
Storyboard skabelon LS 2 
den 10-11 oktober 2017



Introduktion til storyboard



o Ledere: Hanne, Lonnie. Ergo: Lene, Sygeplejersker: Mette, Anne

o Rehabiliteringsafdelingen Tirstrup, Syddjurs Kommune
o 24 døgnpladser, fordelt på 16 rehabiliteringspladser, 4 udredningspladser og 4 

akutpladser. Hjerne-talehus, varmtvandsbassin, akutsygeplejersker 
• Brugertilfredshedsundersøgelser 99% er meget tilfredse 
• 86% af borgerne forbedrer funktionsevnen
• Sygefravær under 4%, Belægningsprocent 93,4%, 
• 432 forløb på et år - en aktivitetsøgning på 33,3 % over 4 år.

Team



• Hvilke forandringer er testet siden LS1? 
* Udfyldte Braden Score * opstartet handleplaner for H.U.S.K. * fået Risiko tavler på alle afdelinger * Piece til borger mhp. Borger inddragelse i ISH * Valid 
data – hvor svært det er * Fejret 174 dage uden tryk – hjemIs * brug af PDSA cirkler og ramper * ajourføre Risikotavler dagligt med H.U.S.K * invistering af nye
madresser og andre hjælpe midler

• Beskriv test-forløbet for de mest succesfulde forbedringstests.
* Kaptajn rolle og dataindsamling * PDSA rampe

• Næste skridt
• * afprøve nyt dataindsamlingsskema * og sikre vores processer

• Behov for hjælp fra andre team 
• * Interessant at høre fra andre Rehabiliterings centre

Vores forbedringsrejse indtil nu.



Resultatmål

Vi havde 166 dage uden tryk og nu 57 dage uden tryk Vi har de sidst 3 mdr. haft 2 kat. 1 i hver mdr.



Proces mål vurdering og revurdering

Kurven er på vej op og ligger nu på 8 dage  Ca. 5-6 borgere bliver revurderet om måneden



Proces mål HUSK

De sidste 3 uger har vi udført HUSK på 95 % af borgere med risiko for tryksår.



• Hvilken indflydelse har arbejdet med I sikre hænder haft på jeres enhed? 

• struktur og systamatik I de daglige arbejdsgange * overførelser af arbejdsgange

med brug af PDSA cirkler I hverdagen.

• Er der noget specielt I vil dele med 

teams fra de andre kommuner-enheder

I projektet?

Fordele med det reelle samarbejde på tværs af fagligheder på Rehab

– skaber engagement hvor vi løfter I flok

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

* Stimulite madrasser projekt og logistik – “Hjælpemidler I system”

•

Generelle forbedringer



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

• At skabe valide data således vi kan starte med at

• sprede og fortsætte med Medicin modulet.

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

* Dialog om den fortsatte proces for at nå vores mål for ISH

Næste skridt
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