
Tema:
Status på forbedringsarbejdet

Team Skovcenteret
Team Vest



Frontlinjeteam:
• Team Skovcenteret – plejecenter 52 lejligheder - fordelt på 

4 bo-enheder og et midlertidig afsnit
• 22 SSA 
• 24 SSH

Hvem er vi, hvad er vores 
funktioner/roller?



Hvad viser data om jeres arbejde?

9/5-17 = 356 dage

9/5-17 = 222 dage

56 borgere imellem



I starten havde alle borgere 
tjekliste, uden refleksion 
om årsagen. ( ca. 1-1/2 år)



9/5-17 = 72 dage

Kvalitet   SSA feed back



• Kompetence & ansvarsfordeling/ udvikling
- Back-up. Gr., Pilotenheder, Triagegruppe, faldgruppe, AGA´er, ”bo-enhedsansvarlige”, Div. Ressource-
personer, SSH/SSA møder mere struktureret. Spotte medarbejdere ift. Kerneopgaver.

• Tavler – udvikling af disse i takt med vores videre arbejde

• Ugentlig drøftelse af data – udfordringer, tiltag PDSA´er – og reagere på disse

• Data feed back til SSA
• Holder fokus/balance – når der sker ændringer i organisationen (nye systemer m.m.)

• Fastholder ikke arbejdsgange, der ikke giver kvalitet/værdi
• Struktur på tværs af bo-enhederne

Hvad gør vi anderledes for at fastholde resultater?



Frontlinjeteam:
• Team Vest – udekørende i landdistrikt 
• Ca. 195 borgerforløb 195 
• 41 medarbejdere fordelt på SSA og SSH

Hvem er vi, hvad er vores funktioner/roller?



• Holder tavlemøder dagligt = bedre læringsmiljø
• Flere faglige drøftelser mellem medarbejdere
• Kvalitetsbrist bliver mere synlig og nemmere at rette op 

på = Bedre kvalitet i plejen
• Større borger- og pårørendeinddragelse/samarbejde
• Mere samarbejde på tværs i kommunen

Fortæl hvad vi gør anderledes i dag end for 3 år 
siden



• Fokus på Bradenscore og medicinscreening samt faldudredning
• Bedre til at holde fokus på tryk, medicin fald, arbejdsgangene er blevet 

mere ensartet
• Daglig tjek af borgere, som er tryksårs-truet
• Er mere obs på de rette hjælpemidler og  mere observerende på borgeren
• Tjek af medicin dagligt
• Færre UTH’er i forhold til medicin

Fortsat…Fortæl hvad vi gør anderledes i dag end for 3 
år siden



Lolland Kommune dækker ca. 860 km3 med 16 social 
og sundhedsteam – Fontlinjeteam Team Vest  
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