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#22 – uge 25 
 
Ligesom resten af landet er nyhedsbrevet her også langsomt ved at vende tilbage til normale 
tilstande. Det er fortsat ikke alle kommuner i projektet, der har bidrag med hver gang, men 
denne gang kan I læse om, hvad de arbejder med i Frederiksberg og Sønderborg Kommuner.  
 
Dette er den sidste udgave af Ernæringsnyt på denne side af sommerferien, men da projektet 
er forlænget grundet coronaepidemien, vender vi tilbage igen i uge 34. Herefter kan du igen 
se frem til at modtage nyhedsbrevet hver anden uge, hvor vi deler tiltag, forbedringsidéer og 
afprøvninger fra alle fire kommuner.  
 
Rigtig god sommer. 

Frederiksberg Kommune: Det skal være nemt at gøre det rigtige 
 
Trods corona har Frederiksberg Kommunes hjemmepleje arbejdet videre med 
ernæringsprojektet i forhold til det administrative, nemlig at omvisitere alle vores ydelser, der 
hedder ”vejning” fra sundhedslov til servicelov.  
 
Det har været vigtigt for os, at når vi skulle sprede ernæringspakken, at det grundlæggende 
var på plads, så der ikke er nogen tvivl om, at når der står ”vejning” på en SOSU-hjælpers 
køreliste, så ved de at det er dem, der skal veje.  
 
Tidligere stod ydelsen som en ”sygeplejeydelse måling af værdier”, og her blev vores borgere 
ikke vejet, da SOSU-hjælperne troede, at der ville komme en sygeplejerske og måle værdier. 
De vidste ikke, at det var dem, der skulle levere denne ydelse ”vejning”. 
 
Vi er nu klar til at kunne sprede til vores sidste område, og vi forventer, at alle hjemmeplejens 
3 matrikler inden sommerferien samler data på ”antal der skulle vejes, antal der er blevet 
vejet”. 
 
>>> Læs om ’ny beskrivelse af vejning på kørelister’ i Ernæringsnyt #10 på bit.ly/ernaeringsnyt10 

 
  

https://bit.ly/ernaeringsnyt10
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Sønderborg Kommune: Skema til korrekt vejning på badeværelset 
 
På Tangshave Plejecenter har der været udfordringer med at få en systematisk ensartet vejning af 
beboerne. Der er derfor udarbejdet et lamineret skema, der hænger på badeværelset inde ved den 
enkelte beboer.  
 
Skemaet er med til at beskrive, hvor borgeren skal stå, hvilken vægttype, beklædning samt 
tidspunkt på døgnet beboeren vejes.  
 
Dette har været med til at sikre en ensartet og systematisk arbejdsgang i forbindelse med at veje 
beboerne. 
 
>>> Se skemaet på bit.ly/soenderborg22  
 
 

 
 
 
 
Få dette nyhedsbrev på mail ved at tilmelde dig her: bit.ly/ernaering 
Her kan du også finde alle tidligere nyhedsbreve. 
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