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Af Lotte Brochmann

TRYKSÅR Hvidovre Hospital 
skal til næste år teste en ny 
trykaflastende overseng – 
Sore Protective Bed.

Den første udgave af over-
sengen var udviklet til kom-
munale plejesenge, og nu 
skal der også udvikles en 
hospitalsudgave af Sore Pro-
tective Bed. Projektet er et 
samarbejde mellem iværk-
sættervirksomheden GDV 
Technology, VihTek og Hvid-
ovre Hospital.

Hospitalet har i efteråret 
haft den første prototype til 
demonstration, og der har 
været holdt workshops, hvor 
personale på hospitalet er 
kommet med feedback og 
forslag til ændringer. Og lige 
nu er GDV Technology i gang 
med at udvikle en overseng, 
som skal testes i et klinisk 

miljø, fortæller GDV Tech-
nologys administrerende di-
rektør Jens Kristian Goth, 
der forventer, at selve af-
prøvningen starter omkring 
januar.

Systematisk afprøvning
Den nye overseng skal testes 
på Hoftefraktur Enheden på 
Hvidovre Hospital.

Og der bliver lavet et meto-
disk set-up for afprøvnin-
gen, forklarer udviklings-
konsulent og projektleder 
Tina Myung Povlsen fra Vih-
Tek - Videncenter for hjælpe-
midler og velfærdsteknolo-
gi.

- Velfærdsteknologi bliver 
nogle gange kritiseret for ik-
ke at blive afprøvet systema-
tisk, og der mangler ofte da-
ta for, hvilke gevinster vel-
færdsteknologiske løsninger 
kan have. Jeg synes, det er 

vigtigt, at få afprøvet de her 
løsninger på en systematisk 
måde før man implemente-
rer dem, siger hun.

- Samtidig prøver vi at ar-
bejde os hen imod at lave et 
forskningsprojekt. Vi er i 
gang med at undersøge, om 
vi kan lave et samarbejde 
med en forskningsenhed på 
Hvidovre Hospital, fortæller 
hun.

Aflaster personalet
Forventningen er, at over-
sengen kan medvirke til at 
reducere tryksår.

Derudover forventes den 
også at kunne aflaste perso-
nalet ved manuelle forflyt-
ninger.

- Der er mange faggrupper 
på afdelingen, som mobili-
serer og forflytter patienter-
ne, og forhåbentlig kan de-
res arbejdsmiljø forbedres 
ved hjælp af oversengen, si-
ger Tina Myung Povlsen fra 
VihTek.

Erfaringer fra kommuner-
ne viser også, at oversengen 
kan sikre borgerne større 
komfort og uforstyrret nat-
tesøvn, da personalet ikke 
længere behøver foretage de 
natlige venderegimer, hvil-
ket sengen automatisk kla-
rer via det skræddersyede 

aflastningsprogram, forkla-
rer Jens Kristian Goth fra 
GDV Technology.

Udviklingen af en hospi-
talsudgave af oversengen 
betyder, at GDV Technology 
fremover vil kunne lave en 
overseng til stort set alle ple-
jesenge og hospitalssenge.

- Vi er jo en forholdsvis ny 
virksomhed, og indtil nu har 
vi kun henvendt os til pleje-
centre og hjemmepleje, og 
det er helt klart vores mål-
sætning også at komme ind 
på hospitalsmarkedet, siger 
han, og tilføjer, at det også er 
en klar målsætning at kom-
me til udlandet med Sore 
Protective Bed.

Projektet, der løber frem 
til maj, er støttet af Inno-
Booster fra Innovationsfon-
den.

Trykaflastende overseng testes i Hvidovre
I forbindelse med projektet har der været workshops på hospitalet, hvor personalet er kommet med feedback til videreudviklingen af oversengen. Foto: GDV Technology.

Oversengen monteres på skelettet af en sædvanlig hospitalsseng. 
Oversengens bund er opdelt i to længdegående vinger, der er 
koblet til et elevationssystem, således at den overliggende madras 
kan vinkles i breddeaksen. Ved manuelle forflytninger kan vinklen 
af sengens sider ændres fra 0 og op til 80 grader, og ved automa-
tisk kørsel kun op til 30 grader på grund af sikkerhed. Oversengen 
er forbundet med en computer, der gør det muligt at skræddersy 
aflastningsprogrammer til den enkelte borgers behov. Princippet 
kan sammenlignes med de vendinger, som plejepersonalet konstant 
foretager for at variere trykbelastningen.
Sore Protective Bed fik en 3. plads som årets nyhed ved Health & 
Rehab Scandinavia 2016 i Bella Centeret.
kilde: GDV Technology

 

Sore Protective Bed - SPB

• VihTek er et regionalt videncenter, som skal skabe overblik over 
eksisterende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger samt 
bidrage til forskning, udvikling og innovation på området.

• VihTek arbejder med udvikling, test og implementering af hjælpe-
midler og velfærdsteknologiske løsninger, der forbedrer behand-
ling og arbejdsgange på Region Hovedstadens hospitaler.

• kilde: VihTek
 

Videnscentret VihTek 

Et samarbejde mellem GDV Technology, VihTek og Hvidovre 
Hospital skal munde ud i en hospitalsudgave af oversengen 
Sore Protective Bed

Hospitalssenge skal blandt andet leve op til særlige krav om hygi-
ejne, og derfor skal der udvikles en hospitalsudgave af oversen-
gen. Foto: VihTek.
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Af Anne Ristorp Kraufeldt

ERNÆRING Fokus på under-
ernæring vinder frem i den 
danske plejesektor. Samar-
bejder spirer på tværs af fag-
grupper - og nu går en række 
aktører skridtet længere og 
inviterer engagerede kom-
muner med i et projekt, der 
har udspring i den kommu-
nale hjemmepleje.

Der kan være mange årsa-
ger til, at ældre ikke spiser 
nok. Det tværfaglige samar-
bejder spiller ind, fordi en-
somhed, dårlig tandstatus 
eller smerter kan være 
blandt årsagerne til nedsat 
appetit.

Flere undersøgelser viser, 
at omtrent halvdelen af æl-
dre på plejehjem og i hjem-
meplejen er underernærede 
eller i risiko for at blive det. 
Den komplekse problema-
tik, der ligger til grund for 

underernæringen, betyder, 
at der bør sættes tidligere 
ind med en forebyggende 
indsats - og her kommer 
hjemmeplejen ind i billedet. 

- Formålet med projektet 
er at styrke samarbejdet 
med hjemmeplejen og de 
kost- og ernæringsfaglige for 
at undgå, at de ældre borge-
re bliver underernærede. 
Derfor vil vi i projektet styr-
ke hjemmeplejens faglige 
kompetencer, så medarbej-
derne hurtigere kan udpege 
de ernæringstruede borge-
re, og samtidig ved, hvem de 
kan få professionel hjælp af, 
forklarer formanden for 
Kost & Ernæringsforbundet, 
Ghita Parry.

Søger kommuner
Men Kost & Ernæringsfor-
bundet mangler kommuner, 
der kan indgå i projektet i 
det nye år. Kommunerne 

skal i forvejen opleve udfor-
dringer med underernærede 
borgere.

Projektet er sat i søen som 
et samarbejde mellem KL, 
FOA og Sundhedskartellet. 
Kost & Ernæringsforbundet 
er tovholder og projektet er 
støttet af Fremfærd Ældre.

Projektet skal resultere i et 
undervisningsmateriale, 
der skal give hjemmeplejens 
fagpersonale viden om, hvor 
de kan søge faglig støtte, når 
de møder en borger, som er i 
risiko for at blive underer-
næret.

Det er samtidig en forvent-

ning, at outputtet fra under-
visningsmaterialet kan an-
vendes i fremtidige uddan-
nelsesforløb på relevante 
uddannelsesinstitutioner.

Projektet skal rulles ud i 
hjemmeplejen i to til tre pro-
jektkommuner. Interessere-
de kommuner kan rekvirere 
materiale hos Kost & Ernæ-
ringsforbundet, Lene Toft 
Johansen, ljo@kost.dk. 

For at komme i betragtning 
til projektet, skal man have 
tilkendegivet sin interesse se-
nest 15. december 2016.

• Projektet består af fire faser, der strækker sig fra oktober 2016 til 
januar 2018. 

• 1: Afdækning af udfordringer og best practices. Det sker primært 
igennem fokusgruppeinterviews med frontpersonale.

• 2: Workshop for interesserede i projektet, herunder repræsentan-
ter fra projektkommunerne. 

• 3: Undervisningsmateriale afprøves og evalueres i projektkommu-
nerne. Denne periode forløber fra maj 2017 til oktober 2017.

• 4: Projektet evalueres i november 2017 – januar 2018, hvor der 
ligeledes vil være en opsamling på den formidling, der er sket i 
projektet. 
 

Projektets fire faser

Ensomhed, dårlig tandstatus eller smerter kan være årsag til un-
derernæring. Forebyggende projekt starter op i det nye år.

Kommuner søges til  
ernæringsprojekt  
i hjemmeplejen

Kost & Ernæringsforbundet søger to-tre 
kommuner, der har udfordringer med 
underernærede borgere

LISTERIA Hvis man er gam-
mel og svækket kan listeria 
være dødelig. Netop det fak-
tum ligger til grund for Fø-
devarestyrelsens nye guide 
’Alt om listeria’.

Guiden ligger i elektronisk 
udgave på Fødevarestyrel-
sens hjemmeside. Her kan 
man hente gode råd til, hvor-
dan listeria holdes nede og 
ikke igen lykkes med at 
svække fødevaresikkerhe-
den.

Overordnet set er der tre 
råd til de professionelle køk-
kener fra Fødevarestyrelsen:

• Husk varmebehandling (75 
grader i centrum)

• Undgå krydskontamination
• Vær opmærksom på råvarer 

og holdbarhed.
Alle professionelle køkke-

ner anbefales at se sine pro-
cedurer efter i sømmene, 

særligt for produktion af 
færdigretter med lang hold-
barhed. 

”Indenfor det sidste år har 
der været flere eksempler på 
fund af listeria i færdigretter. 
Årsag? At der er anvendt 
frosne kødboller til at køle 
suppe ned med. En suppe, 
som efterfølgende er blevet 
færdigpakket og givet en 
holdbarhed på 2-3 uger. Det 
er en uhensigtsmæssig pro-
cedure, der kan give gunsti-
ge betingelser for vækst af li-
steria til farlige niveauer. 
Det vigtigste er derfor, at 
sørge for, at færdigretter 
som det sidste bliver gen-
nemvarmet til 75 grader. 
Det gælder især færdigretter 
med lang holdbarhed, der 
opbevares på køl,” anbefaler 
Kost & Ernæringsforbundet.

Ny guide til 
at undgå  
listeria
Fødevarestyrelsen udgiver guide, som 
både henvender sig til offentlige køkke-
ner og fødevarevirksomheder

Listeria er i miljøet, og derfor også i de fleste råvarer, 
både grøntsager og kød. Listeria kan vokse ned til -1 
grad, men bliver dræbt ved varmebehandling til 75 
grader. Det er vigtigt at være opmærksom efter var-
mebehandlingen, så I undgår krydskontaminering. 
Listeria kan nemlig efterfølgende få gode mulighe-
der for at vokse til farlige niveauer, især i produkter 
med lang holdbarhed. Antallet af listeriabakterier 
stiger jo længere holdbarheden er. I bør derfor i jeres 
risikovurdering medtage muligheden for, at listeria 
kan være til stede i de råvarer, der anvendes til frem-
stilling af færdigretter, særligt retter med lang hold-
barhed.

Hvis man bruger råvarer, der er blevet varmebe-
handlet i et tidligere led, kan der være listeria tilstede 
i råvaren som følge af en krydskontamination. I f.eks. 
frosne produkter er helt op til 100 bakterier pr. gram 
tilladt. Så længe produktet er frossent, kan listeria 
nemlig ikke vokse. Men hvis I bruger frosne produk-
ter (eller andre råvarer) med tilstedeværende listeria 
i en færdigret, der ikke bliver ordentligt varmebe-
handlet, eller hvis produktet først kommer i retten 
efter varmebehandling, så kan listeria derimod vok-
se i den samlede færdigret. Og så udgør det en risiko.

Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at alle færdig-
retter, der produceres af køkkener, der fremstiller og 
leverer mad til personer i risikogruppen for listeria, 
som slutprocedure varmebehandles til 75 grader i 
centrum inden de færdigpakkes, alternativt at de 
varmebehandles i pakningen. Det er især vigtigt for 
færdigretter med en holdbarhed over fem dage, der 
opbevares på køl.

(Kilde: Kost.dk)

Pas på  
krydskontamination


