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#21 – uge 22 
 
Efter længere tids pause er vi nu klar til at ”genåbne” nyhedsbrevet fra ernæringsprojektet, hvor vi 
deler tiltag, forbedringsidéer og afprøvninger fra de medvirkende kommuner. 
 
Under coronaepidemien har meget ændret sig for en tid – ikke mindst i kommunerne, der har måttet 
omlægge arbejdsgange og indføre nye retningslinjer for at tilpasse sig den nye virkelighed, som 
coronakrisen har medført. Det har været en tid, der til tider har krævet hurtige omstillinger i rutiner og 
vaner. Det stiller store krav til både borgere, medarbejdere og ledere. 
  
De 4 kommuner, der deltager i ernæringsprojektet, har måttet tænke anderledes i nogle situationer, og 
de har arbejdet hårdt - både for at give borgerne den rette pleje og behandling, men også for at 
fortsætte deres arbejde med projektet, hvor alle har gjort en stor indsats for at nå deres mål. Trods 
denne ihærdighed har det dog ikke altid været muligt at nå hele vejen rundt, bl.a. i forhold til at 
indsamle forbedringsidéer til nyhedsbrevet.  
  
Det er derfor besluttet, at der fremadrettet ikke altid vil være præsenteret input fra alle 4 kommuner, 
men fra dem, som i den forgangne periode har haft mulighed for at arbejde med input og idéer hertil.  
 
I denne uge kan I læse om, hvordan et hjemmeplejeteam i Aarhus Kommune blev nødt til at tænke i 
nye baner, da de ikke længere kunne mødes, som de plejede. 

Aarhus Kommune: Hjemmeplejen versus coronakrisen 
 
Hos Hjemmeplejen Fuglebakken team A er målet at tilbyde 95 % af borgere at blive vejet en gang om 
måneden. Dette er blevet sikret ved en række tiltag i forbindelse med forbedringsprojektet om 
ernæring. Blandt andet er der i teamet udnævnt en vægtambassadør, som har til opgave at minde 
kollegerne om, at det er “vejeuge” den første uge i måneden. Det sker om morgenen, når kollegerne 
mødes i teamrummet, kort inden besøgene ved borgerne begynder.  
 
Før coronakrisen fik vi tilbudt mellem 
95-98 % af borgerne vejning den 
første uge i måneden.  
 
Dette blev fejret den 3. februar 2020. 
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I forbindelse med de restriktioner og anbefalinger, som coronakrisen har ført med sig, blev vi 
udfordret på, at vi ikke kunne mødes, som vi plejer. Før coronakrisen mødtes alle dagens 
medarbejdere i teamrummet kort hver morgen, inden man gik ud til borgerne. Under coronakrisen er 
langt de fleste medarbejdere mødt direkte ind ude ved borgerne - eller har kun været forbi for at hente 
nøgler, tablet, telefon o.lign.  
 
I april - den første vejning 
efter nedlukningen - fik vi kun 
tilbudt 78 % af borgerne at 
blive vejet.  
 
Æv...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
What to do then? 
 
I forbedringsteamet opstod der en idé om at sende en sms til alle medarbejdere hver morgen i den 
uge, hvor borgerne skal vejes. Denne idé endte som en PDSA for at afprøve, om det havde en effekt.  
 
Der blev planlagt sms’er fra sygeplejersken i hjemmeplejens 
telefon (som kan planlægges, før sms’en skal afsendes), så 
beskederne blev sendt automatisk til alle medarbejdere i den 
første uge af maj 2020.  
 
Som det kan ses på vores seriediagram, så havde det en 
umiddelbar effekt. Vi fik tilbudt 100 % af borgerne at blive vejet. 
Og det blev selvfølgelig fejret. 
 
Det ser ud til, at det har gjort en stor forskel. Vi er ikke færdige 
med afprøvningen endnu, men vi har noget at leve op til i juni 
måned - og måske kan vi øge vores coronakilo endnu mere med 
fejring og kage ���� 
 
Se alle billeder på bit.ly/aarhus22 
 
 
Få dette nyhedsbrev på mail ved at tilmelde dig her: bit.ly/ernaering 
Her kan du også finde alle tidligere nyhedsbreve. 

http://bit.ly/aarhus22
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