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Projektets metode
___
I erantis arbejder vi med ”de små skridts”metode. Vi starter med små prøvehandlinger,
der efterhånden bredes ud, så flere borgere og
/eller medarbejdere deltager. Vi laver
prøvehandlinger for at undersøge og blive
klogere på en idé. Alle prøvehandlingerne starter
med to spørgsmål: Hvilken idé/ændring ønsker vi
at afprøve? Hvad vil vi gerne have svar på?

Eksempler på læringscirklernes prøvehandlinger
___

Hvad er vigtigt for dig?
Dette spørgsmål har været en prøvehandling i erantis. Medarbejdere har
spurgt flere borgere, og et af svarene fra en borger var: ”At komme i bad
hver dag”. Borgeren er tidligere kommet i bad 2 gange ugentligt.

Vi bruger PDSA-cirklen til at planlægge en ny
prøvehandling. Først planlægges den i detaljer,
herefter går medarbejderne ud og prøver
handlingerne af i eget arbejde ’do’. Løbende
overvejes og drøftes ’study’: hvordan går det?
Er der noget, der skal gøres anderledes?, hvad
virker?, hvad virker ikke?, skal prøvehandlingen
kasseres? Derefter besluttes næste skridt ’act’:

Medarbejderen beder om lidt mere tid fra start til at planlægge og

skal prøvehandlingen udvides/afprøves under

samarbejde med borgeren om ønsket. De aftaler blandt andet, at borgeren

andre omstændigheder? Dette leder derefter til

selv finder ting frem og gør klar, inden medarbejderen kommer, så der er

en ny ’plan’..

bedre tid til at hjælpe ved badet.
Borgeren oplever stor glæde og taknemmelighed over muligheden for at
komme i bad dagligt og har udtalt:
”Jeg tør tage skoene af hos foddamen, uden at tænke på om jeg har lakrids
mellem tæerne”

I en prøvehandling kender vi ikke svaret, så vi må
prøve os frem. Det betyder, at vi sommetider

”Jeg kan give mine børn et knus uden at tænke på, om jeg lugter som en

kommer til at gå store omveje eller gå helt

gammel syg kone”

forkert. Erfaringen er, at det ofte er fejl og

”Dejlig fornemmelse af en ren krop”

omveje, der hjælper os med at finde den bedste
vej til sidst.

”Dejligt at være klar til ligegyldigt hvad dagen byder på”
At hjælpe til ved et bad dagligt hos denne borger tager ca. 10 min. mere
end hjælp til vask ved håndvasken, og det viser sig, at der er plads til det i
den visiterede pakke. Det viser sig også, at borgeren tidligere har haft
hyppige urinvejsinfektioner, men i hele perioden for prøvehandlingen har
borgeren ikke haft urinvejsinfektioner. Efter prøvehandlingen er stoppet, er
det daglige bad fortsat hos borgeren.
Et lille spørgsmål, som ”hvad er vigtigt for dig”, er bare en vej til mere
borgerinvolvering, og denne prøvehandling har sat gang i gode snakke med
borgere, hvor mindre ændringer kan have stor betydning for borgernes
hverdag.
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