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#13 – uge 48 
 
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: EVS ved uplanlagt vægttab 
 
I Ernæringsnyt nr. 2 og 12 fortalte vi om vores afprøvning med at sætte et skilt på døren ’Vi 
vejer vores beboere i dag’ for at huske at veje. Vores dataindsamling har vist, at vi får vejet 
vores borgere. De seneste tre måneder har vi fået vejet 100 % - dvs. alle de borgere, der vil 
vejes, er blevet vejet, og vægten er dokumenteret i Cura. 
 
Men vejning er ikke nok – vi skal også foretage en vægtvurdering og afklare, om vores beboer 
har haft et uplanlagt vægttab på 1 kg eller mere siden sidste vejning (uanset om det er sidste 
måned eller sidste uge) eller to på hinanden følgende vægttab på 1 kg eller mere. Såfremt vi 
her svarer ja, skal vi udfylde Ernæringsvurderingsskemaet, EVS, i Cura for at finde ud af, 
hvilken ernæringsindsats beboeren har behov for.  
 
Vi har besluttet, at ved ”ja” til uplanlagt vægttab skal der udfyldes en EVS inden for to dage. 
Disse arbejdsgange er vi p.t. i gang med af afprøve. 1. afprøvning viste, at 50 % af de 
beboere, der skulle have udført en EVS inden for to dage, fik dette. Herudover har vi 
involveret vores Ernæringsrejsehold (ergoterapeut og klinisk diætist) for at finde en 
arbejdsgang for, hvornår og hvordan vi anvender dette. 
 
>>> Se tidligere nyhedsbreve på hjemmesiden 
 
Aarhus Kommune: Veje-kolonne på borgertavle 
 
Vi har på DemensCentrum Aarhus’ afdeling 3 brug for en platform for vores 
forbedringsarbejde, hvor vi har mulighed for at inddrage vores kollegaer på afdelingen 
i ernæringsprojektet. 
 
Efter inspiration fra andre teams i Aarhus Kommune vil vi udarbejde en veje-kolonne på 
afdelingens borgertavle (anvendes ifm. morgenmøder), hvor det skal være muligt at se, 
hvornår borger sidst blev vejet, om der har været et uplanlagt vægttab (farvetriagering),  
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og hvornår borger skal vejes næste gang. 
 
Vi vil inddrage kollegaerne undervejs i afprøvningen og spørge, om tavlen bidrager til, at de 
føler sig mere engagerede og involverede i indsatsen omkring ernæring. 
 
Sønderborg Kommune: Fokus på forskellige former for kost 
 
Vores diætist i kommunen har et tæt samarbejde med Det Danske Madhus, der er det sted, 
borgerne i kommunen kan få visiteret mad fra.  
 
Diætisten vil tage kontakt til Det Danske Madhus og høre, om de kunne komme og fortælle 
hjemme- og sygeplejen, hvad de kan tilbyde, og hvilken slags kost borgerne reelt set kan få 
igennem dem. Vi mener ikke umiddelbart, at alle medarbejdere/ borgere er klar over de 
muligheder, der findes. 
  
Vi håber, at medarbejderne dermed kan få mere fokus på de forskellige former for kost, der 
kan visiteres til. 
 
Greve Kommune: Flowdiagram for arbejdsgang 
 
Socialstyrelsen har i forbindelse med værktøjer til ernæringsscreening 
udviklet en guide til, hvordan man kan lave opfølgning efter 
ernæringsscreening. 
 
Der er udarbejdet et flowdiagram, der beskriver, hvad der kan sættes i 
værk ved hhv. 0,1 eller 2 point. Hjemmeplejen i Tune arbejder på at 
omsætte denne guide til praksis og ”oversætte” den til de lokale forhold. 
 
>>> Se flowdiagram fra Greve Kommune på bit.ly/greve48 
 
 
 
 
 
Få dette nyhedsbrev på mail ved at tilmelde dig her: 
isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering 
 

https://www.isikrehaender.dk/media/3124/flowchart_greve_uge48.pdf
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