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• Fuglemosen – De Midlertidige Pladser – Silkeborg Kommune

• 18 midlertidige pladser målrettet borgere med forskellige behov for pleje, rehabilitering, vurdering og 
træning. 

• Vores belægningsprocent er ca. 90 %.

• Vi er et tværfagligt team på 27 personer bestående af Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, 
fys- og ergoterapeuter, træningsassistent, ernæringsassistent, rengøringspersonale

Team

Jeanette                  Niels                       Lene                    Berit                        Stinne            Hanne                    Ida       



Test siden sidste Læringsseminar:
• Forbedringsteamet er gjort repræsentativt (forskellige faggrupper og vagtlag) og på den måde er teamet optimeret
• Udarbejdet arbejdsgang til brug for systematisk risikovurdering
• HUSK og Braden er elektronisk integreret I vores omsorgssystem
• Afholdelse af tavlemøder med dagsorden

Mest succesfulde forbedringstests: 
• Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelsen hvor mange ændringer har været nødvendige

Næste skridt: 
• Ændre tidspunktet for tavlemøde så det bliver muligt for terapeuterne at deltage
• Udvikling af tavlemødet, bedre datadisciplin 
• Øget dataindsamling 
• Fuld integration af arbejdsgangsbeskrivelsen, meningsskabelse

Behov for hjælp fra andre team:
• Brug for sparring ift. hvornår afsluttes HUSK ved den enkelte borger, inspirationstur til anden lignende afdeling, erfaringer med 

meningsskabelse 

Vores forbedringsrejse indtil nu



Resultat, hvad fortæller jeres data



Hvilken indflydelse har arbejdet med I sikre hænder haft: 
• Bedre til at iværksætte dokumentation og handlinger 
• Gået fra synsninger til facts 

Er der noget specielt I vil dele med andre teams:
• Vigtigheden af at pilotenheden er bedst og bredest muligt sammensat 
• Vigtigt at fx arbejdsgang er ordenligt afprøvet inden spredning til flere medarbejdere – bedst muligt og ikke hurtigst muligt 
• Vigtigt med ledelsesinvolvering mhp fastholdelse af forbedringer                

Hvilke materialer/ ideer har vi udviklet:
• Dagsorden til tavlemøder

HUSK tjekliste
• Arbejdsgang 
• Elektronisk faneblad I omsorgssystemet

Generelle forbedringer



Hvad er det næste vi planlægger at afprøve mhp. at nå målene for I sikre hænder?
• Visualisere data for medarbejdergruppen  

• Alle faggrupper deltager på tavlemøder 

• Revurdereret arbejdsgangsbeskrivelse skal implementeres 

• Udvikling af skema til opsamling af alle data beskrevet i tryksårspakken  

Hvilken support har I brug for fra fakultet, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed?
• Ægte interesse og lydhørhed ift. vores oplevelser, udfordringer og  erfaringer samt konstruktiv feedback 

Næste skridt
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