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Historien om borger involvering hvor 
effekten af forbedringsarbejdet kan ses

Vi havde fået en borger på midlertidig afsnit efter ensidig apopleksi

Han har haft problemer med sygdomsindsigt og ville rejse sig hele tiden fra 

kørestolen, selvom han næsten kunne ikke bruge sit ene ben, derfor var han faldet 

nogle gange og havde fået et afskrab på nates. 

Der blev sat plaster på afskrabet og pga. manglende kommunikation mellem 

faggrupperne i Teamet, blev såret under plasteret ikke tilset i ca. 2 uger. Dette førte 

til at afskrabet udviklede sig til et tryksår kategori 3, selvom borgeren lå på 

vekselstryksmadras og havde trykaflastende pude i kørestolen.

Han har altid ligget på ryggen i sengen og har siddet mange eftermiddagstimer i

kørestolen. 



Historien om borger involvering hvor 
effekten af forbedringsarbejdet kan ses
-Fortsat-

Da tryksåret blev opdaget, iværksatte vi hurtigt en plan for sårheling og en af 

punkterne var lejring. 

Den vigtigste del i lejring var at inddrage både borgeren og hans kone. Der blev 

aftalt at borgeren skulle lejres mindst hver 3. time i sengen og måtte ikke ligge på 

ryggen mere end 1 time af gangen. 

Før var der eftermiddage hvor konen var på besøg og borgeren skulle sidde i 

kørestolen i rigtig mange timer, dette blev lavet om til at borgeren på et tidspunkt 

skulle op i sin seng og ligge på siden uden at være uhøflig for sin kone. Borgeren 

og hans kone var meget glade for personaleindsatsen og har haft godt samarbejde 

med personalet. Efter 1 uge var såret næsten helet op til stor glæde for borgeren, 

hans familie og personalet.



Tryksårspakken – Braden

Antal dage siden sidste tryk
• Kat 1: 119 dage
• Kat 2-4 : 60 dage



Tryksårspakken - HUSK



Medicinadministration
Antal dage siden sidste 
medicinfejl
• 51 dage.



Dispensering



Screening



Faldpakken



Faldpakken Initial risikovurdering



Faldpakken Faldudredning + Handleplan



Infektion



Vores vigtigste afprøvninger
• Simulator på tryksårsforebyggelse
• Tavler
• Tjeklister på adm, disp, HUSK.
• Braden
• Læringsprocesser ( Sidemandsoplæring, fællesundervisning, individuel undervisning, nøglepersons 

undervisning, tema dage, artikler, tavleundervisning)

• Hvad har vi lært?
-Teamet har brug for systematik og struktur på afprøvninger.
-Afprøvning i små skala.
-Vi har lært at arbejde med tidstro data. 
-At det er vigtigt at vide og ikke tro.
-God gruppedynamik, samt ansvarsfordeling er vigtigt for et godt forbedringsteam.
-Kommunikation er en vigtigt faktor.
-Sprogbrug
• Hvad har været mest udfordrende?
-Kulturen i teamet
-Forskellige motivations og kompetenceniveauer
-Sammenhæng mellem planlægning og vagtplaner.



• Fejring af største succes

• Kulturændring i teamet. 
Vi fejre den store kulturændring der har været i teamet 
over de sidste 3 år, samt den daglige indsats omkring 
læring i de enkelte situationer. Åbenhed og ærligheden 
omkring de fejl vi har i teamet, således at vi kan bruge 
dem til læring hver dag.  



Hvad gør vi anderledes i dag end for 2 år 
siden
• Vi laver arbejdsgangsanalyser i 

grupper.

• Bruger data i hverdagen

• Erkender og lærer hurtigt af vores 
fejl i praksis.

• Snakker om patientsikkerhed og 
forebyggelse

• Vi tænker småt og mere struktureret.

• Kommunikere bedre, mere fagligt  



Triage tavle + Lokationstavle



Patientsikkerhedstavle



Hvis vi bare havde vidst….

Hvad ville I have gjort anderledes hvis I, i november 2013, havde 
vidst hvad I ved nu….
Råd til nye teams

• Start i små skala. 1 PDSA, 1 borger, 1 afprøvning.
• Anvende tidstro data
• Struktur og tavler
• Lave arbejdsgangsanalyser
• Søg inspiration og ideer i andre teams/ kommuner



Metafor på forbedrings-arbejde.

Som at bestige Mount Everest, som jonglør.
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