
Overblik og læring igennem triage- og tavlemøder
HUSK er blevet en naturlig del af hverdagen

Da Strandhøj blev en del af projektet ”I sikre 
hænder”, startede vi med tryksårspakken.

Forbedringsteamet så hurtigt et behov, for at 
integrere tryksårsforebyggende arbejde ifm. vores 
triage og triagetavler. 

Her startede udviklingen af vores whiteboard
triagetavle, hvor vi indarbejdede redskabet ”HUSK”. 

Efter flere afprøvninger og justeringer, blev der 
fundet en model, som i dagligdagen gav et samlet 
overblik over beboerne og som skabte læring og 
opmærksomhed for medarbejderne. 

Et ønske om at kunne inddrage data fra EOJ i vores 
tavlemøder gjorde, at vi kom i kontakt med et firma 
som hedder Incare. Det gør at vi i dag, har en 
elektronisk triage tavle, hvor vi kan hente udvalgte 
data fra Nexus, men også selv har indflydelse på 
hvilke indsatser, der skal være opmærksomhed på, 
på vores triage tavler. 

Kontakt informationer
Helsingør Kommune, Plejehjemmet Strandhøj
Marianne Krath Steeley: mks46@helsingor.dk  Anja Erikson: eri04@helsingor.dk 

Faglige gevinster

Skaber fokus på det 
daglige arbejde med 

HUSK og forebyggelse 
af tryksår. Resultatet 
af dette ses i vores 

data omkring HUSK.

Medarbejderne 
udtaler at triage

tavlerne og møderne 
giver et godt overblik 

over beboerne

Større data sikkerhed, 
efter at være 
overgået til 

elektroniske tavle, da 
der skal bruges 
personligt login. 

At vi kan genbruge 
data fra Nexus

Billede til venstre, 
viser vores triage
tavle som vi 
startede med.

Billedet til højre viser 
tavlen med 
indarbejdet HUSK.

Medarbejderne 
udtaler at det giver 

en større faglighed, at 
der er mulighed for at 
sparre med hinanden 
og andre faggrupper 
til triage møderne.

Medarbejderne 
oplever ikke at der 

har være 
udfordringer i at 

overgå til den 
elektroniske tavle, 

idet arbejdsgange og 
faglighed var 
indarbejdet.

Ufordringer

• Pt. Har vi kun en 
tavle til rådighed, 
som flere afd. Skal 

deles om. 
• Ustabilitet i driften 

af softwaren. 
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