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#12 – uge 47 
 
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. 

Frederiksberg Kommune: Opfølgning på PDSA-test af arbejdsgang 
I denne uge følger vi op på PDSA-testen på Plejehjemmet 
Lotte for at høre, hvordan det er gået med at få forbedret 
deres arbejdsgang med at få vejet alle beboere.  
 
De har over de seneste par måneder testet, hvorvidt et skilt 
sat op på sygeplejedørene de 2 dage først på måneden, 
hvor der skal vejes, sikrer, at alle beboere bliver vejet. 
 
Afprøvningen er gået rigtig godt, idet tæt på 100 % af 
beboerne er blevet vejet de seneste 2 måneder, så nu kan 
man spørge, om idéen skal spredes til alle de andre 
afdelinger. Her oplyser Plejehjemmet Lotte imidlertid, at de faktisk udførte en synkrontest på 
alle etager i de 2 dage, vejningen foregår i hele huset - med 60 beboere. 
  
Grunden til, at det er gået så godt, er, at data fra disse vejedage tages op den efterfølgende 
mandag, hvor der hver uge reflekteres over forskellige områder af ernæringsindsatsen. 

Greve Kommune: Afprøvninger med risikotavler 
Strandcentret Plejecenter i Greve Kommune er pilotenhed på ernæringsindsatsen. De 4 
plejegrupper holder daglige tavlemøder. I forbindelse med ernæringsprojektet har 
forbedringsteamene afprøvet forskellige måder at bruge risikotavlen til at sætte fokus på 
beboere i risiko for uplanlagt vægttab og underernæring.  
 
Alle 4 plejegrupper på Strandcentret bruger elektroniske risikotavler i form af regneark på 
storskærm. Fordelen ved regneark er, at de er lette at ændre og tilpasse i forbindelse med 
PDSA-afprøvninger. 
 
Strandbo/Kvisten er en plejegruppe for borgere med demens. De har afprøvet at tilføje 
scoren fra Bradens kostspørgsmål til risikotavlen. Borgere i risiko markeres med et gult felt. 
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I Svanehuset afprøver forbedringsteamet, at de seneste vejninger skrives på risikotavlen for 
at synliggøre borgere med fortløbende vægttab, som ellers ikke nødvendigvis har tabt 1 kg 
på en måned. Borgere med tre faldende vejninger efter hinanden markeres på ”Kalenderen” 
med farvet markering. Herudover har Svanehuset gennem længere tid haft en kolonne med 
borgere med dysfagi og en kolonne med ”Aff.”, da der har været et særligt behov for dette i 
netop denne plejegruppe. 

Sønderborg Kommune: Fokus på dysfagi i hjemmeplejen 
Vi er i Sønderborg ved at få mere fokus på dysfagi. Vores idé går ud på, at hjemmeplejen skal 
læres op i at være opmærksomme på, når vores borgere udviser tegn på dysfagi.  
 
Hvis hjemmeplejen opdager tegn på dysfagi hos en borger, tages der kontakt til en 
ergoterapeut, der er tilknyttet det enkelte område. Ergoterapeuterne skal så læres op i at lave 
en dybdegående screening for dysfagi samt handleplaner.  
 
Dette er kun et ønskescenarie, der endnu ikke er forelagt lederne. Men umiddelbart en rigtig 
god idé, da vi i forvejen har en ergoterapeut tilknyttet alle de udekørende områder. 

Aarhus Kommune: Ændrede teammøder og tidligere morgenmad 
På et af de deltagende plejehjem i Aarhus Kommune har vi haft en udfordring med, at nogle 
borgere først fik morgenmad et stykke op ad formiddagen. Det medførte, at morgenmad og 
frokost kunne forekomme inden for et kort tidsrum for disse borgere. 
 
Vi har ændret strukturen for, hvornår medarbejderne mødes i teamet - fra at vi mødes først 
på vagten i dagvagt, til at vi mødes kl. 10.45. Vi forventer, at dette vil medføre, at alle borgere 
har indtaget morgenmad inden kl. 9.30.  
 
Få dette nyhedsbrev på mail ved at tilmelde dig her: 
isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering 
 

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