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Minilæringsseminar for forbedringsteams i Thisted Kommunes ældreom-
råde 
D.22.11.18 afholdt Thisted Kommunes ældreområde sit eget årlige mini-læringsseminar for 3. gang. 
Ledere, teamledere og forbedringsteams fra alle centre og hjemmeplejen deltog. Dagens fokus lå på 
Faldpakken, Infektionspakken og ledersession 
Herunder fotos fra dagen: 
 

   
Så sættes der gang i det 3. læringsseminar med ca. 100 deltagere fra ældreområdet. Tina Lynge (nr. 
3 fra venstre) fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed deltog i ledersessionen. 
 

       
Kløvermarkens café  Skål i kaffe og vand      Glade smil på dagen 
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Åbakkens café om                 Kreativiteten blomstrer            Tryes café om 
infektionspakken       infektionspakken    
 

           
”På vej” - Grafisk                           Workshop om håndhygiejne bl.a. med glitter bug tests 
fremstilling fra Kløvermarken 
 

       
Tandplejer Johan Poulsen i gang med sit oplæg med indlagte praktiske øvelser. 
 
Johan viste talrige fotos af beboeres tand-/mundstatus efter indflytning på plejehjem, desværre ikke 
fotos sektoren kan være stolte af. Behovet for, at personalet giver området mere fokus og yder mere 
kvalificeret mund-/tandpleje, er stort. 
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Ole Nielsen under hans oplæg om Motivation, som kastede flere gode grin af sig – eftertænksomme 
miner og genkendelsens nikken. 
 
Deltagerne ved seminaret blev bedt om skriftligt at evaluere dagen. Flertallet gav meget positive til-
bagemeldinger, dog blev støjgener fra Thyhallens øvrige besøgende nævnt som et minus. De fysiske 
rammer må genovervejes til næste år. 
 

Tid til en lille sang?: 
Inge Thomsen har fundet fgl. Sang på I Sikre Hænders hjemmeside. Desværre fik vi den ikke med på 
miniseminaret, men I kunne jo tage den, som en pep up ude i teams´ene: 
PDSA-SANGENS 6. VERS 

Vi I Sikre Hænder alle nu skal være 
Det er kommet for at blive, vi forstår, 
så vi alle sammen bare må det lære 
og vi sammen målet sikkert også når. 
For beboerne da ønsker vi det bedste 
Og I Sikre Hænder hjælper os dermed, 
Er vi gode skal vi huske det at fejre 
Men hvad vigtig er, at alle mand er med. 

Mel.: Skamlingsbanken 

ISH og Cura: 
Afprøvningerne ift. at anvende Cura som dataopsamling har vist, at det lige nu kun er praktisk an-
vendeligt i hjemmeplejen, hvor disponeringsmodulet anvendes.  
På centrene vil det pt. være alt for administrativt tungt at anvende Cura til ISH dataopsamling. Der-
for anbefales centrene indtil videre at anvende papirskemaer. Vi arbejder videre med en holdbar løs-
ning. 
 

Kommende uddannelse ift. ISH arbejdet 
Næste intro til ISH for nyansatte i ældreområdet ved fagkoordinator er i marts måned. 
 

Spredningen af ISH-pakkerne: 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirvarUqereAhVktYsKHSUzArcQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/fugl-synge-hyip-gren-ark-tegning-3362405/&psig=AOvVaw2xv0FnFlo3NjjQ_l7g-mAe&ust=1543055933877402


 

4 
 

Siden sidste nyhedsbrev er der sket yderligere spredning:  
Medicinpakken:  
 Vibedal og Klitrosen er startet arbejdet med medicindispensering, 
 Hjemmeplejen Nord arbejder nu med flere dele af medicinpakken: di-

spensering, administration og afstemning. 
 
Infektionspakken:   
 Åbakken arbejder med kateter og mund-/tandplejedelen,  
 Kløvermarken, Kastaniegården og Solgården arbejder med mund-/tandplejedelen og håndhygi-

ejnedelen. 
 
Faldpakken:  
Efter miniseminaret d.22.11.18 vil spredningen af faldpakken blive iværksat, de steder hvor de 3 an-
dre pakker er implementeret.  
Herunder en ”appetitvækker” på Faldpakken. 
 

  
 
Prototyper for de 4 ISH pakker på Intranettet: 
Intranettets -> ”Min afdeling” er under ”ombygning”. Den bliver ændret, så der kommer ikoner og 
kort tekst, og det skulle blive enklere at finde det, man leder efter. 
ISH vil få sit eget ikon, og under det ikon vil prototyperne for de fire pakker være at finde. 
 

Nyt om data: 
I samarbejde med Laila Hawtorn Sørensen, som er vores ”Excel-nørd”, revideres indtastningsark og 
grafer jævnligt. 
Der opstår ind imellem nogle ”Fejl40” af flere grunde: 
 enten fordi dem der opsamler data på ugeskemaerne, noterer forkert eller ikke noterer. 
 eller dem der indtaster data har misforstået skemaerne. 
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Tryksårsdagen d.15.11.18 
Den årlige tilbagevendende begivenhed blev i Thisted kommunes ældreområdet markeret på for-
skellig vis. 

    
Klitrosen: 185 dage   Åbakkens 3 afdelinger 
 

 
                                    Fjordglimts 4 huse 

 

                    
          Hjælpemiddeldepotet  Bakkely på Dragsbækcentret 
 

 
 
ISH arbejdet efter d.01.01.19: 
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Fagkoordinator Bente Møller Jensens tidsbegrænsede stilling udløber her til Nytår. Der skal derfor 
omorganiseres i opgave-varetagelsen bl.a. ift. VAR og ISH besøgene. Der vil blive taget endelig stil-
ling til opgavevaretagelsen i januar 2019. 
De ISH besøg som BMJ har varetaget bliver sat på stand by i januar måned. 
 
 
God Jul og Godt Nytår til alle 
Med venlig hilsen 
 

 
Bente Øllgaard og Bente Møller Jensen 
Fagkoordinatorer i Sundhed og kvalitet 
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