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#8 – uge 43 
 
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: Teamlederens 5-minutters øvelse hver morgen 
I sidste uge fortalte vi om Hjemmeplejens PDSA-afprøvning i forhold til, om synligt ophængte 
bambusvægte i muleposer ved døren vil sikre, at vægten kommer med ud til de borgere, der 
ikke selv har en vægt.   
 
For at understøtte ovenstående tiltag yderligere kører vi også sideløbende en anden 
afprøvning, da vi har den udfordring, at det kan glippe at få overblik over, hvilke borgere der 
ikke har egen vægt i hjemmet. Vi har derfor under besøgsplan i Cura skrevet: ”Husk vægt” ud 
for de borgere, der ikke har en vægt i hjemmet. 
 
Teamlederen afprøver i øjeblikket, hver morgen, om hjælp til forøget fokus på at få kigget i 
besøgsplanen vil sikre, at der kommer vægte med ud, og at borgerne bliver vejet. Hun 
spørger derfor ud i rummet, hvor hjemmehjælperne sidder og gør sig klar til at tage af sted: 
”Er der nogle borgere, der skal vejes i dag?” 
 
På samme måde, som vi følger op på den anden PDSA med de synlige muleposer, så vil vi ud 
fra listen med borgere, der ikke har en vægt i hjemmet, undersøge, om de er blevet vejet.  
 
Se nyhedsbrev fra uge 42 med billeder af vægtposerne på bit.ly/nyhedsbrev42 

Greve Kommune: Fælles brunch og filmaftener  
To forbedringsteams på Strandcentret Plejecenter har arbejdet med udfordringerne med at 
få borgere i risiko for uplanlagt vægttab og underernæring til at spise mere. 
Forbedringsteamene i Lærke- og Vibehuset har afprøvet effekten af fælles brunch for 
beboerne i to plejegrupper. Morgenmaden og frokost blev omlagt til en fælles brunch, der 
begyndte klokken 9.30 og sluttede kl. 13.30.  
 

https://www.isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering/
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Der blev serveret en ret ad gangen. Undervejs blev der set ”Cirkusrevy”, og der blev serveret 
snacks m.v. fra ”Kræsevognen”. I aftenvagten har aftenpersonalet arbejdet med filmaftener, 
hvor der blev serveret snacks, popcorn, chokolade m.v.  
 
Det blev efterfølgende evalueret, at beboerne, der deltog i brunch, og som var i risiko for 
uplanlagt vægttab og underernæring, spiste en del mere end vanligt, og at der som en 
sideeffekt generelt var færre ”nødkald/klokker” og færre beboere, der skulle på toilettet i de 
to plejegrupper.  
 
Gruppeleder Denise Farrell, som er en del af forbedringsteamet i Vibehuset, forklarer:  
 
- Det var kombinationen af duften af hjemmebagt brød, socialt samvær, et fint dækket bord 
og en ændret daglig rutine, der tilsammen medførte, at beboerne både spiste mere og havde 
en rigtig god dag. 
 
- Vi holder brunch flere gange om året, men det er første gang, vi har undersøgt, om 
beboerne spiste mere end vanligt. Vi kan selvfølgelig ikke holde brunch hver dag, men vi har 
afprøvet et brunchkoncept, som vi kan genbruge, og som kan være en af flere indsatser, der 
kan medvirke til at få beboerne til at spise mere, siger Denise Farrell. 
 
For at sikre tilstrækkelige personaleressourcer, blev der planlagt en ekstra medarbejder i 
dagvagt. 

Sønderborg Kommune: Plakater med inspiration til indbydende madanretning 
Vi har i hjemme- og sygeplejen plejepersonale, der er uddannet som assistenter, social- og 
sundhedshjælpere samt ufaglærte vikarer. Det er ikke alle, der har lige stor erfaring med, 
hvordan man anretter mad og får det til at se lækkert ud.  
 
I forbindelse med Ernæringsindsatsen har vi tænkt på, hvordan vi kan synliggøre, hvordan 
man kan laver indbydende rugbrødsmadder til småtspisende. Vi har tænkt, at vi vil lave 
plakater, hvorpå man eksempelvis ser en halv kedelig rugbrødsmad smurt med leverpostej 
og uden pynt, og så skal der ved siden af være en halv rugbrødsmad, der er lækkert anrettet 
med pynt og tilbehør.  
 
Vi håber, at ved at medarbejderne ser plakaterne, når de går ud og ind ad døren på kontoret, 
så vil de få mere fokus på, hvordan maden anrettes på en indbydende måde.   
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