
 

  

 

 
Projektskitse – Ernæring i I sikre hænder 

 
 

Baggrund:   

Regeringen og Dansk Folkeparti har i finansloven for 2019 afsat 5,0 mio. kr. 

til, at Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) udvikler og afprøver en me-

tode i regi af "I sikre hænder" med henblik på at begrænse uplanlagt vægttab 

og underernæring hos ældre, der modtager hjemmepleje eller hjemmesyge-

pleje i eget hjem eller på plejehjem.1  

 
Underernæring og uplanlagt vægttab er særlig udbredt blandt ældre i plejebo-

lig og i hjemmeplejen. Kost- & Ernæringsforbundet vurderede i 2014, på bag-

grund af en række danske og europæiske studier, at ca. 60 % af ældre i pleje-

bolig og i hjemmeplejen er i risiko for underernæring 2. En dansk undersøgelse 

fra 2012 fandt også, at 42 % af ældre i plejebolig i løbet af 6 måneder havde 

uplanlagt vægttab, hvilket kan være en indikator for underernæring3 .  

 

Forringet ernæringstilstand kan have en væsentlig betydning for den ældres 

sundhedstilstand. Underernæring fører ofte til en øget sygelighed og kan øge 

risikoen for fald og knoglebrud. Underernæring kan desuden øge behovet for 

hjælp til at udføre de almindelige dagligdags handlinger og det kan nedsætte 

livskvaliteten. Udover de sundhedsmæssige konsekvenser kan der være sam-

fundsøkonomiske konsekvenser ved underernæring og uplanlagt vægttab4.  

 

Det er et stort potentiale for, at en målrettet ernæringsindsats- og behandling 

af ældre borgere på plejehjem og i hjemmeplejen kan bidrage til at borgere 

med underernæring eller risiko herfor kan bevare evnen til at klare sig selv, 

holde sig raske og skabe livskvalitet.  

 

Kommunerne i Danmark har de seneste år haft et øget fokus på ernæringens 

betydning for ældre borgeres sundhed. Mange kommuner har i dag en mad- 

og måltidspolitik med mål og retningslinjer for, hvordan der følges op på 

                                                           
1 Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti: Finansloven for 2019 (30. november 2018) s. 15 

2 Arla og Kost- og Ernæringsforbundet (2014). Underernæring – Det skjulte samfundsproblem.  

3 Beck A, Damkjaer K og Simmons SF (2012). The relationship between weight status and the need for 

health care assistance in nursing home residents. Journal og Ageing Research & Clinicial Practice, 2012: 

1:173-8.  

4 Arla og Kost- og Ernæringsforbundet (2014). Underernæring – Det skjulte samfundsproblem. 
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Side 2 

ernæringsindsatsen hos ældre i plejeboliger mv. og i hjemmeplejen. Samtidig 

foreligger der en lang række publikationer med anbefalinger og beskrivelser af 

god praksis for ernæringsarbejdet og viden om forebyggelse, tidlig opsporing 

og ernæringsindsatser5.  

 

I kommunerne er det dog fortsat en udfordring at implementere og forankre ef-

fektive ernæringsindsatser i praksis og ofte mangler der en helhedsorienteret 

tilgang til at begrænse, forhindre og forebygge underernæring og uplanlagt 

vægttab – både klinisk, organisatorisk og ledelsesmæssigt.  

 

Der er således veldokumenteret viden for, hvordan underernæring og uplan-

lagt vægttab kan forebygges, men udfordringen er ofte, at denne viden ikke er 

implementeret pålideligt i arbejdsgange, der sikrer at borgerne får den be-

handling, vi ved virker. Der er således ikke etableret pålidelige systemer og en 

forbedringsplatform, der kan sikre den korrekte håndtering af ernæringsindsat-

sen overfor ældre borgere.  

 

Formålet med dette projekt er, på baggrund af viden på området at demon-

strere at det er muligt indenfor et år at udvikle og implementere en ernærings-

pakke og pålidelige arbejdsgange, der kan begrænse uplanlagt vægttab og 

underernæring hos ældre borgere på kommunale plejecentre og i den kommu-

nale hjemmepleje.  

 

Efter et år forventes det, at de deltagende kommunerne har:  

 

• Begrænset uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre borgere, 

der modtager hjemmepleje eller hjemmesygepleje i eget hjem eller på 

plejehjem og plejecentre mv. 

• Reduceret forebyggelige indlæggelser relateret til uplanlagt vægttab og 

underernæring hos ældre borgere, der modtager hjemmepleje eller 

hjemmesygepleje i eget hjem eller på plejehjem og plejecentre mv.  

• Implementeret sikre arbejdsgange og metoder, der kan anvendes i 

kommunen til at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring, der 

kan reducere antallet af forebyggelige indlæggelser  

• Implementeret eksisterende viden i arbejdsgange, der kan begrænse 

og forhindre uplanlagt vægttab og underernæring, og at erfaringer kan 

spredes og anvendes af andre kommuner  

• Udviklet fem konkrete forbedringsideer fra hver kommune, der kan 

spredes til og anvendes af andre kommuner  

• Opbygget et system, en organisering og en kultur for forbedring af kva-

litet og patientsikkerhed, som sikrer borgerne den rette pleje og be-

handling – hver gang!  

 
Projektet vil foregå i 5 kommuner, som har deltaget i I sikre hænder og som er 

fortrolige med at gennemføre forbedringsarbejde i ældreplejen med henblik 

på, at erfaringerne kan udbredes til andre kommuner.  

                                                           
5 Sundhedsstyrelsen: Oplæg om ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient, 2017, s. 5 



 

 

Side 3 

 
 

Overordnet organisering  

Der er i finansloven for 2019 afsat 5 mio. kr. til at Dansk Selskab for Patient-

sikkerhed udvikler og afprøver en metode i regi af "I sikre hænder" med hen-

blik på at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre, der mod-

tager hjemmepleje eller hjemmesygepleje i eget hjem eller på plejehjem.  

 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed varetager den overordnede projektledelse 

og etablerer et projektsekretariat. Projektets styregruppe er den samme som I 

sikre hænders styregruppe og består derfor af de samme repræsentanter. Sty-

regruppen har således en ledelsesrepræsentant fra hhv. SUM, KL og Dansk 

Selskab for Patientsikkerhed. Projektlederen fra Dansk Selskab for Patientsik-

kerhed deltager i styregruppens møder. 

 

Styregruppen er et forum hvor projektsekretariatet løbende kan sparring og 

rådgivning i forhold til at drive projektet fremad mod de ønskede resultater. 

Styregruppen har en aktiv rolle i at omtale projektet i relevante fora og på den 

måde medvirke til spredning af projektet. 

 

Projektskitse 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) har siden 2007 gennemført en 
række nationale forbedringsprojekter heriblandt I sikre hænder, Patientsikkert 
Sygehus6, Sikker Psykiatri7, Sikker Sammenhæng8 og Sikkert Seniorliv 9. De 
løbende erfaringer fra selskabets forbedringsprojekter viser, at et accelleret 
forbedringsforløb på et år kræver:  
 

• At de involverede enheder og deres medarbejdere er komfortable med 

forbedringsmetoderne og allerede har etableret en struktur, en organi-

sering og en platform for at arbejde med forbedringer. 

• At der er en lokal projektleder, der driver forbedringsarbejdet fremad, 

som har et lokalt kendskab og kan skabe et vedvarende momentum 

på at skabe forbedringer. 

• At de involverede kommuner brænder for forbedringsarbejdet og ser 

det som en mulighed for at udvikle sig yderligere.  

                                                           
6 Sammen med TrygFonden og Danske Regioner stod Dansk Selskab for Patientsikkerhed bag projektet 

Patientsikkert Sygehus, som foregik i perioden 2010-2013. Sammen med Nordsjællands Hospital, Næst-

ved Sygehus, Kolding Sygehus, Hospitalsenheden Horsens og Sygehus Thy-Mors deltog i projektet. Over-

ordnede arbejdede de for at reducere dødeligheden med 15 % og utilsigtede skader med 30 % 

7 Målet med projekt Sikker Psykiatri var, at mennesker med psykisk sygdom får en sikker pleje og behand-

ling 

8 I projekt Sikker Sammenhæng er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Københavns Kommune og Bispe-

bjerg-Frederiksberg Hospital gået sammen om at styrke patientsikkerheden på tværs af sektorer. 

9 Lokale partnerskaber i Thisted, Faaborg-Midtfyn og Horsens kommuner og Dansk Selskab for Patientsik-

kerhed samarbejder om projektet Sikkert Seniorliv, der skal opspore og forebygge aldersdepression. 
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• Erfaringer med I sikre hænder og andre forbedringsprojekter viser, at 

det motiverer og skaber engagement hos deltagere, at de skaber re-

sultater som andre ikke har skabt, bl.a. ved at arbejde med en ny kli-

nisk pakke. 

• At de involverede kommuner afsætter ressourcer til forbedringsarbej-

det.  

• At ledelsen prioriterer forbedringsarbejdet og viser, at det har en høj 

prioritet. 

 

Det er de samlede erfaringer fra disse projekter, der lægges til grund for 

denne projektskitse.  

 

For at skabe de bedste forudsætninger for at opnå resultater for borgerne og 

pålidelige arbejdsprocesser kan det ikke anbefales at projektet har en kortere 

varighed end et år.  

 

Det er selskabets vurdering, at:  

 

• projekt skal arbejde om et fælles ambitiøst mål og en fælles løsning 

(patientsikkerhedspakke),  

• projektet organiseres som et såkaldt læringsnetværk  

• forbedringsmodellen er den metode, der anvendes til implementering 

 

Projektet vil desuden anvende en række kommunikations- og kampagneværk-

tøjer, som i andre lignende projekter har vist sig velegnede til at understøtte 

og sikre et stadigt engagementet igennem implementeringsperioden.  

 

Projektets metode - forbedringsmodellen 

Når nye arbejdsgange implementeres i en organisation, foregår det ofte ved, 

at der udarbejdes retningslinjer og planer ved skrivebordene. Retningslinjerne 

godkendes og implementeringen forventes at ske gennem information i orga-

nisationen.  

 

Når der lægges planer ved skrivebordet, forestiller man sig ofte en idealtil-

stand og er tilbøjelig til at tænke de enkelte processer isoleret. Man tror, man 

kan forudsige, hvordan arbejdsgange virker i praksis, men det holder sjældent 

stik og den traditionelle metode når sjældent en højere koplians end 60%. 

Derimod har det vist sig at forbedringsarbejdet hvor arbejdsgange udvikles, af-

prøves og tilpasses løbende af de medarbejdere, som er tæt på borgeren, gi-

ver en langt højere compliance og dermed højere sandsynlighed for at nå de 

forventede resultater. På den måde sikres det, at forbedringerne passer ind i 
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de lokale forhold, og at de har den ønskede effekt og ikke har uventede nega-

tive sideeffekter. Nedenstående model illustrerer de to forskellige tilgange 10.  

 
  
Projektet vil anvende forbedringsmodellen11 (Model for Improvement) som 

metode til implementering af pålidelige arbejdsgange, der kan bidrage til at be-

grænse uplanlagt vægttab og underernæring. Modellen er en meget anvende-

lig metode til at accelerere forbedringsprocesser og er med succes brugt både 

i Danmark og internationalt. Modellen er opbygget af tre spørgsmål og en 

PDSA-cirkel.  

 

                                                           
10 Reinertsen JL, Bisognano M, Pugh MD. Seven Leadership Leverage Points for Organization-Level Im-

provement in Health Care (Second Edition). IHI Innovation Series white paper. Cambridge, MA: Institute 

for Healthcare Improvement; 2008. 

11 Langley et al. (2009) The Improvement Guide  
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Projektets kommunikation  
Det er selskabets erfaring, at en målrettet kommunikations- og kampagneind-

sats, der sætter fokus på gode eksempler, historier og personer dels er med til 

at fremme entusiasme, videndeling og læring på tværs, og at sætte tempo på 

acceleration af forbedringsarbejdet. Dels er en aktiv kommunikationsindsats et 

vigtigt middel til at give inspiration til andre kommuner og derved understøtte 

spredningen af kendskabet til projektet og til de udviklede metoder til andre 

kommuner og andre dele af sundhedsvæsenet. En målrettet kommunikations-

indsats vil være et vedvarende fokus igennem hele projektet 

 

På hjemmeside vil fagligt materiale og nyheder være til rådighed for de delta-

gende kommuner (og andre kommuner). På samme hjemmeside vil der også 

være mulighed for at præsentere informationer og resultater på tværs af de 

deltagende kommuner med henblik på erfaringsudveksling, videndeling og 

gensidig inspiration. I forberedelsesfasen udarbejdes en detaljeret kommuni-

kationsplan for hele projektperioden. 

 

Projektets organisering - Læringsnetværksmodellen  

Læringsnetværksmodellen bygger på princippet om at læring sker på tværs af 

organisationer, og har været den grundlæggende projektorganisering i forbed-

ringsarbejdet i I sikre hænder, men også i andre forbedringsprojekter og i de 

nationale Lærings og Kvalitets Teams (LKT). Ligesom læringsnetværksmodel-

len internationalt set er en anerkendt måde at organisere forbedringsarbejde12.  

 

Et systematisk arbejdende læringsnetværk udveksler ideer, erfaringer og re-

sultater og mødes tværs af involverede enheder og organisationer.  

 

                                                           
12 The Breakthrough Series: IHI’s Collaborative Model for Achieving Breakthrough Improvement. IHI Innova-

tion Series White Paper. Boston: Institute for Healthcare Improvement; 2003. 
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Nedenstående skitse illustrer projektets faser som er beskrevet i den efterføl-

gende tekst. 

 

 

 

 
 

Forberedelsesfasen (marts, 2019-maj, 2019)  

I den forberedende fase opnås der konsensus om projektets mål, indhold og 

forløb og der udvikles en patientsikkerhedspakke for ernæring og der udvæl-

ges kommuner til projektet.  

 

Aktiviteter:  

 

• Konsensus om projektets mål, indhold og forløb  

• Udvælgelse af egnede kommuner fra I sikre hænder  

• Udvikling af en patientsikkerhedspakke om ernæring 

• Kommunikation   

 

Programmets mål, indhold og forløb i projektets styregruppe 

Efter dialog med projektets styregruppe fastlægger projektsekretariatet pro-

jektplanen for ernæringsindsatsen.  

 

Udvælgelse af kommuner fra I sikre hænder (april, 2019)  

Projektets sekretariat udvælger på baggrund af en faglig vurdering og efter di-

alog med projektets styregruppe de kommuner, der skal være en del af projek-

tet. Følgende kriterier vægtes i udvælgelsen af kommuner:  
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• Metodekendskab: Der lægges vægt på, at kommunerne, deres enhe-

der og deres medarbejdere har forbedringskompetencer, kapacitet og 

metodekendskab til stede i et omfang, der vil kunne understøtte et ac-

celereret forbedringsforløb på et år.  

• Ressourcer og ønske om at deltage: Der lægges vægt på om de in-

volverede kommuner har et ønske om at deltage i projektet og ser det 

som en mulighed for at udvikle sig yderligere. Der lægges desuden 

vægt på, at de involverede kommuner afsætter ressourcer til forbed-

ringsarbejdet.  

• Ledelsesopbakning: Der lægges vægt at ledere på alle niveauer har 

ønske om deltagelse i projektet og bidrager til at opbygge vilje til for-

bedringsarbejde  

• Resultater: Der lægges vægt på, at de involverede kommuner alle-

rede har demonstreret, at de kan accelerer forbedre resultater for bor-

gerne og at de kan accelerer spredning af prototyper, praksisser og 

metoder internt i kommunen.   

• Geografi: Der lægges vægt på en geografisk spredning på tværs af 

landet da geografisk nærhed og klyngesamarbejde kan være grundlag 

for at sprede erfaringer til hele landet.  

• Synergier eller konflikter med andre indsatser: Der lægges også 

vægt på, at projektet kan skabe synergi med andre indsatser internt i 

kommunen.  

 

Udvikling af patientsikkerhedspakke (april, 2019) 

En patientsikkerhedspakke er et antal evidensbaserede handlinger, som ud-

ført samlet for en bestemt borger/patientgruppe, medfører bedre resultater i 

forhold til målet om bedst mulig observation, pleje og behandling for bor-

gerne/patienterne. 

 

Pakkens formål er at sikre, at alle borgere/patienter modtager den pleje og be-

handling, som sundhedsfaglige eksperter på forhånd er enige om, er den rette 

ud fra den forsknings- og evidensbaserede viden, der findes på området.  

Pakken rummer altså ikke ny viden, men er et udtryk for systematisering og 

prioritering af den eksisterende best practice, som ofte i forvejen er beskrevet i 

vejledninger og retningslinjer.  

 

Projektsekretariat udvælger en række eksperter og ressourcepersoner, der 

har en særlig viden om ernæring, måltider, servering af måltider, spisesitua-

tion og andre emner der er relevante for at opnå målet om at begrænse under-

ernæring og uplanlagt vægttab for at udvikle en patientsikkerhedspakke. Ek-

sperterne bidrager med deres viden ved en heldagsworkshop for at drøfte 

pakkens indhold. Der udarbejdes efterfølgende en eller flere patientsikker-

hedspakke(r) med et antal evidensbaserede handlinger. 
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Kortlægning af det eksisterende system og de nuværende processer 

og arbejdsgange (april og maj, 2019) 

I denne fase – før det første fælles læringsseminar - vil de deltagende kommu-

ner med den nødvendige rådgivning og vejledning fra projektsekretariatet kort-

lægge de eksisterende systemer og de nuværende arbejdsgange for at be-

grænse uplanlagt vægttab og underernæring i kommunerne. Denne proces er 

med til at understøtte en etablering af en baseline for projektet. Denne del af 

projektet vil være forud for selve implementeringsfasen.  

 

Implementeringsfasen (juni 2019 - maj, 2020) 

I denne fase afprøves, tilpasses og implementeres tilpassede arbejdsgange 

og processer, der understøtter indsatsen i de deltagende kommuner og lokale 

enheder. Her er fokus på det lokale forbedringsarbejde og implementering af 

patientsikkerhedspakken. Projektsekretariatet understøtter fremdriften ved at 

coache og facilitere fremdriften i et tæt samarbejde med de kommunale pro-

jektledere. Denne fase indeholder følgende aktiviteter:  

 

Aktiviteter i implementeringsfasen: 

 

• Organisering af ernæringsindsatsen i kommunerne  

• Læringsseminarer og læringstræf 

• Aktionsperioder med lokale aktiviteter  

• Spredning af erfaringer til andre kommuner 

 

Organisering af ernæringsindsatsen i kommunerne  

For at accelerere implementeringen af pålidelige arbejdsgange i relation til er-

næring er det vigtigt, at organiseringen af indsatsen i kommunerne understøt-

ter det ønskede resultat. Det er selskabets vurdering, at der i hver kommune:  

 

• Tilknyttes en projektleder, der varetager lokal koordinering og projektle-

delse og som kan skabe et vedvarende momentum på at skabe forbedrin-

ger. For at opnå den bedst mulige understøttelse af forbedringsarbejde 

deltager projektlederen på Forbedringscoachuddannelsen, og tilegner sig 

de optimale kompetencer i at coache og vejleder i metoderne. 

• Etableres ét forbedringsteam pr. kommunal enhed, der tæller 3-5 perso-

ner, der er motiverede og har ressourcer til rådighed til projektet og som 

allerede har kendskab til forbedringsmetoderne.  

• Arbejdes kontinuerligt med forbedringen, så der arbejdes i teamet hver 

uge. F.eks. ved at afsætte i gennemsnit 2 timer pr. person pr. uge 

• Afholdes møder mellem forbedringsteam, lokal projektleder og ledelsen en 

til to gange om måneden for at drøfte status, fremdrift, kommende tiltag og 

for at bevare et vedholdende fokus på forbedringsarbejdet. Det er op til 

kommunerne selv at bestemme hvilken form en fremdriftsrapport skal have 

og hvordan forbedringsarbejdet præsenteres. 
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To fælles læringsseminar for alle involverede forbedringsteams i de del-

tagende kommuner 

Her mødes alle teams fra de deltagende kommuner for at dele viden, erfaringer, 

metoder, gode historier mv. Projektsekretariatet varetager planlægning, under-

visning, facilitering og afholdelse af læringsseminarerne.  

 

Der afholdes et opstartslæringsseminar og et afsluttende læringsseminar, hvor 

alle involverede kommuner, deres projektenheder og lokale forbedringsteams 

samles. På det første læringsseminar vil projektet, patientsikkerhedspakken 

og forbedringsmodellen blive udfoldet. På det sidste læringsseminar vil projek-

tets samlede erfaringer blive fremstillet og drøftet.  

 

Fire lokale læringstræf for 50 deltagere i hver kommune 

Her udveksles der lokalt erfaringer og tilbydes coaching/vejledning efter behov. 

De fire læringstræf ligger fordelt i perioden mellem de to læringsseminarer og 

vil foregå lokalt.   

 

På læringstræffene deltager de lokale forbedringsteams og deres ledere samt 

en kommunal projektleder fra samme kommune. Deltagerne undervises i for-

bedringsmodellen, brug af tidstro data og en række andre emner indenfor for-

bedringsarbejde af projektsekretariatet. På læringstræffene opbygges hermed 

den nødvendige kapacitet for at forbedringsarbejde kan accelereres. Projekt-

sekretariatet understøtter og faciliterer udveksling af erfaringer og læring 

blandt deltagerne. De lokale læringstræf er med til at skabe et vedvarende fo-

kus på at skabe resultater, fremdrift og at dele erfaringer med andre internt i 

kommunen.  

 

Læringsseminarer og -træf er alle af en dags varighed. 

 

Aktionsperioder med lokale aktiviteter: 

 

Lokal fremdriftsrapport  

Kommunerne udarbejder en månedlig fremdriftsrapport til, der bruges lokalt til 

at holde fokus på forbedringer og resultater.  

 

Møde med ledelserne 

Det er erfaringen fra forbedringsprojekter, at fremdrift og forbedringer kræver 

ledelsesengagement- og opbakning på alle niveauer. Det er vigtigt for frem-

drift, at ledelsen efterspørger status eller resultater og er medvirkende til at 

forbedringsarbejdet er synligt i de enkelte enheder. Det lokale team og lokal 

projektleder mødes således med ledelsen minimum én til to gang om måne-

den for at afrapportere status og drøfte kommende tiltag og eventuelle pro-

blemfelter og udfordringer.  

 

Video- og telekonferencer 
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I perioderne mellem læringstræffene arbejdes i lokale teams med forbedrings-

modellen for at implementere forandringstiltagene, og de lokale teams under-

støttes og coaches i denne periode af en lokal projektleder. Den lokale pro-

jektleder drøfter løbende fremdrift – bl.a. med udgangspunkt i månedsrappor-

ter - med projektsekretariatet via telefon eller video. Ved video- og telekonfe-

rencer vil projektsekretariatet også coache den lokale projektleder i forhold til 

at skabe lokal fremdrift, f.eks. i forhold til planlægning og forberedelse af akti-

viteter og møder.  

 

Spredning af erfaringer til andre kommuner 

En central del af projektet er også at skabe grundlaget for at  kunne sprede 

de udviklede metoder og praksisser til andre kommuner. Der skal i projek-

tet udarbejdes flere lettilgængelige produkter, som kan bruges til at doku-

mentere projektets arbejde og resultater og som andre kan søge inspira-

tion i og adoptere til deres egne forhold.  

 

Projektet vil gøre brug af forskellige medier. Erfaringen fra i sikre hænder er at 

små videoer er en meget effektiv måde at sprede konkrete erfaringer til andre 

enheder og mere effektiv end lange rapporter. Da Sundhedsstyrelsen er ved 

at opbygge en fælles vidensbank for ernæringstiltag vil denne være et naturligt 

sted at gøre projektets produkter tilgængelige, såfremt de udarbejdede pro-

dukter er kompatible med Sundhedsstyrelsens vidensbank. Produkterne vil 

også være til rådighed for kommunerne til at lægge på lokale intranet og være 

tilgængelige fra PS! hjemmesides   

 

De udarbejdede produkter vil også indgå i en opsamlende erfaringsopsamling, 

og erfaringerne præsenteres i relevante fora.   

 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed 

d. 12. april, 2019  

Jens Reventlov/Bodil Andersen/Vibeke Rischel  

 

 

 


