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Team
Vores team:
• Her ses et bredt udsnit af medarbejderne på Østervang. Nogle er i gang med I sikre 

hænder, andre er på vej!



• Vi er et Kommunalt plejehjem beliggende på Frederiksberg. 
• Her bor 116 mennesker. Der ud over har vi 8 rehabiliteringspladser samt et 

daghjem med 40 gæster dagligt.
• Vores afdelinger er i størrelsesordenen fra 25 til 36 beboere med en 

gennemsnitsalder på 83,3.
• Vores aldersgruppe svinger fra 58 til 103 år med vidt forskellige 

problemstillinger lige fra almen svækkelse til svær demens, psykiske lidelser, 
alkoholmisbrug m.m.

• Antal boliger er 124 hvoraf 6 er ægtepar boliger
• Størrelsen på boligerne varierer fra 71 til 100m2.  i ”bruttomål”

Østervang plejeboliger er inddelt i 4 afdelinger: 
Afd. 1-2               Afd. 5-6
Afd. 3-4               Afd. 7-8

Vi er ca. 150 ansatte 

Plejeboligerne Østervang



Afd. 1 og 2
I afd. 1-2 er vi startet med at forbedre vores 
medicinarbejdsgange, da vi har konstateret, at vi 
har fejl i medicinhåndteringen. Vi får bl.a ikke 
delt al den ordinerede medicin ud. 
Vi har nu indført en forandring, nemlig en ny 
medicinvogn, hvor vi indsamler medicinen fra 
beboernes boliger hver morgen.
Vi vil teste om det giver bedre overblik.

Vi vil samle antallet af medicinfejl for at 
undersøge om forandringen er en forbedring 
eller om den nye  arbejdsgang medfører 
udfordringer
andre steder?

Medicinadministrationslisten er samtidig taget i brug og skal være kendt og brugt af alle



Bianca og Anva står her i afd. 2 
foran tavlen som er 

omdrejningspunktet for 
dagens arbejde og de 

opmærksomhedspunkter der 
er på de forskellige beboere!

Afd. 1 og 2



Vi startede d. 12. nov. 2015 med ”Tryksårspakken” hvor vi gennemgik vores daglige 
arbejdsgange.
Vi havde 6 beboere, som var i risiko for at udvikle tryksår. Dem observerede vi hver dag ved 
hjælp af HUSK tjeklisten.

Det gik relativt nemt fordi vi i forvejen havde opmærksomhed på tryksår og forebyggelse af 
disse. Men nu fik endnu et ”boost”  i form af ”I sikre hænder”
Det har skærpet vores opmærksomhed yderligere og gjorde bestemt ikke resultatet 
dårligere 

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99

1

november 15 december 15 januar 16 februar 16

An
de

l

Gennemført HUSK-handlinger afd 3 + 4

Afd. 3 og 4



O`Niel, Lise-Lotte, 
Mariama, Zsuzsanna, 

CamilLa og Karen stiller 
op til gennemgang ved 
tavlen som er mærket 

med røde gule og 
grønne felter!

Teamet i afd. 3 og 4



Afd. 7 og 8



• Projektet  “I sikre hænder “skydes i gang på 
Plejeboligerne Østervang november 2014.

• Afdelingsleder og to medarbejdere står I 
spidsen for at implementere “tryksårspakken”.

• Afdeling 7/8, har ingen tryksår, de første 3 
måneder.

• Ferieperioden starter, lederen stopper, og 
projektet holder pause. 

• Sommer 2015, ny leder tiltræder.
• Lederen og de to frontløbere går sammen om 

at få sat gang I tryksårspakken igen.
• Ihærdig indsats gør at, vi opnår 124 dage uden 

tryksår.
• SÅ FOR SØREN, NYT TRYKSÅR! Vi starter forfra.

Tina og Nynne tjekker 
huskeskemaer i 

forhold til 
dokumentation

Kristina i gang med at 
undervise kollegerne i 

Braden score
og triarigering.

Ny læring er en udfordring 
som er ved at blive 

implementeret 

Tavlen og Hjulet står på 
kontoret og alle medarbejder 
mødes flere gange  løbet af 
deres vagt og taler/ bliver 

instrueret i hvad der skal gøres 
og væres opmærksom overfor 

de konkrete beboere.

Så går vi i gang!



•Leder og frontløbere kæmper med “medløbere” og “tilløbere” om at få observeret, kørt på
hjulet og ført skemaer.
•Skemaerne har ligget I  en dertil indrettet skuffe, men lægges nu dagligt frem, og de føres af
næsten alle.
•Der uddeles lommeseddel til brug for observationer: “HUSK”.

•Vi fejrer at vi opnår 100 dage uden tryksår!!!!!!

Afd. 7 og 8
Vi startede d. 12. nov. 2015 på tryksårspakken. Vores processer er dog ikke fra start blevet 
indarbejdet så godt i vores arbejdsgange, så vi har drøftet det igen og italesætter det hver dag 
på vores møde kl.

Molly, Birgitte, Kristina og Louise med dagens kage

Ea og Marianne i gang 
med at udfylde 
huskeskemaer

Tina og Nynne tjekker 
huskeskemaer i 
forhold til 
dokumentation



• april måned 2016: Så er den gal igen 2 nye sår! (Støttestrømpe som ikke blev
fjernet om natten, samt shear, bagpå,  hos urolig dement beboer).

• Vi starter forfra endnu engang.
• FALDPAKKEN SKYDES IGANG!
• Alt skal nu registreres, elektronisk.
• Der “huskes” hver dag,  skemaerne føres dagligt. 
• Der har, aktuelt,  4 Maj,  ikke været FALD I 2måneder,  og ikke nogle TRYKSÅR, 

siden 2 April. 
• “I SIKRE HÆNDER” er ikke længere et projekt, men en del af hverdagen.

Når vi vælger at fejre
vores resultater er det 
ikke mindst for at anerkende 
den gode
indsats medarbejderne
gør!

UPS og alligevel…Resultater skal fejres!



Vores erfaringer ind til videre

• Vi har erfaret at store forandringer kræver små skridt, samt at 
det er vigtigt at have alle vagtlag med fra start.

• Fastholde nye arbejdsgange oplæring og implementering af 
disse særligt i forhold til timelønnede kolleger

• Vi har ikke haft nogle tryksår i afdelingen siden november 
2014Hvad har I fejret som den største succes?

• Det har givet rigtig god mening for de enkelte afdelinger at vi er 
startet med forskellige indsatsområder i forhold til de fire pakker 

medicin fald

infektioner
tryksår



Som metafor på vores 
arbejde har vi valgt det 
japanske kirsebærtræ som 
lige nu står og blomstrer på 
smukkeste vis i vores egen 
have.
Billedet symboliserer at vi 
til en start var flest u-
udsprungne knopper og 
alligevel så det godt ud.
Nu er vi godt på vej og 
kirsebærtræet er ved at 
blomstre i fuld flor, de 
sidste knopper er godt på 
vej.

Vores metafor på projekt ”I sikre hænder”



Vi glæder os
De næste afdelinger står på spring og venter spændt med at komme i gang 
med projektet. Her det Charlotte, Pernille, Ruth og Line fra afd. 5 og 6
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