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Hvor langt er I med de forskellige pakker?

• Vis på kommenteret serie diagram for hver indikatorer på 
de pakker i arbejder med – printet ud og medbragt ved 
siden af

• Vis evt. et flow diagram på jeres arbejdsgangs analyse –
medbragt ved siden af



Hvad er jeres plan for at nå målet?

Hvad gør vi anderledes nu end for 1½ år siden:
• Vi indsamler data
• Vi analyserer data og tænker nye handlinger
• Vi anvender PDSA modellen i planlægningen og tænker lille skala i 

afprøvninger af ændrede arbejdsgange
• Vi arbejder mere systematisk med forbedringerne i plejen
• Vi arbejder mere forebyggende indenfor tryksår, medicin og fald –

bruger UTH-indberetningerne som indikator  
• Vi håndterer medicinadministration anderledes
• Vi holder stop op møder/tavlemøder – med tjeklister og vurderinger
• Vi reflekterer mere og vores dokumentation er forbedret
• Vi oplever at fagligheden har fået et boost – især indenfor tryksår, 

personalet giver ikke bare observationer videre, men handler selv på 
en observation.



Hvad er jeres plan for at nå målet?

Hvad skal vi gøre anderledes fra i morgen for at nå målet:
• Indenfor medicin skal vi teste om data er valide – og forsat 

sammenholde med UTH-indberetninger. Undersøge om vores 
dokumentation er i orden, når patienten siger nej til medicin –
eller det fremstår som en UTH – glemt medicin.

• Faldpakken er vi godt i gang med – vi er ikke øvede, da vi i en 
lang periode ingen fald har haft. Forventer at udrednings-
arkene kan give os flere ideer til at kunne forebygge fald

• Vi skal blive mere øvede i at anvende datakurverne i 
formidlingen til kollegaerne

• Vi skal ikke ”gøre anderledes” fra i morgen – vi skal forsætte 
det gode arbejde med at implementere



Hvordan præsentere I forbedringsarbejdet og 
data på enheden

Vores proces for at mødes, reagere på afprøvninger og data mm
• I plejeboligafdelingen har personalet ”stop op møde” kl.12.50. her tjekkes op på HUSK, medicin-

afstemning og ændringer i beboernes funktionsniveau. Afprøvninger, opsamling på data og 
afprøvninger ligger forsat hos nøglepersonerne.

• I trænings-/rehabiliteringsafdelingen fungerer morgenrapporten som ”stop op møde” også her 
ligger afprøvninger, opsamling på data og afprøvninger forsat hos nøglepersonerne.



Tips og tricks fra jeres enhed

Oversigt over hvad vi har udarbejdet og haft stor glæde af.
• Tjeklisten til stop op mødet
• Lommekort over HUSK
• Ugegrafen i plejeboligerne
• Samkørt indberetning af UTH og faldregistrering
• Vores mærkater som indikerer at bb skal HUSK-es eller have 

hjælp til medicinadministration.
• Vi har i høj grad indarbejdet vores nye skriftlige tiltag i 

eksisterende materiale

Se ovennævnte materiale på tavlen 



Hvad er I mest stolte af

Hvordan har vores arbejde med pakkerne resulteret i bedre og 
mere sikker pleje til vores borgere:
• Vores processer er ret sikre ift. tryksårspakken – dvs. vi er tæt 

på at have indarbejdet de nye arbejdsgange som rutine
• Vi screener nye borgere ved indflytning, og opdager med det 

samme om de er i risiko
• Vi reagerer hurtigt på funktionsændringer hos borgeren, får 

revurderet og taget stilling til både kost, trykaflastning og 
medicin.

• Vores medicin administration er sikker nu ift. rette medicin i 
rette mund

• Der er kommet en faglig stolthed i ”øjnene” af kollegaerne
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