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Hjemmeplejen har cirka 450 medarbejdere opdelt i fire distrikter og der 
er knyttet ca. 2.400 borgere.  
 
Plejecentre med ni kommunale centre, et korttidscenter, samt et 
plejecenter drevet af Danske Diakoner, med i alt 552 boliger. 
Plejecentrene har ca. 740 medarbejdere.  
 
Hjemmesygeplejen er ligeledes fordelt i tilsvarende fire distrikter med 
cirka 145 sygeplejersker, der er knyttet til ca. 1.900 borgere.  
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Beskriv de tre vigtigste ting, I 
har lært ved 
forbedringsarbejdet 
1. Ledelsesinvolvering er vigtig 
2. Data drevet beslutninger er essentielle 
3. Små skridt – gøre brug af forbedringsmodellen 



Beskriv de tre største 
udfordringer ved 
forbedringsarbejdet? 
1. At få alle medarbejderne med og motiveret 
2. At alle gør det samme hver gang 
3. Spredning til nye enheder kan være udfordrende.  



Tre gode råd til at håndtere 
udfordringerne? 
1. Ledelse skal involveres 
2. Samarbejdsparter skal inddrages på ledelsesniveauet.  
3. Samarbejde på tværs er vigtigt – betyder at der på 
styregruppeniveau skal være en præsentation af de rette 
personer, som kan tage beslutninger 



Hvad fortæller data om jeres 
arbejde?  

Median,	  
0,933673469	  

Mål,	  0,95	  
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Alt-‐eller-‐Intet	  

Data	  fra	  en	  pilotenhed	  –	  
implementeret	  
Tryksårspakken	  på	  ca.	  1	  år	  

Nye	  enheder	  kan	  gøre	  det	  
på	  ca.	  6	  mdr.	  	  

1.	  Boenhed	  	  

2.	  Boenheder	  	  

Alle	  enheder	  



•  Projektet giver gode faglige drøftelser, refleksioner og et 
fagligt løft 

•  Det virker motiverende på medarbejderne – de kan se de gør 
en forskel 

•  Medarbejderne oplever anerkendelse af deres arbejde 
•  Det har en afsmittende effekt på kvaliteten til andre borgere 
•  Spidskompetencer inddrages relevant 
•  Tværfaglige relationer 
•  Et fællesskab, fælles sag 
•  Silonedbrydning  
•  Sammenhæng med øvrige initiativer, ernæring, demens, 

tandpleje og hygiejne 

Hvad er I særligt stolte af, som I vil give 
videre til andre? 



Gi’ ét god råd vedr. 
forbedringsarbejdet til folk, der 
skal starte med den type 
arbejde 

Pilot	  teams	  skal	  udvælges	  eMer	  
at	  have	  stor	  moNvaNon	  og	  stor	  
ledelsesopbakning.	  



Metafor forbedringsarbejde 


