
Spredning af klinisk pakke fra pilotenhed  til 4 plejecentre 

Baggrund: 

På baggrund af deltagelse i projekt I sikre hænder, har Syddjurs Kommune 

valgt en spredningsstrategi, der kan medvirke til at skabe en forbedringskultur 

indenfor Sundhed og Omsorg. Et plejecenter var pilotenhed for implemente-

ring af tryksårspakken  og der blev i starten brugt lang tid på, at få forståelse 

og struktur på forbedringsarbejdet. 

Formål: 

 At  udvikle en prototype til 

spredning af kliniske pakker 

i plejecentre, der  under-

støtter flow. 

Intervention 

Efter forskellige sprednings afprøvninger  ser  spredningsinterventionen 

således ud: 

 Etablering af risikotavler og forbedringstavle 

 Forbedringsteam på tværs af vagtlag og afsnit 

 Daglige  tavlemøder i afd. 

 Ugentlige forbedringsteamsmøder  

 Studiebesøg  i pilotenhed   

 Kompetenceudvikling i forbedringsmetoder og kliniske pakke 

 Udpeg dataansvarlig medarbejder 

Læring  fra spredning 

Det rette hold: At få sat det rigtige forbedringsteam på tværs af vagtlag 

og afd. er vigtigt i forhold til, hvor hurtig forbedringsarbejdet kan foregå, 

med særligt fokus på at fastholde ugentlige forbedringsteamsmøder. 

Daglige tavlemøder skaber et fælles  overblik og struktur  for det daglige 

forebyggelses arbejde—her indsamles data og  der deles læring. Dataan-

svarlig skal udpeges  blandt medarbejdere og ikke blandt driftsledere 

Fælles mål: At både ledere og kvalitetsansvarlige sygeplejersker har væ-

ret afsted på daglig ledelse af forbedringer, har haft stor effekt for frem-

drift, hvor studiebesøg giver et billede  af, hvordan man kommer i gang 

med forbedringsarbejdet. Undervisning i det faglige indhold i de kliniske 

pakker  udføres af den nye enhed til alle vagtlag. Pilotenheden skal  

”ligne ” dem de spreder til, så der kan skabes genkendelighed i den dag-

lige praksis.  

Resultatet: 

3 plejecentre har implementeret 

tryksårspakken til hele plejecentret.  

Et plejecenter  med 42 borgere opnå-

ede implementering på  6 mdr. Et  ple-

jecenter  fik  spredt  til 1 hus på  12 

mdr.  

Konklusion: 

Hvis spredning skal være vellykket, er 

det en væsentlig forudsætning at ha-

ve fokus på medarbejderkapacitet, 

kompetencer og strukturelle forhold. 

Ledere og medarbejdere skal have 

samme mål, som med fordel kan fast-

holdes med tavlemøder. 

Ny afprøvning 

Valg af pakke med udgangspunkt i  

brændende platform. 
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