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Trykspor dag 10 !  

Opstod, fordi den aflastende 
vekseltryks madras var indstillet 
forkert.

Var for hård-altså for meget luft i.

Usikkerhed overfor hvordan 
vekseltryks madrasserne tjekkes 
og indstilles vha. ”Håndtest”.



TRYKSÅRSPAKKEN

HUSK 

Underlag og hjælpemidler

Rigtig indstilling af 
vekseltryksmadras  
vha. ”Håndtest”





Spørgsmål:
Hvilken ide/ændring ønsker vi at afprøve ?
Hvilket spørgsmål vil vi gerne have svar på ?

• Afprøve om en ”guide”, der ved hjælp af billeder og fotos 
viser hvordan ”Håndtesten” kan udføres simpelt og nemt.

• Om guiden kan bruges til at gøre Håndtesten mindre 
kompliceret og dermed sikre at vekseltryksmadrasserne 
er korrekt indstillet.



Arbejdshypotese:
Hvilket svar forventer vi ?

• Forventer at finde ud af om guiden vil gøre det nemmere 
og at finde madrasser, der ikke er korrekt indstillet.



PLAN 
• Hvem ?

Sos.ass :  Annelise afprøver på tre borger der ligger på 
vekseltryksmadras.

• Hvad ?
Om guiden er en hjælp til at udføre håndtesten og til at 
indstille vekseltryksmadrassen rigtig.

• Hvor?
• På Tingstedet gr. 2
• Hvornår ?

10 oktober 2014.



Do

• Guiden kunne forstås, men der opstod forvirring om 
hvordan det var bedst at vende hånden, da en tegning og 
et billede viste forskellig håndstilling.

• Blev afprøvet på 3 borgere og vekselstryksmadrassens 
indstilling måtte ændres hos en borger.

• Testpersonen lærte, hvordan det kan gøres simpelt og 
hvorfor det er vigtigt at teste underlaget vha. håndtest.



Study

• Ideen om guiden er god, men tegningen skal rettes til 
således at hånden vender ens på billede og tegning.

• Fandt at der var for meget luft i en vekseltryksmadras ud 
af tre.

• At guiden er en hjælp til at udføre ”Håndtesten”



ACT
• Der er behov for at tilpasse ”guiden” ved at vende hånden, 

således at de vender ens på tegning og foto.
• Der er behov for en ny afprøvning efter tilretningen.
• Der skal laves en ny PDSA, hvor flere afprøver om guiden 

er en hjælp til indstille vekseltryksmadrasserne rigtig.



TRYKSÅR

Så nemt som muligt og let 
tilgængeligt.

Ingen aflastende hjælpemidler 
uden risikoscoreskema.

Elektronisk  risikoscoreskema 



Første PDSA.
Elektronisk risikoscoreskema afprøvet på en borger.





TRYKSÅRPAKKEN



Change Concepts, Theories, Ideas

Concept B

Concept C

Concept A

Concept D

Multiple Change Concepts for a Single Aim

Best Care 
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