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#1 – uge 36 
 
Velkommen til det første nyhedsbrev fra ernæringsprojektet. 
 
For at understøtte vidensdeling udsendes hver mandag et nyhedsbrev med input fra kommunerne, 
der deltager i projektet. Der kan f.eks. være tale om gode idéer, der allerede er afprøvet; 
afprøvninger, der er under opstart; eller resultatet af en afprøvning, uanset om den gav de 
ønskede resultater eller ej. 
 
Få nyhedsbrevet på mail ved at tilmelde dig her: isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering 

Frederiksberg Kommune: ”Kræse-køleskab” til skæve måltider 
 
På plejehjemmet Kastanjehaven havde vi ikke nok at tilbyde beboerne som mellemmåltider. Vi 
indførte et ”kræse-køleskab”, som er tilgængeligt i alle vagter i hele Kastanjehaven. Kræse-
køleskabet er fyldt med både snacks og mad. For eksempel chokolade, proteindrik, kiks, chips, 
desserter og madretter på frost; supper, risengrød m.m. Udvalget varierer.  
Vi afprøvede det først og blev hurtigt klar over, at det skulle indføres fast. Det giver mulighed for at 
supplere de øvrige måltider samt tilbyde måltider på skæve tidspunkter. Vi har nu færre med 
utilsigtet vægttab, men selvfølgelig har flere andre indsatser også medvirket til det. 

Greve Kommune: Driverdiagram med inspiration fra tryksårspakken 
 
Vi har i samarbejde med vores fem pilotforbedringsteams på 
ernæringsprojektet udviklet et driverdiagram. De primære drivere er med 
inspiration fra systematikken fra tryksårspakken, og de sekundære 
drivere er ud fra den evidens, vi har fundet og læst.  
Vi vil bl.a. teste, om vi kan identificere borgere i risiko for uplanlagt 
vægttab med de samme kriterier som tryksårspakkens vurdering og 
revurdering. 
 
Se driverdiagrammet online på bit.ly/greve36 

Sønderborg Kommune: Tavle i køkkenet med mellemmåltider 
 
På Center For Kortidspladser (CFK) har de en udfordring i forhold til at vide sig sikre på, at 
borgerne får den mad, der en lagt en plan om, at den enkelte borger skal have. CFK vil afprøve, 
om en tavle i køkkenet med de borgere, der skal have proteindrik og mellemmåltid, sikrer, at 
borgerne får den tilpassede ernæring. På denne måde kan de også måle på, hvor mange der skal 
have tilpasset ernæring, og om de så får det dagligt.  
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