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Team
Vores team:

• Team 1: Teamleder Marlene Malling,  social og Sundhedsassistent Bunthaen Nyskjold, social og 

sundhedshjælper Gitte Ørtz. 

Team 2: Teamleder Mai Vallentin og social og sundhedshjælper Christina Haridt Hansen. 

Forstander Lene Holst Merrild. 

• Flintholm Plejeboliger – Frederiksberg Kommune

• Der er 50 boliger (to rums boliger)  hvoraf 10 har 

plads til ægtepar. 

Der bor nuværende 52 beboer 

på Flintholm.
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Mål 

• Reducere antallet af tryksår der opstår på Flintholm med  100 % til 
31 august 2014

• Andelen af borgere der dagligt screenes med HUSK er på 95% til 
31 august 2014

• Andelen af borgere der revurderes for tryksårsrisiko er på 95% til 
september 2014
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Vores rejse indtil nu

Hvilke forbedringer er testet siden LS1?
Der er lavet PDSA på hvordan vi bedst muligt får alle til at udfylde et skema
Der er lavet PDSA på hvordan vi håndterer vores madrasser der ringer alarm.
Vi har haft stor fokus på kosten på dem som har sår, taber sig og som ligger i risikogruppen.
Scoret alle beboere efter bradenscore

Spredning af Husk til en hel afdeling/team

Beskriv test-forløbet for de mest succefulde forbedringstest.
Vi har ved hjælp af PDSA fundet frem til, hvordan vi bedst muligt sikrer, at alle medarbejdere får udfyldt diverse skemaer. 
Endvidere har vi fået lavet et skilt til vores luftmadrasser. Dette skilt er hængt på alle luftmadrasser i huset og sikrer, at alt 
personale ved, hvad de skal gøre, såfremt madrassen bipper med alarm (der sikrer, at man ikke bare afbryder strømmen ).

Indsæt kommentarer til målingerne for hvert område
At vi skal starte tidligere end først antaget, for at forhindre for store uplanlagte vægttab. Vi skal veje oftere og samarbejder
tværfagligt med en klinisk diætist i Frederiksberg Kommune.
Det er nemmest, når man spreder, at det sker til hele teamet og ikke kun udvalgte grupper, da der ellers opstår forvirring
både blandt personalet og beboere.

Næste skridt
Hele beboergruppen på Flintholm skal inddeles i triage. 
Herefter indarbejdes nogle arbejdsgange samt nedskrives retningslinjer.

Behov for hjælp fra andre
Fantastisk stor støtte fra Merete Larsen (Risikomanager for patientsikkerhed), Pernille Kjar Sklander Bechlund 

(Fagkonsulent) og Birthe Stenbæk Hansen (Ernæringsfaglig konsulent)
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Resultat:
Grafen viser, hvor mange af dem der skal 

have HUSK, som også får det. 

Den lodrette linje i højre side viser, hvor 

mange ud af dem der skal have HUSK, der 

også får det (fx 0,80 = 80%). 

Den vandrette linje nederst viser perioden. 

Der er indtil nu observationer fra januar til 

og med april. 

Den grønne linje viser målet – at 95% af 

alle der skal have HUSK også får det. 

Den røde linje er medianen , det vil sige 

den midterste værdi af hvor mange der får 

HUSK. 

Den ligger på 1 – dvs. 100%. Der er dog et 

par undtagelser hvilket den blå linje viser. 

Grafen viser overordnet ,at det går rigtigt 

godt med at få udført HUSK. 
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Generelle forbedringer
• Hvilken indflydelse har arbejdet med I sikre hænder haft på jeres enhed: 

Store faglige udviklingsområder – stort fokus på forebyggelse.

• Er der noget specielt I vil dele med teams fra de andre kommuner/enheder i projektet: 
E-learningsprogrammet Kvalicare, 
Lave triage på alle beboere
Svært med spredning både i og udover eget hus.

• Hvilke materialer/ ideer har I udviklet:
Liste til madras
EVS – (ernærings vurderings skema) herunder kontrolvejning x månedlig + kontrolvejning x ugentlig ved
vægttab.
Vendeskema på udsatte borgere (hvor skal skemaet ligge, så personalet ser det)
Væskeindtag – kan vi få beboerne til at drikke hvis vi bruger et ex. ølkrus.
Fokus på proteindrik – hvilken slags – hvor hentes der mest, hvad smager bedst.
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Næste skridt

• Hvad er det næste I planlægger at afprøve mhp at nå målene for 

projektet?

Alle beboer på Flintholm er opdelt efter triage (efter almen tilstand)

• Hvilken support har I brug for fra fakultet, IHI og Dansk Selskab 

for Patientsikkerhed

Besøg, opfølgning på initiativer mv.
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