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#24 – uge 36 
 
Hermed den 24. udgave af Ernæringsnyt, hvor vi deler tiltag, forbedringsidéer og afprøvninger fra de 
fire kommuner, der deltager i projektet. 
 
I denne uge kan du bl.a. læse et interview med en af projektets deltagere, høre om det tværfaglige 
samarbejde på et plejecenter, justering af resultatindikatorer og om, hvordan beboerne på et 
plejecenter fik en snak med køkkenpersonalet om maden. 

Frederiksberg Kommune: Utilfredshed med maden førte til dialog med 
køkkenpersonalet 
 
Beboerne på en etage på Akaciegården Plejecenter har overfor afdelingens personale givet udtryk for, 
at de ikke altid var lige tilfredse med maden. Nogle oplevede den for tør, andre synes ikke, at den 
smagte af noget, og andre igen oplevede ikke, at udseendet var, som det plejede. 
 
Vi erkendte, at det var nødvendigt med en direkte dialog mellem beboerne og køkkenpersonalet, og vi 
inviterede derfor en kontaktperson fra køkkenet op på afdelingen til en samtale. Før samtalen blev 
beboerne motiveret til at sige alt det, de normalt sagde til personalet om maden.   
 
”Det er jo beboernes mad, de betaler for det, så nu må de også sige det, der ønskes ændret,” oplyser 
en af medarbejderne. 
 
Mødet gik rigtig fint, og der blev snakket løst og fast om alle de utilfredsheder, beboerne havde med 
maden, som køkkenet nu vil undersøge nærmere. Som personale vil vi følge op løbende og høre, om 
beboernes oplevelse har ændret sig.  
 
Som personale har vi også drøftet det vilkår, at vi som ældre får ringere syn, hørelse, lugtesans og 
smagssans, hvorfor der ofte skal lidt ekstra krydderier i maden. Vi fik dette bekræftet, da vi serverede 
thai wokret og egentlig var bekymret over, om beboerne fandt retten for stærk, men oplevede det stik 
modsatte, idet beboerne sagde: ”Mmmmmm, hvor det dog smager godt”. 

Sønderborg Kommune: Fokus på det tværfaglige samarbejde omkring 
ernæringsindsatsen 
 
På Hørup Plejecenter arbejder husets ernæringsfaglige medarbejdere ikke kun med at producere mad 
til husets beboere, de er også faglige sparringspartnere på ernæringsindsatsen. 
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Den ernæringsfaglige indsats er prioriteret højt, og der er lavet faste aftaler for at sikre den enkelte 
beboers ernæringstilstand. Der er lavet en arbejdsgangsbeskrivelse for ernæringsindsatsen, således at 
alle beboere ved indflytning får: 
 

• oprettet fagligt mål vedrørende ernæringsindsatsen 
• kostfaglig dialog mellem beboeren og den ernæringsfaglige medarbejder, der er tilknyttet den 

pågældende afdeling 
• ernæringsscreening udført af plejepersonalet 
• tilbud om vejning. Vejningerne foretages ved indflytning og herefter hver 4. uge, hvis vægten 

er stabil og hver 14. dag, hvis der er vægtændringer. 
 
Afhængig af ovenstående igangsættes bl.a. ernæringsberegninger, ernæringsplaner og døgn-
registreringer på mad og væske. Initiativerne følger arbejdsgangsbeskrivelsen for ernæringsindsatsen. 
 
For at ovenstående kan lykkes, har fokus været på det tværfaglige samarbejde i huset. Et tæt 
tværfagligt samarbejde mellem plejen, sygeplejen, køkkenet og ledelsen, hvor alle har ansvaret for at 
følge op på de ernæringsmæssige tiltag. 
 
Af særlige indsatser for det tværfaglige samarbejde kan nævnes: 
 

• Der er en ernæringsfaglig medarbejder tilknyttet hver afdeling. 
• Der er kun ét sted i dokumentationssystemet, hvor der dokumenteres omkring den 

ernæringsfaglige indsats, og alle medarbejdere har mulighed for at dokumentere her. 
• Der er lavet en arbejdsgangsbeskrivelse på tværs af faggrupperne. 
• Der er fælles Kaizen-møder. 
• Ernæringstilbud som proteindrikke, berigede desserter, gelekost, screening for tygge og 

synkebesvær osv. 
• Daglig fokus på beboerens ernæringsstatus med tidlig opsporingsmøder (TOPS), hvor 

plejepersonale, sygeplejerske og ledelse er til stede. Den ernæringsfaglige medarbejder er 
med en gang om ugen, men kontaktes samme dag ved ernæringsmæssige udfordringer. 

 
Det tværfaglige samarbejde om ernæringsindsatsen har været meget givtigt for både personalet og 
beboerne, og der er øget forståelse for hinandens arbejde. Har beboerne vægttab, bliver det hurtigt 
fanget, og skyldes det fysiske årsager, som fx en cancer, er egen læge hurtigt på banen. Skyldes det 
tygge- og synkebesvær er det ernæringsfaglige personale klar med forslag til nye kosttiltag med det 
samme. Ved vægtøgninger er der også med det samme fokus på, om det skyldes væskeophobninger, 
der skal behandles, eller om det skyldes uhensigtsmæssig kost og uhensigtsmæssig vægtøgning. 
 
Alt i alt har fokus på ernæringsindsatsen på Hørup Plejecenter højnet kvaliteten, og både personale og 
beboere oplever dette.  

Aarhus Kommune: Interview med social- og sundhedshjælper 
 
I Aarhus har vi været nysgerrige på, hvilken betydning ernæringsindsatsen generelt har haft for et 
plejehjem. Vi har derfor stillet følgende spørgsmål til en social- og sundhedshjælper, som er med i 
forbedringsteamet: 
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Hvordan har det været at arbejde med forbedringsmetoder?  
• Det har været rigtig godt at have særlig fokus på ernæring og uplanlagt vægttab. Vi er 

tværfagligt blevet rigtig gode til at spotte de uplanlagte vægttab og handle på det hurtigt. 
 
Hvordan har det været at få indført oversigttavler over borgerne? 

• Tavlen har hjulpet os med at holde fokus på ernæringsindsatsen.  
• Alle ser tavlen, når de møder ind, og bliver hurtig orienteret om den aktuelle situation hos 

borgerne. 
 
Hvad har du fået ud af at have ernæring som fokus i forbedringsarbejdet?  

• Vi er blevet mere skarpe på ernæringsindhold og anretning af alle dagens måltider.  
• Vi har fået gode vaner, og alle har fået en bedre forståelse for måltidets betydning. 
• Flere har fået større forståelse for sammenhængen mellem vægt og funktionsniveau. 
• Der er indkøbt nyt blåt porcelæn, som kan fremme lysten til at spise mere. 
• Der dækkes flotte borde, hvor der skabes ro og hygge. 
• Der anrettes og serveres indbydende snackmåltider dagligt.  
• Hele forbedringsarbejdet er en kæmpe tværfaglig teamwork-indsats, hvor alle medarbejdere i 

huset er involveret og tager ansvar, hvilket har givet rigtigt gode resultater. 

Greve Kommune: Ny resultatindikator viser resultater 
 
Vi har fundet ud af, at vi med indikatoren ”antal uplanlagt vægttab”, hvor vi måler på antal borgere, der 
har haft uplanlagt vægttab hver måned, ikke rigtig viser nogen forbedring, siden vi påbegyndte 
projektet for et år siden.  
 
De deltagende enheder fortæller dog, at de har oplevet store forbedringer omkring ernæring de 
seneste måneder. Vi har lagt mærke til, at andelen af borgere med undervægt på vores plejecenter er 
faldet fra 40 % til 32 %. Vi vil derfor arbejde henimod at få lavet en dataindsamling, der tydeliggør 
dette, så vi bedre kan se de flotte resultater, som medarbejderne har været med til at skabe.  
 
Den nye resultatindikator bliver derfor ”andel af borgere med BMI under 18,5 (undervægtige)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Få dette nyhedsbrev på mail ved at tilmelde dig her: bit.ly/ernaering 
Her kan du også finde alle tidligere nyhedsbreve. 
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