
Læringsseminar 3
11-12 nov.2014



Team Dragsbækcentret:

Anne Grethe K. Pedersen          Tove Immersen                  Marianne Østergaard          Joan Green Kristiansen        Bente Møller Jensen
Social- og sundhedshjælper  Sygeplejerske         Social- og sundhedsassistent             Sygeplejerske                         Områdeleder

agkp@thisted.dk tik@thisted.dk mao@thisted.dk jok@thisted.dk bmj@thisted.dk

• Anne-Grethe og Tove arbejder i trænings-/rehabiliterings-
afdelingen

• Marianne og Joan arbejder i plejeboligafdelingen Bakkely.
• Bente er områdeleder på Dragsbækcentret
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Præsentation af Dragsbækcentret:

 Dragsbækcentret er et kombineret ældrecenter og trænings-
/rehabiliteringscenter.

 Ældreboligafdelingen har 32 stk. to rums plejeboliger/lejligheder.
 Trænings-/rehabiliteringsafdelingen har 15 døgnpladser og 3 

daggenoptræningspladser. Afdelingen arbejder tæt sammen med 
kommunens træningsterapeuter.

 Personale: vi er ca. 70 fastansatte  på Dragsbækcentret, en del er 
deltidsansatte. Herudover elever, praktikanter m.v.

 Personalegrupper: ledelse, økonoma, sygeplejersker, plejehjems-
assistenter, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, social-
og sundhedshjælpere, køkkenassistenter, hjemmehjælpere, 
husassistenter, tekniske servicemedarbejdere.



Hvad er vores plan for at nå målet?

• På kort sigt – indtil udgangen af 2014
• Mål opsat i forsommer 2014:
• Andelen af borgere der screenes ved indflytning er på 100 % til 30. september 2014 – næsten nået 
• Andelen af borgere der dagligt screenes med HUSK er på 95% til 30. september 2014 – nået  
• Andelen af borgere der revurderes for tryksårsrisiko er på 95% til 30. september 2014 – næsten nået

• Mål opsat i oktober 2014
• Undervisning ift. ret brug af hjælpemidler til forebyggelse af tryksår’ afvikles inden nytår 2014
• I uge 46 i gang med at sprede tryksårspakken til andre centre i Thisted kommune
• Fra uge 47 arbejde med Faldpakken 

• På lang sigt – indtil udgangen af 2015
• Udarbejde infopjece til patienter og pårørende vedr. tryksårsforebyggelse  inden  d.31.01.15
• Opgaverne vedr. i sikre hænder kobles op på en funktion fremfor en person (undtagen analysen af data) inden 

d.31.03.14. Gælder både tryksår og medicin.
• Til foråret i gang med at sprede medicinpakken til andre centre i Thisted kommune
• Arbejde videre med faldpakken i foråret frem til seminar om Infektionspakken i foråret
• Arbejde videre med infektionspakken resten af 2015.
• Til efteråret i gang med at sprede Faldpakken til andre centre i Thisted kommune



Vi præsenterer data i
afdelingerne
således:



Tips og tricks fra vores afsnit, som vi vil dele med 
I andre, som arbejder med samme pakker.

• Oversigtsskema til brug ved “stop op” møder
• Mærkat på døren som indikerer “HUSK” og/eller “hjæp til

medicinadministration
• Introduktionsmateriale til nyansatte
• Opslag med antal dage “siden sidste tryksår” og “medicinfejl med 

lægekontakt”
• Uge-graf
• Inddrage/undervise patienten i tryksårsforebyggelsen
• Brug fotos som formidling
• Ernæringsscreene bb. Ved indflytning og ved ændring I madindtag

flere dage.
• “Vi fejrer” – også I personalets Nyhedsbrev



Antal dage uden tryksår:
Plejeboligerne Bakkely: 40 dage
Trænings-rehabiliteringsafdelingen: 57 dage

Antal dage uden medicinfejl der krævede lægekontakt:
Plejeboligerne Bakkely: 193 dage
Trænings-rehabiliteringsafdelingen: 32 dage

”Tallene” – helt frisk fra fad
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