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#20 – uge 10 
 
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. 

Aarhus Kommune: Synliggørelse af data 
 
Vi havde en udfordring med synliggørelse af data, der 
er indsamlet i forbindelse med indsatsen omkring 
ernæring, herunder vejning, i Hjemmeplejen 
Fuglebakken Team A. 
 
Derfor har vi afprøvet grafisk facilitering af 
seriediagram, som viser målsætningen på 95 % samt 
markering med stjerne hver måned for opnåelse af 
andel borgere, der er tilbudt vejning/vejet måned for 
måned.  
 
Hele teamet er bedre inddraget og kan følge den flotte udvikling i deres indsats med at få 
tilbudt vejning til borgerne hver måned. Det gør data tydelige og forståelige, når de 
fremstilles i denne form.  
 
>>> Se billedet på bit.ly/aarhus10 
 
Frederiksberg Kommune: Elektronisk udsendte filer med vægtkurver 
 
Hypotesen er, at elektronisk udsendte vægtkurver vil give et hurtigt overblik over uplanlagt 
vægttab hos beboere i plejeboliger. Tirsdag i uge 4 sendtes filen med data over alle beboeres 
vægtkurver, hentet fra Cura over i fil fra analyseredskabet, Targit, ud til en udvalgt 
afdelingsleder på et plejecenter. 
 
Under udførelsen og studeringen af hypotesen er følgende kommet frem:  

• Det giver et super overblik, både visuelt og med tal ved siden af, men det kræver, at 
der er oprettet en ydelse på vejning i Cura.  

• Ydelsen vejning forekommer i forskellige udgaver i Cura og kan aflede forkerte data. 

http://bit.ly/aarhus10
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• Vi har ikke konsekvent sat ydelser på alle beboernes vejning, det har været 
personafhængigt. 

• Vi vil gerne veje i begyndelsen af måneden, men ydelsen kan ikke sættes til at 
gentages hver den første mandag i måneden, men kun hver 4. uge. 

• Hvordan dokumenterer vi ”elektronisk” ved borgere, der ikke vil vejes?  Et 0 giver et 
forkert billede på grafen. 
 

Næste skridt: Selve filen er supergod. Den giver et godt overblik over vejninger og udsving. 
Den er især god til dem, som er visuelle. Den kan spare mig som afdelingsleder for at lave det 
overbliksdokument, som jeg laver lige nu, hvis filen sendes automatisk hver måned, plus det 
ville blive meget tydeligt, hvis vægten ikke er dokumenteret i Cura, selvom borgeren er vejet.  
Så nu må de næste afprøvninger og opgaver handle om at eliminere udfordringerne, en for 
en.  
 
Greve Kommune: Tilpasning af afprøvning 
 
Vi skrev i sidste Ernæringsnyt om, hvordan Strandcentret var ved at lægge sidste hånd på en 
ny procedure for uplanlagt vægttab.   
 
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. 
 
Det nye er, at vi har tilpasset den måde, risikotavlen skal udformes, så proceduren både kan 
anvendes til risikotavler på whiteboard og til de plejegrupper, der anvender Excel regneark. 
 
>>> Læs Ernæringsnyt #19 på bit.ly/ernaeringsnyt19 
 
Sønderborg Kommune: Udvikling af flowchart 
 
Erfaringer fra I sikre hænder og de andre pakker har vist, at systematik og ensartethed på 
tværs af hjemme- og sygeplejen og plejecentre er vigtigt i forhold til, at vi gør det samme i 
hele kommunen.  
 
I forbindelse med ernæringsindsatsen er der ved at blive udarbejdet et flowchart, som 
gælder for begge områder. Flowchartet viser, at alle nye borgere, der enten flytter på 
plejehjem eller opstarter med hjemme- og/eller sygepleje, skal vejes 1 gang i måneden; hvilke 
tiltag, der skal til hvornår; og hvem, der skal/kan udføre de forskellige opgaver.  
 
Erfaringer viser, at det giver rigtig god mening, at vi alle gør det samme, men også ud fra 
borgers perspektiv giver det god mening, at der tilbydes det samme i hele kommunen. 
 
 
Få dette nyhedsbrev på mail ved at tilmelde dig her: bit.ly/ernaering 
Her kan du også finde alle tidligere nyhedsbreve. 

http://bit.ly/ernaeringsnyt19
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