
• Vores team: 
• Langeskov Udekørende

• Hvem er vi (indsæt gerne foto af teamet)? 

• Hvor kommer vi fra? 
• Langeskov – Kerteminde Kommune

• Kort introduktion til enheden- afsnittet (nøgletal)? 
• 30 ansatte

• 400 borgere

• Opdelt på By og Land

Team
Miriam
Sanne
Lise Walter
Dorthe Helm
Anly
Helle - Sgpl
(Mette - Leder)



• Hvilke  forandringer er testet siden LS1? 

• Ansvaret for tavlemøde. Fået lavet en tavle.

• Tavlemøder 3xugentlig. HUSK skema lagt ud til borgere.

• Braden scoret. Lavet opsummeringsdato på HUSK. 

• Involveret flere kollegaer. Møde i sikrehænder. I start 2 timer en gang ugentlig. I dag 4 timer hver anden uge.

• Beskriv test-forløbet for de mest succesfulde forbedringstests.

• HUSK skema ud til borgeren. Tavlemøder. Braden score

• Næste skridt 

• Alle medarbejdere bliver inddraget (dag + aften) i landgruppen. 

• Indarbejde en vane – blive kontinuerlig.

• Behov for hjælp fra andre team 

• Hvordan fungerer det med Braden score. Er den god nok ?

• Hvordan fungerer det med HUSK skema. Er den god nok ?

• Hvordan holder andre tavlemøder. Hvad bliver drøftet ?

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? 

Resultat, hvad fortæller jeres data



• Hvilken indflydelse har arbejdet med I sikre hænder haft på jeres enhed? 
• Stress/frustration. Givende. Fokus på arbejdet.

• Er der noget specielt I vil dele med teams fra de andre kommuner-enheder 
I projektet?

• Succes historie.

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

Generelle forbedringer



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

• Spredning til resten af medarbejderne i Landgruppen

• Dato for opfølgning på Braden score

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

Næste skridt
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