




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
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