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• Forbedrings - teamet består af Lokalledere, sygeplejersker, 
assistenter og hjælpere, som skal være innovators i at 
sikrer 230 borgere ”Hel Hud”. 

• Til at hjælpe sig:  
• - 30 kollegaer 
• - øvrige samarbejdspartnere
• - ledelsen

Team Gjern - hjemmepleje



Vores forbedringsrejse indtil nu.
Hvilke forandringer er testet siden SL1
• Arbejdsgange i anvendelsen af HUSK + registrering at det rent faktisk giver forbedringer. 
• Ugentlige HUSK skema til daglig indsamling. 
• Afgrænsning af “alle” borgere 
• Arbejdsgange af Braden/risikovurderingsskema i EOJ  
• Brug af “Pallas - tidlig opsporingstavle”  til HUSK observationer. 

Beskriv test-forløbet for de mest succesfulde forbedringstests.
• Der er udarbejdet Husk skemaer, som også er taget i brug. 
• Ny udarbejdelse af Braden/risikovurderingsskema som er lagt i care 
• der er tværfagligt skabt fælles forståelse af, hvad en risikovurdering er. 



     

      

Flere PDSA ramper parallelt
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Vores forbedringsrejse indtil nu.
Næste skridt 
• Få risikovurderet borgerne 
• Testet struktur for systematisk revurdering
• Sprede arbejdsgang vedr. risikovurdering til aftenvagten
• Systematisk inddragelse af borger og pårørende

Behov for hjælp fra andre team
• Feedback fra andre hjemmeplejegrupper.
• Samarbejde mellem andre faggrupper, som er organiseret i andre enheder
• Samarbejde med borgere og pårørende I eget hjem, som ikke har accepteret funktionstab.



Resultat: 100 dage uden tryksår kat 2-4
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Hvilken indflydelse har arbejdet med I sikre hænder haft på jeres enhed? 
• Øget fokus på fagligheden på arbejdet med borgerne og i enheden – øget faglig refleksion – flere ernæringsvurderinger

• Der arbejdes mere systematisk

• Øget synlighed på ansvar, formidling og samarbejde f.eks. indsatsområder

• Vi modtager hurtigere tryksårsforebyggende hjælpemidler pga. ensartet risikovurdering

Hvad vil I dele med teams fra de andre kommuner-enheder I projektet?
• Ting tager tid og at gryden skal holdes i kog

• Organisatorisk tydelighed, hvem har ledelsesretten over hvilke faggrupper

Hvad er næste afprøvning for at nå målene for I sikre hænder?
• Arbejde med systematik til at spotte og finde de borgere, som er nye modtagere og/eller udskrevne fra sygehuset.

Generelle forbedringer og næste skridt



Værktøjer:

Hvilke materialer/ ideer har I udviklet - medbring og



Borgere som modtager hjælp til personlig pleje eller benytter kropsbårne hjælpemidler, og som minimum 
har en af følgende risikofaktorer

• hvis BMI lægger udenfor det af sundhedsstyrelsens fastsatte normal område
• hvis borger er immobil
• har diabetes, kredsløbs problemer eller øvrige neurologiske lidelser
• hvis den sygeplejefaglige udredning indikerer risiko for vævskader
• hvis borger ved tidlig opsporing (triagering) vurderes i risiko  

Risikovurderingen skal foretages ved første besøg for hjælp til personlig pleje eller kropsbårne 
hjælpemidler. 

Målgruppe i hjemmeplejen 
- risikovurdering af trykspor og tryksår
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