
Kristianslyst Ældrecenter
Thisted Kommune



Vi er et ældrecenter med

• 40 somatiske stuer

• 4 akutpladser

• 16 midlertidige pladser

• Akut-team udekørende sygeplejersker

Kristianlyst - Thisted
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Team Bøg : 

Trine(ssa), Martin(spl) og Mie(spl)

Team Eng / Park: 

Sonja(teamleder), Mona(ssa), 

Lis(spl), Anna(spl), Karina(ssa)

Kristianslyst - Thisted



• Hænge print op

3 plancher – med antal dage siden….



Tryksår kat. 2-4

6.4.18

Tryksår 

ossacrum

24.1.18

Tryksår 

hoften

16.11.17

Tryksår 

mellem 

baller

6.4.18

Selvhjulpen patient   

scores ikke risiko

2 dage senere findes 

tryksår

Medbragt ?

24.1.18

Fra spor til 

sår



Fald
❑ Årsag til variation

❑ Midlertidige pladser

❑ Borgere med 

varierende 

kompleksitet

❑ Korte ophold

❑ Akutte ophold

❑ Borgere med 

faldtendens

❑ Fra sygehus ophold

❑ Fald i eget hjem



Medicin

5.4.18

Givet dobbelt dosis 

morgenmedicin

25.9.17

Behandling ikke 

påbegyndt

26.8.17

Dosseret forkert

17.3.17

Morgenmedicin 

givet aften



• Største succes: Kultur ændring – Vi kan som personale faktisk ikke 
huske hvordan vi gjorde før 

Personbestemt → Funktionsbestemt

Spredning til hele huset.

• Mindre godt: Holde fokus på elementerne i pakkerne.

At der er det samme fokus i alle vagter.

Involvering af pårørende

oplæring af vikarer

• Borger involveret i forbindelse med indskrivelse, og ved ændringer.

Forbedringsarbejdet



Grafisk facilitering over 
forbedringsarbejdet hænges op



• Tavlemøder er en forandring der er blevet til en forbedring

- fokus på hele borgeren

- sparring med hinanden

- delegering af opgaver

- opfølgninger

- symboler/ magneter

- øget focus

- ændring i arbejdsgange

Generelle forbedringer



Magneter vi bruger på tavler



• Spredning via tovholdere

• Fælles møde med forbedringsteamet og tovholdere

• Faste punkter på dagsorden på teammøde

UDFORDRINGER

- Nyt dokumentations system

- Meget havde vi digitalt i det gamle system, her har vi været 
nødsaget til at gå tilbage til papirformen i en periode.

- fastholdelse

Generelle – hvad har vi gjort for at sprede



Metafor for forbedringsarbejdet 
på Kristianslyst

FORTID

NUTID

FREMTID


