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#7 – uge 42 
 
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: Synlige vægte i hjemmeplejen 
 
I Hjemmeplejen har vi bambusvægte, vi tager med ud til de 
borgere, der ikke har deres egen vægt i hjemmet. Disse 
vægte har ikke været synlige, og vi har kunnet se, at 
bambusvægtene ikke blev brugt. De var gemt væk i en reol, 
hvor de lå i deres gamle æsker.  
 
En del af personalet vidste ikke, hvor de var, og når de 
endelig fik en i hånden, var de enten løbet tør for strøm, 
eller også var de indstillet forkert - altså til at veje i stones. 
Dette resulterede i, at de borgere, der ikke har deres egen 
vægt i hjemmet, sjældent blev vejet. 
 
Vi har valgt at afprøve, om vi får vejet vores borgere, hvis vægtene hænger synligt i ens poser 
med nummer på. Vi vil i den forbindelse dagligt kunne se, hvor mange vægte der er i brug, 
og om de kommer tilbage (vi har nemlig også mistet en del, da de er blevet glemt diverse 
steder). Vi har samtidig også udpeget en vægtansvarlig, der 1 gang om måneden har 30 
minutter til at tjekke, om vægtene fungerer, og om de er indstillet korrekt. 
 
Der er lavet en liste med de borgere, der ikke har egen vægt i hjemmet. Vi vil ud fra den 
trække data i Cura, der viser, om de borgere, der ikke har egen vægt, bliver vejet, nu når 
vægtene er synlige. 
 
Se billeder af vægtposerne på bit.ly/frederiksberg42 
 
 

https://www.isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering/
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Greve Kommune: Identifikation af borgere med konsekutive vægttab  
 
Borgere med risiko for uplanlagt vægttab bliver nu identificeret med Braden skalaens 
kostspørgsmål eller ved et fysisk vægttab på mere end 1 kg om måneden. Erfaringerne fra 
plejepersonalet i to plejegrupper er, at borgere kan have flere konsekutive vægttab på 
mindre end 1 kg, der bør udløse en ernæringsindsats, men som ikke opdages af de 
nuværende metoder. 
 
Vi vil teste, om tre konsekutive vejninger med vægttab under 1 kg, kan identificere borgere i 
risiko for uplanlagt vægttab. 
 
Vi vil måle afprøvningen ved at sammenstille borgere i risiko for uplanlagt vægttab, der er 
identificeret med tre konsekutive vægttab, med borgere identificeret med Braden skalaens 
kostspørgsmål og med borgere med et fysisk vægttab på mere end 1 kg/måned. 
 
I et forbedringsteam afprøves, om risikotavlen kan anvendes. Et andet forbedringsteam 
afprøver, hvordan papirkalenderen kan anvendes. Aktuelt markeres vægttab over 1 kg/måned 
med rød, og flere vægttab under 1 kg med gul. 

Sønderborg Kommune: Undervisning i dysfagi 
 
Vi har i pilotgruppen for Hjemme- og sygeplejen drøftet, hvorvidt personalet har redskaber til 
at kunne vurdere, om en borger lider af synkeproblemer/dysfagi. Dette mener vi umiddelbart 
ikke, så derfor har vi snakket om, hvad vi kan gøre for at gøre opmærksom på denne 
problematik.  
 
Af løsningsforslag er der kommet følgende:  

• Undervisning af personalet af en terapeut, der har indgående kendskab til dysfagi.  
• Små lommekort, der gør personalet opmærksom på symptomer på dysfagi; Hvilke 

borgere skal vi være særligt opmærksomme på? Er der nogle små tegn etc.   
 
Til at begynde med har vi planlagt, at pilotgrupperne for Ernæringspakken får undervisning 
på 1. læringsdag i kommunen. 
 
Første skridt er dermed undervisning, og derefter vil vi afprøve brug af tavler i forhold til at 
synliggøre borgere, der skal være fokus på. Vi kan måske også kan måle på, om vi får flere 
borgere, der bliver kendt med dysfagi, og de tiltag det måtte medføre i form af specialkost 
eller øget behov for hjælp i spisesituationerne. 
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