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Punkter vi kommer ind på
• Overvejelser før spredning
• Forberedelse af spredning og udarbejdelse af materiale
• Refleksioner undervejs - PDSA
• Prototype spredning – på idévæggen
• Refleksioner – hvad har vi lært?



     

      

Pakker:

• Tryksårspakken – den starter vi med 
• Medicinpakken
• Infektionspakken
• Faldpakken
• Ledelse
• Borgere og pårørende

 
    

    
  

   

 
         

  
        

 

 
      

       
 

Pilotteams har arbejdet i hele 2017 - spredning forår 2018 og efterår 2018 af 
tryksårspakken
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Pilotteams har arbejdet i hele 2017 - spredning forår 2018 og efterår 2018 af tryksårspakken
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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
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Netværksmøde for pilot teams:
Der nedsættes en arbejdsgruppe med en repræsentant fra 
hvert pilotteam
• Brainstorm på hvad der er vigtigt til de nye afdelinger
• Udgangspunkt i egne erfaringer
• Afholder møder og udarbejder materiale 

o Mappe konkret med diverse redskaber og registreringsark
o Mappe på fællesdrevet med prototypen og egen arbejdsmappe 

til den enkelte afdeling



     

      

Hvad er særligt vigtigt?
Undervisningen skal:
• Opdeles i 5 mindre sessioner med et par uger imellem

o Baseline - introduktion til I sikre hænder, tavlemøder, tryksårskalender -
Braden scoring - HUSK-tjekliste - PDSA

• Gennemføres ved medlemmer af pilotteams til det samlede 
nye forbedringsteam og afdelingslederen 

• Foregå tæt på det nye teams dagligdag/lokalitet



     

      

• Samt knyttes til igangværende indsatser



     

      



     

      

Eksempel fra praksis 
- når medlemmer af forbedringsteamet underviser

• Kollegerne er lydhøre
• Bruger hinanden i dagligdagen 
• Forståelse for inddragelse af vikarer
• Ledelse af tavlemøder



     

      

Fra første til anden spredning – hvad har vi lært?
• Vi har været for optimistiske ift. tidplanen
• Det gør en forskel, at 

o der er forskellige undervisere fra praksis
o der er behov for at undervise i mødelokaler – væk fra praksis og til forskellige 

målgrupper

• Evaluering fra temamøde for mellemledere  
o der kunne være behov for noget mere overordnet samlet om I sikre hænder – medtages i 

overvejelser om kapacitetsopbygning i kommunen

• Forbedringsagenter
o til at støtte arbejdet efter forbedringsmodellen



Hold dig orienteret på
www.isikrehænder.dk

Spørgsmål 
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