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Sønderborg har vundet
kampen mod tryksår
Med enkle midler har Sønderborg Kommune stort set udryddet
tryksår og medicinfejl, mens antallet af fald er halveret. For Viggo
Marcussen er den største sejr, at han ikke er faldet siden februar.

tekst GITTE JOHANSEN /// fotoMARIA TUXEN HEDEGAARD

Social- og sundhedsassistent Randi
Feddersen hjælper Viggo Marcussen
ud af sengen efter hans formiddagslur.
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S ønderborg Kom-
mune har bevist,
at det kan lade sig
gøre at udrydde
tryksår og medi-
cinfejl i ældreple-
jen ved at ændre
arbejdsgangen og
arbejde systema-

tisk. Sammenmed fire andre kom-
muner har Sønderborg siden 2013
arbejdet med patientsikkerhed i
projektet “I sikre hænder”. Et pro-
jekt der har vist markante resulta-
ter. I alle fem kommuner er antal-
let af tryksår, medicinfejl, fald og
infektioner raslet ned, og projektet
har opnået stor anerkendelse både
nationalt og internationalt.
I Sønderborg er antallet af fald hal-
veret, og hjemmeplejen har fejret
både 750 dage uden tryksår og 300
dage udenmedicinfejl. Resultaterne
er opnået med enkle metoder, som
tavlemøder, systematisk opfølgning
og daglig monitorering af borgernes
helbred.
– Der må ikke være forskel på, om
det er Katrine eller Hanne, der er på
arbejde. Borgerne skal modtage den
samme behandling. Det forventer vi
også på en hospitalsafdeling, siger
Hanne EllegaardMiang, kvalitets-

konsulent i Sønderborg Kommune.
I sikre hænder handler i bund og
grund om at give en god og sikker
ældrepleje – hver gang. Der må ikke
være smuttere, og der må ikke være
forskel på mandag og torsdag. Det
kræver god kommunikationmellem
hjælperne og sygeplejerskerne, og
det kræver, at alle er med.
– Projektet har givet en systematik,
som betyder, at alle gør det samme,
og det har løftet fagligheden. Vi er
afhængige af hinanden. Det er afgø-
rende, at de, som har vagten næste
dag, også ved, hvad de skal gøre ved
et fald eller et begyndende tryksår.
Det er den systematiske indsats,
som virkelig løfter fagligheden, si-
ger hjemmesygeplejerske Christel
Braüner Sørensen.
Personalet måler blandt andet på
antal dage uden tryksår og medicin-
fejl. Da projektet begyndte, var må-
let 300 dage uden tryksår. Lige før
sommerferien var der gået 750 dage
uden tryksår.
– Vi var rigtig stolte, da vi var oppe
på 750 dage. Det giver rigtig meget
livskvalitet til borgerne. Og så giver
det kage til os, siger social- og sund-
hedsassistent Randi Feddersen og
henviser til de mange kager, som
Hanne EllegaardMiang har måttet

diske opmed, hver gang gruppen
har nået et nyt mål.

Viggo fik et tryksår
Det var ude hos ViggoMarcussen, at
et lille lusket tryksår på hælen betød,
at Sønderborg ikke nåede længere
end de imponerende 750 dage uden
tryksår i denne omgang.
– Det var drøn ærgerligt, men så
tæller vi bare op fra nul igen. Vi
skal jo lære af vores fejl, og Viggos
sår havde skjult sig som hård hud
på hælen. Noget som typisk kan
ske, når man lider af diabetes 2. Nu
passer vi ekstra godt på. Vi smører
såret og holder det tørt, forklarer
Randi Feddersen, som kommer næ-
sten dagligt hos ViggoMarcussen.
Og det lille sår er da heller ikke
noget, som får hverken Viggo eller
hans koneMargrethe til at klage
over hjemmeplejen.
– Jeg har været på nettet og læst om
sukkersyge og hæle, så nu prøver
vimed en ny creme. I fjernsynet er
de så utilfredse og brokker sig.Men
vi har ikke noget at klage over, slår
MargretheMarcussen fast.
Gennem 54 år harMargrethe og Vig-
go boet sammen på gården uden for
Sønderborg. Før i tiden var der både
køer og grise på gården. Nu er det

– Hun gør en
stor indsats for
at passe godt på
mig, siger Viggo
Marcussen om sin
80-årige hustru
Margrethe. Sam-
men har de fire
børn og otte bør-
nebørn, som alle
bor tæt på.

Alle gør det
samme. Det er

den systematik, som
løfter fagligheden.
Christel Braüner Sørensen,
hjemmesygeplejerske.
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– Jeg nyder udsigten hver dag. Det er god jord.
Længere nede er der lerjord. Og bag træerne for
enden af marken er der fasaner og harer, siger
Viggo Marcussen, der har boet på gården sammen
med Magrethe i 54 år.
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slutmed kreaturer, og de 50 tønder
land passer en datter og svigersøn.
Indkøb, huset ogmadlavning klarer
Margrethe stadig.
Og så hjælper hunmed at passe på
sin 82-årige ægtemand, der er ramt
af både diabetes og Parkinson. Han
får en lur formiddag og eftermiddag
og ligger derformeget i sengen. Sam-
menmed hjemmeplejen gørMargre-
the sit til, at der ikke skal komme fle-
re tryksår. Hun har blandt andet syet
betræk til de trykaflastende puder,
somViggo bruger under fødderne.
–De er lavet af plastik og har ikke
noget betræk.Det er ikke godtmed
plastik direktemodhuden, og derfor
har jeg syet betræk af noget gammelt
sengetøj, sigerMargretheMarcussen.
Viggo får besøg af hjemmeplejen fire
gange omdagen, og da han er i risiko
for tryksår, skal personalet hver dag
tjekke for tegn på tryksår.
–Det er blevet en helt naturlig del
af arbejdet, somalle skal huske hver
eneste dag, sigerRandi Feddersen,
der er en af tovholderne på projektet.

Stolt af mit arbejde
Randi Feddersen har arbejdet som
social- og sundhedsassistent i Søn-
derborg Kommune i otte år og har
været med til at bygge projektet op
fra bunden.
– Det er hjælperne og assistenterne,
der er ude hos borgerne hver dag, og
det er afgørende, at vi kan se menin-
genmed de nye metoder. Vi går ikke

I SIKRE HÆNDER
• Projektet “I sikre hænder” skal
give borgerne i ældreplejen en
mere sikker pleje og behandling
ved at reducere tryksår, medicin-
fejl, fald og infektioner.

• I 2013 begyndte projektet i fem
kommuner: Frederiksberg,
Lolland, Sønderborg, Viborg og
Thisted.

• 13 nye kommuner gik sidste år i
gang med at implementere de
systematiske metoder.

• Dansk Selskab for Patientsikker-
hed, KL og Sundheds- ogÆldre-
ministeriet står bag projektet.
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værdi både for den enkelte og sam-
fundsøkonomien, siger Christel
Braüner Sørensen, der har arbejdet
som hjemmesygeplejerske i Sønder-
borg i 17 år.
Faldpakken betyder, at alle fald skal
registreres, og at der laves en såkaldt
straks-vurdering: Mangler den æl-
dre for eksempel væske, eller er der
en ubehandlet infektion, som skal
behandles her og nu?
Efterfølgende tilbydes borgeren en
faldudredning, hvormedarbejderne
systematisk forsøger at finde årsa-
gen til faldet. Det kan være prakti-
ske ting som små tæpper eller løse
ledninger. Ellermåske er der brug for
lyssensorer, som tænder lyset auto-
matisk, når denældre borger står
op for at gå på toilettet omnatten.
Det kan også være nødvendigtmed
en snak om alkohol. Det kan handle
om enældre dame, der altid har nydt

længere bare på arbejde og hjem
igen. Vi går på arbejde og yder en
indsats, som vi er stolte af. Det giver
så meget arbejdsglæde, siger Randi
Feddersen.
En kæmpe tavle er en central del af
arbejdet. Her står alle de borgere, der
er i risiko for at udvikle tryksår, og
det er beskrevet, hvad der skal huskes
hos den enkelte borger. Det kan være
en særlig creme eller trykaflastende
puder. Når dagens besøg er afsluttet,
skal alle forbi tavlen og sætte deres
initialer, somdokumentation for at
alt er husket. På denmåde kan per-
sonalet hele tiden følge, omborgerne
får den rette pleje og behandling.
– Vi dokumenterer rigtig meget,
men det føles meningsfuldt, fordi vi
kan se, det virker. Det er ikke bare
”papir, papir, papir”. Vi kan i det
daglige mærke, hvordan den daglige
systematiske dokumentation løfter
det faglige niveau og betyder, at vi
giver borgerne den rette behand-
ling, siger Randi Feddersen.
HanneEllegaardMiang har gennem
flere år arbejdet som sygeplejerske på
et sygehus.Hun giver et bud på, hvor-
når dokumentation givermening.
– Forbedringsarbejdet indbefatter,
at personalet løbende og systema-
tisk indsamler data om hver enkelt
borgers helbred. Det lyder umiddel-
bart som en ekstra byrde, men det
oplever personalet ikke. Det skaber
motivation, fordi medarbejderne
kan bruge tallene konkret i deres
daglige arbejde med at forbedre ple-
jen og behandlingen. Medarbejder-
ne har dokumentationen i hånden
med det samme. Hvis fru Nielsen
fik et tryksår i går, følger vi op med
det samme. Vi ved, hvem der var på
arbejde og ser på, om der er noget, vi
kunne have gjort anderledes, siger
Hanne EllegaardMiang.

Op at tisse i mørke
Sønderborg har også haft succes
med at forebygge fald og har reduce-
ret antallet med 50 procent.
– Et fald kan være meget alvorligt.
Ældre kan have svært ved at komme
sig efter for eksempel et hoftebrud.
Samtidig koster et brud på hoften
samfundet 200.000 kroner. Når vi
kan undgå fald, har det derfor stor

Tavlen giver et
hurtigt overblik
over de ældre,
der er i risiko for
tryksår. Tavlerne
øger både kvali-
teten af plejen og
arbejdsglæden.
Det er kvalitets-
konsulent Hanne
Ellegaard Miang,
hjemmesygeple-
jerske Christel
Braüner Søren-
sen og social- og
sundhedsassi-
stent Randi Fed-
dersen enige om.

Jeg har fået så
meget arbejds-

glæde. Vi går på arbej-
de og yder en indsats,
som vi er stolte af.
Randi Feddersen, social- og
sundhedsassistent

Dermå ikke
være forskel

på, om det er Katrine
ellerHanne, der er
på arbejde. Borgerne
skal have den samme
behandling.
Hanne EllegaardMiang,
kvalitetskonsulent
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et glas rødvin om aftenen,men som
ikke længere kan huske, om hun har
fået et enkelt eller flere glas ogmå-
ske nu skal have alkoholfri vin.
Ernæring og kost er et andet emne,
som hyppigt går igen. Mange ældre
er underernærede og mangler der-
for muskelstyrke.
–Mangeældre er småtspisende,
og det er ikke nok, atmaden bliver
serveret. Vi skal også følge op på, at
maden bliver spist, forklarer Christel
Braüner Sørensen.
Medicinskabet kan også trænge til
en gennemgang. Det sker ofte sam-
menmed egen læge ellermed hjælp
fra apoteket. En del ældre fårmange
forskellige slagsmedicin, somhver
for sig eller sammen kan gøre denæl-
dre konfus eller svimmel.
–Ældre blivermeget påvirkede af so-
vemedicin og psykofarmaka, og der-
for forsøger vi at få dem til at stoppe

i februar, hvor han faldt på gårds-
pladsen, da han var ude og gå med
en fysioterapeut.
– Jeg faldt lige ned påmine knæ, og
fysioterapeuten kunne ikke få mig
op igen. Det var Valentinsdag, og det
var frost og koldt, fortæller Viggo
Marcussen.
Viggo fik et hul på knæet, somvar
lang tid omat hele, og for at undgå
flere fald blev der sat indmed træning
ogmedicingennemgang. I dag træner
hjemmeplejenmedViggoMarcussen
femgange omugen, så han kan vedli-
geholde sine færdigheder.
– Jeg kan godt lide, når de kommer
og trænermedmig. Jeg skal ikke
bare sidde her. Jeg skal op og i gang,
siger ViggoMarcussen.
Gennemgangen af hansmedicin før-
te til, at han kom afmed blodtryks-
medicinen,men til gengæld fik øget
sin Parkinson-medicin betydeligt.
– Jeg have hørt om en ny slagsmedi-
cinmod Parkinson i radioen. Det vil-
le jeg gerne prøve.Men den nyeme-
dicin skal først afprøves, så den kan
jeg ikke få endnu.Men jeg har fået en
anden slags, og det har hjulpet rigtig
meget. Jeg er blevetmere sikker på
benene. Det er rigtig dejligt, og siden
Valentinsdag har jeg ikke været nede
på knæ, siger ViggoMarcussen.
Et godt bentøj betyder meget – også
selvom det ikke bliver til jagt som i
gamle dage. Til hverdag nyder Viggo
naturen fra husets bedste plads
med udsigt over markerne og helt
ned til skoven. Men når solen rigtig
varmer, vil han gerne ud i krogen på
gårdspladsen.

I sikre hænder hver dag
”I sikre hænder” begyndte som et
projekt i fem kommuner. Sidste år
meldte 13 nye kommuner sig under
fanen, og forhåbningen er, at den
systematiske arbejdsmetode i nær
fremtid er en naturlig del af arbej-
det i ældreplejen over hele landet.
– I Sønderborg kalder vi det ikke
længere et projekt. Nu kalder vi det
et kvalitetsprogram. Et projekt stop-
per igen, og det gør det her ikke. Det
er en del af vores daglige drift. Alle
ældre skal have en sikker pleje hver
dag, siger Hanne EllegaardMiang.•
gij@kl.dk

med for eksempel sovemedicin. Det
kan også være en borger, somhar tabt
20 kilo og derfor skal sættes ned i do-
sis af blodtryksregulerendemedicin,
sigerChristel Braüner Sørensen.

Viggo faldt på Valentinsdag
ViggoMarcussen har også været en
del af faldpakken. Han var nemlig
begyndt at gå og falde. Værst var det

Kløft mellem
viden og pleje
– Den viden
om pleje og be-
handling, som
sundhedsvæ-
senet har, bliver
ikke altid brugt
systematisk og
konsekvent. Der
er en kløft mellem
viden og ydelser.
“I sikre hænder”
går ud på at give
personalet i æld-
replejen metoder,
der sikrer, at den
eksisterende vi-
den tages i brug
i fuldt omfang, så
alle borgere får
gavn af den, og
kvalitetskløften
lukkes.

Dansk Selskab
for Patient-
sikkerhed om
grundtanken bag
”I sikre hænder”

SAGT
OM

DEN GYLDNE SKALPEL
Som den første i den kommunale
sundhedssektor modtog Sønder-
borg Kommune i 2015 Den Gyldne
Skalpel for arbejdet med at forbed-
re patientsikkerheden i ældreplejen
gennem projektet “I sikre hænder”.
Prisen uddeles hvert år af Dagens
Medicin for nytænkning af arbejdet
med kvalitet i sundhedsvæsenet.


