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Birgitte Jensen: Sygeplejerske på 

intensiv afd. Nakskov og Gentofte 

sygehus. Kom til Nakskov kommune i 

2001, var i en kombineret stilling som 

leder/sygeplejerske. Tiltrådte teamleder 

stilling på skovcentret i 2008.

Liza Jørgensen: SSH, Sosu-assistent 

1½ års erfaring i ældresektoren, 

praktikvejleder.

Henriette Hansen: SSH, Sosu-assistent 

7 års erfaring i ældresektoren og i 

psykiatri. Nøgleperson i projekt 

Tavlemøder, Tovholder i fællesplan.

Surekha Bergmann: Grundforløb, SSH, 

Sosu-assistent 7 års erfaring i 

ældresektoren, praktikvejleder, 

Nøgleperson i KUA 

basismodul/palliation

Frontlinjegruppe for team Skovcentret



Vi kommer fra team Skovcentret i Nakskov som råder over 50 plejeboliger. 

Boenhederne er delt op i 4 enheder med 10-13 boliger i hvert hus. Samt en enhed med 4 midlertidige boliger. Vi 

har pt. 43 borgere på centret.

Team skovcentret er døgndækkende.

Personalet er blandet 20 SSH + 19 SSA med forskellige kompetencer og ansvarsområder.

Vi har jævnligt SSH/SSA elever, og trainee som deltager i hverdagen indenfor deres mål.

Den blandede borgergruppe gør at personalet arbejder med bl.a. demens/ alzheimers, konflikthåndtering, 

rehabilitering, komplekse borgere, almene ældre, KOL, diabetes, psykiske sygdomme, livsstilssygdomme, 

terminal pleje, sklerose, div. Infektioner, kontakt til pårørende, inkontinens, misbrug.

Vores tværfaglige samarbejde med team aktivitet/demens, fysioterapi, ergoterapi, Sygeplejerske, Læge, Sygehus, 

visitation, distriktspsykiatri, demenskoordinator, Vågetjenesten, Abena, teknik, kost og levering, hjælpemidler, 

m.m. gør at vi konstant har borgeren i fokus, og kommer hele vejen omkring borgeren.

Vores team



Team skovcentrets mål

• Reducere antallet af tryksår opstået på SC med 80 % til 1 September 2014.
(i perioden 1/1-141/5-14 er der registreret 5 tryksår)

- Dette ved at arbejde forbyggende med HUSK, HUSK-tjekliste, faglige drøftelser, bl.a. ved tavlemøder, samt 

Tryksårsrisikoscreene alle borgere med den risikoscreening vi har udviklet.

• Andelen af borgere der dagligt screenes med HUSK-tjekliste er på 90% til 1 september 

2014.

• Andelen af borgere der på baggrund af HUSK, bliver revurderet ved en 

tryksårsrisikoscreening er på 80 % til d 1 september 2014.
- Ved revurderet forstås 3 af de 4 nævnte punkter fra Tryksårspakken fra LS1:

1: ved akut sygdom eller ændret almen tilstand.

2: ved ændringer i ernæringstilstand.

3: ved ændringer i funktionsniveau. 

• Andelen af borgere der tryksårsrisikoscreenes ved indflytning, samt udskrivelse fra 

sygehus er på 95% til d. 1 september2014.
- Ved udskrivelse fra sygehus, menes 1 af de 4 punkter fra tryksårspakken fra LS1:

4: ved udskrivelse fra sygehus.



Siden LS1 har vi arbejdet med:

• Korrekt indstilling af Vekselstryksmadrasser + ROHO madrasser, med månedlig tjek af dette, for 

at forebygge tryksår.
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Veksel

Vores antagelse var at madrasserne ikke blev 

tjekket, for korrekt indstilling og mængde af luft.

Det viste sig ved tjek, at vores antagelse var korrekt.

Der blev derfor hurtigt sat ind med undervisning i brug/tjek af madrasser på 

et fælles teammøde v. Liza, med samarbejde fra Hjælpemiddel. 

Madrasser skal tjekkes hos borgerne ved badedage, samt de som er en

del af HUSK-tjeklisten tjekkes den hver dag af plejepersonalet.

1 x mdr. skal Liza gå en runde på SC hvor hun tjekker alle madrasser og

dette noteres som set på diagrammet.

Vi har været på 100% på begge madrasser, vi har lige fået et dyk til 83,3 %

på ROHO, men vi har erfaret at grunden til dette er en enkelt borgers ny

bestilte madras ( bestilt pga. rygsmerter ), ikke blev installeret korrekt af

hj.midler.

Næste tiltag er at vi skal have øget fokus på madrasserne, ved at bruge 

nogle af vores tavlemøder til ISH både med og uden teamleder for at 

skabe en god og varierende dialog omkring projektet.

Vores erfaring er at der bliver spurgt og sagt andre ting omkring ISH, når 

vores teamleder ikke er med på et tavlemøde.

Derudover fortsætter vi med det månedlige tjek, og registrerer dette. 



Vores rejse indtil nu - fortsat

Ny PDSA på ROHO pumpe, på baggrund af PDSA omkring ROHO 

samt vekselstryksmadrasser.

Vi fandt undervejs ud af at det er svært at finde ROHO pumperne i de enkelte

lejligheder, derfor har vi sat system i dette ved at lave et bestemt sted hvor 

disse ROHO pumper opbevares.

Samtidig er posen blevet opbevaringsplads for vores spiler duge til forflytning.

Dette har fungeret rigtig godt i teamet.

PDSA på Kip i Kørestole
Vores antagelse var at personalet ikke var nok OBS på at borgerne fik stillingsskift i 

kørestolene.

Ved første undersøgelse viste det sig, at der kunne optimeres meget.

Der blev indledt samarbejde med hjælpemiddel om bl.a. retningslinjer for Kip i kørestole.

Denne PDSA har været igennem mange prøvninger, samt udviklet sig meget, og brugt 

meget tid på indsamling af data.

Vi kan mærke på personalet at det har skabt en øget fokus på det der var målet, men vi 

nåede aldrig helt i mål med denne PDSA.



Vi har generelt haft en udfordring omkring forståelsen, spredningen samt ændringerne i arbejdsgange hos 

personalet. 

Derfor er vi ved at afprøve brugen af vores tavlemøder til at: 

-Øge fokus i den enkelt bo enhed. 

-Sætte mere system i risikogrupperne. ( borgerne deles op i rød, gul og grøn risiko, dette er mere synligt) 

-Skabe synlighed.

-Skabe mere dialog omkring hele projektet samt de individuelle pakker.

-Mindske udvekslingen af E-mail.

Det vil indimellem kun være frontlinjepersonerne der går rundt ( uden teamleder ), derved får vi flere spørgsmål, mere dialog

samt mere feedback fra de enkelte personaler i bo enhederne.

ISH på tavlemøder



-Udvikling samt arbejdet med screeningsmodellen-

Siden LS1 har vi arbejdet med at få alle vores borgere primærscreenet med en tryksårsrisikoscreening som vi selv har 

forsøgt at udvikle og sammensætte iforhold til tryksårspakken fra LS1, inkl. HUSK og Braden.

Se bilag 1

Udover primærscreeninger arbejder vi med de 4 revurderingsårsager fra tryksårspakken, på baggrund af HUSK.

Alt dette registreres i skemaer så vi konstant har overblik over alle vores screeninger.

Se bilag 2

Det var det første vi tog fat på efter hjemkost fra LS1.

Det har været enormt svært at få det sat i PDSA´er, afprøvet, tilpasset og spredt ud i teamet. Selvom vi føler vi står med 

det endelige redskab, er det en process vi løbende evaluerer på.

Når vi kigger tilbage på de sidste 6 måneder, har vi erfaret at vi lagde ud med alt for stor en opgave, men vi mener trods alt 

at vi er kommet godt efter det.

4 PDSA´er på udviklingen af redskabet, og mange efterfølgende PDSA´er på oplæring, spredning, dokumentation, struktur 

og overblik m.m.

Det har været en stor omvæltning for teamet, men med tiden er vi blevet glade for at bruge redskabet, da det giver os et 

bedre overblik over borgernes tilstand lige pt. samt på længere sigt, og i hvilken risikogruppe de ligger. Udfra resultaterne

af screeningerne arbejder vi med at lave HUSK-tjekliste som udpeger de relevante punkter for den enkelte borger, hvor på 

der skal HUSK´es

Se bilag 3



Data- fra månedrapport.
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I forhold til vores registrering omkring 

primærscreenet borgere stemmer det rigtig 

godt overens med vores systematik, vi har 

fået primærscreenet alle ny indflyttede 

borgere i år, på de fast afdelinger, samt i de 

midlertidige boliger.

Andelen af borgere der revurderes i forhold til 

de 4 punkter fra tryksårspakken, er gået fint 

indtil i april måned hvor én enkelt borger ikke 

blev revurderet efter hjemsendelse fra 

sygehuset.

Vi har derved fået et dyk i vores graf. 

Men alt i alt går det godt, og det skaber 

overblik med vores skemaer.



Vores Data
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HUSK: alt eller intet

Vi er nu oppe på 78 dage uden tryk, vi havde 

desværre et enkelt tryksår i januar og et i  

februar. 

Vi har taget ved læring af dette og arbejde nu 

hårdere på at forebygge.

Derfor er vores indsats omkring HUSK-

tjeklisten øget, og vi håber denne kan hjælpe 

os til at forebygge nyopstået tryksår hos os.

HUSK har været lidt svær for os at arbejde 

med, vi har længe forsøgt at bruge tjeklisten, 

men først for 1.mdr. siden blev det helt klart 

for os hvordan vi skulle udnytte HUSK-

tjeklisten optimalt. Vi har derfor mange 

smuttere i grafen, da personalet har haft 

svært ved at forholde sig til tjeklisten, samt 

den ændrede arbejdsgang.

Vi har øget fokus, ved at inddrage ISH på 

tavlemøder, og håber at vi inden længe ser 

resultater i vores målinger.



Generelle forbedringer

Arbejdet med I sikre hænder har haft stor indflydelse på vores team.

Fagligheden hos SSA samt SSH er generelt øget, vi føler at kvaliteten af vores pleje til 

borgerne er blevet betydeligt bedre, vi fokusere på kerneopgaverne samt opdager og 

reagerer på risikoerne meget tidligere end før. Det enkelte personale er kommet mere på 

banen, og reflekterer over mulighederne i stedet for begrænsningerne.

Vi er blevet enormt hurtige og effektive i rekvireringen af hjælpemidler, og har fået bedre 

samarbejde med hjælpemiddeldepotet/centralen

Vi er blevet meget bedre til at styrke vores svagheder da disse er blevet mere synlige.

Materialer vi har udviklet:Se bilag 1, 2, og 3. som nævnt tidligere.



Næste Skridt

Næste skridt i team skovcentret for at nå målene:

- Som nævnt tidligere er vi ved at øge fokus på tavlemøder, samt frontlinjegruppen bliver mere synlig i 

hverdagen med få minutter i de enkelt bo enheder. Hvor de enkelte medarbejdere bliver hørt, og vi får 

mulighed for mere dialog omkring projektet.

- Vi skal have vores sponsorgruppe mere med i dagligdagen, da det har været begrænset med tid vi har 

haft med dem.

- Vi skal arbejde hårdt med HUSK-tjeklisten så det kommer til at fungere hos alle vores borgere.

- Kost i HUSK er en stor problematik for os, så derfor er vi ved at planlægge nogle tiltag i forhold til dette, 

med kostscreening, og sammensætning af ernæringsrigtig kost til de enkelt borgere, dette i samarbejde 

med en kvalitetsmedarbejder i kommunen.

Vi håber på support ved kommunetilsyn, da dette var givende for os.

Samtidig håber vi på udviklingen af de virtuelle møder, da dette vil fungere rigtig godt for os, vi kunne 

forestille os at hele frontlinjegruppen ville have gavn af at deltage.

https://www.google.dk/url?q=http://www.herlevhospital.dk/NR/exeres/6FDB050F-98E5-429B-8D68-65113D7D643F.htm&sa=U&ei=m3tnU6-DI87XPLCPgJAI&ved=0CDYQ9QEwBQ&sig2=QY7Fw3KqvU4wzP5gGS3PMg&usg=AFQjCNGHE6MLzcoVnb3PMge88uj1ukRSTA
https://www.google.dk/url?q=http://www.herlevhospital.dk/NR/exeres/6FDB050F-98E5-429B-8D68-65113D7D643F.htm&sa=U&ei=m3tnU6-DI87XPLCPgJAI&ved=0CDYQ9QEwBQ&sig2=QY7Fw3KqvU4wzP5gGS3PMg&usg=AFQjCNGHE6MLzcoVnb3PMge88uj1ukRSTA





