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I sikre hænder har 
været med til at øge 
fagligheden i 
hjemmepleje, hvor 
alle faggrupper 
arbejder ud fra 
samme plan og mål 
med borgeren i 
centrum



Øget faglighed i grupperne 
alle faggrupper imellem via 

vores fokustavler

2014

2015

2016



Det har ikke været en nem vej 
og vi har til tider været på meget 
bølgende vand. Men fællesskabet 
og ledelses opbakningen har gjort 
at vi har skabt en kultur og 
struktur i vores hverdag 



Fællesskab 
Faglighed 

&

BORGERE
N

TVÆRFAGLIGT 
SAMARBEJDE

BORGER 
INDVOLVERING VI TØR FORTÆLLE OM VORES 

OBSERVATIONER OG REFLEKTIONER

PAKKERNE HAR SKABT EN 
FAGLIG BEVIDSTHED

- Med borgen i centrum
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Det som vi ikke vidste ville følge med at arbejde 
med de kliniske pakker

Og jeg kan blive ved………



Hjemmeplejens kerneopgave:

Ud fra en rehabiliterende tilgang støtter vi borgeren i at forblive tryg og 
aktiv i eget hverdagsliv længst muligt og i alle livets faser ved at 
forebygge, bistå med praktisk hjælp, personlig pleje og behandling i et 
tæt samarbejde med borgeren og dennes netværk.

Tværfaglighed

Borgeren i centrum

Faglig bevidsthed

Vidensdeling



Hvilken fodspor har I SIKRE HÆNDER efterladt



Vi kan rolig sige at metoderne fra i sikre hænder 
er kommet for at blive i Frederiksberg kommunes 
hjemmepleje







Prioriterings trekanten
Gr

øn
 d

ag • Opgaverne fordeles og 
dem der har en funktion, 
et hængeparti, en 
opgave man gerne vil 
udføre med en beboer 
osv fremlægger det for 
teamet og teamet 
prioriterer hvad der kan 
lade sig gøre 

Gu
l d

ag

•Bad prioriteres efter en faglig 
vurdering

•Vasketøj udsættes evt videregives til 
aftenvagterne 

•Fagfaglige opgaver udelades fx 
pædagogiske tiltag, træning, ADL-
træning, ikke akutte doseringer 
(udnytte aften/natassistenten) 

•Ikke akutte lægekontakter og 
specifkke opgaver (fx vægtmåling) 
udsættes

•Ajourføring af journal udsættes
•Opfyldningsopgaver udsættes
•Rengøringsopgaver udsættes

•Til timeout vurderes det, om der er 
opgaver der alligevel kan løses

•Opgaver der er udsat videregives til 
næste vagthold eller til næste dag 

Rø
d 

da
g

•Alt andet end følgende udsættes
•Personlig pleje ("høj hals og lange 
ærmer")-

•Bad hvor mertiden ikke er 
afgørende

•Mad / drikke / medicin
•Toiletbesøg / Toilettjek (rengøring)
•Forurenet vasketøj
•Nødvendig lægekontakt
•Nødvendig dokumentation
•Rede seng / Tømme affaldsspand
•Middagssøvn / Mobilisering 
•Nødvendig medicindosering (evt
videre til aften/nattevagt)

•HUSK at gøre brug af frivillige, pårørende 
og ikke plejeansat kolleger

•Til timeout vurderes det, om der er 
opgaver der alligevel kan løses

•Opgaver der er udsat videregives til 
næste vagthold eller til næste dag 



Mentalisering



Aktionslæringsmodellen
• Jeg prøvede at...

(handlingen)

• Min hensigt var…
fx at nå ind til beboeren, se om jeg kunne løsne mig selv lidt op...

• Jeg observerede at…
(det objektive som kan ses på en video, det ydre, det jeg så og hørte)
fx at beboeren smilede, beboeren så anstrengt ud

• Jeg oplevede…
(den umiddelbare tolkning af mine observationer)
fx at hun blev glad, gal, bange

• Min tolkning er…
(hvad ser jeg som mulige forklaringer bag det jeg oplevede)
fx at beboeren kan ikke lide at hjælpe med at luge, som ellers var det de pårørende/kollegerne havde forslået...

• Jeg er nysgerrig på…
(gad vide om…andre mulige tolkninger)
Mulige overvejelser: Var det fordi det var lidt koldt? Var jeg for hurtig? Havde hun ondt i benet? Orker hun at vi gentager 
det? Hvordan kan jeg snakke med hende om min ide, og hvad hun synes om den? 

• Min NUZO er…
HUSK: Borgeren ændrer sig ikke af sig selv, så det skal komme fra os

• Mit næste skridt
Hvordan kan successen genbruges? Er det noget at stå frem og fortælle andre om – Både udfordringer og succes?

Mulige handlinger: jeg taler med Elin om hvorfor det ikke virkede - det så nemt ud på videoen med Naomi Feil

jeg springer ud i det med selfievideo og sidder i fred og ro og studerer hvad der egentlig skete

jeg ser videoen med nogen af mine kolleger – de har nok nogen ideer

Gå glad hjem





Hvilke fodspor har I Sikre Hænder 
efterladt i Sønderborg Kommune?.

d. 21. maj 2019
Pia Bladt Tjørnelund 
Center-, kvalitets- og udviklings 
sygeplejerske.
Sønderborg kommune
e-mail; pbtj@sonderborg.dk



Inden I sikre 
hænder troede vi, 
at vi involverede 
borger og 
pårørende.
Nu ser vores 
verden 
anderledes ud.



Dispenseringsdugen



Oplæring i sikker medicindispensering til 
borgere der ikke selv tror, de kan dette.



Besparelse
• 600 kr. pr time
• Ind til nu besparelse på 

ca. kr. 66.000
måske nærmere kr. 100.000

• 333.000 kr. for 10 år  

LIVSKVALITET



Tværfagligt møde
• Tværfagligt møde i hjemmet 

med borger, pårørende, 
hjemmeplejen og hjemmesgpl.

• Borgers ønsker.
• Tydeliggøre for 

borger/pårørende hvorfor 
plejepersonalet gør, som de 
gør.

• Afklaring omkring hvem, der 
gør hvad – dette ikke kun i 
dagvagt men hele døgnet.

• Hvad kan borger bidrage med?

• Hvad kan pårørende bidrage 
med?



Hvad så når man er 
beboer på Plejehjem?

• Beboerne er så dårlige, at de ikke kan 
involveres.

• De pårørende overlader alt til personalet.



Ejvind; ”Livet går ikke i stå, selvom jeg er 
kommet på Plejehjem”



Elektroniske hjælpemidler.



Vi taler med hinanden.



Karin; ”Jeg bestemmer selv”



MEN
• Vi er ikke i mål.
• Person afhængig.
• Arbejde med udvikle et system.
• STORE besparelse i borger/pårørende involvering.



Henriette Hansen
SSA, Team skovcentret.

Nakskov

Hvilke fodspor har 
ISH sat 



Hvad gjorde vi før?
Vi troede:
• Ikke at vi havde nogle tryksår

• Ikke at vi havde ret mange 

medicinfejl, fald, infektioner.

• Ikke at vi behandlede mere end 

højest nødvendigt med AB

• At vi var rigtig gode til at 

håndtere medicin.
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Data viser fakta

32

2017
28 AB beh. 
Mod nye UVI

2018
14 beh. 
Mod nye UVI

2019
0 indtil videre



Vi bliver dygtigere, nysgerrige og graver dybere
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Vi udvider og udvikler ”pakker”
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”PDSA data”
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Data giver os

patientsikkerheden, viden
og den faglige dialog
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