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#14 – uge 49 
 
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. 

Greve Kommune: V.Æ.G.T. – en parallel til HUSK 
 
Et forbedringsteam på Strandcentret Plejecenter har udviklet et nyt 
akronym ”V.Æ.G.T.” i forbindelse med ernæringsindsatsen: 
 
V – Vejning 
Æ – Ændring 
G – Grund (årsag) 
T – Tiltag 
 
Akronymet bliver brugt til at skabe systematik omkring italesættelsen af 
ernæringsindsatsen ved tavlemødet hos borgere i risiko for uplanlagt 
vægttab og underernæring.  
 
Det er en parallel til HUSK ved tryksår. 
 
>>> Se eller download billedet på bit.ly/greve49 
 
Aarhus Kommune: Postkasse til madønsker 
 
På et plejehjem i Aarhus Kommune oplevede et team, at borgerne gav udtryk for at have 
andre ønsker og idéer til de madretter, der bliver serveret i det daglige. 
 
Der opsættes derfor en postkasse uden for spisestuen, hvor borgerne kan ligge deres ønsker 
til mad i. Postkassen er en almindelig postkasse i metal, som er sat fast på væggen, og der 
ligger papirsedler ovenpå, så det er let at benytte. 
 
Hver fredag vil ernæringsassistenten tømme postkassen og se, om den benyttes. 
 
 

http://bit.ly/greve49
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Frederiksberg Kommune: Ernæring som del af rehabiliteringen 
 
I nyhedsbrev #11 fortalte vi om vores udfordringer med at få vores borgere i eget hjem eller i 
Sundhedscenteret vægtvurderet ifm. opstart af hverdagsrehabilitering og genoptræning.  
 
Ved startvurdering af borgere til hverdagsrehabilitering og genoptræning er der mange data, 
der skal indsamles og dokumenteres og vejning/ vægtvurdering er blot én af mange. Vi har 
kigget på vores arbejdsgange ift. vægtvurdering, og der er plads til forbedring.  
 
Vi har udarbejdet en ønskelig arbejdsgang. Denne er vi i gang med at teste. Bl.a. har vi 
udarbejdet en testmanual, som vi er i gang med at afprøve. Skemaet er afprøvet, tilrettet og 
afprøvet. P.t. har to terapeuter anvendt det udviklede skema ifm. startvurdering hos seks 
borgere. Vores data viser, at skemaet fungerer. Alle seks borgere er blevet vægtvurderet. 
Terapeuten fra hverdagsrehabiliteringen tester sideløbende et tilrettet skema, som 
umiddelbart skaber fokus på vægtvurdering. Vi fortsætter vores PDSA-afprøvninger. 
 
Chefkonsulent Birthe Stenbæk Hansen tilføjer: 
 
- Vi er et godt tværkommunalt og -fagligt team, som bliver klogere på hinandens 
arbejdsgange og Cura. Vi er et team, som profiterer af, at hjemmeplejen har samme fokus 
som os. Tak for det.   
 
>>> Se nyhedsbrev #11 på bit.ly/nyhedsbrev_nr11 
 
Sønderborg Kommune: En vægt på ønskesedlen 
 
I Sønderborg vil vi gerne opfordre de borgere, der selv kan veje sig til at blive ved med selv at 
gøre det. Det viser sig, at der er en del, der ikke selv har en vægt, og i forbindelse med julen 
er der nogle, der er kommet på den idé, at borgerne kan ønske sig en vægt i julegave. Det er 
ikke sikkert, at det kan nås inden jul, men det kunne ligeledes være et fødselsdagsønske. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Få dette nyhedsbrev på mail ved at tilmelde dig her: 
isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering 
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