
Tema:
Borgerinddragelse
Patientsikkerhedskultur

Team Skolebakken
Team Stokkemarke



Team Skolebakken – 1. spredningsteam
50 lejligheder og ca. 45 medarbejdere fordelt på SSA og 
SSH



- Borgere og pårørende har været inddraget i forhold til 
tryksårsforebyggelse og sikker medicin

- Borgere og pårørende oplever tryghed ved at personalet 
har fokus på patientsikkerheden og forebyggelsesarbejde 

- Borger/pårørende oplever sig selv som samarbejdspartner, 
og oplever det legalt at komme med ”gode ideer” og få en 
drøftelse om det

Hvordan oplever borgerne effekten af 
forbedringsarbejdet 



- Personalets fokus på forbedringer
- Fejl er ikke noget vi skjuler – de danner grundlag for 

forbedringer 
- Borgerne oplever færre fejl i forhold til medicin

Fortsat…Hvordan oplever borgerne effekten af 
forbedringsarbejdet 



- Vigtigheden i at afprøvninger sker i lille skala
- Måden at strukturere afprøvningerne på er afhængig af    

teamets størrelse og opbygning
- Læringskultur er forskellig i bo-enhederne (SSA, SSH)
- Fra start af at have et forbedringsteam i teamet 

Hvis vi bare havde vidst…råd til nye team



Team Stokkemarke – Test af prototype
19 lejligheder og en medarbejdersammensætning 
af 7 SSA og 9 SSH 



BORDFORMAND TAVLER

Hvad gør vi anderledes for at fastholde 
resultater?

…Vi bruger skam 
data…når vi fagligt 
sparrer med hinanden 
– vi går altid ud fra 
facts…data



• Er der ved morgenplejen observeret noget ud fra H-U-S-K 
Tryksår, Trykspor?

• Der registreres på Patientkalender med et X over dato, hvis der 
ikke er Trykspor el Tryksår!

• Noget til medicinpakken?
• Opsamling på resten af dagens opgaver, hvem gør hvad?
• Har ALLE ajourført Planlægningstavlen for OBS og Indsats?

BORDFORMAND



• Inddrage alle medarbejdere, det gælder også elever, trainee, afløsere 
• Definer i teamet/gruppen: Hvad er Patientsikkerhed?
• Små skridt 
• Sæt Patientsikkerhed på dagsordenen til daglige tavlemøder
• Daglig Bordformand/Dialog
• God intro til nye om ISH/Patientsikkerhed 
• Hop ud på det dybe vand…                I skal nok komme i land! 

Hvis vi bare havde vidst…råd til nye team
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