
 
 

Ernæring er et projekt i regi af I sikre hænder, som er et samarbejde mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 
Sundheds- og Ældreministeriet og KL om at forbedre patientsikkerheden i ældreplejen. 

 
www.isikrehænder.dk 

 

 

 

 
 
#19 – uge 8 
 
I dette nyhedsbrev deler vi tiltag, forbedringsidéer og afprøvninger fra de kommuner, der deltager i 
ernæringsprojektet. Vi håber, at de bidrager til inspiration på tværs af afdelinger og kommuner. 
 
Tak til alle, der allerede har svaret på det spørgeskema, vi har sendt ud per mail om dette nyhedsbrev. 
Vi håber, at de af jer, der ikke har svaret endnu, vil bruge 2 minutter på også at udfylde 
spørgeskemaet. På forhånd tusind tak. 

Frederiksberg Kommune: Refleksion ved tavlemøder 
På det 3. lokale læringstræf den 3. februar dannede de deltagende teams sig et overblik over de idéer, 
de har afprøvet, og forholdt sig til, hvordan det var gået. Teamet fra Flintholm Plejeboliger havde bl.a. 
arbejdet med øget refleksion ved deres tavlemøde om tirsdagen (ernæringsdag), hvor de udarbejder 
EVS i fællesskab (eller i mindre grupper): 

• Det er afprøvet på 26 beboere (dog kun 4, som havde uplanlagt vægttab over 1 kg). 
• 7 personaler + 2 elever deltog i afprøvningen. 
• Deltagerne udfyldte EVS i mindre grupper med 2-3 i hver. 
• Efterfølgende var der opsamling i plenum.  
• EVS blev lagt som opgave til aftenvagten, som udfyldte de punkter, som var tiltænkt dem. 

 
Data på afprøvningen: 

• Teamet kunne i omsorgssystemet trække, hvor mange EVS der var udfyldt (og se, at det blev 
gjort inden for 72 timer, som er en del af deres mål).  

• Denne tidlige opsporing medførte, at alle 4 med uplanlagt vægttab havde stabiliseret deres 
vægt på 3 uger (alle havde 3 stabile vægte). 

• Teamet har en hypotese om, at samarbejdet ml. dagvagt og aftenvagt ift. udfyldelse af EVS har 
medført øget fokus i begge vagtlag og bidraget til den hurtigere stabilisering af vægt. 

 
Den næste PDSA går ud på at teste, hvordan videreformidling mellem vagtlag foregår på den mest 
effektive måde – de afprøver her brugen af ”fælles opgaver” i Cura frem for mundtlig overlevering. 
 
>>> Se billeder og læs om dagen på bit.ly/frederiksberg3 
 
Greve Kommune: Ny procedure for uplanlagt vægttab 
Strandcentret Plejecenter er ved at lægge sidste hånd på en ny procedure for uplanlagt vægttab.  
Point fra Braden skalaens kostspørgsmål (1-4) skrives på risikotavlen. Alle borgere med en score 1-3 
betragtes som i risiko for uplanlagt vægttab. Borgere med et vægttab over 1 kg betragtes som 
havende et uplanlagt vægttab. Alle borgere i risiko for - eller med et uplanlagt vægttab - bliver 
gennemgået ved tavlemødet ud fra V.Æ.G.T.-akronymet. 

http://bit.ly/frederiksberg3
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Hos borgere med vægttab over 1 kg udarbejdes indsatsmål og en ernæringshandleanvisning. Der er 
udarbejdet et nyt ernæringsudredningsskema, der er opdelt i fysiske, psykologiske og sociale årsager, 
og som beskriver handlemuligheder, som kan videreføres i handleanvisningen og kørelisten. 
 
Det er tanken, at vores eksisterende DDKM-procedurer for ernæringsscreening og ernæringsplan samt 
ernæringsvurderingsskema (EVS) skal erstattes af det nye koncept. Vi vil senere undersøge, om det 
nye ernæringsudredningsskema kan laves som en handleanvisningsskabelon, så vi sparer et skema. 
 
Vi samler fortsat data på uplanlagt vægttab på papirkalender. Vi tester, om vægtkoder 777, 888 og 999 
teknisk kan markere borgere, der ikke skal vejes eller ikke ønsker vejning. Herved bliver det muligt at 
lave elektroniske opgørelser over borgere, der vejes hver måned samt borgere med uplanlagt 
vægttab. 
 
Vi forventer at kunne begynde at sprede til andre plejecentre i marts. 
 
>>> Læs om V.Æ.G.T. i Ernæringsnyt #14 på bit.ly/ernaering 
 
Sønderborg Kommune: Opdatering af retningslinjer 
I forbindelse med ernæringsindsatsen er alt eksisterende materiale blevet gennemgået og sorteret, 
hvilket blandt andet har medført, at retningslinjerne for vores EVS er ved at blive justeret og forenklet. 
Assistenterne i kommunen er under oplæring i at lave en EVS.  
 
Udfordringen har helt sikkert været at udarbejde handleplaner, så det passer til Fælles Sprog III og det 
dokumentationssystem, vi arbejder i. Handleplanerne skal gerne være individuelle og passe til den 
enkelte borger, hvilket kan være svært. Derfor er det vigtigt, at instrukserne/retningslinjerne tilpasses 
og opdateres. 
 
Aarhus Kommune: Tiltag har højnet det faglige niveau 
På DemensCentrum Aarhus arbejder vi fortsat med implementering af veje-uge på den deltagende 
afdeling. Dvs. at alle borgere, der skal vejes jf. den faglige plan for deres forløb, skal vejes i løbet af 
denne uge, som altid er den 1. uge i måneden.  
 
Dette bliver italesat som et fast punkt på dagsordenen til morgenmøderne og understøttes af husets 
diætist. Derudover har vi løbende modificeret og justeret det vægt- og ernæringsrelaterede indhold på 
afdelingens borgertavle, således at det bedst muligt opfylder formålet – nemlig at illustrere tydeligt, 
når en borger har oplevet et uplanlagt vægttab, samt opfordre til handling på det observerede 
vægttab.  
 
Vi erfarer, at tiltagene på afdelingen har øget opmærksomheden og den faglige refleksion omkring 
vægt/vejning og kost betragteligt. Teamet har gang i en rigtig spændende faglig dialog omkring 
forståelsen af vægt og kost med afdelingens personale, hvilket har afstedkommet mange gode, nye 
perspektiver og spørgsmål til diskussionen. Det er en frugtbar proces, som kun bidrager til at højne det 
faglige niveau.   
 
 
Få dette nyhedsbrev på mail ved at tilmelde dig her: bit.ly/ernaering 
Her kan du også finde alle tidligere nyhedsbreve. 

http://bit.ly/ernaering
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