
 
 

Ernæring er et projekt i regi af I sikre hænder, som er et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 
Sundheds- og Ældreministeriet og KL om at forbedre patientsikkerheden i ældreplejen. 

 
www.isikrehænder.dk 

 

 

 

 
 
#5 – uge 40 
 
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: Øge indtag og mindske madspild 
 
Akaciegården Plejecenter serverer på nuværende tidspunkt varm mad om aftenen for at 
tilgodese tidligere udmeldinger om god praksis. Ledelse og medarbejdere har imidlertid en 
mistanke om, at der er meget madspild, og at beboerne ikke får al den specialfremstillede 
mad, der er tiltænkt dem, da der er færre personaler om aftenen end om dagen til at servere 
specialkosten. 
 
Køkkenets mad- og måltidskoordinator, der er uddannet økonoma, har været i aftenvagt i uge 
39 for at finde ud af, hvordan serveringen forløber af den varme aftensmad, herunder den 
specialtilberedte kost, som køkkenet leverer til de beboere, der af forskellige årsager har 
behov for specialfremstillet- og tilberedt kost. 
 
Køkkenets mad- og måltidskoordinator vil indsamle en form for baseline på madspild for at 
finde ud af, om deres mistanke er korrekt. 
 
Hvis der er behov for at lave en forbedring af madserveringen, vil målet være: 

• at højne beboernes indtagelse af den specialfremstillede mad. 
• at mindske madspild. 
• at skabe bedre arbejdsforhold for personalet ifm. måltidsserveringen.  

https://www.isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering/
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Greve Kommune: Fælles regneark med overblik 
 
Vi har udviklet et fælles regneark, hvor 
pilotforbedringsteams noterer mål, hypotese og 
status på deres PDSA-cirkler. Formålet er at give 
projektleder og teamene overblik over 
afprøvninger. Regnearket er placeret på vores 
intranet ”Vores Greve”. De dataansvarlige i 
forbedringsteamet opdaterer regnearket. 
 
Afprøvninger er blevet koordineret, så alle pilotteams nu afprøver måder at registrere 
resultatmål. Herudover er fokus, at afprøvninger bør handle om at identificere borgere i risiko 
for uplanlagt vægttab, herunder at sikre systematiske vejninger på vejedage, og hvordan 
dette skal registreres på risikotavlen. 
 
Der er god erfaring med at anvende Braden skalaens spørgsmål om kost, og et fysisk vægttab 
som indikator for borgere i risiko for uplanlagt vægttab. To teams mener dog, at et vægttab 
på 1 kg om ugen er for følsomt. 

Sønderborg Kommune: Manuelt tjek af, om borgere bliver vejet 
 
Vi troede, at vi fik vores borgere vejet hver måned. Men data viser noget andet. 
 
Vi vil nu afprøve, at alle borgere visiteres til fast vejning hver måned samt følge op på, om det 
nu også bliver gjort.   
 
Der følges op på tavlemøderne samt ved dataindsamling løbende. Det vil sige, at der manuelt 
tjekkes, om borgerne er blevet vejet.    
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