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#3 – uge 38 
 
Med dette nyhedsbrev vil vi hver uge dele 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: Hyppigere audits skal give her og nu-billede 
Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD) har i over 2 år arbejdet med ugentlig 
vejning og vejning 24/48 timer efter borgers ankomst med kvartalsvise audits. FKD har ikke 
nået målet om, at op til 90 % af borgerne er vejet efter aftale. Udfordringen er ligeledes at få 
vægtdata dokumenteret i Cura, selvom det er noteret på borgertavlen på sygeplejekontoret. 
Ved uplanlagt vægttab over 1 kg, skal der udføres EVS. Kvartalsvise audits viser ca. 50 % 
udførelse. 
 
I ugerne 34-37 udføres nu ugentlig audit på vejning og 48 timer efter borgers ankomst ift. 
baseline til ernæringsindsatsen. Formålet er at få et mere her og nu-billede af, hvordan det 
ser ud. 
 
Det påtænkes, at audit på vejning ifm. ernæringsindsatsen udføres en gang om måneden i 
stedet for kvartalsvis.   

Greve Kommune: Risikotavle skal skabe synlighed 
Vi vil afprøve, hvordan risikotavlen kan medvirke til at synliggøre borgere i risiko for uplanlagt 
vægttab. Hypotesen er, at hvis borgere i risiko for uplanlagt vægttab systematisk italesættes 
ved det daglige tavlemøde, bliver personalet mere opmærksomme på at tilbyde 
mellemmåltider. 

Sønderborg Kommune: Måling af BMI 
På Tangshave Plejecenter vil vi måle BMI på alle beboere for at skabe overblik over, om 
beboerne er underernærede. Dette skal fremadrettet gøres, når nye beboerne flytter ind, så 
der allerede der kan laves en individuel plan i forhold til ernæring.    
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