
Storyboard skabelon LS 2 
den 10-11 oktober 2017



• Disse slides er tænkt som en skabelon, hvor teksten, der er på, skal slettes. I 
skal derefter skrive tekster og indsætte billeder, som er relevante for lige jeres 
enhed/team.

• Teksten er dermed tænkt som vejledende, men emnerne skal indgå.

• I skal printe de udfyldte slides ud og medbringe dem til Læringsseminaret i 
oktober, hvor de kommer op at hænge og indgår i arbejdet. ( gerne i A3 
størrelse hvor det giver mening)

Introduktion til storyboard



Vi er Team 1:

Sara SSA, har været med fra vi startede

Winnie SSH, har også været med fra vi startede (desværre ikke deltager på LS2)

Ulla Spl, har været med fra vi startede

Mette Spl. Har været med fra vi startede

Gro SSH, som er HELT ny i forandringsteamet

Vi kommer fra Hjemmeplejen i Allerød

Borgere i Teamet: 153 + borgere der udelukkende får sygepleje som er 55 borgere.

Medarbejdere i Teamet: ca. 45 i alt på tværs af døgnet (SSH / SSA / Spl / AH. terapeut)

Allerød Kommune har netop rundet 25 000 indbyggere

Hjemmeplejen består af 2 Teams, der dækker alle Allerød kommunes borgere. Vi har alle adresse på samme matrikel.

Team



• Pjecen: Tryk kan undgåes. 

Pjecen udleveres til alle nye borgre på andendagen og ledsages af en snak / forklaring.

• Lommebogen indeholder:

Oversight over grader af trýk (spor / sår)

HUSK skema

Braden risikovurdering

• Patientsikkerhedkalenderen

Dataindsamlingsarbejdsgang på kalenderen er spredt til hele teamet I dagvagt og fungerer som en sikker arbejdsgang

• HUSK 

Har været afprøvet meget småt. Afprøves nu på 5 borgere af en mindre del af teamets medarbejdere

• Risikovurdering / Braden I forbindelse med Den gode Modtagelse.

Gennemføres indenfor 2 døgn, hos alle nye borgere og borgere der kommer fra sygehus og midlertidig plads. Der indsamles data på dette. Flere afprøvninger igang.

- PDSAér lavet I forhold til hvor og hvordan vi dokumenterer I vores omsorgssystem.

• Næste skridt

Vores forbedringsrejse indtil nu.



Næste skridt:
• Bindeled mellem Risikovurdering og Revurdering
• Bindeled mellem Risikovurdering / Revurdering og HUSK
• Struktur på møderne i forbedringsteamet
Vi har forsøgt forskellige modeller, men har brug for hjælp til at komme 
videre.
• Plan for spredning til resten af teamet og resten af Hjemmeplejen
• Lære at forstå de indsamlede data for at kunne bruge dem målrettet

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? 

• Print gerne i A3 størrelse

Resultat, hvad fortæller jeres data



• Medarbejderne I teamet fortæller, at vores fokus på Tryksår har gjordt alle meget mere 
opmærksomme, strukturerede og målrettede I observationerne hos borgeren

• Der er en åbenhed og god kultur I teamet, der gør alle I teamet “tør” sige, når de finder et 
trykspor eller sår.

• Vi synes, vi har et stærkt, tværfagligt team og respekterer hinanden. Vi er fysisk tæt på
hinanden og vores daglige triagering af borgerne har stort fagligt udbytte, ikke mindst for 
borgerne.

• Materialer :
Pjecen: Tryk kan undgåes, er afprøvet og tilpasset
Lommebogen: Materialer heri er afprøvet og tilpasset
Dataregistreringsskema: Borgere der skal Bradenscores
Dataregistreringsskema: Borgere der skal HUSK’es

Generelle forbedringer



• Struktur på møderne I forbedringsteamet. Her har vi brug for 
hjælp. Hvad gør andre ?

• Få gode rutiner uden det føles som ekstra arbejdsbelastning.
• Vi skal sørge for at holde den positive ånd og kultur, især på

vores forbedringsteammøder. Tilføre møderne energo fremfor
det modsatte. Vi er rollemodeller I forhold til vores kollegaer. 

• Vi har stor glæde af praksisnær sparring, eks fra Pernille og vil 
gerne have mere af dette. Vi vil gerne have mere læring om 
grafer, og hvordan vi kan bruge dem.

Næste skridt
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