
Storyboard præsentation 
Læringsseminar 6 
10. og 11. maj 2016 





Hvem er vi som team 
Bunthaen, Gitte, Kitt, Marlene, Susanne og 
Charlotte  



Historien om borger involvering hvor 
effekten af forbedringsarbejdet kan ses 
•  Sidst vi var i Kolding fremlagde vi en helt ny PDSA på mund 

hygiejne grundet tand blødning. Den har vi arbejdet videre 
med. 

•  Nu har vi fået et samarbejde med omsorgstandlægen og 
plejerne 

•  Der er evidens for at dårlig mundhygiejne giver 
lungebetændelser hos især svækkede ældre. 

•  Omsorgstandplejen skal undervise medarbejderne, og vejlede 
konkret i tandbørstning og anden mundhygiejne på Flintholm 
gennem en periode.  



Hvad fortæller vores data om vores 
arbejde  
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Vores vigtigste afprøvninger 

 de vigtigste forandringer- at revitalisere viden hos alle. 
 
•  Planlægning af WORK SHOP  om I SIKRE HÆNDER 
•  Alle pakkerne: Sår, infektion ,fald og medicin 

•  Vi lavede en halv temadag fra 12,00- 16,00, hvor vi havde 
”stationer” med oplæg, alt fra tipskupon på ernæringsviden til 
rejse-sætte test, og kort gennemgang af vores 
undervisningssystem KVALICARE. 



Den 17 marts kl. 12,00-16,00  afholdes en halv temadag på Flintholm 
om I SIKRE HÆNDER 
  
Initiativet sker på baggrund af : 
Der er et ønske fra medarbejderne i projektet at hele  I SIKRE 
HÆNDER  revitaliseres. 
•  Mange medarbejdere  er holdt op, og der er kommet nye til. 
•  Det er svært at forsvare og forklare i dagligdagen at der skal 

dokumenteres særskilt. 
•  Det er altid godt med repetition og ”brush up” 
•  Nye Kvalicare instruktioner 
•  Revideret  medicinhåndtering 
  
Foreløbig plan for afvikling af dagen. 
  
Start kl. 12,00 i Festsalen  - sandwich og vand 
  
12,30 :           Merete gennemgår kort I SIKRE HÆNDER 
                      Pakkerne, forbedringsmodellen, redskaberne- 
HUSK,VIRKER HVERDAGEN, TRIAGE, hvad og hvorfor måler vi. 
  
13,00-15,45 : WORKSHOPS 
  
Der er afsat 20-25 min til hver workshop,5 min til at finde næste lokale 
                      1 ) SÅR ved Jeanette ?  fra hjemmeplejen gr. 30 – 
gennem kvalicare 
                      2)  FALD ved konsulent Hanne Skov 
                      3)  MEDICIN ved teamleder Marlene Malling, (+ de 
reviderede medicininstrukser) 
                      4)  INFEKTION ved Louise Veje, Glitterbug 
                      5)  TAVLEMØDE, hvordan bruger man værkstøjerne i 
virkeligheden, ved Merete Larsen 
                      6)  ERNÆRING- NY PDSA og pakke, ved Birthe 
Stenbæk Hansen 
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Hvad gør vi anderledes i dag end for 2 år 
siden 
•  Vi har haft mødetidspunkterne drøftet. 
Skal det være morgenmøder inden beboerkontakt eller 
eftermiddagsmøder- fordele og ulemper 
•  Vi har afkortet morgenrapporten for at få tid kl. 11,00, så vi 

kan få ”dugfriske ” observationer. 



Hvis vi bare havde vidst…. 

•  AT det er vigtigt hele tiden at sikre viden spredes til alle 
medarbejdere. 

•  Re vitalisering af formål og de enkelte pakker med 6 mdr. 
mellemrum 

•  Råd til nye teams: 
•  Fasthold møder 
1.  I sikre hænder gruppen: medarbejdere, ledere og 

konsulenter 
2.  Gennemgå data på ledermøder med jævne mellemrum 



Sæt en metafor på jeres forbedrings-
arbejde. 
•  ROM blev ikke bygget på en dag. 



Sæt en metafor på jeres forbedrings-
arbejde. 
•  ROM blev ikke bygget på en dag. 
•  Vi har mange skibe I søen, men vi arbejder på at snævre ind..  


