
• Vores team: Birkelund Plejecenter

• Hvem er vi ?

• Hvor kommer vi fra ? Kerteminde Kommune - Langeskov
• Kort introduktion til enheden- afsnittet (nøgletal)?

Team

Helle – SSA
Mette – SSA
Bettina – SSH
Charlotte – SSH

Sanne – Teamleder
Camilla – Centersg.pl.
(Bodil – Leder)

44 faste boliger, 3 aflastningsboliger, fordelt på 4 teams, en skærmet enhed med 8 boliger



• Hvilke forandringer er testet siden LS1? 
• Opsamling af data / Test af skemaer: Braden score, HUSK, Månedsskema tryksår / I gang med test af spredning til en hel enhed / Lommebog

• Beskriv test-forløbet for de mest succesfulde forbedringstests.
• Test af skemaer – Selv de små detaljer tæller.

• Tolkning af ord / Afprøvning af skemaer / Gang på gang

• Næste skridt
• Spredning I det rette tempo

• Sikre sig, at alle arbejder med: Dag – aften – nat

• Behov for hjælp fra andre team 
• Ideer til videre implementering

• Ideer til fastholdelse

• Hvornår Braden scores - Systematisk

Vores forbedringsrejse indtil nu.



• Indsæt jeres egne serie-diagrammer for de obligatoriske
indikatorer der måles på

• Tolk diagrammerne; er der en udvikling I den ønskede
retning eller ej? Kan den forklares? 

• Det vides  endnu ikke – Måske øget fokus – Men endnu ikke forandring

Resultat, hvad fortæller jeres data



• Hvilken indflydelse har arbejdet med I sikre hænder haft på jeres enhed? 
• Fokus på systematik – Arbejder også med implementering af Triage. Her kan det også anvendes.

• Er der noget specielt I vil dele med teams fra de andre kommuner-enheder I projektet?
• Ro omkring tavle, let tilgængelig skemaer/tavle ude I teams

• Solen

• Vores egen lommebog

• Hvilke materialer/ ideer har I udviklet – medbring
og hæng dem på storyboarden

• Braden score

• Lommekort

• Solskemaet

Generelle forbedringer



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

• Implementering i resten af huset

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

• Støtte til fastholdelse proces

• Støtte til at gennemskue tidsperspektiv

Næste skridt
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