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• Kort præsentation af os 

• Hvorfor skal vi arbejde med tryksår? 

• Hvad går pakke begrebet egentlig ud på? 

Introduktion til 

• Driver diagrammet for tryksårspakken 

• Indholdet i Tryksårspakken 

• Elementerne 

• Indikatorerne og dataindsamling

• Spørgsmål fra jer

Dagsorden 



Hverdagen 



Det overordnet formål:

At sikre at den rette borger/beboer 

får den rette pleje / behandling til 

den rette tid, hver gang.



Har vi borgere/beboere med Tryksår?

Hvordan fandt vi frem til tryksåret?

Ved vi hvordan tryksåret opstod?

Ved vi hvor længe tryksåret har været der? 

Ved vi hvilken tryksårskategori tryksåret er?

Kunne vi have forebyggede det?

Ved vi hvilke tiltag som skal eller er iværksat for at forebygge, herunder 
forværring

Ved vi hvilke iværksatte tiltag som virker og hvilke vi ikke kunne 
iværksætte pga diverse forhindringer?

Hvilke systematiske arbejdsgange understøtter 
alle vores spørgsmål? 

Har vi borgere/beboere med Tryksår?



Lad os bygge på erfaring, best practice og evidens for at 
opnå de ønskede resultater



Pakkekonceptet

• Har til formål at sikre, at alle 

borgere/beboere døgnet rundt, modtager 

den rette pleje og behandling. 

• En pakke er de vigtigste elementer i en 

procedure/behandling 

• Det er ikke pakkens hensigt at indføre 

nye pleje- eller behandlingsprincipper. 



Pakke begrebet 

• Elementer som tilsammen giver et fastsat resultat, såfremt 

sammenhængen sker systematisk. 
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Alt eller intet 
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• X antal anbefalet (evidens baseret/best practice)  
handlinger, som tilsammen giver en samlet indsats, som 
vurderes til at forebygge risiko.

Pakke begrebet 

• Tryksårspakken indeholder tilsammen de 
handlinger/elementer, som sundhedsfaglige eksperter 
anbefaler for at forebygge tryksår.

• Tryksårspakken elementer skal tilgås konsekvent og 
systematisk for at forebygge tryksår. 

Dette skal gøres ved at finde de rette arbejdsgange via 
forbedringsmodellen, som sikre alle elementer i 
tryksårspakken gives til den rette borger, på det rette 
tidspunkt, hver gang



Tryksårspakken



Sekundære DriverePrimære DrivereMål         

Tryksår driverdiagram

Risikovurdering af alle
Ved første kontakt/visitation

Revurdering af alle
Ved udskrivelse fra sygehus

Ved akut sygdom eller ændret 

almentilstand

Ved ændringer i ernæringstilstanden

Ved ændringer i funktionsniveauet

Handlinger
Hud efterses for trykspor og tryksår

Underlag/hjælpemidler

Stillingsskift/mobilisering

Kost

Vurdering af behov og plan for
Brug af trykaflastende hjælpemidler

Lejringsskifte og mobilisering

Ernæringsscreening og kostplan

Find borgere med 

risiko for tryksår

Inddragelse af borger og pårørende
F.eks. information til borger og 

pårørende om tryksår

Forebyg tryksår hos 

borgere i risiko

Borgere og pårørende 

involvering

300 dage mellem 

nyopståede tryksår

Fordi vi vil 

Fordi vi vil 

Fordi vi vil 

Fordi vi vil opnå 



Elementerne i Tryksårspakken:

1. Tryksårsrisiko vurderes hos alle ved første kontakt/visitation 

2. Revurdering af alle

3. Hos patienter i risiko for tryksår vurderes behov og udarbejdes planer for: 

• Anvendelse af trykaflastende og trykfordelende hjælpemidler 

• Lejring-/stillingsskifte og mobilisering 

• Ernæring (ernæringsscreening og kostplan) 

4. Handlinger hos patienter i risiko for tryksår - HUSK 

• Hud

• Underlag

• Stillingsskifte/mobilisering

• Kost 

Element 1

Element 2

Element 3

Element 4



Alt eller intet 



Gennemgang af elementerne 
i Tryksårspakken  



Elementerne i Tryksårspakken:

1. Tryksårsrisiko vurderes hos alle ved første 

kontakt/visitation 

2. Revurdering af alle

Element 1

Element 2



Elementerne i Tryksårspakken:

3. Hos patienter i risiko for tryksår vurderes behov og 

udarbejdes planer for: 

• Anvendelse af trykaflastende og trykfordelende hjælpemidler 

• Lejring-/stillingsskifte og mobilisering 

• Ernæring (ernæringsscreening og kostplan) 

4. Handlinger hos patienter i risiko for tryksår - HUSK 

• Hud

• Underlag

• Stillingsskifte/mobilisering

• Kost

Element 3

Element 4



Indikatorer og data indsamling 
i Tryksårspakken



Hvad måler vi på?
En indikator er et tal, der siger noget om 

den kvalitet, man ønsker at forbedre eller 

kontrollere.



• Resultatindikatorer

• a) Dage mellem nyopståede tryksår (kategori 1) i enheden

• b) Dage mellem nyopståede tryksår (kategori 2-4) i 

enheden

Indikatorer i tryksårspakken Rie 



• Procesindikatorer

• c) Antal borgere imellem at der IKKE er lavet en 

tryksårsrisikovurdering ved indflytning eller udskrivelse fra 

sygehus

• d) Antal borgere som revurderes for tryksårsrisiko

• e) Andelen af situationer, hvor HUSK gennemføres

Indikatorer i tryksårspakken 



Data indsamling på resultatindikatorer 

• a) Dage mellem nyopståede tryksår (kategori 1) i enheden.

• b) Dage mellem nyopståede tryksår (kategori 2-4) i 

enheden.



• Andel patienter, hvor handlinger ud fra HUSK 

gennemføres.

Data indsamling på Procesindikatorer 



Spørgsmål?


