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Vibedal�
Hvem er vi?���
§  Vi er et af Thisted Kommunes store områdecentre, beliggende helt ned til Limfjorden. Vibedal er opdelt i 4 grupper; Højen, 

Dalen, Bakken og Udsigten.���
           Udsigten er en skærmet demens enhed med 14 en-rums lejligheder og de andre grupper er somatiske med hver 16 to-
rums���
           lejligheder.���
���
§  Der er ca. 75 ansatte på Vibedal, derudover elever, praktikanter, timelønnede og frivillige.���

���
§  Personalegruppen består af SSH, SSA, hjemmehjælpere, sygehjælpere, pædagoger, sygeplejersker, adm. medarbejdere, 

pedeller, ernærings assistens, husassistent og områdeleder.���
���

§  Tovholdere for projekt ”I sikre Hænder” på Vibedal:���
    Hanne Skovborg SSH, medarbejder i Udsigten���
    Christina Munk Pedersen, spl. og Teamleder���
    Marian Hoxer-Kristensen, SSA, medarbejder i Bakken���
    Camilla Langkjær, SSA og teamleder���
    Dang Andersen, SSA, medarbejder iHøjen���

    Bente Steen Larsen, sygeplejerske og klinisk vejl.���
    Marianne Schjødt-Pedersen, Områdeleder.���
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Christina	  –	  Hanne	  –	  Marianne	  
Cam illa	  –	  Bente	  –	  Marian	  -‐	  Dang	  



Hvor er vi nu?�

•  Vi arbejder stadig med at få implementeret tavlemøderne som en daglig rutine i alle huse. Vi har stor fokus på at skabe et reflekterende 
rum hvor ISH er en del af, hvor vi får højnet fagligheden omkring viden om tryksår. Et rum hvor vi har alle aspekter med der kan føre 
til eller udvikle et tryksår.���

•  Det at få husket er nu blevet en fast del af medarbejdernes dagligdag. Vi oplever stor kontinuitet i at HUSK bliver udfyldt og at der 
observeres korrekt. Vi oplever stor fokus på alle aspekter i et tryksår og selvom vi måske ikke kunne hindre et tryksår i at opstå, så har 
vores indsats sinket og afkortet processen, netop ved at have stor fokus på; hjælpemidler, kost, sårpleje, mobilitet ect.���

•  Nogle af de største udfordringer vi oplever ifm. implementering af ISH, er at få arbejdsgangen over fra en person til en funktion.  At 
lave de daglige HUSK er nu blevet en så integreret del af dagligdagen, at det er tilfældigt, hvis det glemmes. ���

���
           Tavlemøderne bliver afholdt dagligt i alle husene, men at det ofte hænger på de samme personer fra gang til gang. Der skal  ���
           stadig arbejdes ���
           med at alle medarbejdere er trygge ved opgaven i at afholde tavlemøder. Selv om det er samme ”mødeleder” de fleste dage, ���
           deltager alle  aktiv i den faglige refleksion.���

 

 
 



ISH tavle���
Med plads til at skrive ekstra ���
bemærkninger omkring beboerenes���
tilstand der kan have indvirkning på���
tryksårsforebyggelsen.���



Antal	  dage	  siden	  	  
sidste	  tryksår	  i	  grupperne	  

Udsigten	   22	  
Bakken	   95	  
Højen	   4	  
Dalen	   374	  

Hvad fortæller vores data om vores 
arbejde  
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Dage	  mellem	  tryksår	  kategori	  1	  

23.3.16	  HC	  sår	  ved	  
balle	  (Højen)	  47	  
dage	  

15.4.16	  MH	  balle	  og	  
hæl	  (Udsigten)	  20	  
dage	  

5.5.16	  HC	  balle	  
(Højen)	  4	  dage	  
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mål,	  0,95	  
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Andel	  pa6enter	  som	  vurderes	  og	  revurderes	  for	  tryksårsrisiko	  

De	  sidste	  2	  måneder	  har	  vi	  været	  
rigJg	  gode	  Jl	  at	  HUSKE	  –	  der	  har	  
været	  meget	  fokus	  på	  opgaven	  
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Alt-‐eller-‐Intet	  HUSK´er	  vi	  HUSK	  

Uheldig	  dag	  i	  
gruppen	  3	  ikke	  
husket.	  

Er	  blevet	  meget	  gode	  
Jl	  at	  huske	  HUSK	  



Et af de tryksår der er opstået i huset. Dette er hos en af vores beboere med diagnosen demens, der har haft ���
en hoftenær fraktur i påsken. Dette tryksår har vi desværre ikke kunne forhindre, men vi har med den rette ���
indsats forskudt processen en del og dette er også et mål i sig selv.���



Hvad har vi lært?�

§  Forandring kræver tid, engagement og motivation.���
���

§  At implementere tryksårspakken tager tid. Det er vigtig vi har alle med, så alle får ejerskab i projektet. Nogle er med bare ved 
ordet ”projekt” og andre skal motiveres på forskelligvis.���

���
§  Når vi skal implementere nye arbejdsgange, har vi lært at det er vigtig alle er med på et eller andet niveau. Om det er udarbejde 

af en arbejdsgang eller afprøvning er alt afhængig af de forskellige medarbejdere. Men vi oplever større ejerskab hos kollegerne 
når de kan se den dybere mening med projektet og de føler de har været med til at skabe formen.���

���
§  Nu ved vi til næste projekt, at jo mere praksisnært det kan gøres ift. vores arbejdsplads, des flere deltager i implementeringen.���

§  Vores største succes hidtil er helt klar, at alle har fået øjnene op for alle de aspekter der kan have indflydelse på et tryksår, at vi 
har fået tydeliggjort den ”røde tråd”. At vi ud fra vores viden og refleksion for udarbejdet den rette indsat i forebyggelsen af 

tryksår.���
���


