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#9 – uge 44 
 
I dette nyhedsbrev deler vi hver uge tiltag, forbedringsidéer og afprøvninger fra de 
kommuner, der deltager i ernæringsprojektet. Vi håber, at de bidrager til inspiration på tværs 
af afdelinger og kommuner. 
 
Aarhus Kommune er trådt ind i projektet, og fra næste uge kan du glæde dig til også at høre 
om idéer og afprøvninger fra dem. 
 
Har I en printansvarlig? 
I denne uge kan du bl.a. læse om et nyhedsbrev fra Frederiksberg Kommune, som lederne 
sørger for at printe og hænge op i personalerummet. Har I også en fra teamet, der sørger for 
at printe og hænge dette nyhedsbrev op, så alle ser det? Hvis ikke, kan I overveje at vælge 
en, så flere ser de gode idéer fra kommunerne. 

Greve Kommune: Tjekliste ved udskrivelser opdateres med vægt 
 
Fire forbedringsteams på Strandcentret Plejecenter er blevet enige om en fælles afprøvning, 
hvor tjeklisten ved udskrivelser opdateres med borgers vægt. 
 
Måling af borgers vægt inden for 24 timer efter udskrivelse kan identificere borgere i risiko 
for uplanlagt vægttab og underernæring. Borgerne bliver i forvejen vurderet for tryksårsrisiko 
med Braden skalaen, hvor kosten også bliver vurderet.  
 
Der er normalt få udskrivelser på Strandcentret, og derfor er de fire forbedringsteams gået 
sammen om afprøvningen for at få data nok. Der har ikke været hverken indlæggelser eller 
udskrivelser siden afprøvningen gik i gang, og derfor endnu ikke nogle erfaringer. 
 
Vi vil måle, om afprøvningen er en forbedring ved at vurdere andelen af borgere, der har 
vægttab >1 kg efter udskrivelse fra sygehus. Data indsamles ved vejning senest 24 timer efter 
udskrivelse og dokumenteres i Nexus under ”målinger”. Efter mindst 10 udskrivelser 
udtrækkes data via Nexus Analyseportalen. 
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Frederiksberg Kommune: Nyhedsbrev med artikel om 
læringstræf 
 
Det er vigtigt at indtænke formidling i sit forbedringsarbejde for 
at få så mange medarbejdere med om bord som muligt. Alle kan 
være med i forbedringsarbejdet.   
 
Hjemmeplejen har et nyhedsbrev, der udsendes hver 14. dag til 
alle medarbejdere. Lederne sørger for at printe det ud og 
hænge det op i personalerummet, da det ikke er alle 
medarbejdere, der bruger deres mailsystem.  
 
Nyhedsbrevet handler om nyansættelser, ændringer i 
arbejdsgange, IT mv., og så var der selvfølgelig også en artikel om det første læringstræf i 
ernæringsindsatsen, som Frederiksberg Kommune afholdt den 7. oktober. 
  
Det var en god dag, hvor vi prøvede at lave et driverdiagram med henblik på at kunne ”løbe 
et maraton”. Vi drøftede kommunens ernæringsstrategi og viste vores forbedringsarbejde til 
hinanden.   
 
>>> Se nyhedsbrevet på bit.ly/frederiksberg44 

Sønderborg Kommune: Struktureret arbejdsgang for handleplaner 
Vi er på nogle plejecentre i tvivl om, hvorvidt vi er gode nok til at handle, når en borger 
scorer rød i ernæringsvurderingsskemaet (EVS). Bliver der lavet en ordentlig handleplan? 
 
Vi vil prøve at lave en struktureret arbejdsgang, der viser, hvordan der skal reageres ved 
borgere, der scorer henholdsvis rød, gul og grøn, således at vi sikrer, at alle borgere får lagt 
den rette plan. 
 
 
Få dette nyhedsbrev på mail ved at tilmelde dig her: 
isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering 
 

http://bit.ly/frederiksberg44
https://www.isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering/
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