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#26 – uge 40 
 
Kære alle, der har deltaget i – eller fulgt – Ernæringsprojektet 
 
Dette er den sidste udgave af nyhedsbrevet, hvor vi løbende har fulgt arbejdet og 
afprøvningerne i de fire kommuner, der har deltaget i projektet. 
 
Den 8. oktober afholdes det afsluttende læringsseminar for kommunerne, hvor vi mødes i det 
virtuelle univers og deler vores resultater med hinanden. Herefter vil fokus være på at dele 
forbedringsidéer og erfaringer fra kommunerne og stille det til rådighed og inspiration for 
andre, der ønsker at forebygge underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre. 
 
I denne sidste udgave af nyhedsbrevet har vi bedt projektlederne indsende svar på følgende 
spørgsmål: Hvad har været det vigtigste element i ernæringsprojektet, for at jeres arbejde 
er lykkedes? 
 
Sønderborg Kommune: Systematik i vejningerne 
 
Projektperioden for ernæringsindsatsen er snart ved at 
være forbi, men når det er sagt, så fortsætter arbejdet i de 
enkelte områder. Noget af det, Sønderborg Kommune vil 
fremhæve som et vigtigt element i ernæringsprojektet, er at 
få styr på, hvordan borgerne vejes.  
 
Ét er at huske at få borgerne vejet, men noget andet er den 
systematik og ensartethed, der er nødvendig for at sikre 
valide data. Hvornår vejes borgeren, med/uden tøj, hvor 
står vægten etc. Erfaringer viser, at hvis borgerne ikke vejes 
på samme måde, så er vægten meget svingende og ofte 
ikke valid.  
 
Der er derfor udarbejdet dette skema, som benyttes på 
Tangshave Plejecenter. 
 
>>> Se skemaet på bit.ly/sonderborgskema 
 

http://bit.ly/sonderborgskema
http://bit.ly/sonderborgskema
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Dertil hæftes der en god historie, der viser, hvor vigtigt det er med denne systematik, når 
borgerne vejes. En udviklingssygeplejerske fra Tangshave Plejecenter har været rundt i alle 
boliger for at implementere skabelonen ”korrekt vejning”. Her fik hun denne historie, som 
siger alt:  
 
”Afløser har vejet en beboer og får hjælp til at skrive vægten ind i systemet. Beboeren har 
tabt 2 kg. Social- og sundhedsassistenten, der hjælper afløseren, synes, det er mærkeligt, da 
beboeren spiser normalt. De går sammen ned og kigger på skabelon i skabet, og det viser 
sig, at afløseren IKKE har fulgt anvisningen. Da den bliver fulgt, vejer beboer kun 200 gr. 
mindre end sidst. Det gav syn for sagen og vished om, hvor vigtigt korrekt vejning er. En af 
årsagerne til vægtforskellen var, at der var vejet på et gulvtæppe.” 
  
Dette eksempel viser, hvor lidt der skal til, for at vægten bliver ustabil. 
 
Frederiksberg Kommune: Ledelsesopbakning og -fokus 
 
Der er mange ting, der er afgørende for at lykkes med en forbedringsindsats - én af dem er, 
at man ikke ser det som et projekt, men som en del af den daglige udvikling af driften på linje 
med kompetenceudvikling af medarbejdere, overgang til nyt IT-system etc.  
 
Vi kan pege på ledelsesopbakning og -engagement som væsentlige forudsætninger for at 
lykkes. Forbedringerne skal efterspørges hos ledelsen og defineres af medarbejderne, som 
skal ændre adfærd/arbejdsgange/fagligt fokus. 
 
Lederskab af selve forbedringsteamet er afgørende: Én person, der bevarer overblikket, sikrer 
fremdrift og sikrer, at projektet ikke kører af sporet. Én person, som holder den røde tråd. 
Lederskab skal samtidig være inkluderende, tålmodigt, anerkendende, inddragende osv. og 
have ledelsesopbakning og -engagement. 
 
Vores ledelsesopbakning og -fokus i de 12 teams betyder, at vi fortsætter indsatsen med at 
sprede de udviklede arbejdsgange i hele organisationen. 
 
Aarhus Kommune: 10 grunde til, at vi er lykkedes med at skabe forbedringer 
 
I Aarhus er vi lykkedes med vores arbejde, fordi: 
 

• Der er ledelsesopbakning, hvor lederen er gået forrest. Leder er bekendt med indsats, 
som skal løses, samt hvordan den løses i forhold til daglige ressourcer.  

• Der er nedsat et forbedringsteam, som er til stede til at facilitere, at der er fremdrift i 
arbejdsopgaverne.  

• Der er kompetenceudvikling og viden om ernæring blandt medarbejderne ud fra klare 
og tydelige retningslinjer i organisationen inden for ernæringsområdet både på 
vejning, ernæringsvurderinger og ernæringsindsatser.  

• Vi sikrer, at alle får den nødvendige viden og giver mulighed for refleksion og læring. 
• Der er tydelig struktur omkring det tværfaglige samarbejde inden for ernæring.  
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• De indsatser, der udvikles og afprøves, både eksisterende og nye, er tydeligt 
beskrevet i forhold til struktur, indhold og ansvar.  

• Borgere og pårørende inddrages i de indsatser, der igangsættes. 
• Der gennem hele ernæringsindsatsen er indsamlet data på aftalte resultat- og 

procesindikatorer, som er fulgt over tid. 
• Vi har et godt samarbejdsmiljø. Vi vil hinanden, vi hjælper hinanden, vi respekterer 

hinanden. Vi anvender muligheden for at inddrage andre fagpersoner, fx 
demenskoordinator, diætister og dokumentationsansvarlige. 

• Vi er nysgerrige på egen og andres praksis samt søger inspiration og viden i 
litteraturen og i tekniske løsninger. 

 
Greve Kommune: Data og arbejdsgangsanalyser 
 
Da vi startede med Ernæringsprojektet i Greve Kommune, troede vi, at vi havde godt styr på 
at få vejet vores borgere. Vi var overbeviste om, at vi fik vejet alle vores borgere mindst en 
gang om måneden. 
 
Da vi begyndte at samle data på dette, viste det sig, at vi kun fik vejet ca. halvdelen af vores 
borgere i vores pilotenheder på Strandcentret Plejecenter. Det var en stor overraskelse for os 
alle.  
 
Ved hjælp af arbejdsgangsanalyser og mange afprøvninger er det nu lykkedes at få vejet alle 
de borgere, der ønsker det, en gang om måneden. De månedlige vejninger er vigtige, da det 
er her, at vægttab bliver synligt, så vi ved, hvilke borgere vi skal være særligt opmærksomme 
på. 
 
 
 
 
 
Tak for at have fulgt med i Ernæringsprojektet. 
 
Ønsker du at modtage nyheder om I sikre hænder, hvor 15 nye kommuner snart begynder 
på forbedringsprogrammet, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet her: bit.ly/ISHnyt 
 

http://bit.ly/ISHnyt

