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#11 – uge 46 
 
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: Arbejdsgangsanalyse af dokumentation 
På et af de deltagende plejehjem har vi i forbindelse med den indledende udforskning af 
ernæringsområdet fundet ud af, at der ikke anvendes en ensartet procedure og systematik 
for dokumentation i relation til ernæring på den pågældende afdeling - bl.a. ved 
dokumentation af borgers ernæringsplan.   
 
Vi vil via en arbejdsgangsanalyse afdække den aktuelle tilgang til dokumentationen på 
området med henblik på at opnå en fælles forståelse for, hvordan vi skal dokumentere.   
 
Vi vil måle, hvor mange af afdelingens 25 borgere, der 1. januar 2020 har en dokumenteret 
ernæringsplan, som følger den systematik, vi i fællesskab har defineret.  

Greve Kommune: Pallette af tiltag skaber forbedringer 
Strandcentret Plejecenter er pilotenhed i ernæringsprojektet. To af fire plejegrupper har 
opgjort den foreløbige effekt af systematisk identifikation af borgere i risiko for uplanlagt 
vægttab og underernæring og efterfølgende ernæringsscreening og handleplan hos borgere 
i risiko. 
 
På to måneder er seks borgere fra to plejegrupper ikke længere i risiko for tryksår, alene på 
grund af forbedret ernæringsindsats. Ifølge Gry Lærke Jensen, der er gruppeleder og en del 
af forbedringsteamet i Lærkehuset, skyldes den forbedrede ernæring en pallette af tiltag, der 
tilsammen betyder en bedre ernæringsstatus hos den enkelte borger. 
  
For nogle uger siden blev brunch-konceptet afprøvet. Erfaringerne har ført til, at vi nu, ud 
over den almindelige kost til småtspisende, også laver hyggeaftener efter aftensmaden med 
ludospil eller en Morten Korch-film. Det sociale aspekt i forhold til madindtagelse har en 
sammenhæng. Der kommer lækkerier rundt flere gange, fx chips, æbleskiver og andet. Der er 
naturligvis fokus på, at de småtspisende får ekstra. Vi har ændret en medarbejders 
arbejdstider, så der er ekstra hænder om aftenen.  
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En SSA-studerende er begyndt at lave pandekager med tre ”risikoborgere” en gang om ugen 
i aktivitetskøkkenet. Det er planen at fortsætte denne aktivitet hver uge, også efter den 
studerende skal videre i sit uddannelsesforløb. 
 
>>> Læs om brunch og filmaftener i nyhedsbrev #8 

Frederiksberg Kommune: Afprøvninger i ambulant genoptræning og rehabilitering 
Mange geriatriske borgere henvises til den ambulante Genoptræning og Rehabilitering. For at 
genoptræning og rehabilitering - herunder hverdagsrehabilitering - kan lykkes, er det 
afgørende, at borgeren ikke har haft et nyligt uplanlagt vægttab.  
 
Dette fokus har vi længe haft, fx underviser vores kliniske diætister på vores 
genoptræningshold, og vi serverer kakaomælk for borgerne på holdene. Desuden har alle 
vores ergoterapeuter og fysioterapeuter modtaget undervisning omkring ernæring og 
uplanlagt vægttab. Men på trods af dette viste en baseline i vores omsorgssystem, at vi ikke 
systematisk opsporer og dokumenterer, om borger har haft et uplanlagt vægttab. 
 
Vi vil derfor afprøve forskellige forbedringsidéer, således at vi kan opnå, at 80 % af de 
geriatriske borgere, der startes op til træning og hverdagsrehabilitering, har en 
vægtvurdering, der er dokumenteret af os eller af samarbejdspartnere i vores 
omsorgssystem. 
 
I vores lille forbedringsteam afprøver vi forskellige idéer. Konkret ved at have vejning/vægt 
anført på hjælpeskemaer, som anvendes ifm. første vurdering på Sundhedscentret eller i 
borgers hjem, således at vi husker at foretage en vægtvurdering - dvs. vurderer, om borger 
har haft et uplanlagt vægttab på 1 kg eller mere.  

Sønderborg Kommune: Øget bevidsthed om vejning 
Vi begynder at kunne se betydningen af et øget fokus på, hvad det vil sige at veje en 
borger/beboer.  
 
Personalet på et af vores plejecentre giver udtryk for, at de er blevet meget mere bevidste 
om, at en vejning ikke bare er en vejning. At der nu bliver kigget på tidspunkt; hvilket tøj/ikke 
tøj, beboerne har på; hvilken vægt, der bruges m.m.   
 
Der er ved at komme mere systematik i arbejdsgangene, således at alle arbejder efter samme 
standard og er bevidste om, hvilke variationer der er i måden, der vejes på.  
 
 
Få dette nyhedsbrev på mail ved at tilmelde dig her: 
isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering 
 

https://www.isikrehaender.dk/media/3105/nr8_uge43.pdf
https://www.isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering/
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