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#15 – uge 51 
 
I dette nyhedsbrev deler vi tiltag, forbedringsidéer og afprøvninger fra de kommuner, der deltager i 
ernæringsprojektet. Vi håber, at de bidrager til inspiration på tværs af afdelinger og kommuner. 
 
Som en afprøvning udgiver vi nu nyhedsbrevet hver 14. dag i stedet for hver uge. Til gengæld håber vi 
at gå mere i dybden med de enkelte afprøvninger.  
 
På grund af juleferien udkommer næste nyhedsbrev først den 6. januar. Godt nytår! 

Greve Kommune: Afprøvning af flowdiagram for EVS 
 
De fire forbedringsteams på Strandcentret Plejecenter, der arbejder med af forebygge uplanlagt 
vægttab og underernæring, har efter seneste læringstræf med Dansk Selskab for Patientsikkerhed 
udarbejdet forslag til arbejdsgangsanalyser til hvert procestrin i Socialstyrelsens ”Flowdiagram til 
Ernæringsvurderingen”.  
 
Det er endnu for tidligt af vise arbejdsgangsanalyserne, da vi endnu ikke har afprøvet dem. 
 
>>> Se flowdiagram fra Socialstyrelsen på bit.ly/flowdiagramEVS (bilag 12) 
 
Frederiksberg Kommune: 2. læringstræf afholdt 
 
Ugens idé handler om vores 2. lokale læringstræf, som 
blev afholdt for ca. 50 medarbejdere på Sundheds- og 
Omsorgsområdet den 4. december 2019. Her havde vi 
lagt vægt på dels fagfaglige og dels 
forbedringsfaglige indlæg til gavn for plejen af 
borgerne. 
 
Dagens første oplæg handlede om vigtig viden om 
ernæringsindsats ift. beboere med demenssygdom. 
De kognitive funktionsnedsættelser kan bl.a. give sig 
udslag i manglende sultfornemmelse. 
 
Næste programpunkt handlede om vigtigheden af at 
lave afprøvninger i småskala. Mange teams gør det hver dag, men mest inde i hovedet. Via en øvelse 
med kinaskak og M&M’s forsøgte vi at synliggøre udfærdigelse af et spørgsmål og en hypotese. 
 

http://bit.ly/flowdragramEVS
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Ønsket om deltagerinvolvering og videndeling, som deltagerne lægger stor vægt på, blev indfriet på 
en storyboardsession, hvor de fremmødte teams på skift introducerede deres forbedringsarbejde for 
hinanden og besvarede spørgsmål. 
 
Til sidst blev indsamling og brugen af data belyst, dels via et eksempel fra Hjemmeplejen og dernæst 
ift. hvad vi kan få fra omsorgsjournalen. Konklusionen er, at selv om vi retrospektivt, via 
omsorgsjournalen, kan få data om antallet af borgere, der er vejet, så undgår vi ikke gennem 
afprøvninger at sikre arbejdsgange, så alle bliver vejet.  
 
Er vi så lykkedes med dette program? Det vil tiden vise. Heldigvis viste evalueringen, at deltagerne var 
godt tilfredse med dagen, og de havde også forbedringsforslag. 
 
Sønderborg Kommune: Test med vejning af kronikere 
 
På nuværende tidspunkt er det blevet besluttet, at alle borgere, der får hjælp til personlig pleje i en 
enkelt hjemmeplejegruppe, skal vejes 1x månedlig. Vi er i pilotgruppen nervøse for, om vi ved blot at 
veje de borgere, der får hjælp til personlig pleje, finder alle de borgere, der taber sig. Derfor køres der 
en test i pilotgruppen.  
 
Testen går på, at 7 tilfældige borgere - alle med kroniske sygdomme, men ikke nødvendigvis borgere, 
der får hjælp til personlig pleje - vejes 1x ugentlig. Grunden til, at vi vejer 1x ugentlig, er for at kunne 
tjekke, om personalet får borgerne vejet, og om vægten dokumenteres i systemet.  
 
Testen har indtil nu vist, at vi ikke fanger alle de borgere, der taber sig ved blot at veje de borgere, der 
får hjælp til personlig pleje. Det viser sig, at ud af de 7 kronikere er der 4, der ikke får hjælp til personlig 
pleje, og ud af de 4 er der 3, der har tabt sig mere end 1 kg på en måned.  
 
Disse data kan vi bruge til at synliggøre over for vores ledelse, at det ikke er tilstrækkeligt med en 
månedlig vægt på de borgere, der får hjælp til personlig pleje. Vi er også nødt til at veje vores 
kronikere.  
 
Vi fortsætter afprøvningen med de 7 kronikere sideløbende med de borgere, der vejes månedligt, fordi 
de får hjælp til personlig pleje. 
 
Aarhus Kommune: Kolonne med vejning udgør forbedring 
 
På et plejehjem i Aarhus Kommune har vi afprøvet, om det kunne gøre os bedre til at få vejet vores 
borgere at have en kolonne på borgertavlen, hvor det fremgår, om borger er blevet vejet den 
pågældende måned som del af det forebyggende tilbud.   
 
Vi oplever, at kolonnen på tavlen fungerer supergodt og skaber en opmærksomhed omkring vejning 
blandt afdelingens medarbejdere. Ved seneste opgørelse af data var der kun én borger på afdelingen, 
som ikke var blevet vejet efter planen, hvilket udgør en forbedring. 
 
Vi laver én opgørelse hver måned på, om de borgere, som skal vejes, er blevet vejet med den frekvens, 
som står angivet i den faglige plan. 

 
Få dette nyhedsbrev på mail ved at tilmelde dig her: isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering 

https://www.isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering/
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