
Dagsorden 

Særlig vigtigt

Udsagn

Tavlekaptajn

Formål Indretning af tavle

Vi samler data for at synliggøre, hvad der  
virker og data anvendes til forbedringer

Dagvagt 

1. Triagering gennemgås 

2. Aktuelle problematikker? Er der nogen tryk/ trykspor der skal evalueres? Hvem følger op?

3. Er triageringen aktuel? Hvem følger op?

4. Er alle i risiko HUSK’et? Se evt. handleanvisning. Den der står for tavlemødet er ansvarlig 
 for at spørge til 12.30 samt krydse af på patientsikkerhedskalenderen

5. Vikar skal introduceres til Husk-procedurer hos bb

6. Er der nogen der skal Braden-scores i dag? 

7. Kontrol af med.com kl 10.00 og kl. 14.00

Tavlemøderne foregår stående 
og varer ca. 10 -20 minutter.

Særligt vigtigt ved tavlemødet:

• at det er tværfagligt

• at det er støttet af ledelsen

• at det kan gennemføres af alle medarbejdere

• at vikarer og elever inddrages

• at det foregår systematisk efter dagsorden 

• at der er en tavlekaptajn eller 2

• at det gennemføres i alle vagter

Glade medarbejdere:
”Vi behøver ikke at diskutere så meget, om vi skal 
gå til højre eller til venstre – vi ved vi skal lige ud”.

Vikar:
”Jeg er glad for at være inddraget i tavlemøderne 
 – det er spændende”

Elev: 
”Det er dejligt og givende at være med til møder”

Bruger/pårørende råd:
”Dejligt at der bliver kigget på arbejdsgange,  
så jeg ved, at min mor får den bedste behandling”

High-lightes
”Det er ikke nok at sige, at vi gør det – vi skal 
vise det i vores handlinger”

1. 15.30-vagten varetager funktionen undtagen tirsdag, hvor en af rehabs 
 sygeplejersker varetager funktionen.

2. Ansvarlig for uddelegering af opgaver om morgenen: kalenderopgaver, 
 HUSK Braden, opgaver i Nexus og andre opgaver i løbet af dagen.

3. Ansvarlig for, at alle HUSK-tjeklister tages med ud i plejen og ikke ligger
 tilbage på kontoret.

4. Ansvarlig for at opdatere medarbejdertavlen

5. Tjekker korrespondance-meddelelser kl.10 og kl.14

6. Kl.12 laves næste dags plan  inkl. lave kørelister i Nexus.

7. Leder tavlemødet kl.13.30

8. Ansvarlig for ændringer på tavler og indsamling af relevante data 
 (HUSK-tjeklister, Braden (risiko/revurdering) og tryksårskalender

At fremme patientsikkerhedskulturen i Brøndby Kommune, 
således at utilsigtet skade på borgerne undgås. Med en tryg 
og sikker patientsikkerheds-kultur øges borgernes sikkerhed 
og skader vil dermed kunne forebygges.  

Med den rette observation af borgeren og med de ret-
te handlinger kan personalet være med til at forhindre, at 
tryksår opstår eller forværres.

Kan afholdelse af daglige tavlemøder i Brøndby Kommune 
bidrage til, at medarbejdernes observationer systematisk 
indgår i handleplaner for borgerne og dermed forebygger ri-
sikoen for tryksår?

Kontaktinfo

 

Opstramning på afholdelse af 
tavlemøder efter dagsorden 
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Uge 

Team GoSafe - andelen af situationer, hvor HUSK gennemføres 
(ugentligt) 

Resultater
Tavlerne giver en synlig og gennemsigtig  
læringskultur. 

Godt støttet af ledere og medarbejderne
imellem giver de daglige drøftelser ved  
tavlemøderne ejerskab til de tværfaglige 
beslutninger, der er udgangspunkt for en 
sammenhængende handleplan for den 
enkelte borger. 

Tavlemøderne giver struktur i det daglige 
arbejde. 

Den læring, der sker i situationen med 
tværfaglig deltagelse gør derudover 
medarbejderne stolte 

- samlet set det bedste udgangspunkt for, 
at borgerne får den mest hensigtsmæssige 
pleje og behandling. 

Kontekst
Siden 2017 har Ældre og Omsorg i Brøndby Kommune arbejdet med 
I sikre hænder. Brøndby er en kommune på Vestegnen med ca. 35.000  
indbyggere. Der har indtil nu været fokus på Tryksårspakken på  
kommunens 3 ældrecentre, hvor der i alt er tilknyttet ca. 285 borgere.

Mia Linda Møller, centerleder og assisterende projektleder: milim@brondby.dk 
Lene Nilsson, sundhedsfaglig konsulent og projektleder: lno@brondby.dk 


