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• Vi består af et lille team med:

Lyngparkens sikre hænder

Plejecenterleder: 
Laila 

Sygeplejerske: 
Karen

Sosu.assistent:
Tine

Sosu.assistent:
Pernílle

Pædagog:
Stefanie



• I Syddjurs Kommune er der 5 plejecentre og et demensafsnit med samlet 269 pladser. Vi er en 
Kommune med god søgning til alle centre.

• Lyngparken består af 21 boliger fordelt i tre plejeboliger, med 7 boliger i hver 
og fælles køkken-alrum. Vi arbejder ud fra leve-bo tanken i skønne omgivelser
tæt på hav og skov.

• Vi har et lavt sygefravær og ingen arbejdsbetingede sygdomme. Der er ingen stressramte 
medarbejdere.

• Vi arbejder meget fleksibelt og med en god og åben 
kultur for at hjælpe hinanden.

• Servicefaglig tilsyn har vidnet om høj faglighed,
og stor ros til, at vi lykkedes med de komplekse 
¨borgerrelaterede opgaver. 

• Vi har startet samarbejde op med skole og børnehave. 
Vi har blandt andet tilknyttet naturvejleder og 
musikterapeut.

Vores team



Hvilke forandringer er testet siden LS1:
• Vi er startet ud med tryksårspakken. 
• Vi har lavet en arbejdsgangsanalyse på “når der kommer en ny beboer”. 
• Vi har lavet en forbedringstavle og risikotavler.
• Retningslinje for revurdering af HUSK. 
• Dagsorden for 1. og 2. tavlemøder.
• Kommunebesøg i Viborg Kommune og herefter tilrettet vores egne tavler - koblet 

andre emner ind over, som TRIAGE og trivselsbarometer.
• Indsamling af data.

Vores forbedringsrejse indtil nu









Det mest succesfulde forløb for os, har været sparring med Viborg Kommune omkring 
risikotavler. Vi overværede deres tavlemøder, fik inspiration og for alvor forståelse for 
anvendelse af risikotavlerne.

Vi er startet med tavle i et hus/lille boenhed og herefter spredt det til de to øvrige 
boenheder.

Næste skridt: Lave arbejdsgangsanalyse på vores tavlemøder for at finde ud af om 
alle ved, hvad deres rolle er i forbindelse med tavlemøder. Fokus på det faglige aspekt 
og ikke blot planlægning. Vi kan godt sætte tempoet lidt ned og arbejde mere i dybden.

Vi har fortsat behov for sparring med teams i egen Kommune. Vi får også input via de 
teams vi skal sprede til. Der er stor læring i at give videre.

Vores forbedringsrejse indtil nu



Resultatmål
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Dato for hændelse (Tryksår kat 1)

Dage mellem nyopståede 
Tryksår kategori 1
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Kategori 2-4



Proces mål
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% af situationer, hvor HUSK gennemføres
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Hvilken indflydelse har arbejdet med I sikre hænder haft på jeres enhed?

• Der er kommet opmærksomhed på tavlerne og de faglige diskussioner er højnet. 
Personalet oplever det som et godt overblik over beboerne. Nogen synes det er 
spændende og andre følger langsomt med.

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

• Hvis man kan koble arbejdet/tavlerne med noget kendt, gør det projektet mere 
“spiseligt” for alle. Det skal give MENING.

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

• Mappe med fælles ISH ting, lamineret navne, ugedag osv.

Generelle forbedringer





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

• Se ovenfor.

• Sprede til andre teams i egen Kommune.

• Starte op med medicinpakken,

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

• At vores projektleder er klædt godt på fra fakultetets side samt god sparring på 
månedsrapporterne og ved kommunebesøg.

Næste skridt
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