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Start og Spredning
3 ældrecentre
o 1pilotteam på hvert center 

o Tryksårspakken
Aktuelt:
• anden spredningsrunde af tryksårspakken 

på ældrecentrene
• at forberede opstart af ”I sikre hænder” til 

Hjemmeplejen
• at forberede start på medicinpakken på 

ældrecentrene 



     

      

Pilotteams har arbejdet i hele 2017. Spredning forår 2018 og efterår 2018

Nygårds Plads
Afd. 3

Æblehaven
Område F, hus 14

Gildhøjhjemmet
Afd. C

Nygårds Plads
Flex

Nygårds Plads
Afd. 2

Æblehaven
Område F 
Hus 1 & 16

Gildhøjhjemmet
Afd. A + B

Æblehaven
Område E + 

sygeplejerske

Gildhøjhjemmet
Afd. D

Æblehaven
Område D 
Hus 8 & 10



     

      

Opbygge en varig platform for forbedringsarbejdet 
• Fokus på Forbedringsagenter
 Aktuelt udviklingssygeplejerskerne

 Mål: alle 4 udviklingssygeplejersker samt sygeplejersker på hver afdeling

 Tydelighed i forventningerne: Funktionsbeskrivelse

• Fokus på Forbedringsteam
 Netværksmøder for forbedringsteam

• Fokus på Ledelsesopbakning
 Fast dagsordenspunkt på alle ledermøder/alle niveauer og MED-møder

 Beslutningsgruppemøder x 1 mdr.

 Efterspørgsel data og proces
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PILOTENHEDER OG PROJEKTLEDERE
Minifakultet = pilotteams

Læringsseminarer – 21 personer x 4 x 
2 dage + enkeltdage i 2017/18/19

Improvement advisor uddannelse?

LEDELSE

Sparring/netværk/mentorordning for ledere Ansvar for daglige tavlemøder –
Situeret læring

FORBEDRINGSTEAMET
Undervisning i 

forbedringsmodellen
…personer?

Lokal årlig læringsdag
i kommunen?
…. personer?

Deltagelse i ugentlige 
teammøder -

Situeret læring

Deltagelse i daglige 
tavlemøder -

Situeret læring

ALLE MEDARBEJDERE
Brush up: 

Forflytning, hjælpemidler og andre 
faglige områder

Deltagelse i daglige tavlemøder -
Situeret læring

Mellemlederuddannelse: 
6 har deltaget i 2017, 4 i efteråret 2018

Ansvar for ugentlige teammøder –
situeret læring

Forbedringsagentuddannelsen 2016/17:
5 gennemført (forbedringsagenter og 

udviklingssygeplejersker)

Netværk på tværs, 
besøg i pilotteams og 

nye afdelinger

Forbedringsagentuddannelsen

2017: 6 tilmeldt, 5 gennemført
2018 (forår): 2 sygeplejersker til-

meldt, 1 gennemført
2018 (efterår): 1 sygeplejerske tilmeldt
2019 januar: 5 sygeplejersker tilmeldt

Introduktion og oplæring af 
nye medarbejdere i 

pilotteams

Læringsdage for nye medarbejdere i 
forbedringsteams via ISH:

1 dag 2017: 8 personer
1 dag 2018: 9 personer

Oplæring af forbedringsteamet i 
pakkernes elementer



     

      

Fremme patientsikkerhedskulturen
• Fokus på synlighed / anerkendelse 
 Tavlemøder – prioritering og åbenhed
 Ledelsesdeltagelse i tavlemøder og drøftelser
 Nyhedsbreve – lokalblad – politisk profilering
 Fejringer lokalt (planlagt og spontant) og fælles

• Fokus på data
 Datahåndtering og anvendelse så tæt på praksis som muligt – ”vi påvirker tallene”
 Enkelt og nemt!!!

• Fokus på sammenhæng
 Triacering fra Tidlig Indsats er indarbejdet – det kendte og det nye flettes sammen
 Inddragelse af vikarer

• Fokus på borger/pårørende
 Synlighed 
 Inddragelse (gode ideer/løsninger, 15 steps afprøvet) 
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Reducere antallet af skader:
- 300 dage siden sidste nyopståede tryksår

• 300 dage uden nyopståede tryksår på ét ældrecenter på baggrund af stabile 
processer ift. Braden scoring og HUSK

• Det har været og er en løbende proces, at skabe og vedligeholde stabile, robuste 
processer i de enkelte pilotafdelinger - meget forskelligt 

• Gode resultater i spredningsafdelinger (160 dage) – det går hurtigere!

• Fokuspunkter:
• Inddragelse af vikarer
• Inddragelse af vagter
• Løbende synlighed og opmærksomhed
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Spredning af de kliniske interventioner til 
75% af kommunens samlede enheder

• Med udgangen af 2018 er spredning totalt på alle 3 ældrecentre
• Spredning i Hjemmeplejen planlagt med forberedelse ultimo 2018 og 

start primo 2019 

• Vi prioriterer succesfuld spredning 
• Og så er vi jo slet ikke færdige  
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Hold dig orienteret på
www.isikrehænder.dk

Spørgsmål

Kontakt:
aeldreomsorg@brondby.dk
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