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Hvor langt er I med de forskellige pakker?
Forebyggelse af Tryksår
• Vi er lige ved at være der, hvor det er en implementeret del af vores 

hverdag….men kræver stadig jævnligt fokus.
• HUSK skema er overflødig, da vi har sikre arbejdsgange. 

(flowdiagrammer).
Sikker medicinhåndtering
• Dispenserings tjeklisten er implementeret hos alle.
• Vi har taget udgangspunkt i de punkter, hvor der var svaret ”nej” – her 

skulle ændres praksis.
• Vi registrerer alle medicinfejl der kræver lægekontakt
• Vi foretager medicinafstemning indenfor 24 timer.
Faldforebyggelse
• Vi registrerer fald
• Der arbejdes på at få alle skemaer lagt elektronisk i vores 

omsorgssystem.
• Skema 3 – forenkling af spørgsmål og i test hos sygeplejersker.



Hvad er jeres plan for at nå målet?
Tværfagligt Team!!
Tryksår
 Stabil og sikker arbejdsgang, som beskrevet i                 

flowdiagram.
 Lederfokus

 stikprøver (gennemgang af borgere på triagetavler og handleplaner)
 Borgerinterview (2. halvår 2015)

Medicin
 FMK
 Ny procedure omkring ”glemt medicin”
 Fokus på ”Nej” på tjeklisterne og arbejde målrettet med dem.

 Vi vil arbejde med det faktum, at der i for mange tilfælde ikke er al medicin til rådighed 
ved dispensering

 Virtuel hjemmepleje: sikre korrekt afstand ml. medicingivn.
Fald
 Registrerer fald
 Tilbyde faldudregning



Hvordan præsentere I forbedringsarbejdet og 
data på enheden

• Teammøder og middagsmøder
• Triagetavle, arbejdstavle & grafer





Tips og tricks fra jeres enhed

• Lommekort/bog
• Flowdiagrammer
• Triagetavler
• Tværfagligt team (består af ergo, sygepl. og ssa)
• Fast punkt på handleplansmøder og teammøde, så det 

kommer ind som en naturlig del af hverdagen.



Hvad er I mest stolte af

• 400 dage uden tryksår
• Artiklen i Sygeplejen
• Systematik omkring tryksårspakken. 
• Højere fagligheden og et helt andet fokus end tidligere
• Tværfagligt samarbejde
• Sammenhænge med øvrige tiltag

• Rehabilitering
• Fokus på ernæring
• Virtuel hjemmepleje
• TOBS
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