
Rammerne:

Organisationen er Helsing Kommunes Hjemmepleje som er opdelt i 3 distrikter – der er ca. 2000 
borgere der modtager service- og sundhedslovs ydelser.

Vi har fokus på ét distrikt  med ca. 600 borgere, hvori der er tilknyttet et forbedringsteam.

Dette team arbejder med tryksårspakken ,- og således bliver alle risikoborgere HUSK-et hver dag.

Udfordringen:

Vi oplevede på vores tavlemøder, at flere medarbejdere ikke virkede interesseret eller helt forstod 
meningen med HUSK.

Dette gjorde, at flere medarbejder først ”HUSK-ede” deres borger under eller lige efter tavlemødet.

Vi ønskede et større engagement, nysgerrighed og viden om screeningen, for derved at opspore 
flest mulige risikoborgere og derved undgå tryksår.

Desuden var den faglige kvalitet af HUSK, tvivlsom, eftersom der ikke kunne redegøre for de enkelte 
elementer, ved tavlemødet efterfølgende.

Målet og midlet:

Vi ønskede at kvalificere den daglige HUSK og besluttede ikke at anerkende HUSK, der ikke var 
foretaget ude hos borgeren og hvor der ikke kunne redegøres tilfredsstillende efterfølgende. 
Velvidende at dette ville komme til at give et negativt udslag på dataindsamlingen omkring den 
daglige HUSK.

Vi indledte samtidig en praksisnær kompetence udvikling af alle SSH medarbejder, hvor der blev 
udarbejdet en procedure for HUSK og hvor et medlem af forbedringsteamet kørte ud til en 
risikoborger med medarbejderen og fik denne til at vise hvordan vedkommende udførte HUSK, 
efter proceduren.  Ved det efterfølgende tavlemøde fik den pågældende medarbejder mulighed for 
at beskrive den udførte HUSK og forklare om de nye ting vedkommende havde lært.

Der blev udstedt et certifikat, når medarbejderen kunne udføre opgaven tilfredsstillende. Nogle 
medarbejder skulle have praksisnær vejledning to gange for at kunne opnå et tilfredsstillende 
resultat.

Hvordan kunne vi se at det virkede?

Vores måling af resultater for interventionen har gået dels på procesindikatorer for om 
medarbejderne deltager mere fagligt ved tavlemøderne og på resultatindikatorerne, at vi når at 
opdage tryksår i kat. 1, inden de når at udvikle sig til kat. 2-4.

Vi har til dags dato haft 24 medarbejdere igennem praksisnær kompetenceudvikling, og planlægger 
vejledning for aften og nattevagter fremover.

Resultater

Det er tydeligt at det faglige niveau gradvist er steget ved tavlemøderne. I starten var der 
medarbejdere der gav udtryk for at de syntes det var ubehageligt at skulle ”kontrolleres” af en 
kollega, men efterfølgende har de fleste givet udtryk for, at det har været en god oplevelse og at de 
har lært noget.

Fremover

Den videre plan er at udbrede erfaringerne med den praksisnære kompetenceudvikling til også at 
omfatte det Hjemmepleje distrikt der arbejder med medicinpakken. Her vil vi lave praksisnær 
kompetenceudvikling på medicindispensering til alle sygeplejersker og social-og 
sundhedsassistenter.
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Kontakt informationer

Det fremgår af dataindsamlingen på 
HUSK, at antallet af godkendte HUSK 
indsatser som forventet faldt, da der 
blev stillet større krav til det faglige 

indhold, og som det fremgår at grafen 
er antallet af kvalificerede HUSK 

indsatser støt stigende.

Praksisnær kompetenceudvikling i 
HUSK

Helsingør Kommune Hjemmeplejen. Klostermosevej 101, 3000 Helsingør. Tlf.: 49282202
Judith Juhl Silberg  mail: jjs04@helsingor.dk
Forbedringsteam: Mikkel Poulsen, Simone Tjellesen, Carina Johansen
Forbedringsagent: Eva Barbara Sneum

Før vejledning

Ikke kvalificerede 
HUSK indsatser 

fravælges

Det er endnu ikke muligt 
at se et resultat på 

resultatindikatorerne.
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