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Vi arbejder med følgende:

Stop Tryk: Implementering i eget team
• Braden risikovurdering/revurdering
• HUSK-tjekliste og generelle HUSK observationer
Vi er ved at få indarbejdet rutine mht. tværfaglig samarbejde omkring 
den forebyggende indsats. Men det er samtidigt en udfordring, at få 
det koordineret rent praktisk; fx et hjemmebesøg.  

Stop Medicinfejl: Afprøvning i eget team
• Medicin dispensering
• Medicin screening
• Medicin administration



Her viser modstanden for tjeklisten sig i teamet 
dvs. tjeklister blev ikke udfyldt

Problemet er taget op til et 
tavlemøde



PDSA: SSA skal kunne printe labels ud
direkte fra medicinliste i KMD Care

Spørgsmål: Hvordan kan det være at vi mangler labels med cpr. etc. på
medicinæskerne?

Hypotese: Hvis sygeplejersken viser SSA hvordan funktionen virker og 
teamleder sørger for en æske med labels, så får SSA’en taget labels 
med ud ved dispensering.

Plan: SSA aftaler tidspunkt og opgave med sygeplejerske i uge 42. 
Labels i to størrelser afhængig af æsker anskaffes. Måles ved at tælle
elementet i tjekliste administration.  

Do: SSA introduceres og øver rutinen ved at tage sin assistentkøreliste
og gå dispenseringerne gennem.

Study: Enkel og ukompliceret procedure, hvor vi sparer ca. 20 minutter
mht. Dymo. Rart at slippe for at lede efter Dymo m.v. Men, finder at 
SSH’ere der administrerer medicin ikke lægger mærke til at labels nu 
er påsat. Hmmm…

Act: Lærer det videre til SSA eleven, der lærer det videre til en anden
SSA osv. Opsamling efter hver formidling. Den sidste I rækken lærer
det til den første SSA som sikkerhed for at det er anvist rigtigt.



Succes

Labels er sat 
på 



”Nu bruger vi 
blokke henne 
fra 
bogtrykkeren. 
Så nu mangler 
vi det sidste 
trin: at forstå
hvad og 
hvorfor vi skal 
tjekke!”.

Udvikling af registrering



Udfordring:
”Hvad mener du, skal vi have alle 
de kopier med ud – hvor tænker 
du kopierne skal ligge?”
Billedet: 
Før: Krøllet og nusset bunke 
tjeklister med stort forbrug af 
papir og printerblæk. 
Efter: Blokke kr. 4 pr. stk. der 
passer i vore uniformslommer.

Hypotese: Hvis vi trykker 
tjeklisten på blokke, der passer 
ned i lommerne, vil det gøre det 
enklere at tage tjeklisten med, og
op af lommen i situationen.

Plan:…Do:…Study:...Act:…= 
Blokke anvendes, men …hvorfor 
er det stadig nogle der ikke 
anvender tjeklisten? Ny 
afprøvning i gang.

PDSA: Tjekliste administration skal med i 
lommen, når vi kører ud



Hvad er jeres plan for at nå målet?

• På kort sigt – indtil udgangen af 2014
 Stop Tryk: At vi får afdækket hvorfor brugen af HUSK -

tjeklisten ikke er stabil endnu.
Plan: Inddrage kontaktpersonen for at finde årsag.
 Stop Medicinfejl: At tjeklisterne bliver anvendt og udfyldt 

korrekt – dvs. at teamet forstår at tjeklisten  og teksten i 
retningslinjen  er sider af samme sag.

Plan: Medarbejdere tager blokken med ind, når de står med 
medicinæsken. 

• På lang sigt – indtil udgangen af 2015
 At hele teamet er samlet og at begge pakker er 

implementeret.
• Plan: At starte med at analysere egne arbejdsgange.



Hvordan præsenterer I data?

• Ved teammødet inddrages tavlerne med 
patientsikkerhedskallendre, særlige borgerforløb m.v.

• Frontlinje viser graferne fra månedsrapporterne til den 
enkelte medarbejder



Udfordring:
”Hvad mener de med 
data?”
Billedet: ”Hvis vi bare 
kunne slippe den store 
bunke af udfyldte tjeklister, 
og tale om forståelse for 
elementerne i stedet.”

Hypotese: Hvis vi nu 
skaber en metode til at 
systematisere tælling af 
tjeklister og elementer, så 
kommer vi til at forstå 
hvorfor data er vigtige i 
forbedringsarbejdet.

Plan:…Do:…Study:...Act:
…= succes!

Forbedringsarbejdet rent praktisk for 
frontlinjen: Registreringer skal oversættes til data, 
der viser om arbejdsgangen er forbedret



I sommer kunne vi  fejre 100 dage 
uden tryksår. Vi inviterede borgere 
og pårørende ind til centret. Vi 
serverede kaffe, og lagkage lavet 
af den lokale bager.
…men så kom der et tryksår hos 
en borger vi vidste var i 
tryksårsrisiko…
Da blev vi mindet om hvor svært 
det er, at inddrage pårørende i at 
støtte op om forebyggelse. Da er 
det ikke ”bare” en plejeopgave, og 
da skal én påtage sig at lave 
aftale med familien. Og da skal vi 
alle følge aftalerne på bedste 
pædagogiske vis. Og samtidigt 
bruge HUSK tjeklisten hver dag i 
hver vagt…

Fejring af Stop Tryksår 





Team Vest frontlinje

Kontakt oplysninger: 
Teamleder Lise-Lotte Didriksen llodi@lolland.dk
SSA Christina Jull Hansen
SSH Lillian Steinmeier Rasmussen

mailto:llodi@lolland.dk
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