven.  Det danner ramme for udvikling 
og trivsel hos borgeren og personalets faglighed. 
 

Faglig kontaktperson 
 

Jesper Halkjær Kronbæk, Teamleder, Ulfborghus 
Specialområde Børn og Unge, Tlf.: 2399 6098 
Mail: jesppo@rm.dk 
FV9 februar 2020 – marts 2021 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Mindske tidsforbruget på dokumentation. 

Kort beskrivelse  
 

Personalet i enheden bruger megen tid på 
dokumentation og skriver mange lange notater. 
Projektet er vigtigt, da tiden i enheden kunne bruges 
bedre. Det vil mindske stress hos personalet og 
enheden vil kunne se flere patienter og ventetiden vil 
minimeres. 

Faglig kontaktperson 
 

Ledende sygeplejerske Jette Møller Nielsen  
Psykiatrisk Akutteam og Psykiatrisk Modtagelse, 
Regionspsykiatrien Horsens 
78476068  
jette.m.nielsen@ps.rm.dk 
FV9 februar 2020 – marts 2021 
 

 

mailto:jesppo@rm.dk
mailto:jette.m.nielsen@ps.rm.dk
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Dokumentation 

Titel på  
Forbedringsprojekt Svartider på audit i RoS 

Kort beskrivelse  
 

Efter implementering af nyt IT system i Røntgen regi er 
det nu muligt at trække andre data end hidtil, hvilket 
giver mulighed for at få flere data vedr. svartider. 

Faglig kontaktperson Laila Nielsen, Kl. spl. specialist, lainil@rm.dk 
FV11 januar 2022 – november 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Forbedring af e-Dok i Ortopædkirurgisk Afdeling med 
fokus på indhold af høj faglig kvalitet samt høj 
udnyttelse af funktionalitet. 

Kort beskrivelse  
 

Øge brugen af e-Dok gennem fokus på at få let besked 
til kolleger via advis, når man abonnerer på 
Ortopædkirurgi som udgiver i e-Dok. 
Skabe overblik for revisionsansvarlige og – ledere. 
Anvende redskaberne i e-Dok, udarbejdelse af let 
anvendelige instrukser. 

Faglig kontaktperson 
 

Kvalitetskonsulent 
Linna Skovgaard 
7844 1309 
Linna.skovgaard@midt.rm.dk 
FV11 januar 2022 – november 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Dokumentation af skift omkring invasive katetre og 
Bromagescore af patienter med epiduralt kateter. 

Kort beskrivelse  
 

Projektet ønsker at forbedre dokumentation af skift 
omkring invasive katetre på Intensiv samt 
Bromagescore af patienter med et epidural kateter 

Faglig kontaktperson 
 

Malene Hvass Block 
Projektsygeplejerske 
Malblo@rm.dk 
78445266   
FV11 januar 2022 – november 2022 

 

mailto:lainil@rm.dk
mailto:Linna.skovgaard@midt.rm.dk
mailto:Malblo@rm.dk
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Dokumentation 

Titel på  
Forbedringsprojekt Faglig dokumentation i delmål 

Kort beskrivelse  
 

Projektet er skabt i et forsøg på, at øge og sikre en 
tydelig-gennemsigtighed af den høje faglighed og 
kvalitet i dokumentation af delmål, i Dannebrogsgade. 

Faglig kontaktperson 
 

Ergoterapeut og Forbedringsvejleder, Lasse Andsbjerg 
Tlf.: 29424944 E-mail: Laands@rm.dk 
FV10 december 2020 – januar 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Notatafskrivning, nedbringelse af uskrevne notater 

Kort beskrivelse  
 

Afskrivning af notater i henhold til retningslinjer fra RM i 
forhold til afskrivningsfrist på maksimalt 7 hverdage fra 
dikteringsdato. 

Faglig kontaktperson 
 

Anne Dorte Ormslev, teamkoordinator/lægesekretær. 
Tlf. 24946178 – annedolb@rm.dk 
 
Charlotte Arndt, teamkoordinator/professorsekretær. 
Tlf. 21307782 – chlind@rm.dk 
FV11 januar 2022 – november 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Projekt oplysningsskema 

Kort beskrivelse  
 

Korrekt dataindsamling på anden vis end via 
oplysningsskema. 

Faglig kontaktperson 
 

Lotte Sander Danielsen Sygeplejerske, Øjenafdelingen 
Holstebro sygehus 78 43 96 11 
Charlotte.Sander.Danielsen@vest.rm.dk 
FV4 april 2017 – marts 2018 

 

mailto:Laands@rm.dk
mailto:annedolb@rm.dk
mailto:chlind@rm.dk
mailto:Charlotte.Sander.Danielsen@vest.rm.dk
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Dokumentation 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Minimumsdokumentation for sygeplejersker i 
modtagelsen. 

Kort beskrivelse  
 

Vi ønsker at sikre, at alle patienter i psykiatrisk 
modtagelse får dokumenteret relevante sygeplejefaglige 
oplysninger tidstro, således at dokumentationen er 
tilgængelig straks. 
 

Faglig kontaktperson 
 

It-koordinator Maj-Britt Skovgaard, tlf: 78475007, 
majbsk@rm.dk 
Kvalitetskoordinator Ann Sønderdahl, tlf: 78475004, 
ansond@rm.dk 
Regionspsykiatrien Horsens 
FV5 oktober 2017 – oktober 2018 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Præoperativ opskrivningsseddel 

Kort beskrivelse  
 

Klarlægge nødvendige informationer i forhold til 
opskrivelse af patienter i Center for Planlagt Kirurgi på 
opskrivningsseddel og derefter udarbejde en elektronisk 
løsning i EPJ, således at vi får informationerne 
tilgængelig for alle, som deltager i opskrivningen af 
patienten til operation. 

Faglig kontaktperson 
 

Ditte Haugård Kristensen 
Ditte.kristensen@midt.rm.dk 
Telefonnr.: 87411662 
FV11 november 2021 – november 22 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Anæstesitilsyn (elektronisk) 

Kort beskrivelse  
 

Forud for et anæstesitilsyn er der krav til det visiterende 
afsnit om, at der findes et journalnotet, SFI, "oplysning 
til operation/undersøgelse" samt en indscannet 
patientoplysningsseddel i EPJ. Denne praksis har vist sig 
ikke altid at blive fulgt. Jeg ønsker at forbedre og 
ensrette de oplysninger, der skal ligge til grund for 
vurdering af patienten forud for bedøvelse og operation. 

Faglig kontaktperson 
 

Klinisk sygeplejespecialist, Elsebeth Klog 
tlf. nr. 78445267 
elsebeth.klog@viborg.rm.dk 
FV11 januar 2022 – november 2022 
 

 

mailto:majbsk@rm.dk
mailto:ansond@rm.dk
mailto:Ditte.kristensen@midt.rm.dk
mailto:elsebeth.klog@viborg.rm.dk
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Dokumentation 

Titel på  
Forbedringsprojekt Revision af e-Dok dokumenter 

Kort beskrivelse  
 

Med projektet ønskes at afprøve udarbejdede 
hjælperedskaber mhp. at opnå revision af e-Dok 
dokumenter før de overskrider revisionsdato. 

Faglig kontaktperson 
 

Lægesekretær Rikke Hjorth, 78445404, 
rikke.h.mortensen@mail.rm.dk 
FV8 april 2019 – juni 2020 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Ensretning og forbedring af dokumentation i MidtEPJ 

Kort beskrivelse  
 

Standardplanen ændres fra en samlet SFI med alle 
behovsområder til behovsspecifikke SFI'er for at give et 
bedre overblik og gøre det nemmere at genfinde 
relevant dokumentation. 

Faglig kontaktperson 
 

Rikke Thuesen, Afdelingssygeplejerske Medicinsk Afsnit 
1, Viborg  
rikthu@viborg.rm.dk 
Tlf: 7844 7710 
FV10 december 2020 – januar 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Systematisk og forbedret dokumentation af den 
sundhedsfaglige indsats på Kløvhøj, SBU, 
Socialområdet. 

Kort beskrivelse  
 

Projektet omhandler systematisk og forbedret 
dokumentation af den sundhedsfaglige indsats for børn 
og unge på Kløvhøj, SBU, Socialområdet. Herunder: Trin 
1: Forbedret sundhedsfaglig afdækning. Trin 2: 
Forbedret sundhedsfaglig opfølgning. Trin 3: Styrkede 
kompetencer ift. sundhedsfaglig indsats og 
dokumentation 

Faglig kontaktperson 

Vinni Bøgelund Jensen Kvalitetskonsulent, Socialstaben 
20580291 vinjen@rm.dk 
FV10 december 2020 – januar 2022 

 

mailto:rikke.h.mortensen@mail.rm.dk
mailto:rikthu@viborg.rm.dk
mailto:vinjen@rm.dk
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Fødsler og børn 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

FAST TRACK sygeplejespor i Børn og Unge 
akutmodtagelsen 

Kort beskrivelse  
 

Børn med diarré og opkast behandles af sygeplejersker 
i et FAST TRACK forløb og udskrives til videre 
behandling i hjemmet af forældrene som er ”klædt” på 
til denne opgave. 

Faglig kontaktperson 
 

Anette Maagaard Sygeplejerske 78 43 37 21 
Anette.lind.maagaard@vest.rm.dk 
FV3 januar 2017 - december 2017 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Direkte involvering og aktiv deltagelse i pleje- og 
behandlingsaktiviteterne højner forældres mestring af 
barnets sygdom og forløb i Børn og Unge på AUH 

Kort beskrivelse  
 

 
Hensigten er at afprøve tiltag, der kan understøtte den 
enkelte forældres strate- gier og kompetencer i at 
mestre deres barns sygdom og indlæggelse/kontakt til 
Børn og Unge, understøtte direkte involvering i 
planlægningen af barnets pleje og behandlingsforløb og 
understøtte forældres aktive deltagelse i udførelsen af 
pleje- og behandlingsaktiviteter for deres barn i det 
omfang den enkelte forældre ønsker og formår. 
 

Faglig kontaktperson 
 

Annemette Holst Sygeplejerske 30 71 52 13 
annholst@rm.dk 
FV3 januar 2017 – december 2017 

 

mailto:Anette.lind.maagaard@vest.rm.dk
mailto:annholst@rm.dk
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Fødsler og børn 

Titel på  
Forbedringsprojekt Valide navlesnors pH’er 

Kort beskrivelse  
 

Vi ønsker at opnå, at der skal tages 2 valide NS pH’er 
på 85 % af alle nyfødte i Randers inden 1. marts 2017. 
Dette er vigtigt for at identificere børn født med asfyksi 
(iltmangel), og derefter at kunne påbegynde relevant 
behandling. 

Faglig kontaktperson 
 

Line Merrild Rokkjær Jordemoder 78 42 35 71 
linemerr@rm.dk  
Cecilie Ane Juul Bonderup Sygeplejerske 78 42 10 40 
cecibond@rm.dk 
FV1 2016 – 2017 
 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Familien forbliver samlet / CPAP på fødegangen 

Kort beskrivelse  
 

Hovedsigtet er at familien forbliver samlet i så høj grad 
som muligt når et nyfødt barn har behov for 
overflytning til neonatalafdelingen. Omfanget af 
problemet skal klarlægges. 

Faglig kontaktperson 
 

Dorthe Hansen Kvalitetskonsulent, Kvalitet og Udvikling, 
HEV 78 43 87 01 dorthe.hansen@vest.rm.dk 
FV1 2016 - 2017 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Forbedring af HPV vaccinationstilslutning i almen praksis 

Kort beskrivelse  
 

At øge tilslutning til HPV-vaccination mod 
livmoderhalskræft blandt de yngste årgange i DK, ved 
at egen læge tager en mere aktiv opsøgende rolle på sig 
i forhold til piger, som ikke bliver vaccineret. 

Faglig kontaktperson 
 

Gry Stie Faglig koordinator Cancer i Praksis, Kvalitet og 
Lægemidler, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 78 41 
22 37 gry.stie@stab.rm.dk 
FV1 2016 - 2017 

 

mailto:linemerr@rm.dk
mailto:cecibond@rm.dk
mailto:dorthe.hansen@vest.rm.dk
mailto:gry.stie@stab.rm.dk
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Fødsler og børn 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Mest mulig nærvær for mor og barn under indlæggelsen 
på Hospitalsenhed Midt 

Kort beskrivelse  
 

Vi ønsker, at undersøge hvor tit adskillelse af mor og 
barn finder sted i de første 2 timer efter fødslen (hvor 
begge kræver behandling/observation) samt afprøve 
metoder, der kan minimerer disse adskillelser. 

Faglig kontaktperson 
 

Marianne Eg, forskningssygeplejerske, Børn og Unge, 
Marianne.Eg@midt.rm.dk 
Rikke Svendlund, Jordemodersupervisor, Fødeafsnittet, 
Kvindesygdomme og Fødsler rikksven@rm.dk 
Inge Lundholm, klinisk sygeplejespecialist, 
Kvindesygdomme og Fødsler, 
inge.Lundholm@midt.rm.dk alle Hospitalsenheden Midt 
FV5 oktober 2017 – oktober 2018 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

At forbedre måltallene for udrednings- og 
behandlingsretten (UBR) på Regionshospitalet Randers 

Kort beskrivelse  
 

Projektet udføres i Børneambulatoriet, idet afdelingens 
kvalitetstal for procentvis målopfyldelse i forhold til UBR 
ikke har ramt den af Region Midtjylland prædefinerede 
målopfyldelse på 90 % 

Faglig kontaktperson 
 

Jeanette Blicher Alting og Mette Lønsmann AC-
fuldmægtig og Sekretariatsleder 78 42 01 41 / 78 42 10 
18. jeachi@rm.dk / melnil@rm.dk 
FV3 januar 2017 – december 2017 

 

mailto:Marianne.Eg@midt.rm.dk
mailto:rikksven@rm.dk
mailto:inge.Lundholm@midt.rm.dk
mailto:melnil@rm.dk
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Fødsler og børn 

Titel på  
Forbedringsprojekt Fjernelse af k-tråde hos børn 

Kort beskrivelse  
 

K-tråds fjernelse sker ambulant uden bedøvelse. Vi vil 
gerne give børnene en god oplevelse, og komme deres 
bekymringer i forkøbet, således at barnet og forældrene 
også tror på, at det er næsten smertefrit. Via 
information og ensretning af forløbet, har vi fået en 
bedre dialog med børn og forældrene, de føler sig langt 
bedre forberedte og trygge selvom situationen er lidt 
beklemt. 

Faglig kontaktperson 
 

Karoline Holmgaard Sygeplejerske ortopædkirurgisk 
ambulatorium, Randers 78 42 20 86 karopede@rm.dk 
FV2 2016 - 2017 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Smertevurdering af det nyindlagte spædbarn, ved 
hjælp af ComfortNeo-modellen. Dette indenfor 2 
timer efter ankomst på Neonatalafsnittet. 

Kort beskrivelse  
 

Øget fokus på smertevurderingen, under modtagelsen 
på afdelingen. Prioritering af, og udførelsen af denne, 
med hensyntagen til andre, eventuelle livsvigtige tiltag 
hos barnet. 

Faglig kontaktperson 
 

Lykke Naaijen Sygeplejerske 78 42 08 95 
lykknaai@rm.dk 
FV1 2016 - 2017 

 

mailto:karopede@rm.dk
mailto:lykknaai@rm.dk
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Fødsler og børn 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

 
Børn i Dagkirurgisk regi 
 

Kort beskrivelse  
 

Forbedring af smertevurdering og dermed 
smertebehandling af børn, fra 2 år og til og med 17 år, i 
dagkirurgisk regi. 

Faglig kontaktperson 
 

Specialeansvarlig sygeplejerske Lene K. Würtz, 
78445341, lewurt@rm.dk 
FV11 januar 2022 – november 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

 
Optimering af akutte visitationer til fødeafsnittet 
 

Kort beskrivelse  
 

Projektet går ud på at sikre at de gravide visiteres 
korrekt ved kontakt til fødeafsnittet, således at 
ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt. 

Faglig kontaktperson 
 

Kvalitets- og udviklingsjordemoder Trine Fritzner 
Jensen, trijense@rm.dk 
tlf:78421026 Koordinerende jordemoder Maria Lundbo, 
marlundb@rm.dk  tlf: 78423571 
FV6 februar 2018 – februar 2019 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Skånsom forløsning 

Kort beskrivelse  
 

Reducering i antallet af svære bristninger; inddragelse 
af lukkemuskulaturen ved endetarmen hos 
førstegangsfødende på HEH; Fra 5,3 % til 3,5 % i løbet 
af et år Ved hjælp fra metoden; Skånsom forløsning 
 

Faglig kontaktperson 
 

Vibeke Visti Jordemoder  
vibeke.visti@horsens.rm.dk 
Mette Misfelt Sygeplejerske mettmisf@rm.dk 
FV1 2016 - 2017 

 

mailto:lewurt@rm.dk
mailto:trijense@rm.dk
mailto:marlundb@rm.dk
mailto:vibeke.visti@horsens.rm.dk
mailto:mettmisf@rm.dk
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Planer og delmålsarbejde 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Beskrivelse af faglige tilgange og metoder i delmål på 
SEL § 104 borgere og Lab § 91 borgere. 

Kort beskrivelse  
 

Med projektet ønsker vi, at opnå en mere ensartet 
faglighed, med inddragelse af faglige tilgange og 
metoder fra Fagligt Fundament i borgernes delmål. 

Faglig kontaktperson 
 

Daglig leder, Anja Bering Danielsen, tlf: 2423 6749. 
Anjadi@rm.dk 
Jobkoordinator, Lise Nielsen, tlf: 6161 5399. 
Lisen1@rm.dk 
FV10 december 2020 – januar 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Den gode besøgsplan 

Kort beskrivelse  
 

Indsatsen ”Den gode besøgsplan” har til formål at sikre, 
at besøgsplanerne altid er opdateret med relevant og 
korrekt information. 

Faglig kontaktperson 
 

Bodil Skov, Kvalitetskonsulent, bost@aarhus.dk 
Kvalitet og Borgersikkerhed, Sundhed og Omsorg, 
Aarhus Kommune 
FV8 april 2019 – juni 2020 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Handleplaner på S1 

Kort beskrivelse  
 

Projektet har haft til formål at ensarte vores 
handleplaner, samt have fokus på at der skal være 
sammenhæng mellem handleplanen og den samlede 
plan, for at kunne se hvilket formål der er med 
patientens ophold på de særlige sengepladser. 

Faglig kontaktperson 
 

Sygeplejerske Maggi Laursen, tlf. 78474080, 
maggla@rm.dk Sygeplejerske Charlotte Eriksen, tlf. 
78474080, chaeriks@rm.dk Regionspsykiatrien Midt 
Særlige pladser 
FV8 april 2019 – juni 2020 

 

mailto:Anjadi@rm.dk
mailto:Lisen1@rm.dk
mailto:bost@aarhus.dk
mailto:maggla@rm.dk
mailto:chaeriks@rm.dk
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Planer og delmålsarbejde 

Titel på  
Forbedringsprojekt Handlingsplaner 

Kort beskrivelse  
 

Primær fokus: At Handlingsplaner bliver 
handlingsanvisende. Sekundær fokus: Hvordan skal 
standardtekst til Handlingsplan se ud, hvornår udfylder 
vi Handlingsplan (sammen med patient), hvor 
opbevares de, hvornår evalueres de, hvem 
udfylder/evaluerer dem? 
 

Faglig kontaktperson 
 

Kim Jensen, sygeplejerske, 7847 7864, Kjens1@rm.dk 
Regionspsykiatrien Midt Viborg; Affektiv Sengeafsnit A2 
FV6 februar 2018 – februar 2019 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Handlingsplaner 

Kort beskrivelse  
 

At 80% af alle patienter der har været indlagt i mindst 3 
døgn har en fyldestgørende handlingsplan. 

Faglig kontaktperson 
 

Lene Sig, udviklingssygeplejerske E4, regionspsykiatrien 
vest. Tlf. 78474614 Mail: lenson@onerm.dk 
FV7 september 2018 – september 2019 

 

mailto:Kjens1@rm.dk
mailto:lenson@onerm.dk
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Planer og delmålsarbejde 

Titel på  
Forbedringsprojekt Delmål som aktivt arbejdsredskab 

Kort beskrivelse  
 

Projektets formål er, at arbejde med, samt 
dokumentere på delmål, så de bliver en aktiv og 
integreret del af vores pædagogiske praksis. At delmål 
bliver dokumenteret de rigtige steder i Sensum, så de 
bliver brugbare ved opfølgning og evaluering af mål og 
delmål 
 

Faglig kontaktperson 
 

Chefkonsulent Lisa Holck Andersen, 51.64.76.72, 
lhand@regionsjaelland.dk 
Stedfortræder Laila Jensen, 93.56.62.34, 
laije@regionsjaelland.dk 
Socialafdelingen, Region Sjælland 
FV5 oktober 2017 – oktober 2018 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

SMART delmål i Specialområde Socialpsykiatri 
Voksne 

Kort beskrivelse  
 

I Specialområde Socialpsykiatri Voksne, er det vedtaget 
at vi skal opstille delmål efter SMART–modellen. Mange 
delmål udarbejdes uden inddragelse af borgeren. Ved 
optælling ifm. journalaudit maj 2020 er kun 5 % af alle 
delmål i specialområdet opstillet efter SMART modellen 
Målet er at 75 % af alle delmål (målt på 28 borgere i 
specialområdet), er udarbejdet ud fra SMART modellen 
inden marts 2021. Der vil i projektperioden optælles 
antal SMART delmål på de samme udvalgte beboere 
hver 14. dag 
 

Faglig kontaktperson 
 

Rikke Vorre, Kvalitets- og sundhedsfaglig konsulent 
Master i rehabilitering & Specialuddannet psykiatrisk 
sygeplejerske rikke.vorre@ps.rm.dk 
Direkte nr. +45 21161583 
FV9 februar 2020 – marts 2021 

 

mailto:lhand@regionsjaelland.dk
mailto:laije@regionsjaelland.dk
mailto:rikke.vorre@ps.rm.dk
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Planer og delmålsarbejde 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Udfordringer med udarbejdelse af behandlingsplaner I 
Klinik for Depression & Mani (KDM) 

Kort beskrivelse  
 

Jeg identificerede en problemstilling i mit daglige virke, 
som sygeplejerske, som jeg ønskede at løse/forbedre: 
Det var en udfordring/et problem, at der ikke bliver 
udarbejdet behandlingsplaner ift. retningslinjen herfor. 
Vi er forpligtigede til at udarbejde behandlingsplaner 
(Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien – Region 
Midtjylland). For at kvalificere mit forbedringsprojekt og 
undersøge min problemstilling lavede jeg en audit. 
Resultatet heraf bekræftede, at der ikke blev 
udarbejdet behandlingsplaner efter retningslinjen. 
 

Faglig kontaktperson 
 

Sygeplejerske- og kvalitetsnøgleperson i Bipolar team i 
Klinik for Depression og Mani; Sigrid Barfod Sørensen. 
Tlf: 92438273 e-mail: Sigrid.Barfod@ps.rm.dk 
FV7 september 2018 – september 2019 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Plejeforløbsplaner 

Kort beskrivelse  
 

At patienterne med hjemmesygepleje får udfyldt 
plejeforløbsplaner rettidigt inden udskrivelse. 

Faglig kontaktperson 
 

Claus Thortzen, sygeplejerske 
Clthor@rm.dk, 78475020 
Trine Liin, sygeplejerske 
Trinpo@rm.dk, 78475020 
FV11 december 2021 – december 2022 
 

 

mailto:Sigrid.Barfod@ps.rm.dk
mailto:Clthor@rm.dk
mailto:Trinpo@rm.dk
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Planer og delmålsarbejde 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Forebyggelse af selvmord ved brug af 
sikkerhedsplaner 

Kort beskrivelse  
 

Projektet går ud på, at forebygge selvmord blandt 
psykiatriske patienter ved hjælp af sikkerhedsplaner.  
 

Faglig kontaktperson 
 

Else Poulsen, udviklingsterapeut, 2036 8388, 
elspou@rm.dk 
Rikke Bendix, udviklingssygeplejerske, 2461 5057, 
rikke.bendix@rm.dk 
Maja Rasmussen, udviklingssygeplejerske, 2330 0819, 
Maja.Skovsgaard@rm.dk  
Diana Jensen, koordinator, 23301979, dinjes@rm.dk 
FV11 december 2021 – december 2022 
 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Plejeforløbsplaner 
 

Kort beskrivelse  
 

Vi ønsker at forbedre indsatsen omkring rettidig 
udfyldelse og afsendelse af plejeforløbsplaner i 
sengeafsnit 10. For at sikre, at de rette interventioner 
iværksættes for patienten efter udskrivelse. 
 

Faglig kontaktperson 
 

Social og sundhedsassistent: Maibritt Kristoffersen. 
Mail: Maibkr@rm.dk, tlf. 78471670 
Social og sundhedsassistent: Jytte Avnsbøl.  
Mail: Jytavn@rm.dk, tlf: 78471670 
FV11 december 2021 – december 2022 
 

 

mailto:elspou@rm.dk
mailto:rikke.bendix@rm.dk
mailto:Maja.Skovsgaard@rm.dk
mailto:dinjes@rm.dk
mailto:Maibkr@rm.dk
mailto:Jytavn@rm.dk
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Medicin 

Titel på  
Forbedringsprojekt Korrekt medicin til patienterne i Akutafdelingen, HEV 

Kort beskrivelse  
 

Forbedring af medicineringsprocesserne ved de akut 
indlagte patienter, så chancen for korrekt medicin til 
patienten bliver endnu større end før projektstart. Del 
af et meget større projekt som forløber før og efter 
forbedringsvejlederuddannelsen.  

Faglig kontaktperson 
 

Kvalitets – og udviklingsansvarlig i Akutafdelingen, HEV 
Anette Sønderby anetsn@rm.dk 
mobil 40 24 26 55 
FV1 2016 - 2017 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Medicin til patienter på operationsdagen 

Kort beskrivelse  
 

Klarlægge og implementere fælles korrekt medicin 
ordination og dokumentation af patientens medicin på 
operationsdagen Resultere i ny revision af e-Dok 
retningslinje 2.9.1. ”Medicin til patienter på 
operationsdagen” samt implementering. 

Faglig kontaktperson 
 

Kvalitetskoordinator Anæstesiologisk Afdeling, 
Hospitalsenheden Vest Anne-Marie Najbjerg Vrist Tlf. 
22228958 Mail: annvri@rm.dk 
FV2 2016 - 2017 

 

mailto:anetsn@rm.dk
mailto:annvri@rm.dk
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Medicin 

Titel på  
Forbedringsprojekt Rettidig ajourføring af patientmedicin i FMK 

Kort beskrivelse  
 

 
Det blev besluttet i organisationen at sygeplejersker 
skal ajourføre medicin i FMK. FMK har været forbeholdt 
læger, men da sygeplejersker ser patienter oftere end 
lægerne gør, vil det minimere forsinkelse i ajourføring i 
FMK, når der justeres i patienters medicin. Forsinkelse 
skabes ved at sygeplejerskerne sender besked til 
lægerne om at de skal ajourføre FMK, idet der kan gå 
op til 150 timer før medicinen er ajourført. 
Konsekvensen er at patienter ikke får livsvigtig medicin 
til tiden. 
 

Faglig kontaktperson 
 

Deborah Strandet Distriktssygeplejerske 
Kvalitetsnøgleperson Tel. +45 7847 7842  
Email: Deborah.Muga@ps.rm.dk 
FV9 februar 2020 – marts 2021 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Sikker medicinhåndtering på Plejehjemmet 
Åbygaard 

Kort beskrivelse  
 

Projektet går ud på, at reducere medicinfejl på 
Plejehjemmet Åbygaard. 

Faglig kontaktperson 
 

Ditte Jensen 41 85 77 83 jdi@aarhus.dk 
FV4 april 2017 – marts 2018 

 

mailto:Deborah.Muga@ps.rm.dk
mailto:jdi@aarhus.dk
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Medicin 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Øgning af andelen af farmakonom-
medicinanamneser på indlagte patienter, der 
kommer fra Akutdeling 

Kort beskrivelse  
 

Projektet har til formål at øge andelen af patienter, der 
indlægges på sengeafdelinger fra Akutafdelingen RH 
Viborg, der har en medicinanamnese optaget af en 
farmakonom. 

Faglig kontaktperson 
 

Farmakonom Dorthe B Hansen, dothas@rm.dk 
(2960 1572) Farmaceut Linda Jeffery linjef@rm.dk 
(2487 8134) Hospitalsapoteket Region Midtjylland, 
Afdeling HEMidt 
FV9 februar 2020 – marts 2021 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt LKT antibiotika – rationel anvendelse af antibiotika 

Kort beskrivelse  
 

Projektet går ud på at nedbringe forbruget af antibiotika 
for at nedbringe resistensudvikling i Danmark. 
Forbedringsarbejdet er forankret i Lærings- og 
Kvalitetsteam, der blev etableret i 2017 i Diagnostisk 
Center. 

Faglig kontaktperson 
 

Ellen Høstrup, Klinisk Sygeplejespecialist, Diagnostisk 
Center, Hospitalsenhed Midt. Tlf. 7841 7809. E-mail: 
ellhoe@rm.dk 
FV7 september 2018 – september 2019 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Effektivisering af logistikdelen på ydelsen medicinservice 

Kort beskrivelse  
 

Udvikle og afprøve hyldeforkanter med relevante 
oplysninger til brug ved bestilling af standardsortiment. 

Faglig kontaktperson 
 

Farmakonom Heidi Bang Jakobsen tlf. 5184 7118, 
HEDJAK@auh.rm.dk 
Farmakonom Lone Gade Sørensen tlf. 2365 2526, 
LOESOE@auh.rm.dk 
FV9 februar 2020 – marts 2021 

 

mailto:dothas@rm.dk
mailto:linjef@rm.dk
mailto:ellhoe@rm.dk
mailto:HEDJAK@auh.rm.dk
mailto:LOESOE@auh.rm.dk
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Medicin 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Medicininformation til hjertepatienter, der selv 
administrerer deres medicin, Klinik 1 

Kort beskrivelse  
 

Målet er at patienter opnår tilstrækkelig viden om deres 
medicin ud fra tankegangen hvad, hvorfor, hvornår og 
hvilken styrke med udgangspunkt i materialet "Har du 
tjek på din medicin" og flere medicin apps. 

Faglig kontaktperson 
 

Kvalitetskoordinator i Hjertesygdomme, AUH Heidi 
Kjærskov Brodersen 4013 4184 heidbrod@rm.dk 
FV6 februar 2018 – februar 2019 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Rettidig ajourføring af FMK 

Kort beskrivelse  
 

At identificere metoder, der kan bevirke, at FMK 
ajourføres rettidigt 

Faglig kontaktperson 
 

Julie Stilling Tougaard Sygeplejerske, 
kvalitetsnøgleperson Ambulant Psykoseenhed, AUH 
Risskov Mailadr.: julitoug@rm.dk Tlf.nr.: 7847 1880 
FV5 oktober 2017 – oktober 2018 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Medicinhåndtering – at patienten får sin morgenmedicin 

Kort beskrivelse  
 

Øge fokus på håndtering af morgenmedicin, for at 
sikker at patienten for sin morgenmedicin til ordineret 
tid +/- en time, med afsætning i patientens autonomi. 

Faglig kontaktperson 
 

Karin Kjær Poulsen Sygeplejerske / Klinisk ansvarlig 
/Klinisk vejleder Tel. +45 78474150 Mail: 
Karin.Poulsen@ps.rm.dk 
FV5 oktober 2017 – oktober 2018 

 

mailto:heidbrod@rm.dk
mailto:julitoug@rm.dk
mailto:Karin.Poulsen@ps.rm.dk
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Medicin 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Afdækning af rusmiddelforbrug blandt patienter på O2, 
Regionspsykiatrien Horsens 

Kort beskrivelse  
 

Udvikling af spørgeredskab til og systematik for at 
afdække patienters rusmiddelbrug gennem 
patientrapporterede oplysninger 

Faglig kontaktperson 
 

Louise Lunde Dinesen Udviklingskonsulent 24 91 08 83 
loudin@rm.dk 
FV2 2016 - 2017 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Sikker medicinhåndtering på plejehjemmet CH, 6.sal 

Kort beskrivelse  
 

At reducere medicinfejl på plejehjemmet CH, 6. sal 

Faglig kontaktperson 
 

Maya Damgaard Larsen madal@aarhus.dk 
41 85 51 21 
FV4 april 2017 – marts 2018 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Medicingennemgang i Regionspsykiatrien Vest 

Kort beskrivelse  
 

Projektets formål er at forbedre arbejdsgange, således 
at 90 % af patienterne der indlægges, får gennemført 
en medicingennemgang indenfor de 5 første døgn. 

Faglig kontaktperson 
 

Sarah Margrethe Elmholdt-Svendsen EPJ- og 
kvalitetskoordinator 30 52 15 78 sarelm@rm.dk 
FV1 2016 - 2017 

 

mailto:loudin@rm.dk
mailto:madal@aarhus.dk
mailto:sarelm@rm.dk
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Medicin 

Titel på  
Forbedringsprojekt Medbragt medicinliste til katarakt forundersøgelse 

Kort beskrivelse  
 

Efter afdelingen begyndte at sende indkaldelsesbreve til 
patienternes eBoks, oplevede afdelingen et fald i antal 
af patienter, der havde medbragt en medicinliste. 
Projektet går ud på at øge antallet af patienter der 
medbringer medicinliste til katarakt forundersøgelse. 
 

Faglig kontaktperson 
 

Signe Mygdal Jørgensen Uddannelses- og 
udviklingsansvarlig sygeplejerske signjoer@rm.dk 
 

 

mailto:signjoer@rm.dk
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Patient- og operationsforløb 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Forbedring af flowet på OP – undgå aflysninger af 
operationer 

Kort beskrivelse  
 

Det overordnede formål med dette projekt var at undgå 
aflysning af elektive operationer ved at forbedre flowet 
på en operationsgang. Indledningsvis blev flaskehalse i 
flowet afdækket, og derefter blev forskellige 
forandringstiltag afprøvet med det sigte at skabe en 
forbedring af flowet på operationsgangen. 

Faglig kontaktperson 
 

Klinisk Sygeplejespecialist Anette Viftrup, 28781767, 
anetvift@rm.dk 
FV7 september 2018 – september 2019 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Minimering af aflysninger fra patienter i Team for 
affektive lidelser i Viborg og Skive. 

Kort beskrivelse  
 

Grundet stor dataindsamling, har vi valgt at blive mere 
skarpe på aflysningsprocenten holdt op imod 
patienternes alder, køn, tidsrum og ugedage for 
aflysninger samt diagnosekoder. Dette for at kunne 
målrette vores efterflg. indsatser. 

Faglig kontaktperson 
 

Souschef Dorte Sti, tlf. 78474300 
Dorte.hoejbak@ps.rm.dk 
Souschef Ann-Britt Holm, Tlf. 78474200 Ann-
britt.jensen@ps.rm.dk 
FV6 februar 2018 – februar 2019 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Lægesamtaler R1, 6. etage Søndersøparken, Viborg. RM 

Kort beskrivelse  
 

At alle 10 indlagte på 6. etage har en planlagt 
lægesamtale ca. 1 gang om måneden. At samtalen er 
booket i Outlook-kalenderen og oprettet som en 
aktivitet på Klinisk Logistik-skærm. 

Faglig kontaktperson 
 

Anne Kristensen Social- og sundhedsassistent Telefon 
78 47 41 64 anne-margrethe.kristensen@ps.rm.dk 
FV5 oktober 2017 – oktober 2018 

 

mailto:anetvift@rm.dk
mailto:Dorte.hoejbak@ps.rm.dk
mailto:Ann-britt.jensen@ps.rm.dk
mailto:Ann-britt.jensen@ps.rm.dk
mailto:anne-margrethe.kristensen@ps.rm.dk
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Patient- og operationsforløb 

Titel på  
Forbedringsprojekt Tværfaglige BeHandlingsplaner 

Kort beskrivelse  
 

Vi har samlet to planer – lægernes behandlingsplaner 
og plejepersonalets handlingsplaner - i én tværfaglig 
BeHandlingsplan. 

Faglig kontaktperson 
 

Projektsygeplejerske, Anne Lund, annelun7@rm.dk 
(på barsel fra oktober 2019 – september 2020) Afd. Q 
Afdeling for depression og Angst, Aarhus 
Universitetshospital I denne periode Sygeplejerske, 
Stine Bak, annkirba@rm.dk 
FV7 september 2018 – september 2019 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Bedre Ventetid 

Kort beskrivelse  
 

Projektets målsætning var at skabe en bedre oplevelse 
af ventetiden blandt patienter og pårørende, som venter 
i skadestuens venteværelse på Regionshospitalet 
Viborg. 

Faglig kontaktperson 
 

Mette Gubi Axelsen og Anne Sophie Boisen Konsulent 
DEFACTUM 51 16 34 05 / 21 52 23 94 
mettegubi.axelsen@stab.rm.dk 
/ ansboi@rm.dk 
FV3 januar 2017 – december 2017 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Den gode udskrivelse 

Kort beskrivelse  
 

 
Projektet går ud på at 90 % af sengeafsnittets patienter 
udskrives inden kl. 14 (30 % inden kl. 12) 

Faglig kontaktperson 
 

 
Annemette Yde, Koordinator  
78 46 20 75 anejuu@rm.dk 
FV2 2016 - 2017 
 

 

mailto:annelun7@rm.dk
mailto:annkirba@rm.dk
mailto:mettegubi.axelsen@stab.rm.dk
mailto:ansboi@rm.dk
mailto:anejuu@rm.dk
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Patient- og operationsforløb 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Reduktion af uudnyttede skantider til se-HCAT 
undersøgelse 

Kort beskrivelse  
 

Udeblivelser til galdesyremalabsorptions undersøgelse 
(se-HCAT) giver tab af skantider, det er en forholdsvis 
ressourcetung undersøgelse. Undersøgelsen afdækker 
patientens mulighed for, med medicin, at komme af 
med deres diarré.  

Faglig kontaktperson 
 

 
Bioanalytikerunderviser Annette Dysterdich 
Tlf: 7845 6291, e-mail: anndys@rm.dk  
FV6 februar 2018 – februar 2019 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Udeblivelser ved MR skanninger 

Kort beskrivelse  
 

Projektet går ud på at nedsætte udeblivelserne ved MR 
skanneren til gavn for både patienter, personale og 
organisationen 

Faglig kontaktperson 
 

Kvalitetskoordinator Annette Meyer Balle  
Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, HE 
Midt annette.meyer.balle@midt.rm.dk 
Tlf. 784 17806 
FV9 januar 2020 – marts 2021 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Reduceret operationsdelay for patienter med hoftenære 
lårbensbrud 

Kort beskrivelse  
 

Reducere tid fra indlæggelse til operation 
(operationsdelay). Vi kortlægger og afprøver nye 
processer og arbejdsgange der påvirker 
operationsdelay. 

Faglig kontaktperson 
 

Lene Thybo og Britt Ebert Løvendahl Klinisk 
sygeplejespecialister 78 44 52 64 / 78 44 66 86 
Lene.Thybo@midt.rm.dk 
 /brloev@rm.dk 
FV3 januar 2017 – december 2017 

 

mailto:anndys@rm.dk
mailto:annette.meyer.balle@midt.rm.dk
mailto:Lene.Thybo@midt.rm.dk
mailto:/brloev@rm.dk
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Patient- og operationsforløb 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Nedsættelse af den præoperative opholdstid for elektive 
operationspatienter i Øre-næse-hals afdelingen RHL 

Kort beskrivelse  
 

At få nedsat opholdstiden fra aftalt mødetid i 
sengeafsnittet til patient hentes til operation. 

Faglig kontaktperson 
 

Sygeplejerske Charlotte Rehder 78439700 
charlotte.hagsten.rehder@vest.rm.dk 
Sygeplejerske Lene Mose 78439736 
lene.broberg.mose@vest.rm.dk 
FV5 oktober 2017 – oktober 2018 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Undgå frustration og tidsspilde for pt. herunder mindske 
ventetiden før operation 

Kort beskrivelse  
 

Projektet går ud på først og fremmest at samle vores to 
plan, så det bliver nemmere at finde vej, at mindske 
ventetiden for patienter samt undgå overarbejde og 
aflysninger pga. overskrevet dagsprogram. 

Faglig kontaktperson 
 

Christina Bach Lægesekretær 78 42 04 38 
chrbac@rm.dk 
FV1 2016 - 2017 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Samarbejde mellem klinikker og stationært afsnit O1 

Kort beskrivelse  
 

Forbedre kommunikation og samarbejde mellem 
stationært afsnit og ambulante klinikker under 
indlæggelse af ambulante patienter og i overgangene 

Faglig kontaktperson 
 

Sygeplejerske Malene Gebauer 7847 5067 
malene.gebauer@ps.rm.dk 
Sygeplejerske Daniel Brosbøl 7847 5010 dabros@rm.dk 
FV7 september 2018 – september 2019 

 

mailto:charlotte.hagsten.rehder@vest.rm.dk
mailto:lene.broberg.mose@vest.rm.dk
mailto:chrbac@rm.dk
mailto:malene.gebauer@ps.rm.dk
mailto:dabros@rm.dk
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Patient- og operationsforløb 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Optimal udnyttelse af kapaciteten (afklarende samtale) 
ved Privatpraktiserende Psykiatere (PPP) 

Kort beskrivelse  
 

Projektet går ud på, at de tider der bliver stillet til 
rådighed ved PPP udnyttes mere optimalt. Antallet af 
afbud og udeblivelser skal forsøges reduceret. 

Faglig kontaktperson 
 

Gitte Kunnerup Madsen Lægesekretær, Psykiatriens 
Centrale Visitation 78 47 27 55 gitmadse@rm.dk 
FV4 april 2017 – marts 2018 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Tværfaglig stuegang 

Kort beskrivelse  
 

 
Der implementeres en arbejdsgang, hvor vi dagligt 
vurderer patienternes behov for tværfaglig stuegang, og 
planlægger hvornår teamet skal mødes. 

Faglig kontaktperson 
 

 
Intensivsygeplejerske Hanne Thomassen tlf. 78416656 
hannthma@rm.dk 
FV8 april 2019 – juni 2020 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Reduktion/optimering af skiftetiden ved elektive 
skulderoperationer 

Kort beskrivelse  
 

Reduktion af skiftetiden (”Kniv slut” > ”Kniv start”) ved 
elektive skulderoperationer. Skabe hensigtsmæssige, 
kompetente og effektive arbejdsgange via 
procesoptimering. Bibeholde en høj patienttilfredshed. 

Faglig kontaktperson 
 

 
Helle Madsen Specialeansv. Anæstesisygeplejerske  
78 41 68 51 hellemad@rm.dk 
FV4 april 2017 – marts 2018 

 

mailto:gitmadse@rm.dk
mailto:hannthma@rm.dk
mailto:hellemad@rm.dk
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Patient- og operationsforløb 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Reduktion af hoftepatienters ventetid før 
operation 

Kort beskrivelse  
 

At ventetiden for patienter, der møder til planlagt 
hofteoperation, reduceres til max 150 minutter for 80 
% af patienterne i februar 2019. Ventetid defineres som 
tiden fra patienterne møder ind til operation og til de 
modtages på Operationsafsnittet. 

Faglig kontaktperson 
 

Udviklingssygeplejerske, Inger Markussen Gryet, 
78416112, inggry@rm.dk 
Udviklingssygeplejerske, Merete Lebeck Holm, 
78416782, merethol@rm.dk 
FV6 februar 2018 – februar 2019 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

En effektiv og patientvenlig Hjerne- og Rygkirurgisk 
Klinik på Aarhus Universitetshospital 

Kort beskrivelse  
 

Målet er at øge andelen af elektive patienter, der 
klargøres til operationen ved første besøg i Klinikken. 

Faglig kontaktperson 
 

Klinisk Sygeplejespecialist, Tina Wang Vedelø, 
tinved@rm.dk 
Udviklings- og Implementeringssygeplejerske Inger 
Marie Taagaard, ingetaag@rm.dk 
FV7 september 2018 – september 2019 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Rettidig konvertering af behandlingsforløb samt korrekt 
booking af forløb. 

Kort beskrivelse  
 

Projektet går ud på at eliminere bookingfejl, samt at 
fysioterapeuterne konverterer behandlingsforløb 
rettidigt til enten almen eller specialiseret 
genoptræning. 

Faglig kontaktperson 
 

Jan Grønne Sørensen Fysioterapeut (kirurgisk terapi) 
jangroso@rm.dk 
78417644 78417600 (sekretær) 
FV8 april 2019 – juni 2020 

 

mailto:inggry@rm.dk
mailto:merethol@rm.dk
mailto:tinved@rm.dk
mailto:ingetaag@rm.dk
mailto:jangroso@rm.dk
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Patient- og operationsforløb 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Accelererede patientforløb i Børn- og unge 
akutmodtagelsen 

Kort beskrivelse  
 

Travlhed og øget patientflow har givet et behov for at 
optimere arbejdsgange i Børn- og unge 
akutmodtagelsen, for at mindske indlæggelsestiden for 
de mindst syge børn. 

Faglig kontaktperson 
 

Sygeplejerske Julie Liebach Julie.Liebach@midt.rm.dk 
Afdelingssygeplejerske Kirsten Skytte Tlf: 78445501 
FV10 december 2020 – januar 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Præhospital kørsel af patienter med hoftenær fraktur 

Kort beskrivelse  
 

At øge andelen af patienter med erkendt mistanke om 
hoftenær fraktur, der transporteres til hospitalet med 
hastegrad B. 

Faglig kontaktperson 
 

Kvalitetskonsulent Julie Andersen, 4020 6653 
julie.andersen@midt.rm.dk 
Specialkonsulent Anja Skaaarup, 2381 9057, 
anja.skaarup@midt.rm.dk 
FV7 september 2018 – september 2019 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Hjem før frokost – sikkert patientflow 

Kort beskrivelse  
 

Fokus på, at udskrevne patienter forlader sengeafsnittet 
før kl. 12 på udskrivelsesdagen, hvis patienten er 
færdigbehandlet. 

Faglig kontaktperson 
 

Jytte Halborg, sygeplejerske, cand.cur. 
Udviklingssygeplejerske, Mave- og tarmkirurgi, AUH 
Tlf 61308746, e-mail: jythal@rm.dk 
FV2 2016-2017 

 

mailto:Julie.Liebach@midt.rm.dk
mailto:julie.andersen@midt.rm.dk
mailto:anja.skaarup@midt.rm.dk
mailto:jythal@rm.dk
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Patient- og operationsforløb 

Titel på  
Forbedringsprojekt Booking af operationer 

Kort beskrivelse  
 

At reducere antallet af patienter, der får ændret deres 
mødetid til operation ved at sikre en korrekt booking 
ved forundersøgelsen. 

Faglig kontaktperson 
 

Karen Hvass Udviklingskonsulent 78 43 78 23 
karen.hvass@vest.rm.dk 
FV4 april 2017 – marts 2018 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

MR-henvisninger med mangelfulde oplysninger i 
MRkontrolskemaet 

Kort beskrivelse  
 

Projektet går ud på at nedbringe antallet af modtagne 
henvisninger med manglede oplysninger til 
MRkontrolskemaet. 

Faglig kontaktperson 
 

Karin Strandby Lykke Lægesekretær Diagnostisk Center 
Røntgen og Skanning Regionshospitalet Silkeborg  
Hospitalsenhed Midt, Telefon. dir. +45 78 41 75 53  
E-mail: karin.strandby.lykke@midt.rm.dk 
FV6 februar 2018 – februar 2019 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Demensvenligt hospital, monitoreringsmodel 

Kort beskrivelse  
 

Med afsæt i Demings 'System of profound knowledge' 
har vi – efter aftale med styregruppen for 
demensvenligt hospital – udviklet en 
monitoreringsmodel, der skal bruges til at følge, tilpasse 
og evaluere pilotprojektet inden en tilbagemelding til 
Nationalt Videnscenter for Demens. 

Faglig kontaktperson 
 

Klinisk sygeplejespecialist Kirsten Krabsen, 23806979, 
kikrab@rm.dk 
 Kvalitetskonsulent Esbern Mørck, 41311, 
esmoer@rm.dk  
FV6 februar 2018 – februar 2019 

 

mailto:karen.hvass@vest.rm.dk
mailto:karin.strandby.lykke@midt.rm.dk
mailto:kikrab@rm.dk
mailto:esmoer@rm.dk
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Patient- og operationsforløb 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Nedbringe udeblivelser i Team for vurdering og 
Udredning i Regionspsykiatrien Midt. 

Kort beskrivelse  
 

At minimere antallet af udeblivelser i et psykiatrisk 
ambulatorium. 

Faglig kontaktperson 
 

Souschef Kristina Espersen, tlf. 78474260 
Kristina.Espersen@ps.rm.dk 
FV6 februar 2018 – februar 2019 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Mobilisering af patienter i forbindelse med måltider 

Kort beskrivelse  
 

Det overordnede formål i projektet var ønsket om at 
reducere antallet af genindlæggelser på baggrund af 
pneumoni. Målet for projektet blev, at alle mobilisérbare 
patienter indtog måltiderne i stol. 

Faglig kontaktperson 
 

Lene W. Antonsen Konsulent for det tværsektorielle 
samarbejde 51 73 28 58 lenant@rm.dk 
FV1 2016 - 2017 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Optimering af forløb for patienter i intravenøs 
biologisk behandling i Reumatologisk Afdeling, 
Aarhus Universitetshospital 

Kort beskrivelse  
 

At optimere forløbet for patienter med reumatoid artrit, 
spondylartrit og psoriasisartrit i intravenøs biologisk 
behandling ved at reducere konsultationer før 
behandling til to gange årligt og efter behov. Ved øvrige 
besøg går patienten direkte til behandling på IV-stuen 
ved sygeplejerske 

Faglig kontaktperson 
 

Line Raunsbæk Knudsen, Uddannelses- og 
udviklingsansvarlig sygeplejerske og 
kvalitetskoordinator 78 46 42 01 linknuds@rm.dk 
FV2 2016 - 2017 

 

mailto:Kristina.Espersen@ps.rm.dk
mailto:lenant@rm.dk
mailto:linknuds@rm.dk
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Patient- og operationsforløb 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Information til patienter om ventetid og ventetidens 
længde i F ambulatoriet, AUH 

Kort beskrivelse  
 

Den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed 
viser, at patienter i Neurologisk Ambulatorium oplever 
ventetid, men at de ikke informeres om ventetid og 
årsagen til ventetiden. Intern undersøgelse fortæller, at 
patienter der ikke informeres om ventetid er bekymret 
for, om de er glemt. Da afdelingen ikke ser sig i stand 
til at eliminere ventetid, så ønsker afdelingen at sikre, 
at alle patienter, uanset længden på ventetiden, 
informeres om ventetid og ventetidens længde. 

Faglig kontaktperson 
 

Liselotte Lindgreen Sygeplejerske, kvalitet- og EPJ-
koordinator lisfre@rm.dk 
Tlf: 4013 8984 
FV3 januar 2017 – december 2017 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Kort og Godt – Optimering af de ortopædkirurgiske 
patienters forløb i Akut Senge Afsnit 

Kort beskrivelse  
 

Projektet gik ud på at forbedre/optimere de 
ortopædkirurgiske patienters forløb i Akut Senge Afsnit 
(ASA), og forbedre samarbejdet mellem de ort. læger 
og plejepersonalet fra ASA. 

Faglig kontaktperson 
 

Louise Honoré Raagaard Kvalitetskonsulent 20 57 18 75 
louiseraagaard@vest.rm.dk 
FV4 april 2017 – marts 2018 

 

mailto:lisfre@rm.dk
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Patient- og operationsforløb 

Titel på  
Forbedringsprojekt Reducere udeblivelser 

Kort beskrivelse  
 

Målet er at reducere udeblivelser, så behandlerne ikke 
venter forgæves på en patient, men i stedet kan give 
en god behandling, hvor der er fokus på kvaliteten. 

Faglig kontaktperson 
 

Malene Toft Madsen (sygeplejerske) Mobil: 24663328 
Email: Malene.Madsen2@ps.rm.dk 
FV5 oktober 2017 – oktober 2018 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Nedbringelse af ventetid mellem CPAP udlevering og 1. 
kontrol, Søvnklinik Silkeborg 2021. 

Kort beskrivelse  
 

I klinikken oplevede man en generel stigning i 
ventetiden mellem igangsat CPAP behandling og den 
følgende kontrol. 

Faglig kontaktperson 
 

Sygeplejerske Marianne Bach maianels@rm.dk 
FV10 december 2020 – januar 2022 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

De 5 somatiske parametre ved opstart af forløb i 
Ambulant Psykose Enhed 

Kort beskrivelse  
 

Øge antallet af patienter, der ved opstart af 
behandlingsforløb får målt de 5 somatiske parametre 

Faglig kontaktperson 
 

Specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske Marianne 
Johansen, mobil 23276718 marjoh@rm.dk 
FV5 oktober 2017 – oktober 2018 

 

mailto:Malene.Madsen2@ps.rm.dk
mailto:maianels@rm.dk
mailto:marjoh@rm.dk
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Patient- og operationsforløb 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Korte Akutte Patientforløb (KAP) i Akutafdelingen på RH 
Randers 

Kort beskrivelse  
 

Formålet med projektet er at afkorte indlæggelsestiden 
for udvalgte patienter i Akutafdelingen til <4 timer og 
mindske patienternes oplevelse af sygeliggørelse ved at 
modtage dem i en behandlerstol.  

Faglig kontaktperson 
 

Mette Mærsk Clausen AC-fuldmægtig RH Randers  
Tel. +45 2033 5027 meclau@rm.dk 
FV10 december 2020 – januar 2022 
 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Hvordan får vi hurtigst muligt Akutmodtagelsens pt. 
beskrevet? 

Kort beskrivelse  
 

Røntgenafdelingen må ikke være flaskehals, og vores 
målsætning er derfor, at 90% af Akutmodtagelsens 
patienter er undersøgt og beskrevet indenfor 3 timer fra 
henvisningens modtagelse til beskrivelse afsendt. 

Faglig kontaktperson 
 

Afdelingsradiograf Rikke Grøftehave Nielsen 78438111 
rignil@rm.dk 
FV5 oktober 2017 – oktober 2018 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Optimering af patientflow i Afdeling for Depression og 
Angst (ADA) på Sengeafsnit 4. 

Kort beskrivelse  
 

I ADA sengeafsnit 4 ønskes det at øge patientflow i 
forhold til udskrivelse ved at arbejde systematisk med 
fastsættelse af udskrivelsestidspunkt. Det antages, at 
det vil give patienter forudsigelighed, tryghed og ro 
samt oplevelse af kontinuitet og øget inddragelse i egen 
behandling, såfremt de informeres om udskrivelsesdato. 

Faglig kontaktperson 
 

Rikke Thomsen, Sygeplejerske, Afdeling for Depression 
og Angst, AUH Psykiatrien rithms@rm.dk 
Ole Maarslet, Udviklingssygeplejerske, Afdeling for 
Depression og Angst, AUH Psykiatrien olemaars@rm.dk 
FV9 februar 2020 – marts 2021 

 

mailto:meclau@rm.dk
mailto:rignil@rm.dk
mailto:rithms@rm.dk
mailto:olemaars@rm.dk
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Patient- og operationsforløb 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Normalisering af afbudsmønster Klinik for PTSD og 
Angst (KPA) 

Kort beskrivelse  
 

Ifm. udflytning af psykiatrien til Skejby Sygehus (DNU), 
var der en forventning om at der ville komme en del 
flere afbud og projektet skulle skabe mere forståelse af 
årsager og om muligt nedbringe antal afbud. 

Faglig kontaktperson 
 

Fysioterapeut/souschef Samuel Olandersson,  
tlf. 2033 1696, samuel@olandersson.dk. 
FV7 september 2018 – september 2019 
 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Nedbringelse af aflysninger/udeblivelser på dagen i 
Skopi Klinikken, HE Midt 

Kort beskrivelse  
 

At nedbringe antallet af aflysninger/udeblivelser på 
dagen i Skopi Klinikken. 

Faglig kontaktperson 
 

Sanne Skovgaard Knudsen, Afdelingssygeplejerske, 
Operation og Intensiv, HE Midt sanne.knudsen@rm.dk 
Tlf. 784 45273 Martin Trier Lund, kvalitetskonsulent, 
Administrationen, HE Midt martin.trier.lund@midt.rm.dk 
Tlf. 784 41305 Vejleder: Tina Allerslev, klinisk 
sygeplejespecialist, Operation og Intensiv, HE Midt 
Tina.Allerslev@midt.rm.dk 
Tlf. 784 45265 FV9 februar 2020 – marts 2021 
 

 

mailto:samuel@olandersson.dk
mailto:sanne.knudsen@rm.dk
mailto:martin.trier.lund@midt.rm.dk
mailto:Tina.Allerslev@midt.rm.dk
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Patient- og operationsforløb 

Titel på  
Forbedringsprojekt Optimalt patientflow i Urinvejskirurgisk Sengeafsnit 

Kort beskrivelse  
 

At optimere patientflowet, så overbelægning og pres på 
sengestuer mindskes -> fokus på patientsikkerhed og 
arbejdsmiljø. Hvis en større andel af patienter indlagt 
mere end 48 timer udskrives tidligere på dagen (før kl. 
12), giver det plads til patienter, der kommer retur fra 
operation. 

Faglig kontaktperson 
 

Susanne Ammitzbøll Rasmussen Udviklingsansvarlig 
sygeplejerske Urinvejskirurgi, Aarhus 
Universitetshospital Tlf: 30 91 55 42 Mail: 
suskrs@rm.dk 
FV8 april 2019 – juni 2020 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Traumepatienten - holder tidsplanen? 

Kort beskrivelse  
 

Forbedring af traumeforløbet ◊ overholdelse af tidsplan ◊ 
afkorte tid fra "Beskrivelsestidspunkt" (CT scanning) til 
"Plan foreligger" 

Faglig kontaktperson 
 

Tina Allerslev, Klinisk sygeplejespecialist 
Tina.allerslev@midt.rm.dk 
FV1 2016 - 2017 

 

Patient- og operationsforløb 

Titel på  
Forbedringsprojekt Optimalt patientflow i Urinvejskirurgisk Sengeafsnit 

Kort beskrivelse  
 

At optimere patientflowet, så overbelægning og pres på 
sengestuer mindskes -> fokus på patientsikkerhed og 
arbejdsmiljø. Hvis en større andel af patienter indlagt 
mere end 48 timer udskrives tidligere på dagen (før kl. 
12), giver det plads til patienter, der kommer retur fra 
operation. 

Faglig kontaktperson 
 

Susanne Ammitzbøll Rasmussen Udviklingsansvarlig 
sygeplejerske Urinvejskirurgi, Aarhus 
Universitetshospital Tlf: 30 91 55 42 Mail: 
suskrs@rm.dk 
FV8 april 2019 – juni 2020 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Traumepatienten - holder tidsplanen? 

Kort beskrivelse  
 

Forbedring af traumeforløbet ◊ overholdelse af tidsplan ◊ 
afkorte tid fra "Beskrivelsestidspunkt" (CT scanning) til 
"Plan foreligger" 

Faglig kontaktperson 
 

Tina Allerslev, Klinisk sygeplejespecialist 
Tina.allerslev@midt.rm.dk 
FV1 2016 - 2017 

 

mailto:suskrs@rm.dk
mailto:Tina.allerslev@midt.rm.dk
mailto:suskrs@rm.dk
mailto:Tina.allerslev@midt.rm.dk
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Patient- og operationsforløb 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

CT-skanning inden for 2 timer hos akutte kirurgiske 
mave-tarmpatienter (AHA-patienter) 

Kort beskrivelse  
 

Akut mave-tarm kirurgi er et område med stor 
dødelighed og risiko for postoperative komplikationer. I 
projektet er der arbejdet med at nedsætte tiden fra 
ankomst til hospitalet til CT-skanning mhp. hurtig 
udredning og operation. 

Faglig kontaktperson 
 

Mette Torp Johansen, Kvalitetskonsulent. 
Regionshospitalet Randers.  
Tlf.: 78420087 
Mail: metojh@rm.dk 
FV11 januar 2022 – november 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Ernæringsprojekt på Lungesygdomme 
sengeafsnit, AUH 

Kort beskrivelse  
 

At forbedre den ernæringsmæssige indsats til indlagte 
patienter på Lungesygdomme sengeafsnit, AUH. 

Faglig kontaktperson 
 

Udviklingsansvarlig sygeplejerske, Lungesygdomme 
Nanna Vendelboe Gregersen 
Mobil: +45 2447 8603 
Email: naaand@rm.dk 
FV11 januar 2022 – november 2022 

 

mailto:metojh@rm.dk
mailto:naaand@rm.dk
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Patient- og operationsforløb 

Titel på  
Forbedringsprojekt Tidsoptimering af anæstesiforløb (DAKIR) 

Kort beskrivelse  
 

Reduktion af den tid der bliver brugt til forberedelse af 
patienten til operation. Tid målt fra det tidspunkt 
patienten kommer i vores afdeling til der er knivtid. 
DAKIR står for Dansk Akut KIRugi, og omfatter de 
patienter, der opereres med eksplorativ laparatomi eller 
laparaskopisk for ileus, perforeret hulorgan eller 
nekrotisk tarm. 

Faglig kontaktperson 
 

Cheflæge, Birgitte Brandsborg, 23708714 
birbrand@rm.dk 
Funktionsleder Rasmus Haarup Lie Rasulie@rm.dk 
(Projekt gennemført af Charlotte Melchior og Simon 
Heintzelmann) 
FV11 januar 2022 – november 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Akut vurderingsspor 

Kort beskrivelse  
 

Etablering af et akut vurderingsspor                                                                             
til rettidig og effektiv behandling af ABC-stabile 
patienter, som hovedsageligt er selvhjulpne 

Faglig kontaktperson 
 

Udviklingssygeplejerske Vicky Bredkjær Larsen,  
7844 9722, vicklars@rm.dk 
Klinisk sygeplejerspecialist Inge Trelborg Møller,  
7844 5104, Inge.Trelborg.Moeller@midt.rm.dk 
FV11 januar 2022 – november 2022 
 

 

mailto:birbrand@rm.dk
mailto:Rasulie@rm.dk
mailto:vicklars@rm.dk
mailto:Inge.Trelborg.Moeller@midt.rm.dk
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Patient- og operationsforløb 

Titel på  
Forbedringsprojekt PreSS i ambulancetjenesten 

Kort beskrivelse  
 

Indførelse af ny og struktureret tilgang til identifikation 
af apopleksipatienter i ambulancetjenesten i Region 
Midtjylland. Systematikken kaldes PreSS (Prehospital 
Stroke Score) og er udviklet på baggrund af hhv. CPSS-
skalaen og PASS-skalaen. 

Faglig kontaktperson 
 

Tine Due Bluhme, AC-fuldmægtig, Præhospitalet Tlf: 
7841 4810 Mail: Tine.Bluhme@ph.rm.dk 
FV6 februar 2018 – februar 2019 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Forbedret visitation af Hurtig Ambulant Tid (HAT) 

Kort beskrivelse  
 

80 % af henvisningerne til HAT skal være indenfor 
ønskede målgruppe pr. 31.10.2022. 
 

Faglig kontaktperson 
 

Kvalitets- og Udviklingsspecialist, Nisha S.  
E-mail: nisvar@rm.dk 
FV11 januar 2022 – november 2022 
 

 

mailto:Tine.Bluhme@ph.rm.dk
mailto:nisvar@rm.dk
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Patientsikkerhed 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Nedbringelse af UVI (Urinvejsinfektioner) for borgere 
med topkateter. 

Kort beskrivelse  
 

At antallet af dage uden UVI (urinvejsinfektioner) 
minimum er 300 for en borger med topkateter. 

Faglig kontaktperson 
 

Kvalitetsudviklingskonsulent Anitta Jensen Mobil +45 
20330749 Anitta.Jensen@ps.rm.dk 
FV7 september 2018 – september 2019 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Forebyggelse af selvmord under indlæggelse og 30 dage 
efter udskrivelse 

Kort beskrivelse  
 

Forebyggelse af selvmord i Sikker Psykiatri tager 
udgangspunkt i konkrete indsatser som 
sikkerhedsbriefinger, risikovurdering og korrekt 
opfølgning, aktiv overlevering og sikker kommunikation, 
pårørendeinddragelse samt kompetenceudvikling. 

Faglig kontaktperson 
 

Anne Foged Christensen 
Kvalitetskonsulent/risikomanager Psykiatri og Social 21 
38 75 49 annfogch@rm.dk 
FV1 2016 - 2017 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Forebyggelse af trykskade i Akutafdelingen i 
Randers 

Kort beskrivelse  
 

Projektet handler om at forebygge trykskader i 
Akutafdelingen i Randers. Vi har arbejdet med at få 
oplysninger om patientens funktionsniveau, hudstatus 
og vægt så tidligt som muligt i patientforløbet samt at 
få patienterne i den rigtige seng ved indlæggelse 

Faglig kontaktperson 
 

Birte Husted Afdelingssygeplejerske 78 42 03 11 
birthust@rm.dk 
Ane-Sofie Sølvtofte Udviklingssygeplejerske 78 42 16 14 
anessoel@rm.dk 
FV1 2016 - 2017 

 

mailto:Anitta.Jensen@ps.rm.dk
mailto:annfogch@rm.dk
mailto:birthust@rm.dk
mailto:anessoel@rm.dk
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Patientsikkerhed 

Titel på  
Forbedringsprojekt Godkendelse af EKG’er i Akut Voksenafsnit 

Kort beskrivelse  
 

Der har været en oplevelse af at EKG'er i Akut 
Voksenafsnit ikke i alle tilfælde blev godkendt 
umiddelbart efter det blev lavet. Vi har derfor igangsat 
en række PDSA'er, som skulle bidrage til nogle 
arbejdsgange, hvor EKG'er blev godkendt umiddelbart 
efter det blev taget. 

Faglig kontaktperson 
 

Udviklingsansvarlig sygeplejerske Cathrine Elisabeth 
Engel Mobil: 40293895 Mail: catand@rm.dk 
FV10 december 2020 – januar 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Nedbringelse af infektioner i rehabiliteringsenhed (RE) 

Kort beskrivelse  
 

Som tovholder for infektionshygiejneområdet i Sundhed 
og Omsorg blev u.t. ofte kontaktet af RE p.g.a 
infektioner i enheden, og der var således potentiale for 
en indsats, der skulle nedbringe antallet af disse. 

Faglig kontaktperson 
 

Kvalitetskonsulent Else Buus jeels@aarhus.dk 
41874540 
FV6 februar 2018 – februar 2019 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt BVC scoringer i retspsykiatrien 

Kort beskrivelse  
 

Projektet sprang ud fra, at vi havde en ide om at vores 
risikovurdering var blevet mere en vane fremfor et 
klinisk arbejdsredskab, hvor der ikke blevet taget stilling 
ved evt. udfald, hvilket potentielt kunne forøge risikoen 
for vold og trusler i afdelingerne. 

Faglig kontaktperson 
 

Sygeplejerske Iben Kongsgaard Olesen, 
iben.olesen@ps.rm.dk 
23694740 
FV5 oktober 2017 – oktober 2018 

 

mailto:catand@rm.dk
mailto:jeels@aarhus.dk
mailto:iben.olesen@ps.rm.dk
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Patientsikkerhed 
 

Titel på  
Forbedringsprojekt Forbedring af vagtoverlevering 

Kort beskrivelse  
 

I projektet arbejdes der på at forbedre 
vagtoverleveringen i Psykiatrisk Modtagelse, så 
personalet oplever en større grad af tilfredshed og 
følelse af sikkerhed for personale, patienter og 
pårørende 

Faglig kontaktperson 
 

Sanne Viuff Schjødt Sygeplejerske, kvalitetsnøgleperson 
i Psykiatrisk Modtagelse, Risskov 78 47 13 30 
saschj@rm.dk 
FV4 april 2017 – marts 2018 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Forebyggelse af tryksår i Medicinsk sengeafsnit 
(MSA) 

Kort beskrivelse  
 

At øge andel af patienter der er systematisk 
risikovurderet ift. trykskade, samt øge kvaliteten heraf 

Faglig kontaktperson 
 

Udviklingsansvarlig sygeplejerske, Tina Beck Guldager, 
5179 8401, tingul@rm.dk 
FV10 december 2020 – januar 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Model for sikkerhed 

Kort beskrivelse  
 

Sikre at borgerne bliver screenet minimum 1 gang om 
året, og at der udarbejdes en risikoplan ved udfald i 
screeningen. Dette for at forebygge Vold, Trusler og 
Chikane(VTC) mod medarbejderne fra borgerne. 

Faglig kontaktperson 
 

De leder og medarbejdere, som var med til opstart, er 
ikke længere ansat i SAU (Vibeke Thestrup Faldt). 
Medarbejder Finn Østergård har været en del af forløbet 
på afdelingen. 
FV7 september 2018 – september 2019 

 
 
 

mailto:saschj@rm.dk
mailto:tingul@rm.dk
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Patientsikkerhed 
 

Titel på  
Forbedringsprojekt Korrekt stikketeknik ifm. hælblodprøver på nyfødte 

Kort beskrivelse  
 

Projektets mål er at 90% af nyfødte tilknyttet HE Midt, 
bliver stukket korrekt ifm. hælblodprøver for at undgå 
skader i hælen og dannelse af arvæv under hælen 

Faglig kontaktperson 
 

Sygeplejerske Marie Fuglsang Breum. Afsnit for Syge 
Nyfødte og Tidligt Fødte, Regionshospitalet Viborg, HE 
Midt. Tlf. 7844 5530/ 2514 5571. Mail: mabreu@rm.dk 
FV10 december 2020 – januar 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Effektivt overlap reducerer røde risikovurderinger 

Kort beskrivelse  
 

Forbedringsprojektet havde til formål at systematisere 
overlap, herunder fysisk organisering, indhold og 
tidsrammen. Projektet er foregået i Rindbæk Hus 1, 
Specialområdet Autisme. 

Faglig kontaktperson 
 

Forbedringsvejleder Mette Jasykiewicz (ergoterapeut) 
24997829 mejasy@rm.dk 
FV9 februar 2020 – marts 2021 

 
 
 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Forbedring af skærmningsindsatsen i psykiatrien, 
Horsens 

Kort beskrivelse  
 

Mål: At øge patientsikkerheden gennem en optimering 
af proceduren for skærmning, og derved ensarte 
skærmningsindsatsen gennem en struktureret 
dokumentation af interventioner, niveau og fokus, og 
derved forebygge selvmordsforsøg og mindske tilfælde 
af selvskade på afdelingen. 

Faglig kontaktperson 
 

Pernille Lynggaard Jensen Sygeplejerske & cand.cur 78 
47 50 10 peiljese@rm.dk 
FV2 2016 - 2017 

 
 
 

mailto:mabreu@rm.dk
mailto:mejasy@rm.dk
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Patientsikkerhed 

Titel på  
Forbedringsprojekt Implementering af Safeward 

Kort beskrivelse  
 

Psykiatriledelsen har pålagt samtlige afdelinger at 
implementerer de 10 interventioner, med udgangen af 
2017. Som mellemleder uddelegerede jeg de 10 
interventioner til 10 grupper i personalegruppen. 

Faglig kontaktperson 
 

Sygeplejerske/souschef Jens O. Skovbjerg 78474165/ 
mobil 78477810 Jensskov@rm.dk 
FV3 januar 2017 – december 2017 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Forebyggelse af UVI 

Kort beskrivelse  
 

Forebyggelse af UVI på et plejehjem, med fokus på 
allerede kultur og arbejdsgange ift. hygiejne. 

Faglig kontaktperson 
 

Kvalitetsudvikler Kim Elisa Larsen Kimela@aarhus.dk 
tlf: 4185 7807 
FV6 februar 2018 – februar 2019 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Mere brug af data om selvmordsscreening fra BIportalen 

Kort beskrivelse  
 

Vi ønsker at øge bevågenhed på data for 
selvmordsscreening og derigennem øge andelen af 
selvmordsscreeninger ved 1. ambulante besøg i 
Regionspsykiatrien Horsens. 

Faglig kontaktperson 
 

Registreringsansvarlig lægesekretær Lene Eskerod, tlf. 
78 47 51 11, lelejs@rm.dk 
Økonomikonsulent Lars Skipper, tlf. 78 47 60 08, 
laskip@rm.dk 
FV6 februar 2018 – februar 2019 

 

mailto:Jensskov@rm.dk
mailto:Kimela@aarhus.dk
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Reduktion af tvang 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Forhåndstilkendegivelser – patientsamarbejde de første 
24 timer af indlæggelsen 

Kort beskrivelse  
 

Der skal være et samarbejde med patienterne, således 
at der hos 90 % af alle ny indlagte er indhentet 
forhåndstilkendegivelser indenfor de første 24 timer i et 
tillidsfuldt og dialogbaseret samarbejde. Ved 
forhåndstilkendegivelse, som er fastsat i psykiatriloven, 
forstås at patienten får størst mulig indflydelse på sit 
eget behandlingsforløb, ved at fremsætte sine 
personlige ønsker til behandlingens form og indhold 
også hvis der anvendes tvang i patientforløbet. 

Faglig kontaktperson 
 

Mette Hagensen Souschef Regionspsykiatrien Randers 
afsnit E1 78 47 56 01 metthage@rm.dk 
Forbedringsvejleder: Kvalitetskoordinator Anne Grethe 
Frederiksen FV1 2016 – 2017 
 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Forhåndstilkendegivelse 

Kort beskrivelse  
 

Ændre arbejdsgang fra at læger laver 
forhåndstilkendegivelser ved gennemgang, til at 
plejepersonale laver forhåndstilkendegivelse ved 
modtagelse, samt lave forhåndstilkendegivelse ud fra 
tre kvalitetsspørgsmål. 
 

Faglig kontaktperson 
 

Annesofie Elmose, Projektleder Q3 anspet@rm.dk 
afd. nummer 78472230 
FV4 april 2017 – marts 2018 

 

mailto:metthage@rm.dk
mailto:anspet@rm.dk
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Reduktion af tvang 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Forhåndstilkendegivelser i ambulante forløb mhp 
nedbringelse af tvang i psykiatrien. 

Kort beskrivelse  
 

Forhåndstilkendegivelser, der er lavet i ambulant regi 
vil være en hjælp til at formulere de 
forhåndstilkendegivelser, der laves under indlæggelse i 
sengeregi, fordi pt. selv har angivet disse i "fredstid". 

Faglig kontaktperson 
 

Sygeplejerske Britta Roth Mobil: 20 51 77 46 E-mail: 
britroth@rm.dk 
FV5 oktober 2017 – oktober 2018 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Akutplaner 

Kort beskrivelse  
 

Projektet går up på, at kunne yde en bedre og rettidig 
behandling og minimere bæltefikseringer. 

Faglig kontaktperson 
 

Sygeplejerske Susanne Aa, sushanse@rm.dk 
Sygeplejerske Charlotte Wagenblast-Franck, 
charlotte.wagenblast-franck@ps.rm.dk 
FV6 februar 2018 – februar 2019 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Forhåndstilkendegivelser 

Kort beskrivelse  
 

Øget patientinvolvering gennem indhentning af 
forhåndstilkendegivelser, herunder ved evt. behov for 
anvendelse af tvang. Samtalen gennemføres dagen 
efter indlæggelse. Til understøttelse af samtalen vedr. 
tvang, inddrages patienten i udarbejdelse af eget 
mestringsskema allerede ved indlæggelsessamtalen 
med plejepersonalet. 

Faglig kontaktperson 
 

Dorte B. Liboriussen Kvalitets- og udviklingsleder  
78 47 21 02 dorlib@rm.dk 
FV1 2016 - 2017 

 

mailto:britroth@rm.dk
mailto:sushanse@rm.dk
mailto:charlotte.wagenblast-franck@ps.rm.dk
mailto:dorlib@rm.dk
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Reduktion af tvang 

Titel på  
Forbedringsprojekt Mestringsplaner 

Kort beskrivelse  
 

En Mestringsplan er et dynamisk redskab som følger 
patienten i EPJ. Mestringsplanen er en beskrivelse af 
patientens strategier som skal anvendes i forhold til at 
give den best mulig behadling samt undgå brugen af 
tvang, da man i samarbejde med patienten udarbejder 
denne. Det er en individuel plan som giver overblik 
over: Advarselstegn, udløsende årsager samt strategier 

Faglig kontaktperson 
 

Emir Bukva, Ergoterapeut S10 emibuk@rm.dk 
Maja Moeslund Skau Regel, Afdelingssygeplejerske S10 
majska@rm.dk 
Charlotte, Sygeplejerske S10 chljss@rm.dk 
FV8 april 2019 – juni 2020 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Ned med tvang 

Kort beskrivelse  
 

Nedsætte bæltefikseringer med 20 % 2017 det betyder 
max 16 cpr nr. Måle påvirkning af trusler og risiko for 
vold via brøset målinger, mål at brøset falder i perioden. 

Faglig kontaktperson 
 

Irene Amby Udviklingssygeplejerske Irene.Amby@rm.dk 
FV3 januar 2017 – december 2017 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Indsats ift. forhåndstilkendegivelser 

Kort beskrivelse  
 

Forbedre antallet af udfyldte forhåndstilkendegivelser og 
brugbarheden af disse. 

Faglig kontaktperson 
 

Jesper Nordhammer Social- og sundhedsassistent. AUH 
Psykiatrien, R1 jesnor@rm.dk 
FV5 oktober 2017 – oktober 2018 

 

mailto:emibuk@rm.dk
mailto:majska@rm.dk
mailto:chljss@rm.dk
mailto:Irene.Amby@rm.dk
mailto:jesnor@rm.dk
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Reduktion af tvang 

Titel på  
Forbedringsprojekt Review 

Kort beskrivelse  
 

Review er et læringsforum, hvor der ses på tiden op til 
bæltefikseringen 

Faglig kontaktperson 
 

Karin Riber Sygeplejerske, Regions psykiatrien Randers 
afsnit E1 78 47 56 00 karrib@rm.dk 
FV4 april 2017 – marts 2018 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Akut modtagelse af patienter 

Kort beskrivelse  
 

Systematisk udarbejde af, forhåndstilkendegivelser, 
Brøset og Mestringsskemaer ved akutte indlagte 
patienter i afsnit U-seng. 

Faglig kontaktperson 
 

Sygeplejerske, Lars Thiele. Tlf. Mail: lathie@rm.dk 
FV5 oktober 2017 – oktober 2018 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Nedbringelse af tvang i psykiatrien. Kan dokumentation 
sammen med patienten, bedre relationen. 

Kort beskrivelse  
 

Projektet omhandler at personalet dagligt skal 
dokumentere sammen med patienten for at skabe en 
bedre relationen og alliance imellem 

Faglig kontaktperson 
 

Lenette Andersen. TLF: 78474603 lenetand@ps.rm.dk 
FV6 februar 2018 – februar 2019 

 

mailto:karrib@rm.dk
mailto:lathie@rm.dk
mailto:lenetand@ps.rm.dk
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Reduktion af tvang 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Forhåndstilkendegivelser i P2, Afdeling P, AUH 
Risskov 

Kort beskrivelse  
 

At styrke samarbejdet med den psykiatriske patient ved 
at der ved indlæggelse systematisk gives mulighed for 
at udtrykke ønsker til behandlingens form og indhold – 
også hvis tvang kommer på tale. 

Faglig kontaktperson 
 

Lisbeth Thøgersen Kvalitetskoordinator 78 47 16 34 / 
29 12 03 07 lithoe@rm.dk 
FV1 2016 - 2017 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Forebyggelse af tvang ved anvendelse af reviews 

Kort beskrivelse  
 

Anvendelsen af bæltefikseringer har på afsn. R4 været 
stigende hen over 2015 og 2016. For at forebygge 
tvang skal der satses på indsatsen reviews. Ved 
udarbejdelse af reviewkoncept , ramme for afholdelse af 
reviews samt implementering anvendes 
forbedringsmodellen 

Faglig kontaktperson 
 

Marianne Børre Petersen Procesledelseskonsulent 29 11 
63 40 Maapet@rm.dk 
FV1 2016 - 2017 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Udarbejdelse af mestringsplaner 

Kort beskrivelse  
 

Projektet går ud på at implementere en fast 
arbejdsgang i forhold til at personalet får udarbejdet 
mestringsplaner, i samarbejde med patienterne, under 
deres indlæggelse 
 

Faglig kontaktperson 
 

Marie Nielsen, sygeplejerske tlf: 28588637 Mail: 
marin5@rm.dk 
FV7 september 2018 – september 2019 

 

mailto:lithoe@rm.dk
mailto:Maapet@rm.dk
mailto:marin5@rm.dk
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Reduktion af tvang 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Nedsættelse af bæltefixantal/konfliktantal + grad via 
fokus på relationsdannelse de første 48 timer 

Kort beskrivelse  
 

 
Vi har arbejdet med at undersøge om et program for 
forhold omkring relationsdannelse de første 48 timer 
efter modtagelse i et døgnafsnit kan hjælpe med at 
nedsætte konfliktantal og/eller -grad (BVC) samt 
nedsætte bæltefix. Indhold: 1. 2 PO tider med fast 
personale dag og aften, hilse på en behandler og en 
terapeut, info. pt om ”lær hinanden at kende”mapppen - 
personale del (også udviklet i projektet). Generel 
modtagelses tjekliste er ikke nået 
 

Faglig kontaktperson 
 

Randi Skousbøll Udviklings spl. Reg. psyk. Vest E3 Tlf. 
nr. 78474603 Mail : Randi.Skousboell@ps.rm.dk 
FV3 januar 2017- december 2017 

 

mailto:Randi.Skousboell@ps.rm.dk
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Sektorsamarbejde 

Titel på  
Forbedringsprojekt Genoptræningsplaner til tiden 

Kort beskrivelse  
 

I Fysio- & Ergoterapi på AUH udarbejder terapeuterne 
inden for flere specialer genoptræningsplaner (GOP) til 
de patienter, der har et lægefagligt vurderet behov for 
dette. Der er et lovmæssigt krav om, at patienternes 
GOP skal være færdige og afsendt samme dag, som 
patienterne udskrives fra et sengeafsnit eller en klinik. I 
projektet arbejdes der med rettidig afsendelse af GOP. 

Faglig kontaktperson 
 

Ledende terapeut Birgitte Bille Brahe Mobil: 27 29 15 
77 Mail: birgbill@rm.dk 
FV7 september 2018 – september 2019 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Nedbringelse af akutte genindlæggelser for KOL-
patienter 

Kort beskrivelse  
 

Ved hjælp af fokus på hhv. fastsættelse af 
udskrivningsdato, screening til opfølgende 
hjemmebesøg, indhold i udskrivningsnotat samt 
udskrivningssamtale ved særlig komplekse at nedbringe 
antallet af akutte genindlæggelser 

Faglig kontaktperson 
 

Birgitte Knak Ostersen Kvalitets- og Udviklingschef 
Hospitalsenheden Vest birost@rm.dk 
22 22 89 19 
FV1 2016 - 2017 

 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Optimering af udskrivelse på R170 

Kort beskrivelse  
 

En samlet optimering af arbejdsgange ved udskrivelse 
af indlagte patienter på R170 med 3 hovedfokus: 
Rettidig opdatering af FMK. Ambulante tider bookes hos 
kontaktlæge. Optimering af kontakt og igangsættelse af 
hjemmepleje/-sygepleje. 

Faglig kontaktperson 
 

Karina Thorhauge Johansen Kvalitets- og 
Patientsikkerhedskoordinator 78 46 71 34 
karjohan@rm.dk 
FV2 2016 - 2017 

 

mailto:birgbill@rm.dk
mailto:birost@rm.dk
mailto:karjohan@rm.dk
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Sektorsamarbejde 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Epikrise sendt rettidig til egne læge, inden for 48 timer, 
efter afslutning af patient forløb i klinik 2, 
Regionspsykiatrien Horsens 

Kort beskrivelse  
 

Projektet går ud på at epikriser i klinikken sendes 
rettidig til praktiserende læge, for at sikre bedre 
overgange når patienten afsluttes i psykiatrisk regi. 

Faglig kontaktperson 
 

Sygeplejerske Lisa Hansen tlf.: 78 47 50 93 
lisahase@rm.dk 
Ledende sygeplejerske Birthe Jensen tlf: 78 47 50 00 
birthe.jensen@stab.rm.dk 
FV6 februar 2018 – februar 2019 
 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Samarbejdsaftaler for patienter bosiddende på bosted 

Kort beskrivelse  
 

At der udarbejdes samarbejdsaftaler for patienter 
bosiddende på bosted i samarbejde med personale på 
henholdsvis stamafsnit og personale fra bosted 

Faglig kontaktperson 
 

Nana Steensgaard Mikkelsen, sygeplejerske P0, 
nanmik@rm.dk 
tlf.: 7847 4101 
FV8 april 2019 – juni 2020 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Tværsektoriel kommunikation i relation til 
kommunalt tilbud til borgere efter udskrivelse fra 
Regionshospitalet Hammel Neurocenter. 

Kort beskrivelse  
 

Ændring af funktionalitet i EPJ og optimering af 
arbejdsgange ifm. udarbejdelse/afsendelse af 
plejeforløbsplan. Dette mhp. at reducere personalets 
tidsforbrug og øge indholdets kvalitet. 

Faglig kontaktperson 
 

Tove Kilde, klinisk sygeplejespecialist Tlf: 78 41 90 72. 
Mail: Tove.Kilde@rm.dk Vibeke Knudsen, 
specialeansvarlig fysioterapeut Tlf: 78 41 92 08. Mail. 
Vibeke.Knudsen@midt.rm.dk 
FV9 februar 2020 – marts 2021 
 

 

mailto:lisahase@rm.dk
mailto:birthe.jensen@stab.rm.dk
mailto:nanmik@rm.dk
mailto:Tove.Kilde@rm.dk
mailto:Vibeke.Knudsen@midt.rm.dk
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Patientinddragelse 

Titel på  
Forbedringsprojekt Rehabiliteringsscreening af kræftpatienter 

Kort beskrivelse  
 

I Kræftafdelingen i Klinik A ønskede vi, at forbedre 
andelen af patienterne, der bliver tilbudt 
rehabiliteringsscreening. 

Faglig kontaktperson 
 

Udviklingsansvarlig sygeplejerske, MHH Amy Daugaard 
Asmussen amy.asm@auh.rm.dk Tlf. 23117761 
FV9 Februar 2020– Marts 2021 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Patientinddragelse i struktureret risikovurdering 

Kort beskrivelse  
 

At udvikle og sikre det rehabiliterende behandlingsmiljø, 
styrke patienternes mestringsevne ved at patienten får 
øget indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til 
risici. 

Faglig kontaktperson 
 

Anette Dall Kvalitetskoordinator  
78 47 25 14 / 29 39 85 03  
anetdall@rm.dk 
FV2 2016 - 2017 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Patientinddragelse i udarbejdelse af handlingsplanen 
 

Kort beskrivelse  
 

Målet med projektet er, at patienten inddrages i 
udarbejdelse af handlingsplanen, således at 
handlingsplanen opleves som et fælles arbejdsredskab 
patient og personale imellem. 
 

Faglig kontaktperson 
 

Anette Rahbek, sygeplejerske/koordinator Tlf. 78474601 
Mail: anerah@rm.dk 
FV7 september 2018 – september 2019 

 

mailto:anetdall@rm.dk
mailto:anerah@rm.dk
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Patientinddragelse 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Patientens livsverden - patientinvolvering i den 
præoperative sygeplejesamtale 

Kort beskrivelse  
 

I den præoperative sygepleje samtale skal 
hjertepatientens perspektiv og behov for information 
være det centrale. 

Faglig kontaktperson 
 

Anne Birgitte Kjærholm 24 77 88 93 annekjer@rm.dk 
FV2 2016 - 2017 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Patientinddragelse i udarbejdelse af behandlingsplanen 

Kort beskrivelse  
 

Målet med projektet er, at inddrage patienter i 
udarbejdelsen af behandlingsbehandlingsplanen, således 
at behandlingsplanen bliver et fælles (for læger, 
psykolog, plejepersonale og patienten) redskab i 
behandlingen. 

Faglig kontaktperson 
 

Anne Sofie Andersen Spl., klinisk ansvarlig 78 47 41 34 
annsofad@rm.dk, Henrik Nielsen SSA, 78 47 41 34 
henrik.nielsen2@ps.rm.dk 
Dorte S Nielsen SSA, 78 47 41 35 
dorte.nielsen2@ps.rm.dk 
FV3 januar 2017 – december 2017 
 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Øge patientinddragelse med bedre, mere ensartet 
information, brug af beslutningsstøtteværktøj, tilsendt 
forud for ambulant besøg, beslutning om evt. 
lyskebrokoperation 

Kort beskrivelse  
 

Sammen med patienter og personale afklaret hvilken 
information, der er brug for på forhånd, og her ud fra 
udarbejdet beslutningsstøtte værktøj: "Spørgsmål og 
svar om lyskebrok". Testet anvendelse/øget 
inddragelse, og implementeret i fuld drift fra 1/7 2017 
 

Faglig kontaktperson 
 

Anne-Grethe Skov Iversen Oversygeplejerske med 
specialfunkton / kvalitetskoordinator 78 43 53 01 
anneiv@rm.dk 
FV2 2016 - 2017 

 

mailto:annekjer@rm.dk
mailto:annsofad@rm.dk
mailto:henrik.nielsen2@ps.rm.dk
mailto:dorte.nielsen2@ps.rm.dk
mailto:anneiv@rm.dk
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Patientinddragelse 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Ny styring i et patientperspektiv - involvering af 
personalet 

Kort beskrivelse  
 

Projektet går ud på at formidle patientrapporterede 
data til personalet ved hjælp af en flyer, med henblik på 
at forbedre patientoplevelsen 

Faglig kontaktperson 
 

Annette Bjerre Vedstesen Kvalitetskonsulent  
78 42 00 84 annbjr@rm.dk 
FV1 2016 - 2017 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Inddragelse af pårørende i team for mani og depression, 
Klinik 2, Regionspsykiatrien, Horsens 

Kort beskrivelse  
 

Inddragelse af pårørende gennem samtykke fra 
patienten og opfordring til inddragelse i 
behandlingsplanen. 

Faglig kontaktperson 
 

Sygeplejerske i ambulant funktion Bodil Falkenberg. 
Telefonnr.: 78 47 50 86  
Mail: bodil.falkenberg@ps.rm.dk 
FV8 april 2019 – juni 2020 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Bedre brug af den Landsdækkende Undersøgelse af 
Patientoplevelser (LUP) 

Kort beskrivelse  
 

Undersøgelser af patientoplevelser og – tilfredshed er et 
vigtigt redskab i udviklingen af kvalificerede og 
helhedsorienterede patientforløb. Projektet skal derfor 
systematisere og forbedre, hvordan de udvalgte 
afdelinger arbejder med og bruger resultaterne fra LUP. 
 

Faglig kontaktperson 
 

Camilla Johansen Kvalitetskonsulent  
Regionshospitalet Randers  
78420104 caljoh@rm.dk 
FV10 december 2020 – januar 2022 

 

mailto:annbjr@rm.dk
mailto:bodil.falkenberg@ps.rm.dk
mailto:caljoh@rm.dk
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Patientinddragelse 

Titel på  
Forbedringsprojekt Pårørendeinddragelse i behandlingsforløb 

Kort beskrivelse  
 

At inddrage pårørende i behandlingsforløbet gennem 
pårørendesamtaler. Fokus på psykoedukation af 
pårørende. 

Faglig kontaktperson 
 

Christina Brink Frandsen Social-og sundhedsassistent 
Christina.Frandsen@ps.rm.dk 
FV4 april 2017 – marts 2018 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Patientinddragelse i overflytningen – Hent patienten 

Kort beskrivelse  
 

Projektet går ud på at forbedre overgangen imellem 
akutafdelingen og medicinsk sengeafsnit for patienten 
og højne kvaliteten af modtagelsen i sengeafsnittet 

Faglig kontaktperson 
 

Henriette Lund Larsen Afdelingssygeplejerske, 
Regionshospitalet Randers  
78 42 28 51 henrlars@rm.dk 
FV1 2016 - 2017 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Patientinddragelse ved indlæggelsen 

Kort beskrivelse  
 

Vi efterstræber at patienten får lavet 
Forhåndstilkendegivelse indenfor de første 24 timer af 
indlæggelsen, således at patienten er inddraget fra 
starten, og herved får størst mulig indflydelse på sit 
eget indlæggelsesforløb. 
 

Faglig kontaktperson 
 

Inge Okkels Souschef & Kvalitetsnøgleperson  
78 47 18 01 inge.okkels@ps.rm.dk 
FV4 april 2017 – marts 2018 

 

mailto:Christina.Frandsen@ps.rm.dk
mailto:henrlars@rm.dk
mailto:inge.okkels@ps.rm.dk
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Patientinddragelse 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Øget patientinddragelse i henhold til egen 
behandlingsplan. 

Kort beskrivelse  
 

Projektet tager udgangspunk i at få flere patienter 
inddraget i deres behandlingsplan. Ideen er, at når 
patienten føler sig medinddraget i egen behandling, vil 
det hjælpe patienten til en hurtigere recovery samt 
forståelse for egen sygdom. 

Faglig kontaktperson 
 

Sygeplejerske/ souschef Laura F. Bertelsen  
Tlf: 78474110 Mail: Laura.bertelsen@ps.rm.dk 
Afdelingssygeplejerske Lise Thostrup  
Tlf: 78474110 Mail: Lise.thostrup@ps.rm.dk 
FV5 oktober 2017 – oktober 2018 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Patient-/pårørendeinvolvering i de kliniske 
kvalitetsdatabaser 

Kort beskrivelse  
 

Projektet skal facilitere patient-/pårørendeinvolvering i 
de kliniske kvalitetsdatabaser. 

Faglig kontaktperson 
 

Lea Grey Haller Kvalitetskonsulent  
Tlf: 21525908 E-mail: lehall@rkkp.dk 
FV6 februar 2018 – februar 2019 

 

mailto:Laura.bertelsen@ps.rm.dk
mailto:Lise.thostrup@ps.rm.dk
mailto:lehall@rkkp.dk
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Patientinddragelse 

Titel på  
Forbedringsprojekt VIS (Velkomst, information og samtale) 

Kort beskrivelse  
 

Ønsker at undersøge, om brug af redskabet VIS kan 
skabe en åben dialog, hvor centrale emner drøftes og 
forventninger afstemmes således at misforståelser 
minimeres og patienttilfredsheden øges under 
indlæggelse på BUA? 

Faglig kontaktperson 
 

Lene Hald Kristiansen, sygeplejerske  
Mail: lene.kristiansen@viborg.rm.dk 
Tlf.: 784049550 
FV10 december 2020 – januar 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Patientstyrede indlæggelser og mestring - for patienter 
med psykiatrisk sygdom. 

Kort beskrivelse  
 

Projekt om psykiatriske patienter med kontrakt om 
patientstyret indlæggelse. Målgruppe: patienter som 
fortsat har høj indlæggelseshyppighed, som før de fik 
kontrakten. Fokus på patientens mestringsmål, med 
forventning om højere grad af tilfredshed og færre 
indlæggelsesdage. 

Faglig kontaktperson 
 

Lene Tinglef Svenstrup, Kvalitetskoordinator 
Udviklingsenheden, Regionspsykiatrien Midt  
Mobil nr.: 2134 5645 Mail: lensve@rm.dk 
FV5 oktober 2017 – oktober 2018 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Gruppeoptræning i peritonealdialyse 

Kort beskrivelse  
 

At optræne patienter i peritonealdialyse i grupper af 2, 
så de lærer med og af hinanden ud fra et struktureret 
og niveauinddelt optræningsprogram 

Faglig kontaktperson 
 

Lotte Løntoft Mathiesen, uddannelses og 
udviklingsansvarlig sygeplejerske, Nyresygdomme, 
AUH. Tlf. 40 46 01 73  
lottma@rm.dk 
FV8 april 2019 – juni 2020 

 

mailto:lene.kristiansen@viborg.rm.dk
mailto:lensve@rm.dk
mailto:lottma@rm.dk
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Patientinddragelse 

Titel på  
Forbedringsprojekt Patient-inddragelse i behandlingsforløbet 

Kort beskrivelse  
 

Projektet går ud på, at inddrage patienterne i 
behandlingsforløbet. Patienten skal inddrages med 
forventninger og ønsker til forløbet. Det skal 
dokumenteres i behandlingsplanen, således at 
behandlingen bliver tryg og målrettet. 

Faglig kontaktperson 
 

Sygeplejerske, Maja Kongsgaard, 78475099. Mail: 
majakong@rm.dk 
FV8 april 2019 – juni 2020 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Patientinddragelse i behandlingen 

Kort beskrivelse  
 

At 85 % af patienter i klinik for affektive lidelser i 
februar 2018, oplever at behandlingen foregår på deres 
præmisser og hermed oplever en øgning i 
patientinddragelse i behandlingen. 

Faglig kontaktperson 
 

 
Maren Vestergaard Sygeplejerske 78 47 43 00 
Maren.Vestergaard@ps.rm.dk 
FV4 april 2017 – marts 2018 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Kvalitet af behandlingskonferencen mhp. et godt 
patientforløb inden udgangen af 2019. 

Kort beskrivelse  
 

At øge kvaliteten af behandlingskonferencen, hvor 
kvalitet er kendetegnet ved 1) ptt. inddragelse 2) 
dokumenteret plan i EPJ 3) brug af vedtaget struktur 
under konferencen. 

Faglig kontaktperson 
 

Marianne Bork, Udviklingssygeplejerske, S9 
mabork@rm.dk  Tlf.: 78450000 
FV8 april 2019 – juni 2020 

 

mailto:majakong@rm.dk
mailto:Maren.Vestergaard@ps.rm.dk
mailto:mabork@rm.dk
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Patientinddragelse 

Titel på  
Forbedringsprojekt Højere patientdeltagelse i morgengymastik 

Kort beskrivelse  
 

Vi ønsker at se, at 85 % af de fremmødte patienter 
deltager i klinikkens behandlingsaktivitet 
”morgengymnastik”. Vi oplever for nu, at patienterne i 
stor udstrækning vælger det fra med forklaringer om 
smerter, manglende lyst eller manglende energi. 

Faglig kontaktperson 
 

Mette Kruse Henriksen 78 47 78 88 
mette.henriksen@ps.rm.dk 
FV4 april 2017 – marts 2018 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Patientvenlig epikrise i Skadestuen 

Kort beskrivelse  
 

Vi har sat fokus på epikriser skrevet på akut ambulante 
patienter, dvs. patienter der har været på et besøg i 
Skadestuen og går hjem igen. Vi vil gerne give 
mulighed for, at denne patientgruppe også kan læse og 
forstå epikrisen. Dette ved at skrive patientens 
behandling og plan på dansk i epikrisen, så der er et 
afsnit, der er skrevet på dansk uden forkortelser eller 
latinske begreber. 

Faglig kontaktperson 
 

Mette Riisberg Evald Kvalitets- og 
patientsikkerhedskoordinator 78 46 23 02 metrii@rm.dk 
FV3 januar 2017 – december 2017 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Netværkscirklen 

Kort beskrivelse  
 

At få øget antallet af Netværkscirkler der blev udfyldt af 
indlagte patienter 

Faglig kontaktperson 
 

Ergoterapeut Michael Lee, 51529114, miclat@rm.dk 
Afdelingssygeplejerske Hanne Elmo, 22889203, 
Hannemke@rm.dk 
FV9 februar 2020 – marts 2021 
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Patientinddragelse 

Titel på  
Forbedringsprojekt Dokumentation af relevant SFI, sammen med patienten 

Kort beskrivelse  
 

Sygeplejersker skal samle dokumentationen af de 
relevante SFI'er og lave dokumentationen, i det 
patienterne modtages i afdelingen. Dokumentationen 
foregår sammen med patienten. 

Faglig kontaktperson 
 

Pia Tofte Afdelingssygeplejerske Øre-Næse-Hals 
afdeling Hospitalsenheden Vest Pia.Tofte@vest.rm.dk 
Birgitte Krøyer Jensen Klinisk IT konsulent Kvalitet og 
Udvikling, Staben Hospitalsenheden Vest bijese@rm.dk 
FV4 april 2017 – marts 2018 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Pårørendeinddragelse 

Kort beskrivelse  
 

Målet er:  
• at skabe kontakt til patienternes pårørende inden 

for 3 dage efter overflytning til P2 
(Psykoseafsnit) 

• at pårørende føler sig set og hørt som en vigtig 
samarbejdspartner. 

Faglig kontaktperson 
 

Sygeplejerske Rikke Bach Sørensen Tlf: 78 47 47 24 E-
mail: RikkeBach.Sorensen@ps.rm.dk 
FV3 januar 2017 – december 2017 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Involvering af patienten i udformning af 
Behandlingsplanen 

Kort beskrivelse  
 

Projektet går ud på at øge andelen af patienter der 
inddrages udformningen af deres behandlingsplan under 
indlæggelse på psykiatrisk afdeling 01 i Horsens ved at 
ruste patienter til at kunne deltage i denne proces, samt 
skabe fagligt fokus på dette område. 

Faglig kontaktperson 
 

Rikke Koch, Læge på Psykiatrisk afdeling. 
rikkbend@rm.dk 
FV2 2016 - 2017 
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Patientinddragelse 

Titel på  
Forbedringsprojekt Patientinddragelse i udarbejdelse af behandlingsplaner 

Kort beskrivelse  
 

Målet for projektet er, at patienter i højere grad 
inddrages i udarbejdelsen af deres behandlingsplan, 
således at behandlingsplanen bliver et fælles 
arbejdsredskab mellem behandlere, plejepersonale og 
patienten. 

Faglig kontaktperson 
 

Stine Bak, Sygeplejerske S5, AUH Psykiatrien Tlf: 
78472210 Mail: annkirba@rm.dk 
FV8 april 2019 – juni 2020 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

I Gødvad Botilbud vil vi forbedre vores pædagogiske 
praksis, så vi i højere grad skaber rammerne for 
meningsfulde sociale fællesskaber 

Kort beskrivelse  
 

At øge fokus på sociale fællesskaber/aktiviteter, så 
dette indgår i borgernes hverdag på lige fod med 
almindelige praktiske gøremål. Herved skabe mulighed 
for at styrke borgernes sociale kompetencer og at 
forebygge uønsket isolation. 
 

Faglig kontaktperson 
 

Susanne Bøgh Alders, Pædagogisk medarbejder  
Mail: Susanne.Alders@social.rm.dk 
Berit Løvkvist, Pædagog  
Mail: Beloev@rm.dk Tlf. 40 13 72 14 
FV10 december 2020 – januar 2022 
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Patientinddragelse 

Titel på  
Forbedringsprojekt Forhåndstilkendegivelser laves i retspsykiatrisk klinik 

Kort beskrivelse  
 

Projektet går ud på, at vi i retspsykiatrisk klinik skal 
lave/tilbyde patienterne, at få lavet 
forhåndstilkendegivelser.  
 

Faglig kontaktperson 
 

Mia V Kristensen tlf 92436761 
miakrist@rm.dk  
FV11 januar 2022 – november 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt Øget trivsel for SBU's børn og unge på Kløvhøj 

Kort beskrivelse  
 

Projektet går ud på at øge borgernes trivsel gennem en 
højere grad af borgerinddragelse og forebyggelse af 
konflikt og magtanvendelser 

Faglig kontaktperson 
 

Kvalitetskoordinator, Thea Hahn Tougaard,  
Tlf. nr. 2399 1184, e-mail: thetou@rm.dk 
FV7 september 2018 – september 2019 
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Kompetenceudvikling 

Titel på  
Forbedringsprojekt Supervision af yngre læger 

Kort beskrivelse  
 

Det er en udfordring at finde tid og kræfter til 
supervision af uddannelseslæger i afdelingen. Vi vil 
afprøve forskellige modeller for supervision, så 
afsnittene kan implementere de modeller, der passer 
ind i deres hverdag. 

Faglig kontaktperson 
 

UKYL, Uddannelseslæge i Psykiatri, Helle Mereweather 
Abrahamsen  
helmer@rm.dk 
FV11 januar 2022 – november 2022 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt God Onbording 

Kort beskrivelse  
 

Onbording defineres som perioden fra medarbejderen 
ansættes og indtil denne er fuld introduceret til 
afdelingen.  
Kan Onbording app understøtte den gode onbording, 
samt spare personaleressourcer? 

Faglig kontaktperson 
 

Udviklings- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske 
Charlotte Allermann  
tlf.nr. 30910875   
Chaall@rm.dk 
FV11 januar 2022 – november 2022 
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Kompetenceudvikling 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Dialog koncept for undersøgende og nærværende 
dialoger - kompetenceudvikling af ledere om ledelse af 
forbedringsarbejde 

Kort beskrivelse  
 

Introduktion til og arbejde med bias kort, 
dialogskabeloner og timeglas i ledergrupper med 
henblik på at føre nærværende og undersøgende 
dialoger, der øger forståelsen af komplekse 
problemstillinger, før man definerer mål og træffer 
beslutninger. 
 

Faglig kontaktperson 
 

Louise Harringe, organisationskonsulent i Koncern HR 
Udvikling, mobil 6161 4734 / loharr@rm.dk 
FV7 september 2018 – september 2019 

 

Titel på  
Forbedringsprojekt 

Nyansatte sygeplejersker og pædagogisk 
refleksionsmodel 

Kort beskrivelse  
 

At støtte de nyansatte sygeplejersker i at træffe kliniske 
beslutninger 

Faglig kontaktperson 
 

Pia Holm Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Lever-, 
Mave-, Tarmsygdomme, AUH. Telefon: 21 77 49 03 
piahoe@rm.dk 
FV8 april 2019 – juni 2020 

 

mailto:loharr@rm.dk
mailto:piahoe@rm.dk

	Samlet oversigt over alle forbedringsprojekter 
	Arbejdsgange 

	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	Forbedrer arbejdsgange, der sikrer et vikar- og lønforbrug, der svarer til opgaven inden for budgettet. 
	Kort beskrivelse 
	Der er et stort vikarforbrug på Afdelingen – Det ønskes nedbragt, og mulighederne for styringen af vikarforbruget ønskes forbedret 
	Faglig kontaktperson 
	Anette Lykke Stabell 
	Anette.stabell@ps.rm.dk 
	Tlf.: 40100439 
	FV2 2016 - 2017 
	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	Arbejdsgange 

	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	Implementering af retningslinje for interne henvisninger i Psykiatriens Hus, Silkeborg 
	Kort beskrivelse 
	Vi ønsker at opnå en kvalitativ og kvantitativ forbedring ift dialog og dokumentation i EPJ, når der sker en intern henvisning mellem elektive teams. Dvs at diagnostiske beskrivelser, overvejelser og begrundelser er fyldestgørende. 
	Faglig kontaktperson 
	Funktionleder Bjarne Yde 
	Lægesekretær Anne Marie Lolck 
	Teraput Sanne Mikkelsen 
	FV5 oktober 2017 – oktober 2018 
	Sikker prøveforsendelse fra Operationsafsnit, AUH 
	Kort beskrivelse 
	At understøtte patientens rettidige diagnostik og behandling 
	ved at eliminere fejl i forsendelser af patologiprøver 
	fra operationsafsnit til Patologi 
	Faglig kontaktperson 
	Anne Raahauge, Kvalitetskoordinator 
	Operation og Intensiv Nord-Syd-Øst, AUH 
	tlf: 7846 2899, mobil: 2924 2814 
	mail: annelude@rm.dk 
	FV3 januar 2017- december 2017 
	Arbejdsgange 

	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	Kvaliteten af virtuelle møder 
	Kort beskrivelse 
	Projektet gik ud på at forbedre kvaliteten af virtuelle møder. 
	Faglig kontaktperson 
	Udviklingskonsulent Dorthe Kildedal, dokin@rn.dk 
	61145632 
	Udviklingskonsulent Christina W. Jeppesen, chwj@rn.dk 
	91170113 
	FV9 januar 2020 – marts 2021 
	Tværfaglig modtagelse af den akutte patient 
	Kort beskrivelse 
	At de akutte patienter modtages effektivt, og udredes og behandles rettidigt. Dvs uden unødige forsinkelser grundet eksempelvis dobbelt arbejdsgange. 
	Cilla Asmussen Hansen, cilhan@rm.dk 
	20919310 
	FV7 september 2018 – september 2019 
	Arbejdsgange 

	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	Implementering på tværs af afsnit 
	Kort beskrivelse 
	Projektet er en udarbejdelse af en lokal forankret implementeringsstrategi med dertilhørende værktøjer, som favner både de hæmmende og fremmende implikationer, der er forbundet med at indføre en ny arbejdsgang på tværs af afsnit, kulturer, nuværende arbejdsgange og forståelser for hinandens praksis. 
	Faglig kontaktperson 
	Dina Yde, Kvalitets- og udviklingsansvarlig Radiograf dindueyd@rm.dk 2033 3240 
	FV10 december 2020 – januar 2022 
	Arbejdsgange 

	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	Forebyggelse af muskel- og ledsmerter. 
	Kort beskrivelse 
	Formålet med forbedringsprojektet er, at registrere en helbredsforøgelse ved at sætte fokus på at forebygge muskel- og ledsmerter gennem en daglig bevægelsestræning. 
	Faglig kontaktperson 
	Kristian Haldrup. Konsulent. +45 4187 8414 khald@regionsjaelland.dk 
	FV9 februar 2020 – marts 2021 
	Sengelogistik 
	Kort beskrivelse 
	Altid have 10 senge parate til indkommende patienter Systematik og synliggørelse for processerne omkring sengelogistik på RH Horsens. 
	Lisa Drescher Andersen Assistent 78 42 7712 lisaae@rm.dk 
	Kristina Green Lauridsen Kvalitet- og driftskoordinator 78 42 74 03 kristlur@rm.dk 
	FV2 2016 - 2017 
	Arbejdsgange 

	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	KUL´touren Kvalitet/Kerneopgave - Udvikling/Udsyn - Ledelse/Læring 
	Kort beskrivelse 
	Skabelse af fundamentet for et fælles og integrativt kvalitetsmindset i en hospitalsafdeling 
	Faglig kontaktperson 
	Lis Ravn Jensen Kvalitets- og EPJ-koordinator, Kvindesygdomme og Fødsler, AUH 78 45 33 87 lisrje@rm.dk 
	FV2 2016 - 2017 
	Lånepulje vedrørende større indkøb på Socialområdet 
	Kort beskrivelse 
	Forbedringsprojektet skal skabe et styringsmæssigt overblik på lånepuljen, så ansøgte projekter ikke afvises på forkert grundlag. 
	Chefkonsulent Lise Weinhandler, 24961443. lkw@regionsjaelland.dk 
	FV10 december 2020 – januar 2022 
	Arbejdsgange 

	Kort beskrivelse 
	Optimering af mikrotomi- manuel og automatisk 
	liselpde@rm.dk 
	FV11 januar 2022 – november 2022 
	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	Kort beskrivelse 
	Interventionen ”Lær hinanden at kende” Interventionen ”Udskrivelseshilsen” 
	Konst. Afdelingssygeplejerske, projektleder Maja Skau Regel Mail: majska@rm.dk 
	Tlf: 78471419 
	FV4 april 2017 – marts 2018 
	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	Teammøde-struktur 
	Kort beskrivelse 
	Optimering af teammøder i bostøttetilbud Ny teamsammensætning, mødestruktur, ny dagsorden 
	Faglig kontaktperson 
	Daglig leder, Marianne Andersen 20333880 maluan@rm.dk 
	FV10 december 2020 – januar 2022 
	Tværprofessionel studieaktivitet 
	Kort beskrivelse 
	Studerende (medicin, sygepleje, pædagog og psykologi) på skolebørnsafsnit C deltager i mindst en fælles studieaktivitet under deres kliniske periode. 
	Faglig kontaktperson 
	Pennie Teglborg Uddannelsesansvarlig- og kvalitetskoordinator 21 17 94 38 penntegl@rm.dk 
	FV2 2016 - 2017 
	Arbejdsgange 

	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	Kort beskrivelse 
	Arbejdsgange 
	Forbedringsprojekt 
	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 


	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	Valideringsrapporter, ny procedure i FDU-POCT, Blodprøver og Biokemi, HE Midt 
	Kort beskrivelse 
	At undersøge og implementere muligheden for, at sætte andre ressourcer med de rette kompetencer i spil, således at valideringsrapport-opgaverne fordeles på flere personer i funktionsområdet FDU-POCT. 
	Faglig kontaktperson 
	Kvalitets- og funktionsleder Pia Salomonsen Heumann 
	piaheu@rm.dk 
	2478 6339 
	FV9 februar 2020 – marts 2021 
	Titel på 

	FV11 januar 2022 – november 2022 
	Arbejdsgange 

	Optimering af forundersøgelsesprocedure i Specialtandplejen 
	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	jeamor@midt.rm.dk 
	FV11 januar 2022 – november 2022 
	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	Samkørsel af post og pakker 
	Kort beskrivelse 
	I stedet for at køre ud med post for sig og pakker for sig, har vi testet om det var muligt at køre det samlet ud og samtidig at ændre på strukturen af ruterne. 
	Faglig kontaktperson 
	Kvalitetskoordinator Tina Hamrum Tlf. 24 77 95 83 tinahamr@rm.dk 
	FV3 januar 2017 – december 2017 
	Dokumentation 

	Dokumentation og faglighed på Møllebækken 
	Kort beskrivelse 
	Projektet handler om at udvikle den daglige dokumentation på borgernes delmål så den kan danne tilstrækkeligt grundlag for analyse indsatsen og evaluering af delmålene. 
	Faglig kontaktperson 
	Hanne Mette Olesen, cand.mag./kvalitetskonsulent, e-mail: hanole@rm.dk 
	Tlf.: 29250448 
	FV7 september 2018 – september 2019 
	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	FV11 januar 2022 – november 2022 
	Dokumentation 

	Kort beskrivelse 
	Mindske tidsforbruget på dokumentation. 
	Kort beskrivelse 
	Personalet i enheden bruger megen tid på dokumentation og skriver mange lange notater. Projektet er vigtigt, da tiden i enheden kunne bruges bedre. Det vil mindske stress hos personalet og enheden vil kunne se flere patienter og ventetiden vil minimeres. 
	Faglig kontaktperson 
	Ledende sygeplejerske Jette Møller Nielsen 
	Psykiatrisk Akutteam og Psykiatrisk Modtagelse, Regionspsykiatrien Horsens 
	78476068 
	jette.m.nielsen@ps.rm.dk 
	FV9 februar 2020 – marts 2021 
	Dokumentation 

	Kort beskrivelse 
	Mindske tidsforbruget på dokumentation. 
	Kort beskrivelse 
	Personalet i enheden bruger megen tid på dokumentation og skriver mange lange notater. Projektet er vigtigt, da tiden i enheden kunne bruges bedre. Det vil mindske stress hos personalet og enheden vil kunne se flere patienter og ventetiden vil minimeres. 
	Faglig kontaktperson 
	Ledende sygeplejerske Jette Møller Nielsen 
	Psykiatrisk Akutteam og Psykiatrisk Modtagelse, Regionspsykiatrien Horsens 
	78476068 
	jette.m.nielsen@ps.rm.dk 
	FV9 februar 2020 – marts 2021 
	Dokumentation 

	Kort beskrivelse 
	FV11 januar 2022 – november 2022 

	Forbedring af e-Dok i Ortopædkirurgisk Afdeling med fokus på indhold af høj faglig kvalitet samt høj udnyttelse af funktionalitet. 
	Kort beskrivelse 
	Øge brugen af e-Dok gennem fokus på at få let besked til kolleger via advis, når man abonnerer på Ortopædkirurgi som udgiver i e-Dok. Skabe overblik for revisionsansvarlige og – ledere. Anvende redskaberne i e-Dok, udarbejdelse af let anvendelige instrukser. 
	Faglig kontaktperson 
	FV11 januar 2022 – november 2022 

	Dokumentation af skift omkring invasive katetre og Bromagescore af patienter med epiduralt kateter. 
	Kort beskrivelse 
	Projektet ønsker at forbedre dokumentation af skift omkring invasive katetre på Intensiv samt Bromagescore af patienter med et epidural kateter 
	Faglig kontaktperson 
	FV11 januar 2022 – november 2022 
	Dokumentation 

	Kort beskrivelse 
	Kort beskrivelse 
	Kort beskrivelse 
	Korrekt dataindsamling på anden vis end via oplysningsskema. 
	Faglig kontaktperson 
	Lotte Sander Danielsen Sygeplejerske, Øjenafdelingen Holstebro sygehus 78 43 96 11 Charlotte.Sander.Danielsen@vest.rm.dk 
	FV4 april 2017 – marts 2018 
	Minimumsdokumentation for sygeplejersker i modtagelsen. 
	Kort beskrivelse 
	Vi ønsker at sikre, at alle patienter i psykiatrisk modtagelse får dokumenteret relevante sygeplejefaglige oplysninger tidstro, således at dokumentationen er tilgængelig straks. 
	It-koordinator Maj-Britt Skovgaard, tlf: 78475007, majbsk@rm.dk 
	Kvalitetskoordinator Ann Sønderdahl, tlf: 78475004, 
	ansond@rm.dk 
	Regionspsykiatrien Horsens 
	FV5 oktober 2017 – oktober 2018 
	Præoperativ opskrivningsseddel 
	Kort beskrivelse 
	Klarlægge nødvendige informationer i forhold til opskrivelse af patienter i Center for Planlagt Kirurgi på opskrivningsseddel og derefter udarbejde en elektronisk løsning i EPJ, således at vi får informationerne tilgængelig for alle, som deltager i opskrivningen af patienten til operation. 
	Telefonnr.: 87411662 
	Anæstesitilsyn (elektronisk) 
	Kort beskrivelse 
	Forud for et anæstesitilsyn er der krav til det visiterende afsnit om, at der findes et journalnotet, SFI, "oplysning til operation/undersøgelse" samt en indscannet patientoplysningsseddel i EPJ. Denne praksis har vist sig ikke altid at blive fulgt. Jeg ønsker at forbedre og ensrette de oplysninger, der skal ligge til grund for vurdering af patienten forud for bedøvelse og operation. 
	FV11 januar 2022 – november 2022 
	Dokumentation 

	Kort beskrivelse 
	Ensretning og forbedring af dokumentation i MidtEPJ 
	Kort beskrivelse 
	Standardplanen ændres fra en samlet SFI med alle behovsområder til behovsspecifikke SFI'er for at give et bedre overblik og gøre det nemmere at genfinde relevant dokumentation. 
	Faglig kontaktperson 
	Rikke Thuesen, Afdelingssygeplejerske Medicinsk Afsnit 1, Viborg 
	rikthu@viborg.rm.dk 
	Tlf: 7844 7710 
	FV10 december 2020 – januar 2022 
	Systematisk og forbedret dokumentation af den sundhedsfaglige indsats på Kløvhøj, SBU, Socialområdet. 
	Kort beskrivelse 
	Projektet omhandler systematisk og forbedret dokumentation af den sundhedsfaglige indsats for børn og unge på Kløvhøj, SBU, Socialområdet. Herunder: Trin 1: Forbedret sundhedsfaglig afdækning. Trin 2: Forbedret sundhedsfaglig opfølgning. Trin 3: Styrkede kompetencer ift. sundhedsfaglig indsats og dokumentation 
	Vinni Bøgelund Jensen Kvalitetskonsulent, Socialstaben 20580291 vinjen@rm.dk 
	FV10 december 2020 – januar 2022 
	Fødsler og børn 

	Kort beskrivelse 
	Direkte involvering og aktiv deltagelse i pleje- og behandlingsaktiviteterne højner forældres mestring af barnets sygdom og forløb i Børn og Unge på AUH 
	Kort beskrivelse 
	Hensigten er at afprøve tiltag, der kan understøtte den enkelte forældres strate- gier og kompetencer i at mestre deres barns sygdom og indlæggelse/kontakt til Børn og Unge, understøtte direkte involvering i planlægningen af barnets pleje og behandlingsforløb og understøtte forældres aktive deltagelse i udførelsen af pleje- og behandlingsaktiviteter for deres barn i det omfang den enkelte forældre ønsker og formår. 
	Faglig kontaktperson 
	Annemette Holst Sygeplejerske 30 71 52 13 annholst@rm.dk 
	FV3 januar 2017 – december 2017 
	Fødsler og børn 

	Kort beskrivelse 
	Familien forbliver samlet / CPAP på fødegangen 
	Kort beskrivelse 
	Hovedsigtet er at familien forbliver samlet i så høj grad som muligt når et nyfødt barn har behov for overflytning til neonatalafdelingen. Omfanget af problemet skal klarlægges. 
	Faglig kontaktperson 
	Dorthe Hansen Kvalitetskonsulent, Kvalitet og Udvikling, HEV 78 43 87 01 dorthe.hansen@vest.rm.dk 
	FV1 2016 - 2017 
	Forbedring af HPV vaccinationstilslutning i almen praksis 
	Kort beskrivelse 
	At øge tilslutning til HPV-vaccination mod livmoderhalskræft blandt de yngste årgange i DK, ved at egen læge tager en mere aktiv opsøgende rolle på sig i forhold til piger, som ikke bliver vaccineret. 
	Gry Stie Faglig koordinator Cancer i Praksis, Kvalitet og Lægemidler, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland 78 41 22 37 gry.stie@stab.rm.dk 
	FV1 2016 - 2017 
	Fødsler og børn 

	Kort beskrivelse 
	At forbedre måltallene for udrednings- og behandlingsretten (UBR) på Regionshospitalet Randers 
	Kort beskrivelse 
	Projektet udføres i Børneambulatoriet, idet afdelingens kvalitetstal for procentvis målopfyldelse i forhold til UBR ikke har ramt den af Region Midtjylland prædefinerede målopfyldelse på 90 % 
	Faglig kontaktperson 
	Jeanette Blicher Alting og Mette Lønsmann AC-fuldmægtig og Sekretariatsleder 78 42 01 41 / 78 42 10 18. jeachi@rm.dk / melnil@rm.dk 
	FV3 januar 2017 – december 2017 
	Fødsler og børn 

	Kort beskrivelse 
	Smertevurdering af det nyindlagte spædbarn, ved hjælp af ComfortNeo-modellen. Dette indenfor 2 timer efter ankomst på Neonatalafsnittet. 
	Kort beskrivelse 
	Øget fokus på smertevurderingen, under modtagelsen på afdelingen. Prioritering af, og udførelsen af denne, med hensyntagen til andre, eventuelle livsvigtige tiltag hos barnet. 
	Faglig kontaktperson 
	Lykke Naaijen Sygeplejerske 78 42 08 95 lykknaai@rm.dk 
	FV1 2016 - 2017 
	Fødsler og børn 
	Børn i Dagkirurgisk regi 


	Kort beskrivelse 
	FV11 januar 2022 – november 2022 
	Optimering af akutte visitationer til fødeafsnittet 


	Kort beskrivelse 
	Skånsom forløsning 
	Kort beskrivelse 
	Reducering i antallet af svære bristninger; inddragelse af lukkemuskulaturen ved endetarmen hos førstegangsfødende på HEH; Fra 5,3 % til 3,5 % i løbet af et år Ved hjælp fra metoden; Skånsom forløsning 
	Faglig kontaktperson 
	Vibeke Visti Jordemoder 
	vibeke.visti@horsens.rm.dk 
	Mette Misfelt Sygeplejerske mettmisf@rm.dk 
	FV1 2016 - 2017 
	Planer og delmålsarbejde 

	Kort beskrivelse 
	Kort beskrivelse 
	Indsatsen ”Den gode besøgsplan” har til formål at sikre, at besøgsplanerne altid er opdateret med relevant og korrekt information. 
	Faglig kontaktperson 
	Bodil Skov, Kvalitetskonsulent, bost@aarhus.dk 
	Kvalitet og Borgersikkerhed, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 
	FV8 april 2019 – juni 2020 
	Handleplaner på S1 
	Kort beskrivelse 
	Projektet har haft til formål at ensarte vores handleplaner, samt have fokus på at der skal være sammenhæng mellem handleplanen og den samlede plan, for at kunne se hvilket formål der er med patientens ophold på de særlige sengepladser. 
	Sygeplejerske Maggi Laursen, tlf. 78474080, maggla@rm.dk Sygeplejerske Charlotte Eriksen, tlf. 78474080, chaeriks@rm.dk Regionspsykiatrien Midt Særlige pladser 
	FV8 april 2019 – juni 2020 
	Planer og delmålsarbejde 

	Kort beskrivelse 
	Handlingsplaner 
	Kort beskrivelse 
	At 80% af alle patienter der har været indlagt i mindst 3 døgn har en fyldestgørende handlingsplan. 
	Faglig kontaktperson 
	Lene Sig, udviklingssygeplejerske E4, regionspsykiatrien vest. Tlf. 78474614 Mail: lenson@onerm.dk 
	FV7 september 2018 – september 2019 
	Planer og delmålsarbejde 

	Kort beskrivelse 
	SMART delmål i Specialområde Socialpsykiatri Voksne 
	Kort beskrivelse 
	I Specialområde Socialpsykiatri Voksne, er det vedtaget at vi skal opstille delmål efter SMART–modellen. Mange delmål udarbejdes uden inddragelse af borgeren. Ved optælling ifm. journalaudit maj 2020 er kun 5 % af alle delmål i specialområdet opstillet efter SMART modellen Målet er at 75 % af alle delmål (målt på 28 borgere i specialområdet), er udarbejdet ud fra SMART modellen inden marts 2021. Der vil i projektperioden optælles antal SMART delmål på de samme udvalgte beboere hver 14. dag 
	Faglig kontaktperson 
	Rikke Vorre, Kvalitets- og sundhedsfaglig konsulent Master i rehabilitering & Specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske rikke.vorre@ps.rm.dk 
	Direkte nr. +45 21161583 
	FV9 februar 2020 – marts 2021 
	Planer og delmålsarbejde 

	Kort beskrivelse 
	Plejeforløbsplaner 
	Kort beskrivelse 
	At patienterne med hjemmesygepleje får udfyldt plejeforløbsplaner rettidigt inden udskrivelse. 
	Faglig kontaktperson 
	Trinpo@rm.dk, 78475020 
	Planer og delmålsarbejde 

	Kort beskrivelse 
	Plejeforløbsplaner 

	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	Social og sundhedsassistent: Maibritt Kristoffersen. 
	Mail: Maibkr@rm.dk, tlf. 78471670 
	Social og sundhedsassistent: Jytte Avnsbøl. 
	Medicin 

	Kort beskrivelse 
	Medicin til patienter på operationsdagen 
	Kort beskrivelse 
	Klarlægge og implementere fælles korrekt medicin ordination og dokumentation af patientens medicin på operationsdagen Resultere i ny revision af e-Dok retningslinje 2.9.1. ”Medicin til patienter på operationsdagen” samt implementering. 
	Faglig kontaktperson 
	Kvalitetskoordinator Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Anne-Marie Najbjerg Vrist Tlf. 22228958 Mail: annvri@rm.dk 
	FV2 2016 - 2017 
	Medicin 

	Kort beskrivelse 
	Sikker medicinhåndtering på Plejehjemmet Åbygaard 
	Kort beskrivelse 
	Projektet går ud på, at reducere medicinfejl på Plejehjemmet Åbygaard. 
	Faglig kontaktperson 
	Ditte Jensen 41 85 77 83 jdi@aarhus.dk 
	FV4 april 2017 – marts 2018 
	Medicin 

	Kort beskrivelse 
	LKT antibiotika – rationel anvendelse af antibiotika 
	Kort beskrivelse 
	Projektet går ud på at nedbringe forbruget af antibiotika for at nedbringe resistensudvikling i Danmark. Forbedringsarbejdet er forankret i Lærings- og Kvalitetsteam, der blev etableret i 2017 i Diagnostisk Center. 
	Faglig kontaktperson 
	Ellen Høstrup, Klinisk Sygeplejespecialist, Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt. Tlf. 7841 7809. E-mail: ellhoe@rm.dk 
	FV7 september 2018 – september 2019 
	Effektivisering af logistikdelen på ydelsen medicinservice 
	Kort beskrivelse 
	Udvikle og afprøve hyldeforkanter med relevante oplysninger til brug ved bestilling af standardsortiment. 
	Farmakonom Heidi Bang Jakobsen tlf. 5184 7118, HEDJAK@auh.rm.dk 
	Farmakonom Lone Gade Sørensen tlf. 2365 2526, LOESOE@auh.rm.dk 
	FV9 februar 2020 – marts 2021 
	Medicin 

	Kort beskrivelse 
	Kort beskrivelse 
	At identificere metoder, der kan bevirke, at FMK ajourføres rettidigt 
	Faglig kontaktperson 
	Julie Stilling Tougaard Sygeplejerske, kvalitetsnøgleperson Ambulant Psykoseenhed, AUH Risskov Mailadr.: julitoug@rm.dk Tlf.nr.: 7847 1880 
	FV5 oktober 2017 – oktober 2018 
	Medicinhåndtering – at patienten får sin morgenmedicin 
	Kort beskrivelse 
	Øge fokus på håndtering af morgenmedicin, for at sikker at patienten for sin morgenmedicin til ordineret tid +/- en time, med afsætning i patientens autonomi. 
	Karin Kjær Poulsen Sygeplejerske / Klinisk ansvarlig /Klinisk vejleder Tel. +45 78474150 Mail: Karin.Poulsen@ps.rm.dk 
	FV5 oktober 2017 – oktober 2018 
	Medicin 

	Kort beskrivelse 
	Sikker medicinhåndtering på plejehjemmet CH, 6.sal 
	Kort beskrivelse 
	At reducere medicinfejl på plejehjemmet CH, 6. sal 
	Faglig kontaktperson 
	Maya Damgaard Larsen madal@aarhus.dk 
	41 85 51 21 
	FV4 april 2017 – marts 2018 
	Medicingennemgang i Regionspsykiatrien Vest 
	Kort beskrivelse 
	Projektets formål er at forbedre arbejdsgange, således at 90 % af patienterne der indlægges, får gennemført en medicingennemgang indenfor de 5 første døgn. 
	Sarah Margrethe Elmholdt-Svendsen EPJ- og kvalitetskoordinator 30 52 15 78 sarelm@rm.dk 
	FV1 2016 - 2017 
	Medicin 

	Kort beskrivelse 
	Patient- og operationsforløb 

	Kort beskrivelse 
	Minimering af aflysninger fra patienter i Team for affektive lidelser i Viborg og Skive. 
	Kort beskrivelse 
	Grundet stor dataindsamling, har vi valgt at blive mere skarpe på aflysningsprocenten holdt op imod patienternes alder, køn, tidsrum og ugedage for aflysninger samt diagnosekoder. Dette for at kunne målrette vores efterflg. indsatser. 
	Faglig kontaktperson 
	Souschef Dorte Sti, tlf. 78474300 Dorte.hoejbak@ps.rm.dk 
	Souschef Ann-Britt Holm, Tlf. 78474200 Ann-britt.jensen@ps.rm.dk 
	FV6 februar 2018 – februar 2019 
	Lægesamtaler R1, 6. etage Søndersøparken, Viborg. RM 
	Kort beskrivelse 
	At alle 10 indlagte på 6. etage har en planlagt lægesamtale ca. 1 gang om måneden. At samtalen er booket i Outlook-kalenderen og oprettet som en aktivitet på Klinisk Logistik-skærm. 
	Anne Kristensen Social- og sundhedsassistent Telefon 78 47 41 64 anne-margrethe.kristensen@ps.rm.dk 
	FV5 oktober 2017 – oktober 2018 
	Patient- og operationsforløb 

	Kort beskrivelse 
	Bedre Ventetid 
	Kort beskrivelse 
	Projektets målsætning var at skabe en bedre oplevelse af ventetiden blandt patienter og pårørende, som venter i skadestuens venteværelse på Regionshospitalet Viborg. 
	Faglig kontaktperson 
	Mette Gubi Axelsen og Anne Sophie Boisen Konsulent DEFACTUM 51 16 34 05 / 21 52 23 94 mettegubi.axelsen@stab.rm.dk 
	/ ansboi@rm.dk 
	FV3 januar 2017 – december 2017 
	Den gode udskrivelse 
	Kort beskrivelse 
	Projektet går ud på at 90 % af sengeafsnittets patienter udskrives inden kl. 14 (30 % inden kl. 12) 
	Annemette Yde, Koordinator 
	78 46 20 75 anejuu@rm.dk 
	FV2 2016 - 2017 
	Patient- og operationsforløb 

	Kort beskrivelse 
	Udeblivelser ved MR skanninger 
	Kort beskrivelse 
	Projektet går ud på at nedsætte udeblivelserne ved MR skanneren til gavn for både patienter, personale og organisationen 
	Faglig kontaktperson 
	Kvalitetskoordinator Annette Meyer Balle 
	Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, HE Midt annette.meyer.balle@midt.rm.dk 
	Tlf. 784 17806 
	FV9 januar 2020 – marts 2021 
	Reduceret operationsdelay for patienter med hoftenære lårbensbrud 
	Kort beskrivelse 
	Reducere tid fra indlæggelse til operation (operationsdelay). Vi kortlægger og afprøver nye processer og arbejdsgange der påvirker operationsdelay. 
	Lene Thybo og Britt Ebert Løvendahl Klinisk sygeplejespecialister 78 44 52 64 / 78 44 66 86 Lene.Thybo@midt.rm.dk 
	 /brloev@rm.dk 
	FV3 januar 2017 – december 2017 
	Patient- og operationsforløb 

	Kort beskrivelse 
	Undgå frustration og tidsspilde for pt. herunder mindske ventetiden før operation 
	Kort beskrivelse 
	Projektet går ud på først og fremmest at samle vores to plan, så det bliver nemmere at finde vej, at mindske ventetiden for patienter samt undgå overarbejde og aflysninger pga. overskrevet dagsprogram. 
	Faglig kontaktperson 
	Christina Bach Lægesekretær 78 42 04 38 chrbac@rm.dk 
	FV1 2016 - 2017 
	Samarbejde mellem klinikker og stationært afsnit O1 
	Kort beskrivelse 
	Forbedre kommunikation og samarbejde mellem stationært afsnit og ambulante klinikker under indlæggelse af ambulante patienter og i overgangene 
	Sygeplejerske Malene Gebauer 7847 5067 malene.gebauer@ps.rm.dk 
	Sygeplejerske Daniel Brosbøl 7847 5010 dabros@rm.dk 
	FV7 september 2018 – september 2019 
	Patient- og operationsforløb 

	Kort beskrivelse 
	Tværfaglig stuegang 
	Kort beskrivelse 
	Der implementeres en arbejdsgang, hvor vi dagligt vurderer patienternes behov for tværfaglig stuegang, og planlægger hvornår teamet skal mødes. 
	Faglig kontaktperson 
	Intensivsygeplejerske Hanne Thomassen tlf. 78416656 hannthma@rm.dk 
	FV8 april 2019 – juni 2020 
	Reduktion/optimering af skiftetiden ved elektive skulderoperationer 
	Kort beskrivelse 
	Reduktion af skiftetiden (”Kniv slut” > ”Kniv start”) ved elektive skulderoperationer. Skabe hensigtsmæssige, kompetente og effektive arbejdsgange via procesoptimering. Bibeholde en høj patienttilfredshed. 
	Helle Madsen Specialeansv. Anæstesisygeplejerske 
	78 41 68 51 hellemad@rm.dk 
	FV4 april 2017 – marts 2018 
	Patient- og operationsforløb 

	Kort beskrivelse 
	En effektiv og patientvenlig Hjerne- og Rygkirurgisk Klinik på Aarhus Universitetshospital 
	Kort beskrivelse 
	Målet er at øge andelen af elektive patienter, der klargøres til operationen ved første besøg i Klinikken. 
	Faglig kontaktperson 
	Klinisk Sygeplejespecialist, Tina Wang Vedelø, tinved@rm.dk 
	Udviklings- og Implementeringssygeplejerske Inger Marie Taagaard, ingetaag@rm.dk 
	FV7 september 2018 – september 2019 
	Rettidig konvertering af behandlingsforløb samt korrekt booking af forløb. 
	Kort beskrivelse 
	Projektet går ud på at eliminere bookingfejl, samt at fysioterapeuterne konverterer behandlingsforløb rettidigt til enten almen eller specialiseret genoptræning. 
	Jan Grønne Sørensen Fysioterapeut (kirurgisk terapi) jangroso@rm.dk 
	78417644 78417600 (sekretær) 
	FV8 april 2019 – juni 2020 
	Patient- og operationsforløb 

	Kort beskrivelse 
	Præhospital kørsel af patienter med hoftenær fraktur 
	Kort beskrivelse 
	At øge andelen af patienter med erkendt mistanke om hoftenær fraktur, der transporteres til hospitalet med hastegrad B. 
	Faglig kontaktperson 
	Kvalitetskonsulent Julie Andersen, 4020 6653 julie.andersen@midt.rm.dk 
	Specialkonsulent Anja Skaaarup, 2381 9057, anja.skaarup@midt.rm.dk 
	FV7 september 2018 – september 2019 
	Hjem før frokost – sikkert patientflow 
	Kort beskrivelse 
	Fokus på, at udskrevne patienter forlader sengeafsnittet før kl. 12 på udskrivelsesdagen, hvis patienten er færdigbehandlet. 
	Jytte Halborg, sygeplejerske, cand.cur. 
	Udviklingssygeplejerske, Mave- og tarmkirurgi, AUH 
	Tlf 61308746, e-mail: jythal@rm.dk 
	FV2 2016-2017 
	Patient- og operationsforløb 

	Kort beskrivelse 
	MR-henvisninger med mangelfulde oplysninger i MRkontrolskemaet 
	Kort beskrivelse 
	Projektet går ud på at nedbringe antallet af modtagne henvisninger med manglede oplysninger til MRkontrolskemaet. 
	Faglig kontaktperson 
	Karin Strandby Lykke Lægesekretær Diagnostisk Center Røntgen og Skanning Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsenhed Midt, Telefon. dir. +45 78 41 75 53 
	E-mail: karin.strandby.lykke@midt.rm.dk 
	FV6 februar 2018 – februar 2019 
	Demensvenligt hospital, monitoreringsmodel 
	Kort beskrivelse 
	Med afsæt i Demings 'System of profound knowledge' har vi – efter aftale med styregruppen for demensvenligt hospital – udviklet en monitoreringsmodel, der skal bruges til at følge, tilpasse og evaluere pilotprojektet inden en tilbagemelding til Nationalt Videnscenter for Demens. 
	Klinisk sygeplejespecialist Kirsten Krabsen, 23806979, kikrab@rm.dk 
	 Kvalitetskonsulent Esbern Mørck, 41311, esmoer@rm.dk 
	FV6 februar 2018 – februar 2019 
	Patient- og operationsforløb 

	Kort beskrivelse 
	Mobilisering af patienter i forbindelse med måltider 
	Kort beskrivelse 
	Det overordnede formål i projektet var ønsket om at reducere antallet af genindlæggelser på baggrund af pneumoni. Målet for projektet blev, at alle mobilisérbare patienter indtog måltiderne i stol. 
	Faglig kontaktperson 
	Lene W. Antonsen Konsulent for det tværsektorielle samarbejde 51 73 28 58 lenant@rm.dk 
	FV1 2016 - 2017 
	Optimering af forløb for patienter i intravenøs biologisk behandling i Reumatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 
	Kort beskrivelse 
	At optimere forløbet for patienter med reumatoid artrit, spondylartrit og psoriasisartrit i intravenøs biologisk behandling ved at reducere konsultationer før behandling til to gange årligt og efter behov. Ved øvrige besøg går patienten direkte til behandling på IV-stuen ved sygeplejerske 
	Line Raunsbæk Knudsen, Uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske og kvalitetskoordinator 78 46 42 01 linknuds@rm.dk 
	FV2 2016 - 2017 
	Patient- og operationsforløb 

	Kort beskrivelse 
	Kort og Godt – Optimering af de ortopædkirurgiske patienters forløb i Akut Senge Afsnit 
	Kort beskrivelse 
	Projektet gik ud på at forbedre/optimere de ortopædkirurgiske patienters forløb i Akut Senge Afsnit (ASA), og forbedre samarbejdet mellem de ort. læger og plejepersonalet fra ASA. 
	Faglig kontaktperson 
	Louise Honoré Raagaard Kvalitetskonsulent 20 57 18 75 louiseraagaard@vest.rm.dk 
	FV4 april 2017 – marts 2018 
	Patient- og operationsforløb 

	Kort beskrivelse 
	Nedbringelse af ventetid mellem CPAP udlevering og 1. kontrol, Søvnklinik Silkeborg 2021. 
	Kort beskrivelse 
	I klinikken oplevede man en generel stigning i ventetiden mellem igangsat CPAP behandling og den følgende kontrol. 
	Faglig kontaktperson 
	Sygeplejerske Marianne Bach maianels@rm.dk 
	FV10 december 2020 – januar 2022 
	De 5 somatiske parametre ved opstart af forløb i Ambulant Psykose Enhed 
	Kort beskrivelse 
	Øge antallet af patienter, der ved opstart af behandlingsforløb får målt de 5 somatiske parametre 
	Specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske Marianne Johansen, mobil 23276718 marjoh@rm.dk 
	FV5 oktober 2017 – oktober 2018 
	Patient- og operationsforløb 

	Kort beskrivelse 
	Hvordan får vi hurtigst muligt Akutmodtagelsens pt. beskrevet? 
	Kort beskrivelse 
	Røntgenafdelingen må ikke være flaskehals, og vores målsætning er derfor, at 90% af Akutmodtagelsens patienter er undersøgt og beskrevet indenfor 3 timer fra henvisningens modtagelse til beskrivelse afsendt. 
	Faglig kontaktperson 
	Afdelingsradiograf Rikke Grøftehave Nielsen 78438111 rignil@rm.dk 
	FV5 oktober 2017 – oktober 2018 
	Optimering af patientflow i Afdeling for Depression og Angst (ADA) på Sengeafsnit 4. 
	Kort beskrivelse 
	I ADA sengeafsnit 4 ønskes det at øge patientflow i forhold til udskrivelse ved at arbejde systematisk med fastsættelse af udskrivelsestidspunkt. Det antages, at det vil give patienter forudsigelighed, tryghed og ro samt oplevelse af kontinuitet og øget inddragelse i egen behandling, såfremt de informeres om udskrivelsesdato. 
	Rikke Thomsen, Sygeplejerske, Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien rithms@rm.dk 
	Ole Maarslet, Udviklingssygeplejerske, Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien olemaars@rm.dk 
	FV9 februar 2020 – marts 2021 
	Patient- og operationsforløb 

	Kort beskrivelse 
	Nedbringelse af aflysninger/udeblivelser på dagen i Skopi Klinikken, HE Midt 
	Kort beskrivelse 
	At nedbringe antallet af aflysninger/udeblivelser på dagen i Skopi Klinikken. 
	Faglig kontaktperson 
	Sanne Skovgaard Knudsen, Afdelingssygeplejerske, Operation og Intensiv, HE Midt sanne.knudsen@rm.dk 
	Tlf. 784 45273 Martin Trier Lund, kvalitetskonsulent, Administrationen, HE Midt martin.trier.lund@midt.rm.dk 
	Tlf. 784 41305 Vejleder: Tina Allerslev, klinisk sygeplejespecialist, Operation og Intensiv, HE Midt Tina.Allerslev@midt.rm.dk 
	Tlf. 784 45265 FV9 februar 2020 – marts 2021 
	Patient- og operationsforløb 

	Kort beskrivelse 
	Traumepatienten - holder tidsplanen? 
	Kort beskrivelse 
	Forbedring af traumeforløbet ◊ overholdelse af tidsplan ◊ afkorte tid fra "Beskrivelsestidspunkt" (CT scanning) til "Plan foreligger" 
	Faglig kontaktperson 
	Tina Allerslev, Klinisk sygeplejespecialist Tina.allerslev@midt.rm.dk 
	FV1 2016 - 2017 
	Patient- og operationsforløb 

	Kort beskrivelse 
	Traumepatienten - holder tidsplanen? 
	Kort beskrivelse 
	Forbedring af traumeforløbet ◊ overholdelse af tidsplan ◊ afkorte tid fra "Beskrivelsestidspunkt" (CT scanning) til "Plan foreligger" 
	Faglig kontaktperson 
	Tina Allerslev, Klinisk sygeplejespecialist Tina.allerslev@midt.rm.dk 
	FV1 2016 - 2017 
	Patient- og operationsforløb 

	Kort beskrivelse 
	FV11 januar 2022 – november 2022 

	Ernæringsprojekt på Lungesygdomme sengeafsnit, AUH 
	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	Udviklingsansvarlig sygeplejerske, Lungesygdomme Nanna Vendelboe Gregersen Mobil: +45 2447 8603 Email: naaand@rm.dk 
	FV11 januar 2022 – november 2022 
	Patient- og operationsforløb 

	Kort beskrivelse 
	FV11 januar 2022 – november 2022 

	Akut vurderingsspor 
	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	FV11 januar 2022 – november 2022 
	Patient- og operationsforløb 

	PreSS i ambulancetjenesten 
	Kort beskrivelse 
	Indførelse af ny og struktureret tilgang til identifikation af apopleksipatienter i ambulancetjenesten i Region Midtjylland. Systematikken kaldes PreSS (Prehospital Stroke Score) og er udviklet på baggrund af hhv. CPSS-skalaen og PASS-skalaen. 
	Tine Due Bluhme, AC-fuldmægtig, Præhospitalet Tlf: 7841 4810 Mail: Tine.Bluhme@ph.rm.dk 
	FV6 februar 2018 – februar 2019 
	Forbedret visitation af Hurtig Ambulant Tid (HAT) 
	Kort beskrivelse 
	Faglig kontaktperson 
	E-mail: nisvar@rm.dk 
	FV11 januar 2022 – november 2022 
	Patientsikkerhed 

	Kort beskrivelse 
	Forebyggelse af selvmord under indlæggelse og 30 dage efter udskrivelse 
	Kort beskrivelse 
	Forebyggelse af selvmord i Sikker Psykiatri tager udgangspunkt i konkrete indsatser som sikkerhedsbriefinger, risikovurdering og korrekt opfølgning, aktiv overlevering og sikker kommunikation, pårørendeinddragelse samt kompetenceudvikling. 
	Faglig kontaktperson 
	Anne Foged Christensen Kvalitetskonsulent/risikomanager Psykiatri og Social 21 38 75 49 annfogch@rm.dk 
	FV1 2016 - 2017 
	Forebyggelse af trykskade i Akutafdelingen i Randers 
	Kort beskrivelse 
	Projektet handler om at forebygge trykskader i Akutafdelingen i Randers. Vi har arbejdet med at få oplysninger om patientens funktionsniveau, hudstatus og vægt så tidligt som muligt i patientforløbet samt at få patienterne i den rigtige seng ved indlæggelse 
	Birte Husted Afdelingssygeplejerske 78 42 03 11 birthust@rm.dk 
	Ane-Sofie Sølvtofte Udviklingssygeplejerske 78 42 16 14 anessoel@rm.dk 
	FV1 2016 - 2017 
	Patientsikkerhed 

	Kort beskrivelse 
	Nedbringelse af infektioner i rehabiliteringsenhed (RE) 
	Kort beskrivelse 
	Som tovholder for infektionshygiejneområdet i Sundhed og Omsorg blev u.t. ofte kontaktet af RE p.g.a infektioner i enheden, og der var således potentiale for en indsats, der skulle nedbringe antallet af disse. 
	Faglig kontaktperson 
	Kvalitetskonsulent Else Buus jeels@aarhus.dk 
	41874540 
	FV6 februar 2018 – februar 2019 
	BVC scoringer i retspsykiatrien 
	Kort beskrivelse 
	Projektet sprang ud fra, at vi havde en ide om at vores risikovurdering var blevet mere en vane fremfor et klinisk arbejdsredskab, hvor der ikke blevet taget stilling ved evt. udfald, hvilket potentielt kunne forøge risikoen for vold og trusler i afdelingerne. 
	Sygeplejerske Iben Kongsgaard Olesen, iben.olesen@ps.rm.dk 
	23694740 
	FV5 oktober 2017 – oktober 2018 
	Patientsikkerhed 

	Kort beskrivelse 
	Forebyggelse af tryksår i Medicinsk sengeafsnit (MSA) 
	Kort beskrivelse 
	At øge andel af patienter der er systematisk risikovurderet ift. trykskade, samt øge kvaliteten heraf 
	Faglig kontaktperson 
	Udviklingsansvarlig sygeplejerske, Tina Beck Guldager, 5179 8401, tingul@rm.dk 
	FV10 december 2020 – januar 2022 
	Model for sikkerhed 
	Kort beskrivelse 
	Sikre at borgerne bliver screenet minimum 1 gang om året, og at der udarbejdes en risikoplan ved udfald i screeningen. Dette for at forebygge Vold, Trusler og Chikane(VTC) mod medarbejderne fra borgerne. 
	De leder og medarbejdere, som var med til opstart, er ikke længere ansat i SAU (Vibeke Thestrup Faldt). Medarbejder Finn Østergård har været en del af forløbet på afdelingen. 
	FV7 september 2018 – september 2019 
	Patientsikkerhed 

	Kort beskrivelse 
	Effektivt overlap reducerer røde risikovurderinger 
	Kort beskrivelse 
	Forbedringsprojektet havde til formål at systematisere overlap, herunder fysisk organisering, indhold og tidsrammen. Projektet er foregået i Rindbæk Hus 1, Specialområdet Autisme. 
	Faglig kontaktperson 
	Forbedringsvejleder Mette Jasykiewicz (ergoterapeut) 24997829 mejasy@rm.dk 
	FV9 februar 2020 – marts 2021 
	Forbedring af skærmningsindsatsen i psykiatrien, Horsens 
	Kort beskrivelse 
	Mål: At øge patientsikkerheden gennem en optimering af proceduren for skærmning, og derved ensarte skærmningsindsatsen gennem en struktureret dokumentation af interventioner, niveau og fokus, og derved forebygge selvmordsforsøg og mindske tilfælde af selvskade på afdelingen. 
	Pernille Lynggaard Jensen Sygeplejerske & cand.cur 78 47 50 10 peiljese@rm.dk 
	FV2 2016 - 2017 
	Patientsikkerhed 

	Kort beskrivelse 
	Forebyggelse af UVI 
	Kort beskrivelse 
	Forebyggelse af UVI på et plejehjem, med fokus på allerede kultur og arbejdsgange ift. hygiejne. 
	Faglig kontaktperson 
	Kvalitetsudvikler Kim Elisa Larsen Kimela@aarhus.dk 
	tlf: 4185 7807 
	FV6 februar 2018 – februar 2019 
	Mere brug af data om selvmordsscreening fra BIportalen 
	Kort beskrivelse 
	Vi ønsker at øge bevågenhed på data for selvmordsscreening og derigennem øge andelen af selvmordsscreeninger ved 1. ambulante besøg i Regionspsykiatrien Horsens. 
	Registreringsansvarlig lægesekretær Lene Eskerod, tlf. 78 47 51 11, lelejs@rm.dk 
	Økonomikonsulent Lars Skipper, tlf. 78 47 60 08, laskip@rm.dk 
	FV6 februar 2018 – februar 2019 
	Reduktion af tvang 

	Kort beskrivelse 
	Forhåndstilkendegivelse 
	Kort beskrivelse 
	Ændre arbejdsgang fra at læger laver forhåndstilkendegivelser ved gennemgang, til at plejepersonale laver forhåndstilkendegivelse ved modtagelse, samt lave forhåndstilkendegivelse ud fra tre kvalitetsspørgsmål. 
	Faglig kontaktperson 
	Annesofie Elmose, Projektleder Q3 anspet@rm.dk 
	afd. nummer 78472230 
	FV4 april 2017 – marts 2018 
	Reduktion af tvang 

	Kort beskrivelse 
	Akutplaner 
	Kort beskrivelse 
	Projektet går up på, at kunne yde en bedre og rettidig behandling og minimere bæltefikseringer. 
	Faglig kontaktperson 
	Sygeplejerske Susanne Aa, sushanse@rm.dk 
	Sygeplejerske Charlotte Wagenblast-Franck, charlotte.wagenblast-franck@ps.rm.dk 
	FV6 februar 2018 – februar 2019 
	Forhåndstilkendegivelser 
	Kort beskrivelse 
	Øget patientinvolvering gennem indhentning af forhåndstilkendegivelser, herunder ved evt. behov for anvendelse af tvang. Samtalen gennemføres dagen efter indlæggelse. Til understøttelse af samtalen vedr. tvang, inddrages patienten i udarbejdelse af eget mestringsskema allerede ved indlæggelsessamtalen med plejepersonalet. 
	Dorte B. Liboriussen Kvalitets- og udviklingsleder 
	78 47 21 02 dorlib@rm.dk 
	FV1 2016 - 2017 
	Reduktion af tvang 

	Kort beskrivelse 
	Ned med tvang 
	Kort beskrivelse 
	Nedsætte bæltefikseringer med 20 % 2017 det betyder max 16 cpr nr. Måle påvirkning af trusler og risiko for vold via brøset målinger, mål at brøset falder i perioden. 
	Faglig kontaktperson 
	Irene Amby Udviklingssygeplejerske Irene.Amby@rm.dk 
	FV3 januar 2017 – december 2017 
	Indsats ift. forhåndstilkendegivelser 
	Kort beskrivelse 
	Forbedre antallet af udfyldte forhåndstilkendegivelser og brugbarheden af disse. 
	Jesper Nordhammer Social- og sundhedsassistent. AUH Psykiatrien, R1 jesnor@rm.dk 
	FV5 oktober 2017 – oktober 2018 
	Reduktion af tvang 

	Kort beskrivelse 
	Akut modtagelse af patienter 
	Kort beskrivelse 
	Systematisk udarbejde af, forhåndstilkendegivelser, Brøset og Mestringsskemaer ved akutte indlagte patienter i afsnit U-seng. 
	Faglig kontaktperson 
	Sygeplejerske, Lars Thiele. Tlf. Mail: lathie@rm.dk 
	FV5 oktober 2017 – oktober 2018 
	Nedbringelse af tvang i psykiatrien. Kan dokumentation sammen med patienten, bedre relationen. 
	Kort beskrivelse 
	Projektet omhandler at personalet dagligt skal dokumentere sammen med patienten for at skabe en bedre relationen og alliance imellem 
	Lenette Andersen. TLF: 78474603 lenetand@ps.rm.dk 
	FV6 februar 2018 – februar 2019 
	Reduktion af tvang 

	Kort beskrivelse 
	Forebyggelse af tvang ved anvendelse af reviews 
	Kort beskrivelse 
	Anvendelsen af bæltefikseringer har på afsn. R4 været stigende hen over 2015 og 2016. For at forebygge tvang skal der satses på indsatsen reviews. Ved udarbejdelse af reviewkoncept , ramme for afholdelse af reviews samt implementering anvendes forbedringsmodellen 
	Faglig kontaktperson 
	Marianne Børre Petersen Procesledelseskonsulent 29 11 63 40 Maapet@rm.dk 
	FV1 2016 - 2017 
	Udarbejdelse af mestringsplaner 
	Kort beskrivelse 
	Projektet går ud på at implementere en fast arbejdsgang i forhold til at personalet får udarbejdet mestringsplaner, i samarbejde med patienterne, under deres indlæggelse 
	Marie Nielsen, sygeplejerske tlf: 28588637 Mail: marin5@rm.dk 
	FV7 september 2018 – september 2019 
	Reduktion af tvang 

	Kort beskrivelse 
	Sektorsamarbejde 

	Kort beskrivelse 
	Nedbringelse af akutte genindlæggelser for KOL-patienter 
	Kort beskrivelse 
	Ved hjælp af fokus på hhv. fastsættelse af udskrivningsdato, screening til opfølgende hjemmebesøg, indhold i udskrivningsnotat samt udskrivningssamtale ved særlig komplekse at nedbringe antallet af akutte genindlæggelser 
	Faglig kontaktperson 
	Birgitte Knak Ostersen Kvalitets- og Udviklingschef Hospitalsenheden Vest birost@rm.dk 
	22 22 89 19 
	FV1 2016 - 2017 
	Optimering af udskrivelse på R170 
	Kort beskrivelse 
	En samlet optimering af arbejdsgange ved udskrivelse af indlagte patienter på R170 med 3 hovedfokus: Rettidig opdatering af FMK. Ambulante tider bookes hos kontaktlæge. Optimering af kontakt og igangsættelse af hjemmepleje/-sygepleje. 
	Karina Thorhauge Johansen Kvalitets- og Patientsikkerhedskoordinator 78 46 71 34 karjohan@rm.dk 
	FV2 2016 - 2017 
	Sektorsamarbejde 

	Kort beskrivelse 
	Samarbejdsaftaler for patienter bosiddende på bosted 
	Kort beskrivelse 
	At der udarbejdes samarbejdsaftaler for patienter bosiddende på bosted i samarbejde med personale på henholdsvis stamafsnit og personale fra bosted 
	Faglig kontaktperson 
	Nana Steensgaard Mikkelsen, sygeplejerske P0, nanmik@rm.dk 
	tlf.: 7847 4101 
	FV8 april 2019 – juni 2020 
	Tværsektoriel kommunikation i relation til kommunalt tilbud til borgere efter udskrivelse fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter. 
	Kort beskrivelse 
	Ændring af funktionalitet i EPJ og optimering af arbejdsgange ifm. udarbejdelse/afsendelse af plejeforløbsplan. Dette mhp. at reducere personalets tidsforbrug og øge indholdets kvalitet. 
	Tove Kilde, klinisk sygeplejespecialist Tlf: 78 41 90 72. Mail: Tove.Kilde@rm.dk Vibeke Knudsen, specialeansvarlig fysioterapeut Tlf: 78 41 92 08. Mail. Vibeke.Knudsen@midt.rm.dk 
	FV9 februar 2020 – marts 2021 
	Patientinddragelse 

	Kort beskrivelse 
	Patientinddragelse i struktureret risikovurdering 
	Kort beskrivelse 
	At udvikle og sikre det rehabiliterende behandlingsmiljø, styrke patienternes mestringsevne ved at patienten får øget indsigt i egne styrker og svagheder i forhold til risici. 
	Faglig kontaktperson 
	Anette Dall Kvalitetskoordinator 
	78 47 25 14 / 29 39 85 03 
	anetdall@rm.dk 
	FV2 2016 - 2017 
	Patientinddragelse i udarbejdelse af handlingsplanen 
	Kort beskrivelse 
	Målet med projektet er, at patienten inddrages i udarbejdelse af handlingsplanen, således at handlingsplanen opleves som et fælles arbejdsredskab patient og personale imellem. 
	Anette Rahbek, sygeplejerske/koordinator Tlf. 78474601 Mail: anerah@rm.dk 
	FV7 september 2018 – september 2019 
	Patientinddragelse 

	Kort beskrivelse 
	Patientinddragelse i udarbejdelse af behandlingsplanen 
	Kort beskrivelse 
	Målet med projektet er, at inddrage patienter i udarbejdelsen af behandlingsbehandlingsplanen, således at behandlingsplanen bliver et fælles (for læger, psykolog, plejepersonale og patienten) redskab i behandlingen. 
	Faglig kontaktperson 
	Anne Sofie Andersen Spl., klinisk ansvarlig 78 47 41 34 annsofad@rm.dk, Henrik Nielsen SSA, 78 47 41 34 henrik.nielsen2@ps.rm.dk 
	Dorte S Nielsen SSA, 78 47 41 35 dorte.nielsen2@ps.rm.dk 
	FV3 januar 2017 – december 2017 
	Øge patientinddragelse med bedre, mere ensartet information, brug af beslutningsstøtteværktøj, tilsendt forud for ambulant besøg, beslutning om evt. lyskebrokoperation 
	Kort beskrivelse 
	Sammen med patienter og personale afklaret hvilken information, der er brug for på forhånd, og her ud fra udarbejdet beslutningsstøtte værktøj: "Spørgsmål og svar om lyskebrok". Testet anvendelse/øget inddragelse, og implementeret i fuld drift fra 1/7 2017 
	Anne-Grethe Skov Iversen Oversygeplejerske med specialfunkton / kvalitetskoordinator 78 43 53 01 anneiv@rm.dk 
	FV2 2016 - 2017 
	Patientinddragelse 

	Kort beskrivelse 
	Inddragelse af pårørende i team for mani og depression, Klinik 2, Regionspsykiatrien, Horsens 
	Kort beskrivelse 
	Inddragelse af pårørende gennem samtykke fra patienten og opfordring til inddragelse i behandlingsplanen. 
	Faglig kontaktperson 
	Sygeplejerske i ambulant funktion Bodil Falkenberg. Telefonnr.: 78 47 50 86 
	Mail: bodil.falkenberg@ps.rm.dk 
	FV8 april 2019 – juni 2020 
	Bedre brug af den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 
	Kort beskrivelse 
	Undersøgelser af patientoplevelser og – tilfredshed er et vigtigt redskab i udviklingen af kvalificerede og helhedsorienterede patientforløb. Projektet skal derfor systematisere og forbedre, hvordan de udvalgte afdelinger arbejder med og bruger resultaterne fra LUP. 
	Camilla Johansen Kvalitetskonsulent 
	Regionshospitalet Randers 
	78420104 caljoh@rm.dk 
	FV10 december 2020 – januar 2022 
	Patientinddragelse 

	Kort beskrivelse 
	Patientinddragelse i overflytningen – Hent patienten 
	Kort beskrivelse 
	Projektet går ud på at forbedre overgangen imellem akutafdelingen og medicinsk sengeafsnit for patienten og højne kvaliteten af modtagelsen i sengeafsnittet 
	Faglig kontaktperson 
	Henriette Lund Larsen Afdelingssygeplejerske, Regionshospitalet Randers 
	78 42 28 51 henrlars@rm.dk 
	FV1 2016 - 2017 
	Patientinddragelse ved indlæggelsen 
	Kort beskrivelse 
	Vi efterstræber at patienten får lavet Forhåndstilkendegivelse indenfor de første 24 timer af indlæggelsen, således at patienten er inddraget fra starten, og herved får størst mulig indflydelse på sit eget indlæggelsesforløb. 
	Inge Okkels Souschef & Kvalitetsnøgleperson 
	78 47 18 01 inge.okkels@ps.rm.dk 
	FV4 april 2017 – marts 2018 
	Patientinddragelse 

	Kort beskrivelse 
	Patient-/pårørendeinvolvering i de kliniske kvalitetsdatabaser 
	Kort beskrivelse 
	Projektet skal facilitere patient-/pårørendeinvolvering i de kliniske kvalitetsdatabaser. 
	Faglig kontaktperson 
	Lea Grey Haller Kvalitetskonsulent 
	Tlf: 21525908 E-mail: lehall@rkkp.dk 
	FV6 februar 2018 – februar 2019 
	Patientinddragelse 

	Kort beskrivelse 
	Patientstyrede indlæggelser og mestring - for patienter med psykiatrisk sygdom. 
	Kort beskrivelse 
	Projekt om psykiatriske patienter med kontrakt om patientstyret indlæggelse. Målgruppe: patienter som fortsat har høj indlæggelseshyppighed, som før de fik kontrakten. Fokus på patientens mestringsmål, med forventning om højere grad af tilfredshed og færre indlæggelsesdage. 
	Faglig kontaktperson 
	Lene Tinglef Svenstrup, Kvalitetskoordinator Udviklingsenheden, Regionspsykiatrien Midt 
	Mobil nr.: 2134 5645 Mail: lensve@rm.dk 
	FV5 oktober 2017 – oktober 2018 
	Gruppeoptræning i peritonealdialyse 
	Kort beskrivelse 
	At optræne patienter i peritonealdialyse i grupper af 2, så de lærer med og af hinanden ud fra et struktureret og niveauinddelt optræningsprogram 
	Lotte Løntoft Mathiesen, uddannelses og udviklingsansvarlig sygeplejerske, Nyresygdomme, AUH. Tlf. 40 46 01 73 
	lottma@rm.dk 
	FV8 april 2019 – juni 2020 
	Patientinddragelse 

	Kort beskrivelse 
	Patientinddragelse i behandlingen 
	Kort beskrivelse 
	At 85 % af patienter i klinik for affektive lidelser i februar 2018, oplever at behandlingen foregår på deres præmisser og hermed oplever en øgning i patientinddragelse i behandlingen. 
	Faglig kontaktperson 
	Maren Vestergaard Sygeplejerske 78 47 43 00 Maren.Vestergaard@ps.rm.dk 
	FV4 april 2017 – marts 2018 
	Kvalitet af behandlingskonferencen mhp. et godt patientforløb inden udgangen af 2019. 
	Kort beskrivelse 
	At øge kvaliteten af behandlingskonferencen, hvor kvalitet er kendetegnet ved 1) ptt. inddragelse 2) dokumenteret plan i EPJ 3) brug af vedtaget struktur under konferencen. 
	Marianne Bork, Udviklingssygeplejerske, S9 mabork@rm.dk Tlf.: 78450000 
	FV8 april 2019 – juni 2020 
	Patientinddragelse 

	Kort beskrivelse 
	Patientvenlig epikrise i Skadestuen 
	Kort beskrivelse 
	Vi har sat fokus på epikriser skrevet på akut ambulante patienter, dvs. patienter der har været på et besøg i Skadestuen og går hjem igen. Vi vil gerne give mulighed for, at denne patientgruppe også kan læse og forstå epikrisen. Dette ved at skrive patientens behandling og plan på dansk i epikrisen, så der er et afsnit, der er skrevet på dansk uden forkortelser eller latinske begreber. 
	Faglig kontaktperson 
	Mette Riisberg Evald Kvalitets- og patientsikkerhedskoordinator 78 46 23 02 metrii@rm.dk 
	FV3 januar 2017 – december 2017 
	Netværkscirklen 
	Kort beskrivelse 
	At få øget antallet af Netværkscirkler der blev udfyldt af indlagte patienter 
	Ergoterapeut Michael Lee, 51529114, miclat@rm.dk 
	Afdelingssygeplejerske Hanne Elmo, 22889203, Hannemke@rm.dk 
	FV9 februar 2020 – marts 2021 
	Patientinddragelse 

	Kort beskrivelse 
	Pårørendeinddragelse 
	Kort beskrivelse 
	Målet er: 
	• at skabe kontakt til patienternes pårørende inden for 3 dage efter overflytning til P2 (Psykoseafsnit) 
	• at pårørende føler sig set og hørt som en vigtig samarbejdspartner. 
	Faglig kontaktperson 
	Sygeplejerske Rikke Bach Sørensen Tlf: 78 47 47 24 E-mail: RikkeBach.Sorensen@ps.rm.dk 
	FV3 januar 2017 – december 2017 
	Involvering af patienten i udformning af Behandlingsplanen 
	Kort beskrivelse 
	Projektet går ud på at øge andelen af patienter der inddrages udformningen af deres behandlingsplan under indlæggelse på psykiatrisk afdeling 01 i Horsens ved at ruste patienter til at kunne deltage i denne proces, samt skabe fagligt fokus på dette område. 
	Rikke Koch, Læge på Psykiatrisk afdeling. rikkbend@rm.dk 
	FV2 2016 - 2017 
	Patientinddragelse 

	Kort beskrivelse 
	I Gødvad Botilbud vil vi forbedre vores pædagogiske praksis, så vi i højere grad skaber rammerne for meningsfulde sociale fællesskaber 
	Kort beskrivelse 
	At øge fokus på sociale fællesskaber/aktiviteter, så dette indgår i borgernes hverdag på lige fod med almindelige praktiske gøremål. Herved skabe mulighed for at styrke borgernes sociale kompetencer og at forebygge uønsket isolation. 
	Faglig kontaktperson 
	Susanne Bøgh Alders, Pædagogisk medarbejder 
	Mail: Susanne.Alders@social.rm.dk 
	Berit Løvkvist, Pædagog 
	Mail: Beloev@rm.dk Tlf. 40 13 72 14 
	FV10 december 2020 – januar 2022 
	Patientinddragelse 

	Kort beskrivelse 
	Øget trivsel for SBU's børn og unge på Kløvhøj 
	Kort beskrivelse 
	Projektet går ud på at øge borgernes trivsel gennem en højere grad af borgerinddragelse og forebyggelse af konflikt og magtanvendelser 
	Faglig kontaktperson 
	Kvalitetskoordinator, Thea Hahn Tougaard, 
	Tlf. nr. 2399 1184, e-mail: thetou@rm.dk 
	FV7 september 2018 – september 2019 
	Kompetenceudvikling 

	Kort beskrivelse 
	God Onbording 
	Kort beskrivelse 
	Kan Onbording app understøtte den gode onbording, samt spare personaleressourcer? 
	Faglig kontaktperson 
	FV11 januar 2022 – november 2022 
	Kompetenceudvikling 

	Kort beskrivelse 
	Louise Harringe, organisationskonsulent i Koncern HR Udvikling, mobil 6161 4734 / loharr@rm.dk 
	Nyansatte sygeplejersker og pædagogisk refleksionsmodel 
	Kort beskrivelse 
	At støtte de nyansatte sygeplejersker i at træffe kliniske beslutninger 
	Faglig kontaktperson 
	Pia Holm Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Lever-, Mave-, Tarmsygdomme, AUH. Telefon: 21 77 49 03 piahoe@rm.dk 
	FV8 april 2019 – juni 2020 

