
Greve kommune - hjemmeplejen

 Storyboard session ISH LS4
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Forbedringsledelse i 
hverdagen
• Vi har stadig 2 daglige 

kaptajner, der supplere 
hinanden, som står for 
triager og ISH (kl. 7.00 og 
11.30)

KAPTAJN/TRIAGE OPGAVER

MORGEN
• Gennemgå røde og gule borgere?

o Er der nogle der skal revurderes eller braden scores?
o Hvis ja, tilføjes de på listen på ISH tavle og hvem tager opgaven?

• Gemmengå TOBS
o Er der nogen der skal TOBSes, nye eller over 5 mdr. gamle.
o Hvis ja, hvem tager opgaven?

• Gennemgå ensomhedsborgere (kun mandag og fredag)
o Nye tiltag?

• Gennemgå hvide borgere/nye borgere. 
o Hvem laver habituelt/ændringsskema og braden?

OBS!
Minde de kollegaer der står på tavlen udfor de enkelte huskeborgere om at udføre 
HUSK samt introduktion af HUSK til vikar/nye kollegaer

FROKOST KL. 11.30-11.40
• Kort gennemgang af HUSK borger – hvad har HUSK vist i dag

• Opfølgning, er der nogen huskeborgere der ikke er afkrydset

• Er der observeret nogen tryk i dag
o Hvis ja, udfyldes seddel i hvid mappe.
o Afkrydsning på månedsoversigt (tavle)
o Følg arbejdsgang: Observation af tryksår.

• Spørg alle kollegaer om de har andre, end de på tavlen allerede påførte 

borgere, der skal huskes ud fra følgende:
o Ved akut sygdom eller ændret almentilstand
o Ved ændringer i ernæring
o Ved ændringer i funktionsniveauet
o Hvis ja, udarbejdes braden og triageres i TO

INDEN FYRAFTEN
• Der vælges ny kaptajn til dag efter.

• Kollegaers navn påføres på tavle udfor HUSK borgere.

• Informere planlægger om hvem der er kaptajn næste dag.



Forandringer er understøtter forbedringer
• Fokusborger

• ISH er en del af triagen

• AV er startet op

• Minus risikovurdering, vi braden score kun nu. ”Kun ass”

Påbegynder medicin pakke:

• Registrere medicin fejl, der kræver lægekontakt

• Ens arbejdsgange i forhold til dosering (Tjekliste i bog)



Kompetenceudvikling og læring
• Nye medarbejder bliver introduceret i ISH (HUSK)

• Sidemandsoplæring i den daglige drift 

• Alt personale læres op i at være kaptajn og får ejerskab

• Vi støtter hinanden, hvis man ikke er tryk ved at være kaptajn



Hvilken betydning har ISH? Både borger og personale
• Borgerne er blevet bevidste om tryk

• Borgerne inddrages mere

• Personalet har fået en forståelse for HUSK, det er blevet en del af 
hverdagen

• Vi har fået stort fokus på hjælpemidler, Fx undervist i ROHO og vandrende 
pude = god reflektion



Hvad er vi stolte af?
• Triager og HUSK er begyndt at hænge sammen (tavlemøder kl. 7.00 og 

11.30)

• AV er blevet en del af ISH

• God tilgang til borgerne i forhold til HUSK



Udfordringer
• Svært at holde fokus, da det er blevet en del af dagligdagen at udføre HUSK

• Nogle borger står på tavlen længe

• Ferie perioder

• Personalet glemmer/kan ikke overskue arbejdsgangene

Løsninger
• Fokus på andre borgers tilstande

• Data bearbejdning samt formidling til personalet

• Større dialog med personalet. Hvad går galt

• Forenkle arbejdsgange



Hvad gør andre kommune? HJÆLP?
• Ferieperioder

• Implementere AV

• Opholde fokus/gnist

• Hvordan kommer vi vider med medicinpakken generalt?

• Samarbejde med sygeplejen, angående medicinpakken, da de ikke er en 
del af hjemmeplejens lokaler 
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