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Baseline 
Januar 2014 

Ud af 66 borgere 
havde 36 
borgere 
trykspor/tryksår 
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Trykspor	  Grad	  1	   Grad	  2	   Grad	  3	   Grad	  4	  

53	   36	   13	   1	   1	  
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Individuel Plan for 
borgere i høj eller 
middel risiko 
 
• Tværfaglig team 
møde 

•  Integreres i 
omsorgssystemet 
CSC. 

 



Den gode historie 
Case 
 
Borgeren er en lille tynd ældre kvinde på over 
90 år, som bor alene i eget hjem. Borgeren 
modtager hjælp til personlig pleje. Kvinden er 
over en længere periode blevet meget inaktiv 
og sidder meget i en stol.  
  
Borgeren er derfor blevet screenet for 
tryksårsrisiko og er screenet til at være i  

 
risiko for udvikling af tryksår. 

   
Det har konkret betydet for denne ældre kvinde, 
at der løbende sker handlinger i forhold til at 
justere kosten, idet den ældre kvinde ikke fik 
sufficient ernæring, som kan medføre tryksår. 
Endvidere er der kommet en speciel pude i 
lænestolen.  
  
Den ældre kvinde ville ikke tidligere være blevet 
vurderet til at være i en særlig risiko for 
udvikling af tryksår. Den systematiske screening 
gør at de særlig truede borgere spottes tidligere 
og der forebygges.  
 
 

Tværfaglig teammøde 
Individuel plan 

•  Ernæringsscreening og plan  
•  Pude i lænestol 
•  HUSK daglig 

Inddragelse af borgeren og 
pårørende 

Risikovurdering 



Organisering af det daglige arbejde 
•  Pilot – køreliste 
•  Tavlemøder – hver uge med 
   gennemgang af PDSA og planlægning af ny PDSA 
•  2-3 PDSA ér pr uge 



Stop tryksår 
 
 

Antal dage siden sidste 
tryksår kategori 1 

 
 
 
 
 
 

Antal dage siden sidste 
tryksår kategori 2-4 

 
 
 

Synliggørelse af resultatet 

88 

115 



EVENT  
Se Film – Stop Tryksår 


