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Forord
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna kommunene (USHT) har
siden 2012-2013 deltatt i og arrangert læringsnettverk i regi av Den Nasjonale
Pasientsikkerhetskampanjen. USHT fikk etter endt nasjonalt læringsnettverk i oppdrag å spre
tiltakspakkene fra det nasjonale læringsnettverket videre i eget fylke. Denne rapporten
beskriver gjennomføringen av læringsnettverk for forebygging og behandling av
underernæring i sykehjem og hjemmetjenester. Dette læringsnettverket ble arrangert på
etterspørsel fra Karmøy kommune, Bjørgene omsorgssenter i Haugesund kommune deltok
også.

Haugesund 05.09.2018
Kristin Bie, Olaug E. Hindal og Astrid Håland
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
i Helse Fonna – kommunene
www.ushthelsefonna.no
Diktervegen 29
5538 Haugesund
Tlf: 52744618
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1.0

Innledning

Helse- og omsorgsministeren lanserte i 2011 den Nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I
trygge hender», og fra 2014 ble kampanjen et femårig nasjonalt program. «I trygge hender»
gjennomføres i spesialist- og primærhelsetjenesten. Hovedmålene er å redusere pasientskader,
bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i
helsetjenesten (1).

2.0

Læringsnettverk - en metode for å spre forbedringsarbeid i
helsetjenesten

Aktivitet: Involvering, forbedring, måling, deling, diskusjon,
læring, spredning og ledelsesforankring

Team fra ulike
kommuner

Videre drift

Prosessveiledning: Dedikerte veiledere, rådgivning, kontinuerlig
kontakt, e-post, deling av verktøy

Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent metode for å lykkes med forbedringsprosjekter
i medisinsk praksis (1). Konseptet er opprinnelig utviklet av Institute for Healthcare
Improvement (IHI) i Boston, og har i USA og flere andre land, bl.a. Norge, vært anvendt på
en rekke medisinske områder (1). Læringsnettverk baserer seg på enkle prinsipper. Det
involverer elementer som vekker arbeidsinnsats, entusiasme og effektivitet for å løse et
problem. Elementene er for eksempel direkte eierskap til problemet, påvirkningsmulighet,
fellesskap, konkurranseånd, resultatmåling, ytre press, sekundering, veiledning og støtte.
Læringsnettverket bygger disse faktorene inn i en strukturert, fastlagt ramme, hvor hver
aktivitet kommer på rett plass og til rett tid. Dette innebærer fastlagte arbeidsformer,
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tidsfrister, innsending av rapporter, og ikke minst deltakelse på de tre
læringsnettverksamlingene. De ytre rammene er lagt for å fremme effektivitet og resultater,
og må følges for at metoden skal fungere (1).

2.1 Læringsnettverk i forbygging og behandling av underernæring i
sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna
Karmøy kommune er en av pilotkommunene «Pasientsikker kommune» i Norge. De velger ut
innsatsområder og har dialog og samarbeid med USHT Helse Fonna om å arrangere
læringsnettverk. Forebygging og behandling av underernæring var et område det var behov
for å styrke det systematiske arbeidet på og få bedre struktur på rutiner.

2.2

Tidsplan for læringsnettverk i Helse Fonna 2017/2018
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Ledersamling
I forkant av første samling i læringsnettverket ble det arrangert en samling for alle ledere som
hadde meldt inn innsatsteam til læringsnettverket. Dette var for å sikre forankring i ledelsen.
Astrid Håland hadde en gjennomgang av hva deltakelse i læringsnettverk innbærer. Helse- og
omsorgssjef i Karmøy kommune, Nora Olsen Sund hadde foredrag om ledelse og
endringsprosesser. Endringskonsulent ved Helse Fonna helseforetak Elisabeth Huseby hadde
foredrag om forbedringsarbeid.

Første samling i læringsnettverket hadde fokus på:


erfaringer fra det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet



innføring i innsatsområdet og målinger/måleverktøy



tiltakspakken forebygging og behandling av underernæring

Erfaringer fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, innføring i innsatsområdet,
tiltakspakkene og målinger/måleverktøy (Extranet) ble introdusert av Astrid Håland, USHT i
Helse Fonna. Tilsynslege ved Vea sykehjem Bjørnar Nummedal hadde foredrag om «Hva er
underernæring ? - konsekvenser av underernæring». Seksjonsleder ved geriatrisk avdeling
Helse Fonna, Nina Hauge, fortalte om forbedringsmetodikk, endringsagent ved Helse Fonna
helseforetak, Målfrid Christoffersen, hadde foredrag om å være en endringsagent. Judith
Noranger som er leder ved Skudenes bu- og behandlingsheim fortalte om erfaringer av å delta
på det nasjonale læringsnettverket i forbygging og behandling av underernæring. Teamene
jobbet deretter med framdriftsplan mot andre samling.
Samling nummer to innholdt foredrag om god ernæringspraksis – ernæringsplaner og tiltak.
v/Marianne Wennersberg, klinisk ernæringsfysiolog og leder FOUSAM. Innsatsteamene
arbeidet med ernæringsplan og tiltak med utgangpunkt i case, erfaringsutveksling på tvers av
områder / sykehjem. Målfrid Christoffersen, Helse Fonna hadde foredrag om bruk av
risikotavler og forbedringstavler i avdelingen. Viktigheten av god dokumentasjon ble
presentert av Sigrid Marie Hansen, avd.leder. hjemmetj. Skudenes. Avslutningsvis arbeidet
innsatsteamene med ny framdriftsplan.

Samling nummer tre startet med representant fra Fylkesmannen i Rogaland, Bjørg Odland.
Temaet var myndighetenes forventninger til sykehjem og hjemmetjenester mht. forebygging
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og behandling av underernæring. Innsatsteamene presenterte sitt arbeid / ved film, poster
eller presentasjon. Det kom fram hva de hadde lykkes med, og hva må de legge vekt på i
arbeidet videre. Forsker Miriam Hartveit ved Helse Fonna hadde foredrag om
forbedringsarbeid og utvikling av praksis. Det ble kåret beste presentasjon, teamene feiret
resultater og det ble utvekslet erfaringer.

2.3

Veiledning/oppfølging mellom samlinger

Teamene sto fritt til å kontakte veilederne ved USHT mellom samlingene, både på telefon og
e-post. I tillegg fikk teamene tilbakemelding på fremdriftsplaner, statusrapport og sluttrapport
i telefonveiledningene.

2.4

Presentasjonspris

Læringenettverket ble avsluttet med utdeling av presentasjonspris. En jury bestående av
Bjørg Odland, Fylkesmannen i Rogaland, Miriam Hartvedt, forsker ved Helse Fonna, Olaug
Sandve og Olaug E. Hindal ved USHT scoret beste presentasjon. Vinnere av presentasjonpris
ble Vea sykehjem.

Kake til Vea sykehjem
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3.0

Sluttrapport fra teamene

Innsatsteamene leverte undervegs-rapporter, i sluttrapporten skulle de også rapportere på de
fire tiltakene:
• Gjør en risikovurdering
• Gjennomfør individuell kartlegging
• Gi tilstrekkelig ernæring
• Viderefør informasjon

3.1

Vea sykehjem

3.1.1 Demens langtid
Langtidsavdeling for mennesker med Demens diagnose. 14 sengeplasser og per i dag
12 pasienter med langt kommet demens, fordelt på 2 avdelinger. 1 tilsynslege i 100 % stilling
på Vea sykehjem. 19 ansatte fordelt på 3 Team, vernepleiere, sykepleiere, miljøterapeuter og
helsefagarbeidere. 15 nattevakter fordelt på 3 team, hvor 2 av dem er på demens avdeling på
natt. 1 avdelingsleder (kun på demens), 1 virksomhetsleder (for hele huset)og 1 sekretær (for
hele huset).
Forbedringsteam:
1. Frøydis M. Rasmussen, avdelingsleder, gruppe leder og sekretær.
2. Ellinor Bårdsen, Sykepleier, måleansvarlig
3. Tone Hollvik, hjelpepleier, medlem av forbedringsteam.
Målet som er satt ved demens avdelingene på Vea sykehjem er Forebygging av
underernæring. 11 av 12 (en pasient er pre terminal) pasienter skal være ferdig screenet og
ha utarbeidet individuelle ernæringsplan innen utgangen av januar 2018.
Frøydis ble valgt til gruppe leder og sekretær. Ellinor Bårdsen ble valgt til måleansvarlig (
pga sykdom i teamet, har målinger etter 0102.2018 ikke blitt prioritert).Ellinor jobber kun
dagtid og har en jobb som er mye knyttet opp til kost og ernæring, derfor har hun fått
utvidet oppgaver i forhold til å ta ansvar for at ting blir gjort ut fra målsettingene. Ellinor tar
også videreutdanning innen kost og ernæring.
Forbedringsteamet har hatt flere møter. Frøydis og Ellinor treffer hverandre fem dager i
uken, Tone treffer vi når hun er på jobb. Vi innkaller Tone til møter når hun ikke er på jobb
også. Judith har vært med på to møter. På disse møtene i forbedringsteame en har jobbet
sammen med å forstå pasient sikkerhetsprogrammet og hva jobben går ut på. Alle ansatte
har fått informasjon om pasientsikkerhetsprogrammet, og forbedringsteamet har utarbeidet
et opplæringsprogram i Power Point. Dette programmet ble presenter og gjennomgått på et
personalmøte, hvor alle måtte jobbe med programmet, og hvor alle måtte sette seg skikkelig
inn i hvordan forebygge underernæring. Ansatte har fått utskrift av det programmet vi laget
i 'Power Point slik at de kan bruke det som en mal/ oppslag når de jobber med de ulike
trinnene i forbedringsarbeidet med kost og ernæring.
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De ansatte har tatt ansvar for screening og matregistrering av den enkelte pasient. Det er
utarbeid kalori tabeller hvor en har tatt utgangspunkt i menyene på avdelingene og den
maten som en spiser mest av. Dette for å spare tid på utregning.
De ansatte er blitt gode på vekt kontroll og utregning av BMI, det er kjøpt inn vekter. De er
også godt i gang med å implementere individuelle ernæringsplaner og oppfølging / nye
vurderinger av disse.
Det jobbes også parallelt med å forenkle dokumentasjonen i tiltaksplanen for den enkelte
pasients ernæringsstatus/ individuelle ernæringsplaner.
På møte i forbedringsteamet 9/1-18, hadde vi en gjennomgang av status, samt at vi planla
telefon møtet med Læringsnettverket.
1. Mål og status for måloppnåelse:
Målsetting – screene 11 av 12 pasienter innen utgangen av januar, status per i dag –
måloppnåelse.
2. Lage ernæringsplan på alle.
3. PDSA: erfaring med tiltak som testes.
Et tiltak i forhold å berike kost til en pasient, det vil si: øke kaloriinntaket pr.dag.
Yoghurt m/ proteiner gis før morgenstell- erfaring: det ble glemt, klarte ikke å
implementere det.
Nytt tiltak: berikelse av de faste måltider.
4. Utfordringer med implementering: at en fortsatt glemmer å regne ut BMI v/
vektkontroller.
5. Utfordringer med lav bemanning, ekstra lav i helger, mange sykemeldinger,
vanskelig å få rutine på at når vekt og BMI er utregnet så skal dette dokumenteres i
tiltaksplanen. Også litt negative kommentarer i begynnelsen fra de ansatte i forhold
til at skal vi gjøre dette i tillegg til alt det andre? Men per i dag er ting blitt bedre, det
går på fram.
6. Gode erfaringer: De ansatte er flinke med vektkontroll, det vil si oppfølging hver
måned av den individuelle ernæringsplanen. Det er laget gode systemer som er satt
inn i permer med navn på, slik at det er lett å finne fram. På kjøkken har vi laget et
eget skap hvor alt som brukes i forhold til forebygging av underernæring, står i hyller
i skapet. Lett tilgjengelig for alle.
7. Videre planer og erfaringer:
At den individuelle ernæringsplanen blir vurdert og ivaretatt hver måned eller ved
behov. Måloppnåelse på mål. At nye pasienter blir vurdert fortløpende når de
kommer til avdelingen.
8. Krav til de ansatte i forhold til dokumentasjon:
1. Vekt – regne ut BMI – føres i profil
2. Holde tidsfrister for nye vurderinger i forhold ernæringsplan- å dokumentere alt
inn i profil kost / ernæring. NB- husk å evaluere.
3. Ved vektnedgang: ta en vektkontroll, evaluer om det har vært noe spesielt,
sykdom ect, for så vurdere om det skal taes en ny screening.
Tiltak må settes i gang viss for lite kaloriinntak.
4. Beriking av mat: ved langt kommet demente pasienter er det ofte vanskelig å få
de til å spise riktig. Da skal de ansatte være flinke på å berike maten, slik at ikke
mengden økes, men innholdet.
9. Tavlemøter:
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Oppstart av tavlemøte allerede i september 2017.
Dette er et meget godt verktøy for å få en god oversikt over pasientene.
Siden dette er langtidsavdelinger, så har vi tavle møter to ganger i uken, mandager
og torsdager. Vi har delt tavlen i flere punkter, med fokus på forebygging av
underernæring. Røde knotter betyr at ting må gjøres, blå knotter betyr at ting er gjort.
10. Mifflins formel: brukes på pasienter som har overvekt, fedme.
Alle pasientene våre har for høy BMI- og de fleste er overvektige.
De scorer lavt når de blir screenet fordi de er langt kommet Demente, vi bruker kun
del 1 på MNA skjema.
Noen av våre pasienter har dager hvor inntaket av mat er i underkant av hva som er
forventet, fordi de nekter å spise. Men de er per i dag ikke underernærte.
Maten må berikes, og det er disse utfordringene vi har støttet på i vårt arbeid med
pasientsikkerhetsprogrammet.
Det er svært nyttig for sykehjemmet, de ansatte og ikke minst for pasientene, å jobbe
systematisk for å forebygge underernæring.
Det er også svært nyttig at hele staben med pleiere deltar, bruker tavle som verktøy og blir
veldig gode på å fokusere på kost og ernæring.
En ser fram til videre arbeid med Pasientsikkerhetsprogrammet og fremtidige møter og
kontakt i nettverket.
På nettverkssamling 27/2-18 på Solstein laget vi en ny framdriftsplan, som følger:
1.
2.
3.
4.
5.

Involvere alle de ansatte til å lede tavlemøter
Evaluere tiltakene
Målinger ekstanett
Beriking av mat
Etisk refleksjon

Vi har erfart at ansatte tar ansvar for å lede tavlemøtene. Nye vurderinger tas fortløpende og
tiltakene blir evaluert som beskrevet i ernæringsplanen. Det jobbes også med å forenkle
dokumentasjonen. Det vil si at vi har i denne perioden lært at vi gjør mye det samme om og
om igjen, derfor arbeides det med å gjøre tiltakene mest mulig tilrettelagt for vår
pasientgruppe.
Vi har ikke hatt fokus på målinger de siste måneder, men vi har holdt fristene for
evalueringer av tiltakene.
De ansatte fokuserer daglig på beriking av mat, dette er de blitt gode på.
Vi gjennomfører etisk refleksjonsgrupper med forebygging av underernæring flere ganger i
måneden.
Hva har vi lært:
Kontinuerlig forbedringsarbeidet gir:
 Gode rutiner
 Bedre dokumentasjon
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Mer fokus på risikoområder / pasienter i risiko for underernæring=>
tiltak/behandling settes inn raskere = Bedre ernæringsomsorg

Vegen videre:
 Forenkle dokumentasjonen på profil (under utarbeidelse)
 Nye vurderinger av ernæringsplan hver måned (event. hver uke)
 Fortsatt fokus på forbedringsarbeidet
 Økt kunnskap om god ernæringsomsorg: ernæringsstatus, riktig kosthold, berikning
og måltidsmiljø.

Med vennlig hilsen forbedringsteamet, Demens, langtid
Vea sykehjem.
Frøydis M. Rasmussen
Ellinor Bårdsen
Tone Hollvik

3.1.2 Vea Korttid
Vi ser at personalet har implementert kost og ernæring i hverdagen til pasientene våre.
Bruker tavlemøter hver dag, og bruker tavlene aktiv til målinger, veiing, evaluering. Ansatte i
forbedringsteamet tar stikkprøver at målingene blir gjord hver tredje uke. Vi hadde
avdelingsmøte 15 mai, der forbedringsteamet presenterte for sine kollegaer at vi hadde 100 %
resultat. Har vært positiv personalgruppe, og de er motiverte og engasjerte. Håper det
fortsetter i samme flyt. Vi vil starte opp med neste tiltakspasse i høst. Dette pga flytting til
Vea 2.
Liv Bente Rasmussen
Avdelingsleder Vea sykehjem
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3.2 Hjemmebaserte tjenester
3.2.1 Avaldsnes hjemmetjenester

SLUTTRAPPORT

Forebygging og behandling av underernæring
Enhet/Dato: Avaldsnes 28. mai 2018

Hvor stor er utfordringen/problemet?
Beskriv utfordringen i egen organisasjon.
Motivere personalgruppen og gi alle eierforhold til ernæringsarbeidet.
Dokumentere målingene

Forbedringsteamet
Teamleder: Irene Bredahl
Måleansvarlig:Åshild Heggheim, Kristin Lepsøe, Monica Dragøy
Gruppedeltagere:Monica E. Knutsen, Hanne Iversen, Janne K. Mathiassen, Elin Miljeteig, Synnøve
Knutsen, Henriette Fagerland, Laila Valhammer, Øyvind Røthe
Veileder:Sigrid M. Hansen

Målsetting - Hva skal dere oppnå?
Mål definert for hver indikator (Hvor mye, hvor, for hvem, innen når?)
14.02: 60% skal bli risikovurdert hver mnd.
14.04. 90%
Alle ansatte skal kunne utføre risikovurdering og legge inn målinger i Profil

Status og ev. utfordringer, tiltak 1
•

Brukere som er i risikogruppen er blitt identifisert, og vil bli risikovurdert hver uke/mnd.

•

Fokus på ernæring er blitt høyere, men det tar tid å endre praksis

•

Tavlemøter dgl i ukene, blir ledet av avdl eller vaktleder

•

Utfordringer

•

Målingene blir ikke lagt i Profil pga dette må gjøres på stasjonær PC, ikke mobil

MNA-skjema er utfordrende for noen ansatte, må veilede nye vikarer
.

Status og ev. utfordringer, tiltak 2
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Har gjennomført kostkartlegging og kostintervju hos brukere som skåret lavt på BMI/MNA. Flere
brukere synes det er ok å snakke om ernæringsstatusen, men ønsker ikke å motta en kortplan.
Leverer ut en mappe med forslag til handleliste og beriking av nåværende kosthold
De fleste av brukerne i risikogruppen opprettholder stabil vekt iflg. Målinger, selv om de ikke har
kostplan

Status og ev. utfordringer, tiltak 3
Kommer ikke i gang med ernæringsplaner
Personalet / forbedringsteamet synes det er vanskelig og tidkrevende
Vi ser at vår tilnærming må endres, øve på motiverende intervju metoden. Kan være en måte å gå
frem om vi skal motivere bruker til å endre ernæringsrutiner.

NESTE STEG
Vi etter av en dag pr/mnd til en av ressurspersonene. Da skal den dedikere hele dagen til
kostintervju, lage kostplaner o.l.

Status og ev. utfordringer, tiltak 4
Ikke hatt fokus her, men ønsker at ressursperson skal registrere IPLOS samtidig med kostplaner og at
dette blir dokumentert.

Selvevaluering (1-5)
X

3.2.2 Hjemmetjenesten SØR

SLUTTRAPPORT

Forebygging og behandling av underernæring
Enhet/Dato: Hjemmetjenesten SØR 28. mai 2018

Hvor stor er utfordringen/problemet?
Beskriv utfordringen i egen organisasjon.
Dokumentere på riktig plass slik at vi lett finner det igjen.

Forbedringsteamet
Teamleder: Sandra Nikolaisen
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Måleansvarlig: Randi K. Lie, Camilla Sandhåland, Alice Klinkenberg,
Gruppedeltagere: Bente Espedal, Eva Linn Skogland, Kristine Nessa, Elisabeth Liknes
Veileder:Sigrid M. Hansen
Viktige å involvere:
Nærmeste leder: Britt Marie Slåttebrekk

Målsetting - Hva skal dere oppnå?
Mål definert for hver indikator (Hvor mye, hvor, for hvem, innen når?)
1. 90% skal være risikovurdert
2. 60% Evaluert ernæringsplan
3. 90% av alle brukere skal holde stabil vekt

Status og ev. utfordringer, tiltak 1
•

Status & utfordringer (Risikovurdering)

•

Implementering i praksis

Har fått det på arbeidslister og gitt ansatte opplæring
NESTE STEG
•

De ansatte gjør ikke det som står på arbeidslistene, leser ikke, eller glemmer

Test: Minne alle daglig om morgenen, tilby dem som gjentatte ganger glemmer mer opplæring / vise.

Status og ev. utfordringer, tiltak 2
Kostregistrering / Plan
•

Status & utfordringer: Har rutinen klar og planlegger; setter ansvarlig gr.l. eie planen. Kost
regulering kan være vanskelig pga demens, pasienten får besøk

NESTE STEG
Kan stoppe opp pga bla. Sykefravær e.l. uforutsette ting som skjer hos bruker. Må jobbe med at de
ansatte «eier» planen og at de utfører det de skal.

Status og ev. utfordringer, tiltak 3
EVALUERING AV PLAN
•

Status & utfordringer

Klarer for det meste å få gjennomført, men utfordring når bruker ikke er tilstede,f.eks. sykehjem.
NESTE STEG
•

Må minne på daglig at de ansvarlige skal utføre evaluering når det er behov for det.
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Status og ev. utfordringer, tiltak 4
Informasjon
•

Status & utfordringer. Fått diagnose på mange som har plan. Utfordrende å få legene til å
skrive diagnose.

NESTE STEG
•

Lage en «mal» for utfylling til lege når en trenger diagnose T05 (ernæringsprobl. Hos eldre)

Selvevaluering (1-5)
4

3.2.3 Hjemmetjenesten MIDT

SLUTTRAPPORT

Forebygging og behandling av underernæring
Enhet/Dato: Hjemmetjenesten, Midt, Karmøy, ca. 200 brukere

Hvor stor er utfordringen/problemet?
Beskriv utfordringen i egen organisasjon
Litt diffuse beskjeder ved oppstart. Derfor gått noen feiltrinn. Har planlagt arbeidet for kontaktene,
dette har blitt avlyst pga. korttidsfravær

Forbedringsteamet
Teamleder: Anne Sofie
Måleansvarlig: Anne G. Stokkenes, Linda Andersen, Randi C. Andersen
Gruppedeltagere: Aud Vågenes, Gina Fosse, Mette Langåker, Veonika Engvall, Margareth V. Jensen
Veileder: Sigrid M. Hansen
Viktige å involvere:
Nærmeste leder: Frode Teige

Målsetting - Hva skal dere oppnå?
-

Alle brukere skal få tilbud om risikovurdering / ernæring. De som har under 22 i BMI og
lavere enn 12 i MNA (del1), gjennomgåes 5 dager i uka på tavlemøter.

Status og ev. utfordringer, tiltak 1
•

Status & utfordringer

15

Mye endringer ift. Dokumentasjon, undervegs, litt uklare beskjeder.
NESTE STEG
Alle nye brukere som meldes hjem, skal få tilbud om å være med i risikovurdering. Vi har fått alle
våre brukere inn i Profil / listetekst.

Status og ev. utfordringer, tiltak 2
•

Status & utfordringer

Brukere med kognitiv svikt
Mengde / porsjon med måltid
NESTE STEG
Kartlegge så godt som mulig, og gjennomføre målingene. Har utført på 6 brukere, og resten av
brukerne kommer på risikotavlene de neste ukene framover.

Status og ev. utfordringer, tiltak 3
•

Status & utfordringer

Har hatt avdelingsmøter med tema beriking av kost, og laget forslag. Er begynt på kostplaner på
noen få brukere.
NESTE STEG
De brukerne som er på tavlene, skal få tilbud om måltidsplan

Status og ev. utfordringer, tiltak 4
•

Status & utfordringer

Ikke kommer så langt at vi har fått ut informasjon til fastlegene, men IPLOS blir sjekket ut.
NESTE STEG
Må jobbe oss gjennom tiltak 3 før tiltak 4 kan påbegynnes

Selvevaluering (1-5)
4
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3.2 Storesund Bu- og behandlingsheim

SLUTTRAPPORT
Tiltak 1
Riskovurdering:
Alle beboere hos oss er riskiovurdert. Fikk en nye beboer på somatisk avd. i går, den 24/4.
Han var risikovurdert på sykehjemmet han kom i fra og vi har fått alle nødvendige papirer.
Hvis ikke dette hadde vært tilfelle, har vi uansett i prosedyren vår, at alle nye skal
riskovurderes innen en uke etter ankomst.

Tiltak 2
Kartlegging:
Kartlegging går greit. Vi har utarbeidet kartleggingsskjema som brukes på begge avdelingene.
Der flere momenter som kan påvirke ernæringsstatus tas stilling til. F.eks. medisiner,
tann/munnstatus, diagnoser og hjelpebehov, for å nevne noe. På begge avdelinger er vi godt i
gang med kartleggingen. Og per dags dato har alle som har behov for det fått kostplaner.
Disse er også lagt inn i tiltaksplaner og evalueres fortløpende.
AvenirNext LT Pro Regular

Tiltak 3
Tilstrekkelig ernæring / evaluering:
På begge avdelinger ser man at beboerne svinger litt i vekt. Dette følges nøye med på ved
hver veiing og man regner ut ny BMI ved avvik på 2,5 kg. På disse det gjelder så går man
dypere ned i hva som kan være årsaken til vekttap og justerer og evaluerer kostplanene
deretter.
Det merkes spesielt på somatisk avdeling at beboerne får i seg mindre mat, etter at
måltidsrutinene ble endret i kommunen. Tidligere var det stort sett dessert etter hver middag,
og kaffemat kl 15.30. Nå varierer det mellom enten kaffimat eller dessert etter middag.
Kaffemat etter middag, takker en del nei til pga. det kommer for tett opp i middagen. Og
dessert savnes, da dette ofte ble spist, selv av de med dårlig matlyst.
Når det gjelder kveldsmat kl 19 så synes mange beboere at dette er for seint, da de er trøtte på
dette tidspunktet og noen vil heller legge seg foran å spise kveldsmat, selv når vi tilbyr maten
på sengen. Havresuppe som senkvelds var også populært i de tidene vi hadde kvelds kl 18, nå
er det svært få som ønsker dette. Til tross for at dette tilbys.

Tiltak 4
Overføre informasjon:
Det er fokus på ernæring daglig, i form av tavlemøter og på rapporter. Kostplaner leses, men
det kommer noen tilbakemeldinger fra personalet at det noen ganger er vanskelig å følge opp.
Dette gjelder i de tilfellene hvor beboer har liten matlyst og man føler man må tvinge maten i
dem. Det kommer også, nesten daglig tilbakemeldinger fra beboere, at de synes det er mye
fokus og «masing» om mat og spising. Til tross for at alle ressurser settes inn i form av
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kostplaner, berikning og fokus på ernæring, så går enkelte beboere fortsatt ned i vekt. Normal
aldringsprosess?

3.4. Bjørgene omsorgssenter

SLUTTRAPPORT

Forebygging og behandling av underernæring
Enhet/Dato: Hjemmetjenesten SØR 28. mai 2018

Hvor stor er utfordringen/problemet?
Beskriv utfordringen i egen organisasjon.
Tidsmangel pga. forskjellige årsak
For eks.: stor kompleks organisasjon, vanskelig å finne felles tid til team
Vanskelig å få gjennom nok informasjon til ansatte

Forbedringsteamet
Teamleder: Liisa Berg
Måleansvarlig: Silje Aarsand, Astrid Alne Fosse, Ida Enerstved
Gruppedeltagere: Tove Sundve, Kjersti Tjøsvoll, Tove Asbjørnsen, Synnøve Storesund
Veileder:Flere
Viktige å involvere:Ledere

Målsetting - Hva skal dere oppnå?
Mål definert for hver indikator (Hvor mye, hvor, for hvem, innen når?)
Implementering på alle avdelinger på Bjørgene
Mer informasjon til ansatte, gis i løpet av høsten på personalmøter
Ansvarliggjøring av primærkontakter, som tar ernæringsstatus til sine pasienter
Kollegaveiledning – opplæring av hverandre

Status og ev. utfordringer, tiltak 1
•

Status & utfordringer (Risikovurdering)

Status & utfordringer
Implementering i praksis
NESTE STEG
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Evaluering av prosess og resultater
Opplæring av ansatte, slik at alle pasienter blir ernæringsvurdert og eventuelt får ernæringsplan når
det er behov til det

Status og ev. utfordringer, tiltak 2
Kostregistrering / Plan
Tidsmangel
Registrering – ikke nok tid å registrere resultater
NESTE STEG
Involvere flere ansatte
Involvere fagansvarlige og ledere for å skaffe rom til registreringsarbeid

Status og ev. utfordringer, tiltak 3
EVALUERING AV PLAN
•

Status & utfordringer

MNA skjema
NESTE STEG
Bruke kun del 1 pga. pasient typer, som skårer høyt uansett ernæringstilstand. For.eksp.
sengeliggende pasienter med god ernæringstaus

Status og ev. utfordringer, tiltak 4
Informasjon
•

Status & utfordringer.

NESTE STEG
Videreføre er faringer til andre omsorgssentre i kommune
Fortsatte arbeid på Bjørgene med implementering og evaluering

Selvevaluering (1-5)
3

4.0

Oppsummering erfaringer

Oppsummeringen fra kommunene som leverte inn sluttrapport viser at:


Læringsnettverk er en god arbeidsmetode.
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Forbedringsarbeid og bevisstgjøring av fagkompetanse er med å heve kvaliteten på
det arbeidet som utføres.



Det er kontinuerlig behov for kompetanseutvikling bl.a på dokumentasjonsarbeid,
utarbeiding av prosedyrer og rutiner.



Det er avgjørende at endringsarbeidet er forankret i ledelsen og personalgruppen for å
kunne lykkes med arbeidet.



Informasjon til personalet, ledelse og legene er viktig, både i forkant og underveis i
prosessen.



Innføring av nye rutiner er tidkrevende, og krever oppfølging over tid for å få varige
strukturer. Det må derfor settes av tid og ressurser til arbeidet.



Tilstrekkelig faglig kompetanse på jobb er en betingelse for å kunne få til
forbedringsarbeidet.



Tiltakspakken må tilpasses lokalt til den enkelte kommune og avdeling.



Personalet har hatt nytte av verktøyene i tiltakspakkene.



Personalet opplever det givende å se resultater etter gjennomførte tiltak. Utfordringer
med tilgang i extranet har krevd unødvendig bruk av ressurser og vært noe
demotiverende.



Arbeidet har ført til økt oppmerksomhet på ernæring, konsekvenser av underernæring.
Det har også ført til mer strukturert tilbakemelding..



Nyttig å møte personell fra andre helseinstitusjoner og soner i hjemmetjenester og
utveksle erfaringer og gi/få tips og råd.

5.0

Veien videre

Teamene har gitt gode tilbakemeldinger på det å delta i læringsnettverket, og at verktøyene de
har fått presentert er nyttig i hverdagen.

6.0

Økonomi

USHT tilbyr kommunene gratis deltakelse i læringsnettverket inkludert gratis materiell, lunsj,
kaffe/te og frukt under samlingene med støtte fra Fylkesmannen i Rogaland
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7.0

Referanser

1. I trygge hender 24-7, Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram :
www.pasientsikkerhetsprogrammet.no
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