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#2 – uge 37 
 
Hermed nye forbedringsidéer fra kommunerne i ernæringsprojektet. Vi håber, I er godt i gang med 
arbejdet og udvikler gode tiltag til at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos borgerne.   
 
Med dette nyhedsbrev vil vi hver uge dele tiltag, forbedringsidéer og afprøvninger fra de 
kommuner, der deltager i ernæringsprojektet. 
 
Få nyhedsbrevet på mail ved at tilmelde dig her: 
isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering 

Frederiksberg Kommune: Skilte minder om månedlig vejning 
 
På Plejehjemmet OK-Fonden Lotte har vi valgt, at den månedlige 
vejning skal foregå den første mandag og tirsdag i måneden. Dette 
var imidlertid svært for personalet at huske, da dagene kan falde på 
meget forskellige datoer. Vi laver derfor en afprøvning med at sætte 
et skilt op på sygeplejedørene, de dage, der skal vejes, så det er det 
første personalet ser, når de møder på arbejde. Ved vores daglige 
tavlemøde vil vi gennemgå hvor mange, der er blevet vejet, og om det 
havde en effekt, at der var en reminder på døren.  

Greve Kommune: Braden skalaen anvendes til at identificere borgere 
 
Vi vil identificere borgere i risiko for uplanlagt vægttab med Braden skalaen, som vi i forvejen 
anvender systematisk til identifikation af borgere i risiko for tryksår. Hvis borgere scorer 1-3 point 
under ernæring i Braden, skal vi gå videre med ernæringsudredning og 
ernæringsvurderingsskemaet, EVS. 

Sønderborg Kommune: Etablering af baseline 
 
På Center For Kortidspladser (CFK) har vi opstillet tre spørgsmål, hvor svarene kan være med til at 
etablere en baseline for, hvor CFK er på nuværende tidspunkt.  
 

1) Hvor mange borgere skal vejes? - Hvor mange blev vejet? 
2) Hvor mange borgere skulle have lavet EVS inden 4 dage? - Hvor mange fik lavet EVS 

inden 4 dage? 
3) Hvor mange borgere, der fik lavet EVS, fik en grøn/gul/rød handleplan? 

 
Vi tror, vi gør disse ting, men gør vi det reelt? Det vil vi finde data på. 

https://www.isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering/
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