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#25 – uge 38 
 
Hermed endnu en udgave af Ernæringsnyt, hvor vi deler tiltag, forbedringsidéer og afprøvninger fra de 
kommuner, der deltager i projektet. 
 
Dette er samtidig den næstsidste udgave af nyhedsbrevet. Selvom indsatsen og det gode arbejde med 
at forebygge underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre fortsætter i kommunerne, så nærmer vi 
os afslutningen for selve projektet. 
 
I dette nyhedsbrev kan du læse om, hvordan afklaring af arbejdsgange, konkrete indsatser og ændring 
af måltider samt tværfagligt samarbejde og borgerinddragelse har medvirket til at skabe resultater i 
kommunerne. 

Frederiksberg Kommune: Afklaring af arbejdsgange med andre enheder 
 
Nedenstående indlæg viser, hvor mange delelementer i en arbejdsgang, der skal afklares og testes, før 
en arbejdsgang bliver gennemført korrekt. 
 
Vi har under arbejdet med ernæringsindsatsen fundet ud af, at vi i hjemmeplejen har en del snitflader 
med andre enheder, bl.a. vores Genoptræning og rehabilitering. Der skal være styr på, at borger bliver 
vejet systematisk, for at de får et godt træningsforløb. Vi ønsker at ensarte dokumentationen i forhold 
til ernæring på tværs af kommunen. Vi har derfor skullet få afklaret en del praksis ved dokumentation, 
så vi kunne få et tværfagligt samarbejde omkring ernæringsscreening. 
 
Her er bl.a. de spørgsmål, som Genoptræning og rehabilitering har haft brug for at få afklaret i 
hjemmeplejen, for at de kunne komme ordentligt i gang med deres forbedringsarbejde. 
 
Spørgsmål til hjemmeplejen og sygeplejen: 

• Er det ok, at vi sender observation ”vægt, højde og BMI” til vis. sygepleje, når vi gerne vil have 
udført EVS? 

• Er det ok, at vi sender observation ”vægt, højde og BMI” til planlægger i grupperne, når vi 
gerne vil have vejet borgerne? 

• Dokumenterer I også uplanlagt vægttab i helbredstilstande under ”uhensigtsmæssig 
vægtændring”? 

• Når vi dokumenterer i helbredstilstande under ”uhensigtsmæssig vægtændring”, må vi så godt 
sætte sygeplejen på som ansvarsområde? 

• Når diætisten har lavet dagskostforslag/ernæringsplan i Cura, hvordan sikrer vi, at 
hjemmeplejen ser denne?  
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Grundet coronavirus er dette møde desværre blevet aflyst et par gange, hvilket resulterer i, at 
Genoptræning og rehabilitering ikke rigtig har fået afklaring på deres spørgsmål, men spørgsmålene er 
nu givet til hjemmeplejen, som hurtigst muligt (skriftligt) vil svare på dem. 

Greve Kommune: Indsats til borgere med dysfagi 
 
I Greve Kommune har arbejdet med ernæringsindsatsen synliggjort den store udfordring, der kan være 
med at tilbyde spændende og indbydende mad til borgere med dysfagi. Borgere med dysfagi har 
synkebesvær og kan have problemer med fejlsynkning. En typisk årsag til dysfagi er apopleksi 
(blodprop eller hjerneblødning). 
 
Tidligere var der ikke så mange tilbud til borgere med dysfagi, men efter arbejdet med 
ernæringsindsatsen er der også gjort en indsats her. Der er indkøbt maskiner, så maden kan komme til 
at ligne ”rigtig” mad. Det er muligt at lave smørrebrød, fx en æggemad der ligner den ægte vare. 

Aarhus Kommune: Tværfaglig indsats om borgernes mad 
 
På et plejehjem i Aarhus har der i forbindelse med ernæringsindsatsen været stor fokus på det 
tværfaglige samarbejde omkring vejning, ernæringsscreening og iværksatte ernæringsindsatser samt 
inddragelse af borgerne.  
 
Derfor er ernæringsassistenten, som laver mad til borgerne på plejehjemmet, nu inddraget i 
tværfaglige møder, hvor ernæringsassistenten deltager omkring borgere med uplanlagt vægttab.  
Derudover har ernæringsassistenten opsat en postkasse, hvor borgerne kan komme med ris og ros 
samt idéer til retter, de gerne ville spise.  
 
Ligeledes er ernæringsassistenten begyndt at have små kaffestunder med borgerne, hvor han/hun 
sidder i spisestuen sammen med borgerne. Her bliver der snakket om maden. Hvad er borgerne glade 
for? Og hvad kunne de ønske sig? 
 
Forandringsidéerne har medført, at borgerne bliver inddraget i forhold til den mad, der serveres på 
plejehjemmet, samt at borgere med uplanlagt vægttab hurtigt får igangsat en ernæringsindsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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