
KvaliCares 365 kvalitetskoncept er en komplet løsning til kvalitetssikring og kompetenceudvikling til personalet, der 
arbejder med pleje og omsorg. Konceptet er bygget op om årlige analyser og handleplaner, der sikrer målbar udvik-
ling og økonomisk besparelser i din organisation på jeres speci�kke indsatser og udfordringsområder.

Kvali e skoncepKC365
Kvalitetssikring af hjemmeplejen

Hvad får I ud af KC365 Kvalitetskoncept?

Et strategisk kompetenceudviklingsværktøj til 
sundhedsområdet, der sikrer konstant forbed-
ring af kompetenceniveauet i 
organisationen

Et system der medvirker til at lovgivningen på 
sundhedsområdet, bliver overholdt

At der til enhver tid kan udtrækkes rapport til 
eksempelvis Styrelsen for Patientsikkerhed med 
dokumentation for medarbejdernes kompeten-
ceniveau

Væsentlige besparelser allerede efter det 
første år

Lederen får nemt et overblik over medarbej-
derens kompetenceudvikling

Bedre pleje for den enkelte borger med 
udgangspunkt i deres virkelighed 

Mål- og dokumentérbar kompetenceudvik-
ling og uddannelse

”

”Vi har nu været en del af Kvalicares e-læringsprogram i 
kommunen det sidste år. Det har givet os en masse ny 
viden på sårområdet. Der er kommet mange positive 
tilbagemeldinger fra personalet der har gennemgået 
programmet. Da vi fik resultatet af såranalysen sidste år 
kunne vi sort på hvidt se, at det nytter noget med denne 
form for læring 
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KvaliCares analyse viste en høj gennemsnitlig 
skiftefrekvens på 3,6 ugentlige skift pr. sår og en høj 
forekomst af daglige forbindingsskift på 0,77 sår pr. 
1000 indbygger.

Analyse

Handleplan

Målet blev at stræbe efter en gennemsnitlig 
forekomst af daglige forbindingsskift på 0,10 sår 
pr. 1000 indbygger. 

Målsætning

Effektmåling

Vi udfører grundig dataindsamling og analyse på 
baggrund af besvarelser fra udvalgte medarbejdere for 
at �nde frem til status og konkrete udfordringer i jeres 
organisation. 

På baggrund af analysen sætter vi i samarbejde med 
ledelsen konkrete og målbare succeskriterier for jeres 
udvikling.  

Efter et år gennemfører vi igen en analyse for at følge 
op på om målsætningen er nået. Herefter laves nye 
målsætninger og handleplaner, så vi i fællesskab 
fortsat sikrer en sundhedsfaglig udvikling i organisa-
tionen. 

Handleplanen er vejen til at opnå de fastsatte succes-
kriterier. Vi udarbejder i samarbejde med jer en 
konkret plan, der skal sikre at målsætningerne nås. 
Det kan være kompetenceudvikling gennem e-læring 
og undervisning eller andre kompetencegivende 
aktiviteter. 

•   

•   

•   

Sygeplejersker samt social- og sundheds 
assistenter, med uddelegerede opgaver indenfor 
sårbehandling, skal gennemføre kurser om 
sårbehandling generelt og produkter til sårbe-
handling indenfor en 3 måneders periode

•   

•   

Social- og Sundhedshjælperne skal gennemfø-
re et kort kursus om forebyggelse af sår

Workshop og oplæg i produkter til sårbe-
handling afholdt af producenten

Fra en gennemsnitlig skiftefrekvens på 3,6 til 2,3 
ugentlige skift pr. sår

Fra en daglige forbindingsskift på 0,77 til 0,36 sår pr. 
1000 indbygger
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Kvalitet

KC365 Kvalitetskoncept Kundeeksempel
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Enkel kompetencestyring

Hvad kræver det af jer?
Implementeringen af KvaliCares 365 kvalitetskoncept er 
først og fremmest en strategisk beslutning. 
Konceptet er, takket være sin digitale natur, stort set selvkø-
rende, når først alt er sat op. 

Alle påmindelser, mails og ledelsesrapportering sættes op på én 
gang – nye medarbejdere tilmeldes endda automatisk, da 
systemet trækker på medarbejdernes stamdata. Dette gør også, 
at systemet altid er opdateret. 

Vores it-system giver værktøjer til dataindsamling, 
kompetencestyring og kursusadministration af 
både e-læring og aktiviteter. 

Du får desuden et lettilgængeligt overblik over 
kompetenceudviklingen på afdelings-, faggrup-
pe- og medarbejderniveau. 

Du har mulighed for at tilgå overblikket løbende, 
men kan også få rapporter på årsbasis.  

Kvali e skoncepKC365
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