
Tekstslide  
Brug ‘Forøge / Formindske  
indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige niveauer 

Ønskes ikke bullet brug da: 
 
 
 

Ønskes bullet tilbage: 
For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes) 

brug ‘Forøg listeniveau’ 
For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Vælg layout 
1. Højre-klik uden for dit slide  

2. Vælg et passende layout fra “drop 
ned” menuen 

Plejehjemmet Strandhøj 
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Vores enhed: Plejehjemmet Strandhøj 
Introduktion til enheden 
•  Danmarks smukkeste plejehjem – Nordsjællands østlige hjørne 
•  Ansatte: 74 ansatte 

•  Borgere: 49 beboere 

•  Dagcenter: 24 dagcentergæster fra eget hjem dagligt 

•  Vi er delt op i 3 enheder: Lille Strandhøj (demensenhed), fløj A, fløj B 

Vi er særligt stolte af 
•  Triage-tavle: Screening – forebyggelse, observation, handling (udmønter sig i PMHE) 

•  Vi er dygtige til personcentreret omsorg og arbejder efter Tom Kitwoods teori 

•  Medicin-intro til nyansatte. Tjekskema (forstået, oplæring, rigtig handling tjek) 

•  Forflytnings-screening af medarbejdere (rød, gul, grøn) 

•  Velfærdsteknologi (demensring, rumcensor, døralarmer) 
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•  Norton Score – undervisning 
•  Arbejdseddel  
•  Tryksårs tavle  
•  Huske kort – tryksår 1, 2, 3 og 4 
•  Dagsorden for Triage – focus på “I sikre hænder” morgen 
 

Generelle forbedringer  
•  Styrket samme arbejdsgange 
•  Mere fokus på beboeren og på tryksår 
•  Arbejdsseddel med HUSK 

Vores forbedringsrejse indtil nu 



•  Fælles ansvar - kaptajn rollen 
•  Afløsere / Vikarer 
•  HUSK afkrydsninger - på dagsseddel. HUSK bliver husket – ikke noteret 

•  Modstand/utryghed - for nye tiltag 
•  Forståelse af tryksårs kortet (1-2-3-4) 

Inddrager vores beboere 
•  Personcentreret omsorg – ”Tom Kitwood” 

•  Informere/forklare – hvis muligt om såret 
•  Opmærksomhed på – hvad kan afhjælpe tryk ex. sko 

 

Vores særlige udfordringer 



•  Data på HUSK – ugentligt/månedligt 
•  Antal dage – uden nye tryksår 

•  Beboere som har tøj på 
•  Husk bliver husket – men der glemmes fortsat at blive noteret 

•  Udviklingen går i den ønskede retning  

Lige nu  
•  Fejret 100 dage uden tryksår J 

DATA 



•  TRYKSÅRS KORT -  I udvikling/afprøvning 1, 2 , 3 og 4 
•  LOMME BOG -  i udvikling 
•  DAGSORDEN - for triage 
•  ARBEJDE med HUSK - huskekort 
•  HENTE ERFARINGER OG NY VIDEN - fra andre og 

Dansk Patientsikkerhed 

Næste skridt 



Vores serie-diagrammer for de obligatoriske indikatorer viser  
Grafen på HUSK – ugenligt og månedligt 

Antal dage uden tryksår, vores skema med krydser el. billed  

Tolkning af diagrammerne 
Udviklingen går i den ønskede retning 

HUSK bliver husket, men der glemmes fortsat at blive noteret 

Beboere der har tøj på, har givet et forkert billed af udviklingen  

Resultat, hvad fortæller jeres data 



Arbejdet med I sikre hænder har haft indflydelse på? 
Styrket samme arbejdsgange –mere focus på forebyggelse af tryksår 

Er der noget specielt vi vil dele med teams fra de andre 
kommuner? 
Vores arbejdssedler med HUSK og vores lommebog 

Vi har udviklet materialer/ ideer  - de hænger på storyboarden 
Dagsorden for Triage tavle - dagssedler m/HUSK - tryksårskort - HUSKE kort - 
lommebog 

Generelle forbedringer 



Hvad er det næste I planlægger at afprøve for at nå målene for “I sikre 
hænder”? 
1-2-3-4 
Nyt og gammelt tryksårskort 
Afprøve lommebog 

Hvilken support har I brug for fra fakultet, og Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed? 
Hente erfaringer og ny viden 

Næste skridt 


