der/ernæring og de sociale og fysiske
rammer om spisesituationer inddrages,” siger hun og understreger, at
nøgleordene er inddragelse – sammen
med borgerne – og ikke mindst tværfaglighed. ”Alle ansatte med kontakt til
borgerne i denne del af forvaltningen
(over 3.000) skal – uanset uddannelsesbaggrund – have en grundlæggende forståelse for mad, ernæring og
måltider,” siger Gry Bjerg Petersen, der
er levnedsmiddelingeniør og har en
kandidatgrad i klinisk ernæring.
Ét er den overordnede strategi og de
overordnede principper, noget andet
er at sikre i praksis, at de ældre får den
optimale ernæring og de gode måltidsog samværsoplevelser, der er med til at
styrke de ældre og svækkedes livskvalitet.
Grundlæggende er det vigtigt at få
overblik over de ældres ernærings- og
vægtmæssige status for at vurdere deres risiko for undernæring. Det gjorde
man i Odense Kommune i projektet
MERE (”Mad og Ernæring i Rehabiliteringen”): Formålet var at udvikle, optimere og kvalitetssikre ernæringsplejen
for de borgere i Odense Kommune, der

er underernærede eller i risiko for at
blive det.

kompetenceforløb for medarbejderne
på de fire arbejdspladser.

Projektet foregik fra 2014-2017. Ud fra
en audit af 645 borgerne blev det konstateret, at der var forskelle i risikoen
for underernæring afhængigt af, om de
ældre var i døgnrehabilitering, hjemmeboende eller på plejehjem. Efter
gennemførelse af projektet var andelen
af ældre med risiko for underernæring
faldet markant (se tabel).

Projektet viste, hvor vigtigt diætistens
bidrag er i det tværfaglige arbejde.
Synlige og tilgængelige diætister på
arbejdspladserne understøtter de medarbejdere, der arbejder tæt på borgerne. Resultatet er, at færre borgere bliver
underernærede, og flere med risiko
herfor opspores tidligt.

”Ved projektets afslutning havde hele
93 % af borgerne i ernæringsmæssig risiko fået en evalueret ernæringsindsats.
Det havde kun 9 %, før projektet gik i
gang,” fortæller Gry Bjerg Petersen.
I projektet blev der oprettet en lokal
diætistfunktion på de fire steder, der
indgik i undersøgelsen, og som skulle
sætte fokus på ernæring inden for de
rammer, som eksisterer på den pågældende arbejdsplads. På den måde
bliver indsatsen med ernæring mere
konkret og relevant ude på arbejdspladserne, og diætisten bliver en brugbar og vigtig kollega, der ikke sidder
langt væk fra hverdagen. Desuden
begyndte man at udvikle et videns- og

Ifølge rapporten om projektet (der
kan læses på www.odense.dk/mad) er
ernæringsarbejdet blevet en naturlig
del af det tværfaglige samarbejde og af
rehabiliteringen.
Mere end et ressourcespørgsmål
”Det er også vigtigt med det praktiske
samarbejde med hospitalerne,” siger
Gry Bjerg Petersen og fortæller, at
kommunen har en aftale med Odense
Universitetshospital om, at diætisterne
fra OUH kontakter Mad og Måltider,
hvis de vurderer, at der er behov for
en særlig indsats over for den enkelte
borger i forbindelse med udskrivning.
”Og selvom vi håber på flere ressourcer,
er det i sig selv ikke altid løsning. Det

Tabel: Udvikling i andelen af borgere i ernæringsmæssig risiko
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Fordeling
Antal borgere
			
			

Forventet andel i
Andel ved
Andel ved
ernæringsmæssig
projektstart
projektafslutning
risiko			

Forskel i andel
i ernæringsmæssig
risiko

Døgnrehabilitering
Hjemmepleje
Plejecentre

63 %
60 %
60 %

- 34 %
- 33 %
-3%

234
208
203

88 %
79%
63 %

58 %
53 %
61 %
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