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• Ellen Fogh-Andersen, forstander

• Mette Pedersen-Bjergaard, afd. spl.

• Helle Valdbjørn Christensen, afd. spl.

• Helene Maria Hansen, spl. og forbedringsagent

• Helle Howardsen, sosu.ass.

• Henriette Frank Nielsen, sosu.ass.

Hvem er vi, hvad er vores funktioner/roller



• Beboerne får allesammen tilpasset pleje der afstemt efter 
indsatsområderne.

• Vi inddrager beboerne så meget som muligt i f.eks. 
faldudredningen.

• Personalet taler ”samme sprog” og alle kender til de 
arbejdsgange, vi har i huset omkring indsatsområderne. På 
denne måde sikres kvaliteten i plejen.

• Vi er blevet bedre til at forebygge og sætte korrekt 
behandling/pleje i værk fra start.

Hvordan oplever beboeren effekten af 
forbedringsarbejdet 



• Det viser, at vi arbejder konsekvent med de data vi 
indsamler. Vi er tro mod det vi observerer og ekskluderer 
ingen beboere.

• Vi inddrager data ved tavlemøderne og taler om, hvad der 
kan forbedres, gøres anderledes og om hvad der skal 
fastholdes.

Hvad viser data om jeres arbejde



• Vi afholder arbejdsgruppe møder en gang månedligt, efter 
data er tastet. På denne måde får vi italesat data og 
diskuteret, hvilke tiltag der skal afprøves.

• Vi reflekterer løbende over de data vi indsamler og er i 
dialog omkring områder, hvor der skal sættes ind.

• Vi laver ”teammødesceancer”, hvor vi tager relevante 
emner op f.eks.: Øget fokus på fodtøj, medicinhåndtering, 
faldforebyggende tiltag osv.

Hvad gør vi anderledes for at fastholde 
resultater



• Fokus er på beboerne og ikke på pakkerne.
• Pakkerne er blevet til indsatsområder, som vi har fokus på i 

den daglige pleje.
• Data er blevet en naturlig del af vores arbejde og det giver 

mening at indsamle dem og diskuterer ud fra.
• Vi deler vores viden.

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



• Hvilke råd vil I give til de nye som skal i gang:
• Der skal være 100% opbakning til forbedringsarbejdet fra 

ledelsen.
• Forbedringsarbejde gøres ikke alene - det er en fælles indsats.
• Modstand er naturligt - ikke alle er lige forandringsparate!
• Inddrag data som en naturlig del af forbedringsarbejdet.
• Vær ALTID tro mod data (røde krydser er ikke nødvendigvis 

skidt)

Hvis vi bare havde vidst….



• Vi ekskluderer ingen beboere.
• Vi har reduceret en del ”snublefald”.
• Vi har en mindre håndfuld af gengangere, der står for 

hovedparten af vores fald.
• Årsag: Nedsat indsigt i egen formåen, dårlig compliance, højt 

alkoholindtag kombineret med sovemedicin og diagnoser som 
Parkinsons og svær demens

• Udfordring: Hvordan forebygger vi fald hos vores gengangere?

Fald 
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