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#10 – uge 45 
 
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. 
 
For første gang har vi nu også bidrag med fra Aarhus Kommune – velkommen til. 

Greve Kommune: Vurdering med Braden kostspørgsmål eller ernæringsskema 
 
Tune hjemmepleje har undersøgt, hvilke metoder der er mest ideelle til at identificere 
borgere i risiko for uplanlagt vægttab og underernæring. Alle nye borgere bliver i forvejen 
risikovurderet for tryksår med Braden skalaen. Kostspørgsmålet i Braden har indtil nu 
fungeret som en præ-screening af, om borgerne skal ernæringsvurderes med den lidt større 
”Ernæringsscreening”, EVS (ernæringsvurderingsskema). 
 
I afprøvningen blev alle nye borgere ernæringsscreenet med EVS, inden borgerne blev 
Braden scoret. Der indgik således også en vejning og højdemåling, og BMI blev beregnet hos 
de nye borgere. 
 
Det foreløbige resultat af afprøvningen er, at det ikke kræver meget ekstra tid for personalet i 
hjemmeplejen at udfylde ernæringsvurderingsskemaet. Hypotesen var, at en præ-screening 
med Braden ville ekskludere de borgere, der ikke var i risiko, og hjemmeplejen ville derved 
spare tid på den mere omfattende ernæringsscreening.  
 
Vi har endnu ikke data nok til at afgøre, om ernæringsvurderingsskemaet bør erstatte præ-
screeningen med kostspørgsmålet i Braden. 

Frederiksberg Kommune: Ny beskrivelse af vejning på kørelister 
 
Som led i hjemmeplejens indsats med at få vejet alle borgere er de stødt på denne barriere: 
Når en borger skal vejes, så benævnes ydelsen på kørelisten ”Måling af værdier, 
sygeplejeydelse”. Hjemmeplejen blev gjort opmærksom på, at når der står en 
sygeplejeydelse på sosu-hjælperes køreliste, så udfører de ikke opgaven, da de tror, at der vil 
komme en sygeplejerske eller assistent og udføre denne opgave. 
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Hjemmeplejen er nu i gang med at ”omvisitere” alle borgernes vejningsydelse, så den 
fremstår som ”Vejning, praktisk bistand” på kørelisten.  
 
Vi er i gang med at undersøge, om vi kan trække disse data fra Omsorgsjournalen, og målet 
er, at alle borgere, der ønsker det, bliver vejet. 

Aarhus Kommune: Etablering af baseline og oversigttavle 
 
I Aarhus er vi på et plejehjem i gang med at afdække baseline-målinger på andel af borgere, 
der har haft uplanlagt vægttab ved sidste vejning. Denne opgave er givet til borgernes 
kontaktpersoner, som skal indhente viden omkring sidste vejning i løbet af de næste dage.  
 
Der skal skabes overblik over borgers vægtstatus ved at udvide en eksisterende 
oversigtstavle med en kolonne til vejning. Her angives borgers sidste vægt ud fra 
farvekoderne grøn = ingen vægttab, rød = uplanlagt vægttab, sort = forventet vægttab.  
Ligeledes skal det angives, hvilke borgere der ud fra en faglig vurdering ikke screenes ved 
hjælp af vejning.  
 
Når baseline er fastsat, skal der udarbejdes målsætninger til det videre arbejde. 
 
Sønderborg Kommune: Pjece om dysfagi 
 
Mange steder i kommunen mangles større viden omkring dysfagi. Første step er 
undervisning, men hvad er næste step, og hvad skal der gøres, når vi finder de borgere, der 
har synkeproblemer? 
 
Vi har snakket med en af ergoterapeuterne på vores Center for Korttidspladser om, hvorvidt 
der kan laves en pjece eller lignende med info og idéer til borgere og pårørende.  
 
Vi tænker, at det ikke kun er plejepersonalet, der har behov for viden, men ligeledes 
pårørende til dem der er udfordret med synkeproblemer. Det er ligeledes en rigtig god måde 
at få italesat problemet. 
 
 
 
 
Få dette nyhedsbrev på mail ved at tilmelde dig her: 
isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering 
 

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