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Hvem er vi som team 

Vi er en skøn samling af hjælpere, assistenter, sygeplejersker og 
ledere fra Hjemmeplejen Bjerringbro, Viborg Kommune.



Historien om borger involvering hvor 
effekten af forbedringsarbejdet kan ses

FODENS DAG – 17.sep. 2015

En dag hvor alle personaler i hjemmeplejen i Bjerringbro satte fokus vores 
borgeres fødder:
- Der blev kigget efter tryk, revner og tørhed.
- Der blev snakket med borger om pleje af fødder og negle.

V.h.a. skema til fodtjek.



….Med kage

Dagen blev markeret…



Hvad fortæller vores data om vores 
arbejde 

• Indsamlet data fra Fodens Dag d. 17.sep. Har givet anledning 
til snakke om, hvor vi forholdsvis nemt kan sætte ind.

• Bl.a. viser det sig, at rigtig mange af vores borgere døjer med tør hud. 
En forholdsvis nem og lille indsats med hudpleje kan forhåbentlig få det 
tal ned. 

• Desuden er det oplagt at inddrage borger, da mange kan gøre det selv 
med lidt assistance. 



Data fra Fodens Dag
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OVERSIGT OVER TRYKMÆRKER OG ANDRE FAKTORER FOR FODTJEK



Vores vigtigste afprøvninger
Tavler til struktur og dataindsamling



Tavlemøder
Tavle hos sygeplejen
- Har givet overblik
- Har gjort det nemt at indsamle data
- Vidste vi gjorde tingene, men kunne ikke bevise det – bl.a. 

revurderinger og 24 timers tjek af medicin. Det kan vi nu med data på 
tavle.

Tavle hos hjemmeplejen
- Overblik og struktur på korte morgenmøder:

- Kontaktperson
- Ansvarlige for diverse opgaver som APV, ernæringsvurdering, bradenscore

mm.
- Vi får tænkt I sikre Hænder ind på en naturlíg måde af dagligdagen



Næste afprøvning:
Fald registreringer – med borgerfokus
• Afprøvning af skemaer til faldregistrering og faldudredning
• Læring af fald – hvordan kan vi forebygge

Faldprocedure – med medarbejder fokus
• Afprøvning af ny procedure ved fald, hvor vi sætter fokus på medarbejdernes 

sikkerhed.
• Alle har et lommekort med de vigtigste nøgleord og tlf.nr, hvis man har brug for 

hjælp.
• Læring af fald – hvordan kan vi sikre medarbejder



Hvad gør vi anderledes i dag end for 2 år 
siden
• Beskriv hvordan jeres arbejdsgange er blevet ændret

• Bruger Flowdiagrammer – til systematik, overblik og arbejdsfordeling
• Mere undersøgende
• Forebyggende frem for helbredende
• Handler hurtigt

• Beskriv teamsammensætning og dens betydning 
• En god faglig blanding
• At der er repræsenteret både medarbejdere og ledere – ingen kan 

undværes.
• Vigtigt med ”Ambassadører” – skal holder fast i beslutninger ude i 

grupperne.



Hvis vi bare havde vidst….

• Hvad har vi lært?
• At være forebyggende frem for helbredende.

• Råd til nye teams
• At det vigtigste er processer, arbejdsmetoder og systemer 

(automatikker) og faglige drøftelser til læring.
• Tal, statistikker og dage siden sidste tryksår er mindre vigtig (men gode 

indikatorer – særligt i starten)
• Vigtigt at alle faggrupper og ledelse er med.



Sæt en metafor på jeres forbedrings-
arbejde.
• Systematik
• Flow
• Mekanismer
• Faglighed
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