
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 

 
Hjemmeplejen – gr. 10 
Espergærde 
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Vores enhed: Hjemmeplejen Gr. 10 
Introduktion til enheden 

•  Ansatte: 50 (33 SSH, 7 SSA, 5 sygeplejersker, 5 sundhedsmedhjælpere) 

•  Borgere: ca. 300 

Resultater eller indsatsområder vi er særligt stolte af i forhold til 
kvalitetsforbedringer og patientsikkerhed 

•  Triage 

•  Fælles teammøder hvor både dag- og aftenvagt deltager 

•  Kompetenceforløb har øget brugen af PDA 
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Vores forandringsrejse 
•  Alle vores borgere er blevet Norton scoret  

•  Vi har fået udarbejdet en arbejdsgang hvor alle nye + alle nyudskrevne bliver 
norton scoret ved første besøg (SFU) 

•  Alle medarbejdere er oplært i at Norton score (SSA, SSA og SYGPL) 

•  Vi afholder ”I SIKRE HÆNDER” gennemgang dagligt ( 10 min) hvor der 
indsamles data på nyopstået tryksår (resultatindikator) 

•  Vi har udarbejdet en dagsorden til vores triage / teammøder 
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Dage mellem nyopståede Tryksår kategori 1 
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Hvad er vores mål i dec. 2018 
-  80 % af vores borgere er overgået til dosisposer 
-  At vi via forandringsprocesser bliver mere fagligt orienteret 

og strukturerede 
-  At vi i 2018 har 0 nyopståede tryksår i gruppen! 
-  Øget medarbejdersammenhold via faglig ensartethed 
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Vores forbedringer 
•  ”I sikre hænder” er blevet en del af vores hverdag 
•  Der er kommet mere fokus på tryksår og forebyggelse 
•  Der er kommet en øget faglighed i hverdagen 
•  Vi har indført ”Kaptajn-rolle” 
•  Vi har udviklet lommekort til HUSK 
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Vores udfordringer 
•  Det har været svært at begrænse sig i hjemmeplejen 
       - Mængde af borgere – hvad med resten? 

         - Plads på tavlen 

         - Dataindsamling 
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Vores næste skridt 
•  Undervisning i HUSK til alle medarbejdere 
•  Afprøvning af HUSK kort 
•  HUSK dataindsamling 
•  At få lavet data på Norton score 
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Vores data og triage 
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Vores tavle 


