
Storyboard LS 2 Mols
den 10-11 oktober 2017



     

      

De sikrest hænder på Mols
Vi er 2 sygeplejersker, Tine og Katrine
2 sosu.-hjælper , Benedikte og Tina og 
2 distriktsledere, Lotte og Maren 
fra hjemmeplejen og sygeplejen.

Vi har til sammen 35,5  års erfaring
fra ældreplejen i Syddjurs kommune.

I Syddjurs kommune har vi 9
hjemmeplejeteams og 1 sygeplejeteam.

Hjemmeplejen  og  sygeplejen 
servicerer ca. 1200 borgere.

Vores team servicerer 140 borgere i 
hjemmeplejen og sygeplejen 



     

      

Hvor kommer vi fra?
. Syddjurs kommune er en land 

kommune, der grænser op til 
Norddjurs, Randers og Århus 
Kommune.

Kommunen dækker et areal på 
knapt 700 kvadratkilometer og 
har et befolkningstal på 
41.652. 
Der er ca. 50 km fra nord til 
Syd og ca. 50  km fra vest til 
øst.

Vores distrikts er Mols og 
Helgenæs og er den 
smukkeste arbejdsplads i 
Danmark.



Hvilke forandringer er testet siden
LS1?

• Braden score efter udskrivelse
• Undervisning og oplæring af braden

score
• Undervisning i HUSK
• Dataindsamling af HUSK tavle og 
• arbejdsgang
• Sosu-hjælper brug af tablet     
• Bestilling af trykaflastende

madrasser
• Tværfaglige tavlemøder x 3 

ugentligt

Behov for hjælp fra andre team

Erfaringsudveksling og gode ideer fra
andre kommuner hvor sygeplejen og 
hjemmeplejen ikke bor i samme hus
eller
har samme leder.

Vores forbedringsrejse indtil nu.



Vores mest succesfulde forbedringstests



Resultatmål
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Dato for hændelse (Tryksår kat 1)

Dage mellem nyopståede 
Tryksår kategori 1
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Dato for hændelse (Tryksår kat 2-4)

Dage mellem nyopståede 
tryksår Kategori 2-4

Der går ca. 27 dage  imellem ny opdaget tryksår  



Proces mål HUSK
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% af situationer, hvor HUSK gennemføres
(ugentligt)

Vi startede med at udfører HUSK på 5 borgere – 7 borgere og nu 9 borgere . Kurven 
falder lidt hver gang flere borgere kommer med, men retter sig igen.



Hvilken indflydelse har arbejdet med I sikre hænder haft på jeres enhed? 
• Små-skala afprøvninger smitter af på andre afprøvninger
• Øget fokus på tværfagligt samarbejde

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

• Hvilke materialer/ ideer har I udviklet - medbring og hæng dem på storyboarden
• Lommekort Braden
• Skema I appinux til tryksårsregistering

Generelle forbedringer



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

• Tavle I sygeplejen
• Arbejdsgangsbeskrivelse af revurdering af borgere
• Videreudvikling af undervisning af HUSK og Braden
• Pjece til borgere I risiko for tryksår

• Hvilken support har I brug for fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed?
Vi har brug for et forum til erfaringsudveksling fra andre kommuner med samme organisering

Næste skridt
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