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Vores arbejde med kvalitetsudvikling 
(forbedringstanken) følger kvalitetscirklen 

Planlægger 
Instruks/procedure/opskrift 

Udfører 

Måler 

Forbedrer 

Dej 
1 dl mælk 
50 g gær 
125 g blødt smør 
1 æg (str. stor), evt. 
pasteuriseret 
4 spsk sukker 
375 g hvedemel……. 

Glasur: Rør 
florsukker, rom og 
farve sammen og fordel 
glasuren på bollerne. 
Drys krymmel på.  
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 Kort over de næste 25 minutter 

 
• Kritik af intern audit (international artikel sammenlignet med 

fund på KMA, OUH) 
• For at få effekt er det vigtigt, at man forholder sig til: 

– Hvilke situationer/problemstillinger? 
– Hvilket audithold og hvilken uddannelse? 
– Hvilken forberedelse? 
– Hvilken afvikling? 
– Hvilken afrapportering og evaluering? 
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Grund ”filosofi” 
- Outcome er et produkt af et system og 
så længe systemet fungerer, så er 
produktets kvalitet forudsigeligt 

Proces 
1 

Proces 
2 

Proces 
3 
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Kun få afvigelser med ”betydning”, 
hvis man ser på fordelingen af 
afvigelser  



Opgørelse over grundlæggende årsag for KMA afvigelser 
givet i forb. med interne audits (2012 →) 
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9/157=5,7% 



Hvilke situationer/problemstillinger? 

• Nyt apparatur/analyse 
• Ny arbejdsgang 
• Skal dække de fleste punkter i ISO standarden (hvis man er akkrediteret) 
• Alle afsnit/arbejdsgange over en periode (hvis man er akkrediteret) 
• Vi har haft gode erfaringer med at tage udgangspunkt i en positiv prøve 

(”en prøves vej igennem KMA”) 
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Hvilket audithold og hvilken uddannelse? 
• Alle faggrupper (og forskellige grunduddannelser) på KMA 

– Vores erfaringer; Lægerne svære at få passet ind 
– Vores erfaringer; Det er en stor udfordring for sekretærerne at gå 

intern audit i lab. 
• Man går to sammen 
• Bedst hvis min. den ene IKKE er oplært i emnet for den 

interne audit 
• Nogle enkelte har DANAK uddannelse 
• 2 dages kursus (intern uddannelse), hvor man på 2. dagen 

gennemfører en intern audit (under observation) 
• Første 2 interne audits herefter er under observation og skal 

godkendes (før man kan frigives). Samme efter orlov. 
• Efteruddannelse vigtig (f.eks. ny ISO version, spørgeteknik) 
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Eks. fra sidste efteruddannelses-runde 
• Husk at bruge ”Vil du være rar at vise/forklare….” 
• Pas på med at stille ja/nej spørgsmål 
• Udstå stilheden og lad være med selv at give svar-mulighederne 
• Husk I jagter det objektive bevis 
• Husk at spørge uddybende, når I hører vendinger som: 

– Som hovedregel… 
– Som oftest…. 
– Man burde gøre…. 
– Vi plejer… 
– Tit gør vi…. 
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Hvilken forberedelse? 

• Der ligger halvårsplan 
• Baggrund for audit bør være meget klart formuleret i plan (af 

den kvalitetsansvarlige i samarbejde med relevante 
personer) 

• Vi har afsat 3 timers forberedelse (lige nu 4 timers) 
– Kan evt. opsøge relevante personer for at blive klogere på 

problemstillingen 
– Udarbejder indikatorspørgsmål (inkl. formulering af formål) 
– Udarbejder og ophænger info til alle på KMA om forestående audit 
– Udarbejder og uddeler invitation med dagsprogram til relevante 

medarbejdere  
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Mind map  
– med fokus på steder/overgange, der kan give 
betydende kvalitetsbrist (er det nye sort hos os ) 
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Hvilken afvikling? 
• Afholdes i løbet af 1 dag (kl. 8-15), alt inklusiv  
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Mere om afviklingen 
• Husk at start med præsentation af formålet 
• Præsentation af ”holdet” 
• Husk altid at gøre opmærksom på, at det ikke er den enkelte 

person man auditerer men ”systemet” 
• Brug tillært spørgeteknik 
• Spørg gerne alle faggrupper, hvis relevant 
• Slut af med at spørge til forbedringsforslag 
• Forslå at opsøger auditteam senere på dagen, hvis man 

kommer i tanke om noget 
• Aflever evalueringsskema (som besvares anonymt) 
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Hvilken afrapportering og evaluering? 
• Der udarbejdes en auditrapport 
• Denne gøres tilgængelig for alle og sendes til 

ledergruppen 
• Konklusion fra rapporten sættes op på kvalitetstavlen 

eller fremlægges på et personalemøde 
• Afvigelser oprettes (i relevant system) 
• Forbedringsforslag oprettes (i relevant system) 
• Auditteam læser og kvitterer for, at de har læst 

medarbejdernes evaluering 
• Den kvalitetsansvarlige godkender auditteamets 

performance og dette registreres i kompetence-log 
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Eks. på  
evalueringsskema 
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Tak for jeres opmærksomhed  
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