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02_Formål
• At sikre en målrettet og systematisk sundhedsfaglig indsats på de
kommunale botilbud. Tidlig opsporing af fysisk/psykisk sygdom/forværring,
herunder forebygge ind-og/eller genindlæggelser.

• At kende til medicinsk behandling, virkning/bivirkning, af fysisk/psykisk
sygdom, med fokus på tidlig opsporing.
• At udvikle det socialpædagogiske personales kompetencer, så de kan
arbejde systematisk med observation og handle på observationer og
symptomer, og i dette arbejde gøre brug af ”TOBS” og ”triagering” som
hjælperedskaber.

Et samarbejdsprojekt på tværs af ”Det sundhedsfaglige område” og ”Det specialiserede socialområde”
Sundhed og Omsorg

”Nye” begreber og værktøjer

Sygepleje

Hjemmepleje

Plejehjem

VAR procedurer
TOBS og Triagering
FS III (Fællessprog III)
ISBAR
Medicininstruks
Kompetenceoversigt
Genoptræning

Det social
faglige område

Viften

Bo&Aktiv

Døgn Psyk
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• Undervisere
• SOSU skolen Fyn, Efter-videreuddannelsen (Karlinna og Marianne)
• Lokale apoteker (Ringe og Fåborg) (Marianne og Svetlana)
• Kollegaer fra ”Det sundhedsfaglige område” (Berit og Tina)

4 forløb med i alt 18 hold
Forløb 1: Bo& Aktiv, ( 5 hold), (efterår 2018 + 1. halvår 2019)
Forløb 2: Viften, (2. halvår 2019)
Forløb 3: Døgn Psyk, (2. halvår 2019)
Forløb 4: Det socialfaglige område, (2. halvår 2019 eller 1. kvartal 2020)

Forløb 1: Bo & Aktiv
5 hold undervises i perioden oktober 2018-juni 2019
Deltagere (blandes på kryds og tværs af Bo&Aktiv)
• Pædagoger og medhjælpere
• SOSUassistenter og sygeplejesker (sundhedsfagligt personale)
• Afdelingsledere

Hold 1 er afsluttet !
Har I alle modtaget invitationer til dag 1-2-3-4 og 5 i jeres kalender ?
Og ved I hvilket hold I er på?

Forløb BO&AKTIV
Kick off
Januar 2019
Alle deltager
Lunden

Pegasus

Egebo

Egeparken

Dag 1-2-3-4-5
Januar-April 2019
Dag 1,2,4: Minus sundhedsfagligt personale
Hold 2
Deltagere fra Lunden, Pegasus, Egebo og
Egeparken
Hold 3
Deltagere fra Lunden, Pegasus, Egebo og
Egeparken
Hold 4
Deltagere fra Lunden, Pegasus, Egebo og
Egeparken
Hold 5
Deltagere fra Lunden, Pegasus, Egebo og
Egeparken

Dag 6 Opfølgning
Maj-Juni 2019
Alle deltager
Lunden
Lunden
Pegasus

Egebo
Egeparken

Kick Off, SOSUskolen (på matriklen) alle deltager
Dag 1, SOSUskolen (CAI) pæd & hjælpere + afd. leder
Dag 2, SOSUskolen (CAI) pæd & hjælpere + afd. leder
Dag 3, FMK (CAI) pæd & hjælpere + sundhedsfagligt personale + afd. leder
Dag 4, Apotek (CAI) pæd & hjælpere + afd. leder
Dag 5, SOSUskolen & FMK (CAI) pæd & hjælpere + sundhedsfagligt personale + afd.
leder
Dag 6: Opsamling; SOSUskolen & FMK ( på matriklen) alle deltager
alle = pæd & hjælpere + sundhedsfagligt personale + afd. leder

06_Aktiviteter og metoder
• Del 1: Undervisning
• Del 2: Udarbejdelse af
• TOBS og triagerings skemaer
• Udvikling af E- læringsprogram, (NB !)
• til brug for nyt personale
• til brug for genopfriskning af eksisterende personale

• Udarbejdelse af test (Mutipli choise), til prøvning af personalets viden efter endt
undervisning (NB !)

Et samarbejdsprojekt på tværs af ”Det sundhedsfaglige område” og ”Det specialiserede socialområde”
Sundhed og Omsorg

”Nye” begreber
”Nye”
og værktøjer
begreber

Sygepleje

Hjemmepleje

Plejehjem

VAR procedurer
TOBS og Triagering
FS III (Fællessprog III)
ISBAR
Medicininstruks
Kompetenceoversigt
Genoptræning

Det social
faglige område

”Nye” værktøjer

Viften

Bo&Aktiv

Døgn Psyk

E-læringsprogram
Multichoise test
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08_Dokumentation
• Test af personalets viden, Mutipli choise
• Antal indlæggelser og genindlæggelser i perioden fra 1.1.201931.12.2019, forventet reduceret i forhold til tidligere 5 årig periode
• NB – forslag til måling af effekt er velkomne

07_Projektets bidrag til at øge kvaliteten i den
kommunale sundhedsindsats
• Borgerne sikres en bevidst systematisk vurdering af deres
fysiske/psykiske tilstand, fordi der udarbejdes systematisk screening
ved hjælp af konkrete arbejdsredskaber
• og det fører til at personalet kan iværksætte de indsatser der skal til
for at opspore begyndende fysisk/psykisk sygdom for at forhindre ind
og/eller genindlæggelser

