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#17 – uge 4 
 
En ny uge er i gang, og det samme er forskellige afprøvninger i de fire kommuner i ernæringsprojektet.  
 
Nogle af dem kan du læse mere om i dette nyhedsbrev, hvor vi hver 14. dag deler tiltag, 
forbedringsidéer og afprøvninger. Vi håber, at de bidrager til inspiration på tværs af afdelinger og 
kommuner.  
 
Derudover er andre nysgerrige selvfølgelig også velkomne til at læse med og lade sig inspirere. 

Aarhus Kommune: Handlingsplaner i CURA 
 
I uge 46 (nyhedsbrev #11) beskrev vi, hvordan vi på et plejehjem havde opdaget, af der ikke var en 
ensartet procedure for dokumentation. Via en arbejdsgangsanalyse ville vi derfor afdække den aktuelle 
tilgang med henblik på at opnå en fælles forståelse for, hvordan vi skal dokumentere. Det tiltag følger 
vi hermed op på.  
 
Arbejdsgangsanalysen tydeliggjorde, at den aktuelle dokumentationspraksis på ernæringsområdet 
varierer markant, alene på den afdeling hvor projektet kører. 
 
Vi har defineret, at alle borgere med et uplanlagt vægttab skal have en handlingsplan dokumenteret ét 
bestemt sted i CURA, hvor det beskrives, hvordan man indtil næste vejning vil forsøge at forebygge 
gentagne vægttab. 
 
Vi tager en status på, hvor mange der har en sådan plan dokumenteret ifm. årets første teammøde. 
 
>>> Se tidligere nyhedsbreve på isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering 
 
Frederiksberg Kommune: Tværfaglig ernæringsindsats 
 
I Ernæringsnyt nr. 2, 12 og 13 fortalte vi om vores ernæringsindsats med vejning og 
ernæringsvurderingsskema (EVS) på Plejecenteret Lotte. I dette nyhedsbrev vil vi fortælle om vores 
involvering af Ernæringsrejseholdet (ergoterapeut og klinisk diætist), som har været hos os i et 3-ugers 
forløb.  
 
Det udgående Ernæringsrejsehold er oprettet, fordi vi ved, at de borgere, der har gavn af en 
ernæringsindsats (EVS=2), har behov for en tværfaglig ernæringsindsats. Udover at iværksætte 
tværfaglige vurderinger og indsatser til borgerne er Ernæringsrejseholdet et kvalitets- og læringsteam 
for medarbejderne ift. diverse risikofaktorer som bl.a. tand- og synkeproblemer. 
 

https://www.isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering/
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På Plejecentret Lotte har Ernæringsrejseholdet været med til at sikre den rette ernæringsindsats til den 
rette beboer. Vi har fået løftet fagligheden hos et personale, som har været meget åbne for læring. Det 
tværfaglige fokus har været med til at identificere udfordringer og arbejdsgange, som vi arbejder 
videre med.  
 
Vi har fået styrket vores relationelle kapacitet, dvs. evnen til at skabe et stærkt og produktivt 
tværfagligt samarbejde til gavn for den enkelte beboer. Også etiske dilemmaer er kommet frem ift. 
beboere, som vurderes til måltider i gratinkonsistens, men som ikke ønsker dette. 
 
Sønderborg Kommune: Inddragelse af aftenvagterne 
 
I Sønderborg Kommune er det svært at få aftenvagterne med omkring nye tiltag, herunder 
ernæringsindsatsen. Mange projekter implementeres i dagvagten, og aftenvagten overses ofte med 
det resultat, at de ikke føler det samme ejerskab som dagvagterne. I forhold til ernæringsindsatsen er 
det som om, at borgernes dage slutter kl. 15.00, hvor dagvagterne går hjem. 
 
Vi vil have fokus på, at aftenvagterne inddrages noget mere i forbedringsarbejdet. På et af vores 
pilotplejecentre bliver der nu afholdt tavlemøder i aftenvagterne 2 gange ugentligt. Her deltager 
aftenvagterne og daglig leder, så aftenvagterne får ejerskab og kan se en mening med det, der foregår 
i dagvagten.   
 
Indtil videre er der kun kommet positive tilbagemeldinger fra aftenvagten. 
 
Greve Kommune: Udredningsskema under afprøvning 
 
I Greve fik vi på seneste læringstræf udviklet et skema til udredning af årsager til 
underernæring/vægttab. Vores idé er, at alle borgere, som scorer 1 eller 2 i ernæringsvurderingsskema 
(EVS), skal ernæringsudredes ved brug af dette skema.  
 
På det næste læringstræf skal der arbejdes med højre side af skemaet og udvikles forslag til handlinger 
ift. de enkelte punkter i skemaet. Skemaet bliver afprøvet i hjemmeplejen. 
 
>>> Se udkast til skemaet til ernæringsudredning på bit.ly/skema-greve4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Få dette nyhedsbrev på mail ved at tilmelde dig her: isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering 

http://bit.ly/skema-greve4
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