Sundhedsfaglig
status og læring
– Få overblik over kvaliteten i jeres praksis
Type2dialog hjælper med at omsætte de sundhedsfaglige
udfordringer til læring og løsninger.

og sundhedsfaglige opgaver, der
tager udgangspunkt i kompetencer
og lokal praksis.

Hvordan håndterer I de
sundhedsfaglige opgaver i jeres
pædagogiske dagligdag?
På landets botilbud bliver der dagligt løst komplekse og krævende
opgaver, så udsatte børn og unge
får en god hverdag, men øje for
både trivsel og udvikling. 19% af
de tilbud, der i 2018 fik besøg af
Det Risikobaserede Tilsyn, havde så
store mangler i deres sundhedsfaglige praksis, at det reelt kan skade
de mennesker, de tager sig af.

Type2dialog kan hjælpe jer med:
• At jeres medarbejdere er trygge
i opgaveløsningen og at de har
de nødvendige kompetencer til
at udføre de sundhedsfaglige
opgaver.
• At I som ledelse – med ansvar for,
at den sundhedsfaglige behandling varetages forsvarligt – har
den nødvendige viden, instrukser
og systematik i jeres sundhedsfaglige arbejdsgrundlag.
• At I som organisation får redskaber til selv at foretage en løbende
kvalitetssikring, så uhensigtsmæssige rutiner og praksisser stoppes
i tide, før de udvikler sig til kritiske
problemer.

Det stemmer overens med vores
erfaringer, der især viser mangler vedrørende håndtering af
medicin, journalføring, instrukser
og hygiejne. Vores erfaring er
at mange ikke-sundhedsfagligt
uddannede medarbejdere er
utrygge i forhold til, hvordan
de skal handle og hvad de skal
observere og dokumentere.

Hvordan kobles det socialpæda
gogiske med det sundhedsfaglige?
Både ledere og medarbejdere er
underlagt sundhedsloven og har
en vigtig opgave med at sikre en
kvalificeret indsats. Derudover vil en
helhedsorienteret tilgang til børn og
unge indeholde sundhedsfaglige
aspekter som fx medicin, hverdagshygiejne, opsporing og opfølgning
på symptomer. Men hvordan gøres
dette i praksis? Pædagoger skal
ikke blive sundhedsfaglige eksperter, men der kan gøres meget,
hvis man har modet til at afdække
nuværende praksis og prioritere
at børn og unges trivsel både
understøttes social- og sundhedsfagligt. Der mangler ofte en faglig
vurdering af hvor og hvordan,
der skal sættes ind og på hvilken
måde indsatsen opkvalificeres. Det
kan skabe en kobling mellem de
socialpædagogiske medarbejdere
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Samlet set betyder det at I som
organisation har styr på de sundhedsfaglige opgaver og krav, så det
går ind og styrker det pædagogiske
arbejde.

Type2dialog yder bl.a.
rådgivning i forhold til:
Medicin: Medicinprocessen
er kilde til fejl og spildtid for
medarbejdere, men er essentiel for at sikre barnet og den
unges trivsel og udvikling.
— Sammen med jer laver vi
analyser af arbejdsgange og giver
konkrete anbefalinger, der k an kvalificere jeres indsats yderligere eller
gøre arbejdsgangene mere smidige. Derudover gennemgår vi jeres
praksis for hvordan den medicinske
behandling understøtter barnet eller
den unges hverdag med afsæt i
medicinpædagogiske metoder.
Hygiejne: Afdækning af borgernære arbejdsgange af jeres hverdagshygiejne i praksis.
— Sammen med jer kortlægger vi
kritiske arbejdsgange og bidrager til
at I skaber en god hverdagspraksis,
hvor I fx bryder smitteveje.
Før-under-efter tilsyn: Type2dialog
udfører en gennemgang af jeres
sundhedsfaglige praksis, der giver
et fagligt overblik over kvaliteten
og hvordan denne kan udvikles så
den passer til jeres organisation og
målgruppe.
— Sammen med jer gør vi jeres tilbud klar til Det Risikobaserede Tilsyn
eller hjælper når påbuddet har ramt
og der er behov for et hurtigt og
kvalificeret løft i kvaliteten.
Type2dialog kan med kort varsel
stille et kompetent hold, der kan
give konkret sparring på arbejdsgange i medicinhåndtering, hygiejne eller i dokumentationen. Vi
tilrettelægger et program sammen
med jer, så vi kan gennemgå jeres
praksis og komme med direkte
feedback, der både skaber læring
hos de involverede medarbejdere
og øger kvalitet og effektivitet i
indsatsen.

Hvordan
 rbejder I med
a

medicin, hygiejne og
sundhedsfaglige
ydelser?

Vi tager udgangspunkt i gældende
lovgivning på området og giver
jer en grundig vurdering af hvor
jeres sundhedsfaglige praksis kan
forbedres.
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Hvorfor Type2dialog?
• Vi har dybdegående kendskab
til både den sundhedsfaglige og
pædagogiske praksis, både fra
praksis og teoretisk. Vi forstår
virkeligheden på bostederne fra
vores mange opgaver som konsulenter og sparringspartner i over
halvdelen af landets kommuner.
• Vi har stor erfaring med at
designe tilsyns- og auditprocesser. Herunder med at udforme
målepunkter og indikatorer og
knytte data til dem på måder,
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der sikrer robuste metoder og
dermed høj datakvalitet.
Vi har de nødvendige farmaceu
tiske, sygeplejefaglige og pædagogiske kompetencer.
Vi løser opgaver, hvor kombinationen af dyb faglig indsigt og
stærke metodiske kompetencer
tilfører størst mulig værdi til vores
kunder.
Vi tror på videndeling og kompetenceudvikling og har som
mål at styrke bostedernes egne
kompetencer og skabe ejerskab
for projektet.
Vi er kendt for at indgå i et tæt,
arbejdsomt og forpligtende partnerskab med vores kunder – med
stærke relationer og resultater til
følge.

Vil du vide mere?
– så kontakt Søren eller Nanna
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