
Tema:
Metaforer over 
forbedringsarbejdet

Team Blomsterparken
Team Maribo



• Team Blomsterparken - plejecenter 
42 lejligheder
ca. 35 medarbejdere fordelt på SSA og   SSH

• Team Maribo - udekørende i by-distrikt

Hvem er vi, hvad er vores funktioner/roller



• Fejringer

Hvad viser data om jeres arbejde?
• Data viser at vore arbejdsgange er sikre og at vi har 

opnået en stabilitet omkring forebyggelse af tryk
• Data viser at teamet har oparbejdet rutiner omkring 

patientsikkerhedskultur

Hvordan oplever borgerne effekten af 
forbedringsarbejdet? 



308 dage uden tryksår
• Team 

Blomsterparken 
kunne d. 5. maj 
2017 fejre 300 
dage uden tryksår

• Det skete med 
brunch for alle 
borgere på 
plejecentret



• Systematisk 
arbejdsgang ved 
daglig screening

• Hurtig indsats ved 
trykspor

• Tovholdere til at 
motivere

• Kollegiale 
drøftelser

Hvorfor lykkedes det?



Team Maribo er et udekørende cykelteam som ligger på Lolland. 

Vi levere praktisk hjælp og personlige omsorgsydelser til ca. 250 
borgere, og har 45 Sundhedsmedarbejdere ansat i teamet. 

Vi har valgt at fortælle om vores proces i forhold til opstart og 
implementering af medicinpakken. 

Denne proces er interessant at få formidlet til andre teams, da 
opstart og implementering af nye tiltag kan være svært og 
komplekst. Det kræver strategi, indsigt i forhold til kollegaer/ 
medarbejdere og en hel masse tålmodighed.

Hvem er Team Maribo 



• Hvor mange borgere skal vi satse på ?

• Hvilken faggruppe skal vejledes første ?              

• Afklare endelig opstart ?

• Hvilken formidling skal vi vælge først 

• mundtligt, mail, gruppevis  ?

•

Hvor starter vi? Svært ved at vælge retning



• Nyt dokumentationssystem 

• Langtidssyge                             

• Pressede planer 

• Nye kollegaer, ny Planlægger, 
ny Teamleder

• Nye arbejdsrutiner

Der var mange forhindringer i forbindelse med opstart



Processen var stejl og sej
Baldwin Street Dunedin, New Zealand

Modstand mod nye tiltag

Bryde gamle vaner, få nye vaner

Forståelse for formål

Uvished – bremser os



Hold gryden i kog 
Hold gejsten oppe
Vær tålmodig 
Vær vedholdende
Den lange, seje vej

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjoi8y-7N3TAhUJCywKHUSYA6EQjRwIBw&url=http://bilmagasinet.dk/gallerier/14-vanvittige-veje&psig=AFQjCNEbM7U9FVCJ8ecQ78VXqIp1Q7vf7w&ust=1494248635217595


Vigtig at få indsigt og forståelse for formål - det giver 
resultater 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://trendsonline.dk/wp-content/uploads/2013/09/toke-gr%C3%B8fte_wantr.jpg&imgrefurl=http://trendsonline.dk/2013/09/23/toke-grofte-stopper-med-wantr-og-gar-nye-veje/&docid=5UD-yjpmBv0mEM&tbnid=2jtPzJJPz3PJyM:&vet=10ahUKEwiF0_ed7N3TAhVDEywKHQx-DjQ4yAEQMwhHKEIwQg..i&w=2048&h=1361&bih=805&biw=1600&q=veje&ved=0ahUKEwiF0_ed7N3TAhVDEywKHQx-DjQ4yAEQMwhHKEIwQg&iact=mrc&uact=8


Tak for jeres opmærksomhed
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