
Infektionspakken
V/ Henriette Hansen Lolland kommune
Sandra Dûbe, Martine Brode
og Tina Helene Jensen Sønderborg kommune



• Blærekateter

• Håndhygiejne

• Mund- og tandhygiejne



Målene 
• At reducere antallet af kateterrelaterede urinvejsinfektioner 

med 50%, (dage siden sidste UVI)
• At reducere antallet af borgere med blødning på grund af 

tandkødsbetændelse med 50% (dage mellem 
tandkødsblødning)

• At reducere hyppigheden af lungebetændelser med 25%   
(dage siden sidste lungbetændelse)



Henriette Hansen
SSA, Team skovcentret.

Nakskov

UVI 
% KAD

Med forbedrings metoden 
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Blærekatetre √ 
- 2 KAD brugere



Data - Baseline
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Baseline
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• Oktober 2016 

• Oktober 2017

• 31 UVI behandlet 
med AB



8



AGA
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Fundamentalt

Generel hygiejne
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Undervisning af kollegaer
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PDSA´er
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PDSA´er på undervisningsmaterialet
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Resultater
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Resultater
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Det ”data” vi ikke 
kan skrive i excel.
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Mund – og tandpleje 
Sønderborg Kommune
Tina Helene Jensen,  Plejecenter Leder
Martina Brode, SSA
Sandra Dübe, SSH



Hvad har vi gjort

Screenings-
værktøj –
Systematisk 
screening

Mund – og 
tandpleje x 2 til 
borgere, som har 
behov for hjælp

Revurdering



Samme principper 
• Det der virker godt fra tryksårspakken, som 

er forebyggelse af tryksår, har vi 
videreudviklet til mund- og 
tandplejepakken.

- Revurdering
- Metoden til registrering af 

data



Lommekort screening





Nej

Nej

Baseline Distrikt 
Fjord
• Det er tydeligt, at der er en 
sammenhæng mellem plak og 
lungebetændelse (røde)

• 5 ud af 27 modtager ikke 
den  hjælp som 
screeningsredskabet tilsiger 
(gule)

• 15 ud af 27 tilses af en 
tandlæge  - en enkelt har 
efterfølgende fået bestilt tid til 
tandlæge (blå)

•10 ud af 27 oplever 
mundtørhed - indgår i 
undervisningen fra 

Nej

Nej

Nej



Udvikle en 
forandring

Afprøve en forandring

Implementere en 
forandring

Sprede 
forbedring 

27



Mål for mund – og tandhygiejnepakken

1) Vurdering af behov for hjælp til tandbørstning, mund-
og tandhygiejne samt eventuelt protesepleje.

2) Der udarbejdes en plan for borgere, der har behov for 
hjælp til for mund-, tand- og protesehygiejne.

3) Plan for mund-, tand- og protesehygiejne udføres.



Lommekort – tandbørstning



Gode ideer Tips og tricks – Hæfte med 
anvisninger til personalet 
omkring mund og tandpleje  





Tavle 
hjemmeplejen



50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%
Pr

oc
en

t
Procent beboere som får mund- og tandhygiejne i henhold til udarbejdet plan -

Tangshave

Stikprøver, udfordring i aftenvagter

Demenskonsulent deltager i tavlemøder

Undervisning fra omsorgstandplejen

Screenings-
værktøj –



Data - Egernsundeved
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Egernsundeved - Andel som får udarbejdet mund- og 
tandhygiejne i henhold til udarbejdet plan

Borgere med behov for 
hjælp til mundpleje –
fremgår af tavlen

Udfordringer i AV

Undervisning fra 
omsorgstandplejen





Median; 43,0
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Lungebetændelse

Dage mellem at en patient kommer i behandling for 
lungebetændelse – Dybbøl Plejecenter



Resultater
• Omsorgstandplejen oplever at borgerne 

har en bedre tandhygiejne, efter 
implementering af pakken. 

• Der er rigtig god respons fra borger og 
pårørende.
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