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#23 – uge 34 
 
Kære læser af nyhedsbrevet 
 
Vi håber, du har haft en god sommer. Dette er første udgave af Ernæringsnyt på denne side af ferien, 
og vi har denne gang valgt at fokusere på nogle af de gode historier, der er fra kommunerne – med 
bidrag fra Frederiksberg, Greve og Sønderborg Kommuner. 
 
Fremover vil nyhedsbrevet igen udkomme hver 14. dag (ligesom før coronaepidemien ramte 
Danmark), og der vil blive delt tiltag, forbedringsidéer og afprøvninger fra alle fire kommuner, der 
deltager i projektet. 

Frederiksberg Kommune: Dataunderstøttet forbedringsproces med at udvikle 
arbejdsgang for månedlig vejning 
Flintholm Plejecenter har over længere tid udviklet og afprøvet lokal arbejdsgang for månedlig vejning 
af alle beboere for herigennem at sikre tidlig opsporing af uhensigtsmæssige vægtændringer.  
 
Arbejdsgangene består af en masse delelementer, der løbende er afprøvet og har fokus på at 
tydeliggøre: 

• Den månedlige vejedag (fx den første tirsdag i måneden). 
• Hvilke beboere, der skal vejes. Det gøres ved at sætte ”V”-magnet på beboertavlen ud for de 

beboere, der skal vejes. 
• Rolle og ansvarsfordeling ift. hvilke medarbejdere, der har til opgave at veje den pågældende 

dag samt dokumentere vægt i Cura. Det gøres ved at placeres magneten ”vejning x sal” ud for 
de 2 vejningsansvarlige medarbejdere på hver etage, der har ansvaret for at få vejet beboerne 
den pågældende dag. Det er de samme 2 medarbejdere, der har ansvar for at dokumentere 
vægten i Cura. Når det er gjort fjernes ”V”-magneten på beboertavlen fra den pågældende 
beboer.  

• Vægttypen, samt hvordan medarbejderne sikrer, at vægten bliver valid, fx ved som 
udgangspunkt at bruge samme vægt hver gang og altid med sko og tøj på, samt fratræk vægt 
fra evt. rollator.  

• Hvilke beboere, der ikke blev vejet den pågældende dag. Ved tavlemødet den pågældende 
dag samles op. De beboere, der ikke er vejet, bliver vejet den næste dag. Her sikres, at det er 
tydeligt, hvilke medarbejdere der har ansvar for dette.  

 
Det færdige produkt er efterfølgende blevet beskrevet i et flowchart, som er tilgængelig for alle 
medarbejdere. Ud fra data kan vi se, at alle beboere vejes systematisk hver måned. 
 
>>> Se flowchart med arbejdsgangsbeskrivelse for Flintholm på bit.ly/frederiksberg23 

https://bit.ly/frederiksberg23
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Sønderborg Kommune: Dialog med borger om løsninger til vægtstigning 
En 98-årig borger, som bor i eget hjem sammen med søn, har haft et vægttab på 2,7 kg mellem de 
månedlige vejninger, som udføres med hjælp fra Hjemmeplejen Egernsundeved. Hjemmeplejen 
reagerede på vægttabet og triagerede gul i tidlig opsporing.  
 
En social- og sundhedsassistent (SSA) udførte et EVS (Ernæringsvurderingsskema) sammen med 
borgeren. Gennem dialog blev der lokaliseret mulige årsager til vægttabet. Borgeren kunne ikke tygge 
maden pga. dårlig tandstatus, hvorfor maden ikke blev spist. Endvidere fik borgeren serveret ½ portion 
mad, idet den hjemmeboende søn spiste den anden.  
 
Borgeren ønskede ikke at komme til tandlæge, hvorfor snakken omkring maden blev 
omdrejningspunktet. Sønnen ønskede ikke, at maden blev ændret til blød beriget kost, og borgeren 
mente så, at det var bedst ikke at ændre den.  
 
I første omgang var handlingerne at supplere maden med ekstra smør og fløde (havregrøden om 
morgenen, blødt brød med ekstra smør m.m.). Fokus blev også drikkevarerne, der blev serveret til 
borgeren, idet borger er god til at drikke. I stedet for vand og saftevand serveres der kakao, sødmælk 
og juice. 
 
Trods ovenstående handlinger havde borger yderligere vægttab. Via opfølgningssamtaler vedrørende 
ernæringsproblemet mellem SSA og borgeren blev løsningen, at borgeren ønskede at få en anden 
kost, som han kunne tygge. I samarbejde med hjemmeplejen og visitationen blev der bestilt blød 
beriget kost til borgeren fra madhuset. I dag spiser borger hele sin bløde berigede portion mad, og 
vægten er begyndt at stige. 

Greve Kommune: Fokus på ernæring har hjulpet svært undervægtig borger 
Vi har siden opstart af ernæringsprojektet i august 2019 haft stort fokus på kontinuerligt og 
systematisk at veje beboerne på Strandcentret Plejecenter hver måned. Det var i starten en udfordring, 
da meget af personalet ikke havde været vant til dette, men efterhånden som der er kommet mere og 
mere fokus på vejningen, er vi blevet rigtig gode til dette. Der blev også vejet før, men ikke 
systematisk, da det let kunne blive glemt. 
 
1. udfordring var dog, at vi opdagede, at vi slet ikke havde vægte nok til kontinuerligt og systematisk at 
kunne veje beboerne. Derfor investerede Strandcentret i yderligere 2 stolevægte, så der var en i hver 
gruppe. Nu kan vi stolt fortælle, at samtlige beboere hver måned bliver vejet, med mindre beboeren 
ikke ønsker at deltage.  
 
En beboer på Strandcentret, der har boet her i mange år, er dement og har de sidste par år været i 
kategorien svært undervægtig. Det har været vanskeligt for plejepersonalet at få hende op i vægt.  
Siden ernæringsprojektets begyndelse har personalet haft mere fokus på at forebygge utilsigtet 
vægttab, hvilket har fået vores beboer 8 kg op i vægt siden september 2019. Således ligger hun nu i 
kategorien ’undervægtig’ i stedet for ’svært undervægtig’ og har i dag en bedre livskvalitet og er i 
langt mindre risiko for komplikationer ved sygdom m.m. 
 
Beboeren tilbydes 6-8 små energirige måltider dagligt, bl.a. fra vores kræsevogn, der indeholder lækre 
små energirige snacks. Vores beboer er bl.a. meget glad for vores små tebirkes, som beboerne 
normalt kun fik tilbudt i weekenden, men som nu dagligt er på menuen. Der har bl.a. også været en 
konsulent ude fra Arla, der har oplært personalet i at lave lækre små mellemmåltider med Arlas 
Protinodrikke og desserter, bl.a. laver de trifli til beboernes store fornøjelse.  
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