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Hvem er vi, hvad er vores funktioner/roller 
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•  Borgerne oplever bedre pleje og omsorg 
•  Borgerne oplever mere kompetent og samarbejdende personale 
•  Borgerne oplever, at personalet arbejder i samme retning 
•  Borgerne oplever mere reflekterende og observerende personale 
•  Borgerne oplever personale der tænker ud af ”boksen” 
•  Borgerne oplever, at få den pleje, der er specifik for dem 
•  Borgerne oplever, at få pleje af personale der ”tør” stille kritiske og 

reflekterende spørgsmål til de løsninger der allerede er hos den enkelte 
•  Borgerne oplever, at ”Plejer” er flyttet ud af Skovvænget 

Hvordan oplever borgerne effekten af 
forbedringsarbejdet  



Team Skovvænget spreder viden 

Tandplejeguiden spredes på  
Velfærdsteknologimesse. 

Udspringer af ‘Infektionspakken’ 



•  Vi ensarter vores arbejdsopgaver 
•  Vi er opmærksomme på hinandens kompetencer 
•  Vi bruger utilsigtede hændelser som læring i dagligdagen 
•  Vi inddrager borgerne, og skaber dialog omkring pakkerne 
•  Vi reagerer hurtigere på ”faresignalerne” 
•  Vi tester i småskala 
•  Vi holder daglig tavlemøder 

Hvad gør vi anderledes for at fastholde 
resultater 



•  Vores arbejde er blevet ensartet 
•  Vi reagerer hurtigere på ”fare” 
•  Vi igangsætter første hjælp 

•  Vi bruger hinanden for vores kompetencer og ikke faggruppe 
•  Vi arbejder systematisk, og yder derved bedre pleje til borgerne 

•  Vi bruger tavler til dialog, overblik og faglige refleksioner 

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







•  Hvor svært det er, at inddrage kollegaer 
•  Hvor svært det er, at få alle kollegaer til at ”se lyset” 
•  Hvor svært det er, at accepterer småskala test 
•  Hvor svært det er, at ting tager tid 
•  Hvor svært det er, at få implementeret ændringer 
•  Hvor svært det er, at arbejde sammen med Plejer 

Hvis vi bare havde vidst…. 



Den grimme ælling 


