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Hvem er vi som team… 

• Vi har 16 midlertidige pladser og 4 akutpladser

• Stort flow med mange ustabile borger

• Divergerende plejetyngde

• Mange samarbejdspartnere

• Teamet består af 10 sygeplejersker og 15 SSA’ere

• Forbedringsteamet består af:

Mie LineGitteMartinLoneTrine



Historien om borger involvering hvor 

effekten af forbedringsarbejdet kan ses

• Vi har, i forbindelse med arbejdet med tryksårspakken, 

arbejdet med at involvere borgeren mere i sin mobilisering, 

ved at bruge måltrappen, hvor man arbejder med gradvise 

forbedringer, f.eks:

Måltrappen:



Hvad fortæller vores data om vores arbejde 









Vores vigtigste afprøvninger

• Hvad lærte I af forandringerne?
• Vi mener stadig at vores største succes er de daglige tavlemøder. Disse møder samler vores 

hverdag og gøder jorden for f.eks. nye afprøvninger. 

• I forbindelse med infektionspakken har vi introduceret et nyt ugeskema. Som med de 
tidligere ugeskemaer, er dette skema med til at samle fokus omkring, hvad der foregår i 
infektionspakken. 

• Vi kan se, at personalet skal være motiveret, og skal kunne se meningen med 
forandringerne. 

• Hvad er det næste i vil afprøve?
• Vi vil afprøve et uge- registreringsskema for daglig kateterpleje, som skal afløse 

dagsskemaerne, der bruges p.t. 

• Hvad var det mest udfordrende?
• At skabe meningen og motivationen

• At forbedringsarbejdet stadig er personbestemt og ikke funktionsbestemt.

• Hvad har I fejret som den største succes?
• Vi kan se ud af statistikken, at spredningen af tryksårspakken, til de to øvrige huse, er 

lykkedes. 



Tavlen





Hvad gør vi anderledes i dag end for 2 år 

siden

• Vores arbejdsgange er blevet ændret ved at vi sætter tingene 
i system, og på den måde skaber overblik. Et eksempel er 
vores tavlemøder, hvor vi gennemgår dagen og aktuelle 
afprøvninger. 

• Vi gør bedre observationer fra starten, og bliver bedre til at 
forebygge.

• Fælles sprog med kommunikation vha. ISBAR.

• Mange faglige drøftelser – også med samarbejdspartnere.

• Åbenhed om kvalitet.

• Vi vurderer ud fra indsamlede data – og ikke fra fornemmelse 
og tro. 

• Vi oplever at teamsammensætningen er mest optimal, når 
gruppen er bygget af forskellige mennesker. 



Hvis vi bare havde vidst….

Hvad ville vi have gjort anderledes?

• Hurtigere i gang med PDSAer

• Flere PDSAer

• Kigge på data (for data skaber mening)

Gode råd til nye teams

• Accepter og erkend at forbedringer tager tid

• Lav tydelig planlægning fra starten. 

• Involver/skab motivation hos resten af personalet, så hurtigt 
som muligt. 

• Fortæl borgerhistorier, hvor tingene lykkes. 



Metafor: Fremtidens tog kører – nogle sidder godt med, andre slapper af -

der er til tider sporarbejde, nogle hopper af, nye står på – toget kører 

videre……..


