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#4 – uge 39 
 
I dette nyhedsbrev deler vi hver uge tiltag, forbedringsidéer og afprøvninger fra de 
kommuner, der deltager i ernæringsprojektet. Vi håber, at de bidrager til inspiration på tværs 
af afdelinger og kommuner. 
 
Få nyhedsbrevet på mail ved at tilmelde dig her: isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering 

Frederiksberg Kommune: Vejningsmagneter til tavler 
På Flintholm Plejeboliger har vi et mål om at få alle beboere 
vejet den første mandag hver måned. Vi har lavet 
vejningsmagneter til vores beboertavler, som sættes ud for hver 
beboer den første mandag i måneden. Når beboeren er vejet, 
og vægten er skrevet i Cura, fjernes magneten.  
 
Desuden har vi lavet to magneter pr. etage til vores 
koordineringstavle. Ved morgenmødet placeres ansvaret for 
dagens vejninger af alle beboere på den pågældende etage. 
Ved at gøre dette sikrer vi, at ansvaret er fordelt og personalet 
ved, at alle beboerne skal vejes den pågældende dag.  
 
I vores kalender i begge teams er der desuden skrevet ”vejning” ind den første mandag i hver 
måned.  
 
Vi kører lige nu en PDSA på ovenstående arbejdsgang.  
 
Se billeder af alle tavler på bit.ly/frederiksberg39 

Greve Kommune: Pommes frites fra grillbaren 
En plejegruppe har afprøvet, om småtspisende ville have lettere ved at indtage kalorierige 
mellemmåltider, hvis man tilbød pommes frites fra en grillbar. Erfaringen er, at beboerne i 
plejegruppen var meget glade for pommes frites og spiste alt op. Det lod sig ikke gøre at 
pilotteste i småskalatest, da de beboere, der ikke fik pommes frites, blev sure, hvorfor der 
blev købt pommes frites til alle. Der blev købt pommes frites fra McDonald’s - enkelte syntes, 
at de var små og smagte anderledes. Vi overvejer, om der skal købes en friturekoger efter 
flere test.  
 

https://www.isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering/
https://www.isikrehaender.dk/media/3093/frederiksberg_uge39.pdf
https://www.isikrehaender.dk/media/3093/frederiksberg_uge39.pdf
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Vi har også afprøvet, om et særligt bord med dug og vin til maden kunne motivere beboere i 
risiko for uplanlagt vægttab til at spise mere. Dette virkede ikke, da beboerne hellere ville 
spise / sidde sammen med dem, de plejer. 

Sønderborg Kommune: Fast medarbejder fra køkkenet tilknyttet nye borgere 
Hvordan sikrer vi, at de borgere, der flytter på plejehjem, får den optimale kost? 
 
På Hørup Plejecenter vil vi, når beboeren flytter ind på plejecentret, tilknytte en fast 
medarbejder fra køkkenet, så vi allerede fra begyndelsen af indflytningen får lagt en klar 
individuel ernæringsplan for beboeren.  
 
Dette er for at sikre, at beboeren får den optimale kost, men også for at inddrage 
køkkenpersonalet. Køkkenpersonalet har selv givet udtryk for, at de gerne vil inddrages noget 
mere. 
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