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Skovvænget, Bjerringbro

Indbyggertal i Bjerringbro 2015: 7.448
Indbyggertal i Viborg kommune 2015: 94.985



Team Skovvænget:

Kontakt Team Skovvænget:



Hvor langt er I med de forskellige pakker?

• Tryksårspakken:
• HUSK er blevet til en 0-ydelse, og kan nu benyttes af hele 

kommunen på sygeplejelister
• Der er udviklet et katelog med trykaflastende hjælpemidler
• P-skiven bruges forebyggende i forbindelse med tryksår

• Medicinpakken:
• Alle borgere på Skovvænget er konverteret til Fælles Medicin 

Kort, Viborg Kommune er i gang med konvertering af alle 
borgere. 

• Medicinadministration foregår via SmartCare på Ipad
• Benytter medicindispenserings- og medicinadministrations 

registeringsskemaer på hele Skovvænget
• Øget opmærksomhed på korrekt handskebrug ved 

medicinhåndtering.



Hvor langt er I med de forskellige pakker?

• Infektionspakken:
• Besøg af Klinisk Tandtekniker Flemming Finøen til 

undervisning af personale på Skovvænget
• Øget fokus på visitering af omsorgstandpleje på hele 

Skovvænget
• Øget fokus på korrekt handskebrug

• Faldpakken:
• Udfylder faldskema 1 + 2 ved alle relevante fald på hele 

Skovvænget
• Sygeplejersken opstarter faldudredning på udvalgte borgere
• Faldskema 1 + 2 er lagt i Care til elektronisk registrering



Besøg af Tandtekniker Flemming Finøen



Bord til sikker MEDICINDISPENSERING



Skovvænget er I sikre hænder



Hvad er jeres plan for at nå målet?

• Personalegruppen er blevet mere reflekterende, tør stille undrende 
spørgsmål og stille krav

• Der er kommet struktur på arbejdsgange og handlinger. Ex. forebyg 
vægttab, hurtigere udfyldning af Bradenscore

• Bedre samarbejde på tværs af Skovvænget / afdelinger
• Den enkelte kollega bliver brugt på tilegnede kompetencer og ikke 

på faggrupper
• Der afholdes tavlemøder i de enkelte teams på Skovvænget

Vi vil blive bedre til:
• Blive endnu bedre til at strukturere ensartet arbejdsgange
• Blive bedre til at holde tavlemøder, både i projekteamet men også i 

de enkelte boenheder
• Der arbejdes frem mod, at ledelsen bliver mere synlig i dagligdagen
• Udarbejde instruks til at introducere nyt personale i I Sikre Hænder



Hvordan præsentere I forbedringsarbejdet og 
data på enheden



Tips og tricks fra jeres enhed

• Kontakte SOSU-skolerne og indled samarbejde omkring 
undervisning af nye kollegaer

• Tag ud og undervis andre distrikter i kommunen
• Få besøg af andre distrikter, det giver sparring og undring
• Opsøg viden og få erfaringer fra andre verdner – samarbejde 

med Grundfos.



Hvad er I mest stolte af

• Samarbejdet og gejsten i teamet
• Opnåede resultater til trods for udfordringer på 

personalefronten
• Vores resultater bliver ført ud i organisationen – HUSK-

ydelse, P-skive, medicindispenseringsdug og katelog til 
trykforebyggende hjælpemidler

• At alle borgere på Skovvænget har fået medicin afstemt 
indenfor 24 timer efter udskrivelse

• Reducering i antallet af tryksår

• Vi er stolte af vores resultater, på trods af, det for det meste er 
”venstre håndsarbejde”
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