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Evidens!
En stor del af Frederiksberg kommunens ca. 4150 ældre i hjemmepleje og på plejecentre 
spiser ikke optimalt. De er underernærede, mangler vigtige næringsstoffer og taber i 
vægt – faktorer som har alvorlige konsekvenser for deres fysiske, psykiske og sociale 
funktionsevne, trivsel og livskvalitet.
Vi ved at:
 Halvdelen af ældre som modtager hjemmehjælp spiser for lidt og taber i vægt. I 

Frederiksberg kommune drejer det sig om 2.075 borgere.
 Hver 5. plejekrævende i kommunen er undervægtig (ca. 830 borgere)
 43% af patienter med geriatriske diagnoser taber i vægt under indlæggelsen, og 

vægttabet fortsætter typisk i mindst 3. måneder efter udskrivelsen. 
 2/3 af de ældre, der udskrives til genoptræning eller genoptræningsophold, er i risiko 

for at komme eller er allerede i dårlig ernæringstilstand. I Frederiksberg Kommune 
drejer det sig årligt om ca. 1640 ældre

 Ældre i dårlig ernæringstilstand oplever nedsat livskvalitet og trivsel – fysisk, mentalt 
og socialt. De har et større behov for hjælp til almindelige aktiviteter, øget sygelighed 
og øget dødelighed



Visioner og strategier for Frederiksberg 
Hjemmepleje!
En strategi på ældreområdet indenfor mad, måltider og ernæring rummer et 
stort potentiale i forhold til at skabe trygge, sunde, aktive og selvhjulpne 
ældre. 

Ved at prioritere mad, måltider og ernæringsindsatser skabes rammerne for at 
sikre, at ældre, der har behov for ernæringsindsatser, får den rette indsats på 
rette tidspunkt. 

Målet er at opretholde ældres livskvalitet og funktionsevne.

Indsatserne handler om tidlig opsporing af uplanlagt vægttab og dysfagi bl.a. 
via ’Virker Hverdagen’. Alle ansatte omkring de ældre skal i forbindelse med 
tidlig opsporing, være med til at opspore uplanlagt vægttab og iværksætte 
den rette indsats. 



Forbedringsagentuddannelsen!

 Med udgangspunkt Hjemmeplejens strategi og med afsæt i vores 
kerneopgave, blev ernæring og tidlig opsporing af uplanlagt vægttab, 
omdrejningspunktet for mit forbedringsprojekt, som startede januar 2018.



1. Skridt!

Mit forbedringsprojekt



Hvad vil jeg gerne opnå?

 At borgerne i team 23 bliver vejet 1 gang månedlig

 At borgere med mere end 1 kg. vægttab, får lavet en 
ernæringsvurderingscreening

 At borgere med uplanlagt vægttab, triageres rød på fokustavlen, til 
tværfaglig drøftelse



Teamet!

 Frederiksberg Hjemmepleje – team 23. Bestående af: 1 teamleder, 1 

planlægger, 7 sygeplejersker, 8 social- og sundhedsassistenter, samt 29 

social- og sundhedshjælpere. Denne gruppe leverer service- og 

sundhedslovsydelse til ca. 300 borgere.



Baseline!

 Med udgangspunkt i team 23 med i alt 300 borgere der får service og/eller 
sundhedslov, har jeg trukket data på, hvor mange registrerede vejninger 
der er i vores dokumentationssystem. 

 Disse data viser mig, at der klart er potentiale til forbedringer, da der i 
december 2017 kun blev vejet 5,6 %  af borgerne og i januar 2018 blev 7% 
af borgerne vejet. 

 Uden faste registrerede vægte, er det svært at opdage et vægttab i tide. 



2. Skridt!

Mit forbedringsteam og mit 
driverdiagram



Mit forbedringsteam!

 Teamleder Jeannette 

 2 social- og sundhedshjælpere, Louise og Jesper

 1 sygeplejerske Nina





A P
S D

A P
S D

PDSA 1a:Jesper og Louise afprøver fokustavlen til
synliggørelse af antal vejede borgere

PDSA 1b: Team 23-2 afprøver fokustavlen til
synliggørelse af vejninger

PDSA 1d: Team 23-2 afprøver fokustavlen til
synliggørelse af borgere med uplanlagt vægttab

PDSA 1c: Jesper og Louise afprøver fokustavlen til
synliggøresle af borgere med uplanlagt vægttab

PDSA 1e: Fokustavlen implementers til
dataindsamling

PDSA RAMPE 1
Brugen af fokustavlen til synliggørelse
af vejninger og uplanlagt vægttab! 



PDSA RAMPE 1



A P
S D

A P
S D

PDSA 2a: Teste tjekliste af på 1 person 

PDSA 2b: Teste tjekliste af på 2 personer

PDSA 2d: Tjekliste testes af på gruppe 23-2 

PDSA 2c: Tjekliste er tilrettet og testes af på 2 personer

PDSA 2e: tjekliste forkastes, ej
implementeret

PDSA RAMPE 2
Tjekliste vejning!



PDSA RAMPE 2



PARETOANALYSE
PARETOANALYSE PDSA RAMPE 2





Sårbare 
arbejdsgange?

Motiverede 
medarbejdere?

Arbejde med 
PDSA’erne i 
prioriteret 
rækkefølge

Data og PDSA 
Valide målinger
Krav til data



Mit nye driverdiagram!





En primær driver blev meget vigtig for mig!



Udvidelse af mit 
forbedringsteam

Birthe Stenbæk – Ernæringskonsulent
Anette og Karen – Rejseholdet (diætist og ergoterapeut)
Morten – social- og sundhedsassistent
Jeannette Teamleder
Louise og Jesper social- og sundhedshjælpere
Nina sygeplejerske 



A P
S D

A P
S D

PDSA 3a: Louise spørger om morgenen hvor mange borgere
skal vejes idag

PDSA 3b: Louise spørger til frokost hvor mange 
borgere blev vejet idag.  

PDSA 3d: Planlægger kigger i Curaplan og
finder dagens tal for hvor mange borgere der 
skal vejes idag

PDSA 3c: Teamleder undersøger i
curaplan hvor mange borgere der skal
vejes

PDSA 3e: Arbejdsgang Implementeres

PDSA RAMPE 3
Hvor mange borgere skal vejes i dag!



PDSA RAMPE 3

Brugen af fokustavlen til 
dataindsamling, giver:

 Læring
 Visuelt overblik
 Indikation af problemområder
 Motivation for forbedringsarbejdet



PDSA RAMPER

Brugen af
fokustavlen til

dataindsamling
Tjeklister Afprøvning af hvor

mange borgere der 
skal vejes pr. Dag.

1A

1B

1C

3A

2B

2A

3C

3B



Ernæring

Undervisning I 
ernæring og korrekt 

dokumentation
Rejseholdets

eksistens

4A

4B



Mine udfordringer undervejs!

 Nyt dokumentationssystem

 Vi fandt ikke borgerne med uplanlagt vægttab

 Viser mit seriediagram egentlig valide målinger? 



Andel borgere der vejes som aftalt. 
- Opgørelse på ugentlig basis
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