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#6 – uge 41 
 
I dette nyhedsbrev deler vi hver uge tiltag, forbedringsidéer og afprøvninger fra de 
kommuner, der deltager i ernæringsprojektet. Vi håber, at de bidrager til inspiration på tværs 
af afdelinger og kommuner. 
 
Få nyhedsbrevet på mail ved at tilmelde dig her: isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering 

Frederiksberg Kommune: Bedre samarbejde mellem Omsorgstandplejen og 
plejepersonalet om beboernes tandsundhed 
 
På Plejeboligerne Østervang sikrer de nuværende arbejdsgange ikke en tværfaglig indsats 
mellem Omsorgstandplejen og plejepersonalet, og Omsorgstandplejens vurderinger og 
plejeforslag dokumenteres ikke i Cura. Mund- og tandplejeindsatsen for de enkelte beboere 
er derfor ikke tilstrækkelig kendt af plejepersonalet, og beboerne tilbydes således ikke den 
rette indsats.  
 
På afd. 4 afprøves en ny arbejdsgang, der skal understøtte den tværfaglige indsats mellem 
plejepersonalet og omsorgstandplejer og sikre korrekt dokumentation i Cura.  
 
Arbejdsgang: Når Omsorgstandplejen er på besøg, går plejepersonale med ind til beboerne, 
hvor tandplejer sikrer sidemandsoplæring af plejepersonale. Efterfølgende dokumenterer 
plejepersonale mund- og tandplejeindsatsen i Cura, superviseret af tandplejer. 
Plejepersonalet synliggør på tavlen (med en tandbørste-magnet), hvis beboer har behov for 
hjælp til tandbørstning og mundpleje samt informerer kollegaer ift. borgerens konkrete 
behov på tavlemøde. 
 
Sådan vil vi måle, om det er en forbedring: 

• Feedback fra både omsorgstandplejer og personale under afprøvninger.  
• Dataindsamling ved de daglige tavlemøder, både morgen og aften ved at:  

1) Tælle antallet af beboere, der har behov for hjælp til tandbørstning og 
mundpleje morgen og aften (=antal magnettandbørster på tavlen).  
2) Spørge personalet, hvor mange af de beboere, der har behov for hjælp til 
tandbørstning og mundpleje, der har fået hjælp i dag.  
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Greve Kommune: Fokus på systematiske arbejdsgange  
 
I sidste uge havde vi første læringstræf med Dansk Selskab 
for Patientsikkerhed. På læringstræffet blev det klart, at vi 
skal fokusere mere på de arbejdsgange, der kan identificere 
borgere i risiko for uplanlagt vægttab og underernæring - og 
få iværksat en opfølgning inden for 24 timer, efter en borger 
er vurderet i risiko.  
 
I praksis handler det det om systematiske vejninger, Braden skalaens kostspørgsmål, fysisk 
vægttab, og endelig tester vi, om tre vejninger efter hinanden med vægttab kan være en 
markør. Dette vil blive vores hovedfokus i resten af projektperioden.  
 
Vi tester derudover forskellige måder at føre risikotavlen på. De mange andre mindre 
afprøvninger, der er i pipeline, som vedrører spisesituationen, sociale og fysiske forhold, er 
sat på pause, indtil vi har ovenstående helt på plads. 
 
Vi har videreudviklet vores driverdiagram og gjort det mere enkelt. Alle plejegrupper 
registrerer nu resultatmål på en I sikre hænder-papirkalender. 
 
Vi har udviklet idé til en måleplan for resultat- og procesmål, som vi er i gang med at teste, 
om vi kan skaffe data til. Indtil videre er det lykkedes at udtrække procesdata fra Nexus 
Analyseportalen, men vi mangler stadig nogle filtre, der kan frasortere borgere, som kommer 
på daghjem på plejecentrene. 
 
>>> Se driverdiagram og måleplan fra Greve Kommune på bit.ly/greve41 

Sønderborg Kommune: Særligt fokus på småtspisende 
 
I Hjemmeplejen Fjord køres der dagligt Tidlig opsporing hos alle borgere. I forbindelse med 
opstart af Ernæringspakken er der kommet mere fokus på kosten samt væskeindtaget, hvilket 
netop er to af de punkter, der dagligt gennemgås hos den enkelte borger.  
 
Umiddelbart er disse punkter ikke fyldestgørende, som de er nu, og derfor vil vi se på, om der 
skal laves om på dem. Skal de uddybes? Skal de udløse noget andet, fx EVS 
(ernæringsvurderingsskema)? Således kommer der mere fokus på borgerens 
ernæringsmæssige tilstand.  
 
Stikprøver har vist, at vi ofte opretter en habituel tilstand, der hedder småtspisende, og så er 
der ikke gjort yderligere. Disse borgere vil vi gerne have særligt fokus på. 

http://bit.ly/greve41
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