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#16 – uge 2 
 
Godt nytår.  
 
Hermed årets første nyhedsbrev fra ernæringsprojektet, hvor vi som altid deler tiltag, forbedringsidéer 
og afprøvninger fra de kommuner, der deltager. Vi håber, at de bidrager til inspiration på tværs af 
afdelinger og kommuner. 

Greve Kommune: Bradens kostspørgsmål med i arbejdsgang 
 
Strandbo/Kvisten på Strandcentret Plejecenter har arbejdet videre med 
arbejdsgangsbeskrivelser af identifikation af borgere i risiko for uplanlagt 
vægttab og underernæring. Der har været en del drøftelser om, hvorvidt et 
fysisk vægttab eller Braden skalaens kostspørgsmål skal indgå i arbejdsgangen 
for at identificere borgere i risiko. 
 
En vigtig pointe er: Når man kan konstatere et fysisk vægttab, er det uplanlagte 
vægttab allerede i gang, hvor kostspørgsmålet i Braden kan identificere borgere 
i risiko tidligere, inden vægttabet sker.  
 
Kostspørgsmålet i Braden hænger også sammen med ”Ændringsskemaet”, der 
anvendes til triage. Derfor afprøver forbedringsteamet at lave Braden på alle 
borgere, der triageres gul eller rød. Der er lavet en kolonne på risikotavlen, hvor 
scoren fra kostspørgsmålet fra Braden noteres. Hvis borgeren er i risiko, 
gennemgås ”VÆGT” (Vejning, Ændring, Grund, Tiltag) ved det daglige 
tavlemøde. 
 
>>> Hent billede af VÆGT fra uge 49 på bit.ly/greve49 
 
Frederiksberg Kommune: Indsamling af data 
 
Sundhed og Omsorgsområdet i Frederiksberg Kommune har, siden vi begyndte I Sikre Hænder-
indsatsen, indsamlet data på tryksår, medicinfejl, fald og infektioner i en månedsrapport, som sendes 
ud til ledere af enhederne. 
 
Denne rapport er netop udvidet med data på antal borgere, der har haft uplanlagt vægttab. Efter 
opstart er det nu 36 % af enhederne, der har meldt deres data ind til månedsrapporten.  På de 5 
enheder, der har samlet data, er der fundet 17 borgere, der har haft uplanlagt vægttab. Disse 
borgerforløb undersøges nu nærmere. Det ville vi sikkert også, i vid udstrækning, have gjort før, vi 
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startede denne dataindsamling, men nu får alle et bedre indblik i, hvor stort omfanget af uplanlagt 
vægttab er, og hvordan forbedringerne i form af tilbud om ekstra måltider, specialkost og bedre 
mund- og tandpleje kan påvirke fundene på de enkelte enheder på sigt. 
 
Sønderborg Kommune: Inddragelse af borger og pårørende 
 
Vi er i Sønderborg ved at udfærdige noget materiale til vores borgere og deres pårørende, der kort 
fortæller, hvorfor det er vigtigt, at man bliver vejet kontinuerligt hver måned. Denne flyer skal først 
udleveres til borgere i vores pilotgruppe for at se, om det har nogen effekt i forhold til, om vi kan få 
borgerne til selv at veje sig og nedskrive vægten på den udleverede flyer. En assistent og to 
sygeplejersker har lavet et udkast til, hvad de synes, giver mening i forhold til indholdet i materialet. 
 
I forbindelse med et oplæg på forbedringscoachuddannelsen, hvor ovenstående tiltag blev drøftet, er 
der pludselig en medkursist, der spørger, hvorfor vi ikke inddrager en borger samt en pårørende for at 
få deres mening i forhold til indholdet - altså inddrage borger/pårørende i forhold til at udvælge 
indholdet til materialet.  
 
Dette er blevet drøftet i pilotgruppen, og det er nu besluttet, at efter jul og nytår udvælges der en 
borger og en pårørende til at være med til at udfærdige materialet, inden det afprøves i pilotgruppen.   
 
Aarhus Kommune: Foto af foretrukken morgenmad 
 
I et hjemmeplejeteam i Aarhus er der en udfordring hos en borger, hvor der er 
kommunikationsvanskeligheder på grund af sprog. Ligeledes kan det være svært at beskrive i tekst, 
hvordan et måltid skal anrettes. 
 
Derfor afprøves følgende forandringside: Der er taget et foto af den morgenmad, borger ønsker, som 
ligger i borgers hjem. På den måde kan alle medarbejdere, der kommer hos borgeren, nemt se, hvad 
borgeren ønsker og anrette dette. 
 
Vi er i gang med at udvikle en metode til, hvordan det kan måles, om borger får anrettet den ønskede 
morgenmad hver dag. 
 

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

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