
• Vores team består af  1lokalleder, 2 sygeplejersker og 2 Social- og Sundhedsassistenter

• Hvem er vi – se billede

• Hvor kommer vi fra?
• Silkeborg Kommunes Plejecentersektion

• Kort introduktion til enheden- afsnittet (nøgletal)? 
• Der bor 27 borgere på Karolinelundscentret som er tilknyttet Team 1+2, vi er 30 ansatte som er 

tværfagligt sammensat – enheden er organiseret i 2 Team. 

Team KC



• Hvilke forandringer er testet siden LS1?
• Se PDSA rampe

• Beskriv test-forløbet for de mest succesfulde forbedringstests: Medicin til rette tid - insulingivning
• Næste skridt : 
• Vi er gået I gang med at afprøve screeningsredskabet og samle data på de sidste 2 procesindikatorer, 
• Fortsat forbedring af tjekliste for dispensering
• Starte med, at tælle antal borgere I stedet for antal administrationer
• Opstarte tavlemøder både risiko-, sikkerheds- og planlægningstavle.
• Arbejde med meningsskabelsen hos de andre kolleger

• Behov for hjælp fra andre team: Brug for inspiration til en dagsorden vi kan starte tavlemøderne op, ud fra. 

Vores forbedringsrejse indtil nu.



     

      

Flere PDSA ramper parallelt

Insulin til rette tid 
hos specifik 

borger

Mad til rette tid I 
forbindelse med 

insulingivning

Medicin til rette tid –
skift af medicinsk 

plaster

Test af tilpasset 
priksskema I 

pilotenhed, I forh. Til 
om det understøtter 

at insulin gives til 
rette tid I låret

Test af tilpasset 
priksskema i 1 Team i 

hjemmeplejen, i forhold 
til om det understøtter 
at insulin gives til rette 

tid i låret 

Test af skema der skal 
sikre, at det medicinske 

plaster skiftes I 
overensstemmelse med 

lægens ordination

Test af arbejdsgang der 
sikre, at blodsukkerstrips 

I akuttaske ikke er for 
gamle.

Test af arbejdsgang 
der skal sikre, at 

blodsukkerstrips ikke 
er for gamle

Test af ny arbejdsgang, 
hvor borger spiser 

morgenmad  og aftensmad 
max. 10 min. efter 

insulingivning og derved får 
et mere stabilt blodsukker

Test af tilrettet skema, der 
skal sikre at 

medicinskplaster skiftes I 
overensstemmelse med 

lægens ordination

Tilrettet prikskema 
sendes i 

kvalitetssekretariatet 
mhp. Implementering 
via kvalitetsudvalgene

Test af tilpasset priksskema i 
et andet Team på plejecenter, 
i forhold til om det understøtter 

at insulin gives til rette tid i 
låret

Tilpasset via 5 
PDSA´er 

Bestilling af 
sygeplejeartikler 

og system I 
sygeplejedepotet –

måske 5S

Inspireret 
hjemmesygeplejen til at 
arbejde med at forbedre 
skema til insulingivning i 
maven



• Hvilken indflydelse har arbejdet med I sikre hænder haft på jeres enhed?
• Løftet fagligheden og kvalificeret de faglige snakker
• Vi  får nogle dialoger, på et højere fagligt niveau, som vi ikke fik før. 
• Ikke flere synsninger kun fokus på fakta. 
• Er der noget specielt I vil dele med teams fra de andre kommuner-enheder I projektet?
• Det er hele Forbedringsteamets ansvar og opgave, at arbejde med meningsskabelsen i hele 

enheden. 
• Det har krævet et stort fokus på, at vi I Teamet selv arbejder med meningsskabelse.
• Hvilke materialer/ ideer har I udviklet - medbring og hæng dem på storyboarden: Insulinskema

– Skema til medicinskplaster og planlægningsskema

Generelle forbedringer



• Hvad er det næste I planlægger at afprøve mhp at nå målene for I sikre hænder?

• Afprøve hvordan medlemmer af Forbedringsteamet bedst muligt kan varetage opgaven med at 
indsamle og systematisere data samt videreformidle til Forbedringsagent, som sætter data I excel-ark 
og udarbejder flowchart pr. uge

• Hvilken support har I brug for fra fakultet, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed?

Næste skridt
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