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Tryksårspakken – HUSK 
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HUSK - Alt-eller-Intet • Median: 88,5% får HUSK. 
• Processerne er ikke stabile: 

svinger fra 30% til 100% 
• I august og september blev 

HUSK spredt til hele gruppe 
32 og der blev sat struktur på 
data indsamlingen

• I september måned blev det 
daglige tavle møde indført i 
hele gruppen – det har givet 
ejerskab   



Tryksårspakken – Tryksår kat. 1  

• Der går gennemsnitligt 20 dage 
mellem nye tryksår opstår. 

• Spredningen har givet anledning til at 
flere borgere får udført HUSK – derfor 
fund af nye tryksår

• Hvert nyt tryksår giver tanker om 
HUSK bliver anvendt korrekt

• Sidste Tryksår kategori 1 var den 30. 
oktober



Tryksårspakken – Tryksår kat. 2-4  

• Der går gennemsnitligt 14,5 dage 
mellem nye Tryksår opstår. 

• Sidste fund af kategori 2-4 var et 
Tryksår kategori 2 den 1. november



Tryksårpakken – Vurdering og revurdering

• Data viser at vi ikke 
konsekvens får Braden
score ved første besøg 

• Vores omsorgssystem 
viser at der bliver udført 
flere Braden score end 
der er data indsamling på

• PDSA for at sikre vi får 
samlet data på vores 
handlinger omkring 
Braden score ved første 
besøg
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Andel patienter som vurderes og revurderes 
for tryksårsrisiko

Juli: 10 ud af 11 blev vurderet efter Braden August: 5 ud af 16 blev vurderet efter Braden
September: 14 ud af 18 blev vurderet efter Braden Oktober: 8 ud af 27 blev vurderet efter Braden
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Dage siden sidste medicineringsfejl

Medicinpakken – Medicineringsfejl   

• Der går gennemsnitligt 
17 dage mellem 
alvorlige 
medicineringsfejl. 



Medicinpakken – Medicindispencering

• Median: 92% får alle 
elementer i tjeklisten for 
medicindispencering. 

• Tjeklisten for dispensering 
er ved at blive spredt 

• Tjeklisterne viser det er i 
identifikationsfasen –
særligt med navn/cpr. nr på 
æsker

• PDSA for at sikre vi 
adskiller identifikation og
dispensation i data 
indsamlingen
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Alt-eller-intet
Andel patienter der modtager alle elementer 

i tjektlisten for sikker medicindispensering



Mål for resten af 2014
Tryksårspakken:

Braden score danner grundlag for tryksårsrisiko vurdering i Hjemmeplejen
• Opnå stabil proces i sygeplejegruppe 30
•Anvendelse af  data i sygeplejegruppe 30
• Opstart spredning via sårspecialist i sygeplejegruppe 20 
• Opnå stabil proces i assistentgruppe 3

HUSK bliver anvendt 100 % i hjemmehjælpsgruppe 32 og 33

Medicinpakken:

Data indsamling på alle parametre i medicinpakken  er opstartet og spredt til minimum 2 
grupper i sygeplejegruppe 30

Tjeklisten for medicinadministration og medicindispensering bliver anvendt i:
• Hjemmehjælpsgruppen gr. 32
• Assistentgruppen 3 
• Sygeplejegruppe 30

Faldpakken 
Opstart PDSA for de forskellige elementer 



Mål for 2015
Tyksårspakken:

Braden score danner grundlag for Tryksårsrisiko vurderingen og revurdering i Hjemmeplejen
• Stabil proces i hele sygeplejen og assistentgruppe 3 (1. kvartal)
• Spredning  og stabil proces til assistentgruppe 1  (2. kvartal)
• Spredning og stabil proces til assistentgruppe 2 (3. kvartal) 

HUSK  inkl. triage er spredt til begge hjemmehjælpsgrupper i område 20 (2. kvartal)
HUSK  inkl. triage er spredt til begge hjemmehjælpsgrupper i område 10 (3. kvartal)

Medicinpakken:

Tjeklisten for medicinadministration og medicindispensering er spredt til:
•Assistentgrupperne
• Sygeplejen 
•Hjemmehjælpsgrupperne

Faldpakken: 
Elementerne i faldpakken fungerer med stabil proces i udvalgte hjemmehjælpsgrupper og 
tilsvarende sygeplejeområder og assistentgrupper 



HUSK er spredt til 
alle 4 teams i 
gruppe 32

Daglig 5 minutters 
tavlemøde

Udvidet tavlemøde 
om onsdagen 

Tavlemøde i Hjemmehjælp gr. 32



Tavlemøde i Hjemmehjælp gr. 32



Spredningen til gr. 33 
blev opstartet i 
oktober måned 

HUSK er spredt til alle 
4 teams i gruppen 

Et fast tværfagligt 
samarbejde/sparring 
mellem sosu.hjælper
og sosu.ass. 

Data indsamling er 
opstartet 

Det faste tavlemøde 
er ved at finde sin 
form

Tavlen i Hjemmehjælp gr. 33
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