”Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab” – oversigt over
ansøgere, der har modtaget midler
Ansøger

Resumé

Ballerup Kommune

”Måltidet i fokus”

Bevilget beløb
3.257.161 kr.

Projektet har til formål at forebygge indlæggelser og funktionstab hos ældre i eget hjem via en målrettet og systematisk
tværfaglig ernæringsindsats, der forankres i den tværgående rehabiliteringsindsats. Målgruppen er borgere i eget hjem
tilknyttet hjemme- og sygeplejen.
Projektet går ud på at:
 Oprette et tværfagligt ernæringsteam, udvide tværfaglige tiltag og igangsætte tværfaglige ernæringsindsatser. Teamet
vil bl.a. inkludere klinisk diætist, ergoterapeut, fysioterapeut, tandlæge, sygeplejerske, social- og sundhedshjælper og
visitator.
 At have fokus på tidlig opsporing og særligt på risikofaktorerne synkebesvær og dårlig tandstatus
 Kompetenceudvikle medarbejdere på tværs af ældreområdet.
Frederiksberg
Kommune

”Tværfaglig indsats til svækkede ældre i plejebolig”

2.152.959 kr.

Projektet har til formål at implementere en systematisk, koordineret tværfaglig ernæringsindsats målrettet
underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab i plejebolig.
Projektet går ud på at:
 Samarbejde om borgernes ernæring i et tværfagligt ernæringsteam bestående af ergoterapeut, klinisk diætist og
tandplejer samt plejepersonale og ledelse.
 Styrke plejepersonalets kompetencer via bl.a. e-læring og praksisnære læringsforløb.
 Udvikle og implementere arbejdsgange vedr. ernæring tilpasset det enkelte plejecenter.

Odense Kommune
(i samarbejde med
Langeland, Ærø,
Faaborg-Midtfyn og
Assens Kommuner)

”Mere Ernæring i Træning – MET”
Projektet har til formål at afhjælpe underernæring og uplanlagt vægttab hos ældre borgere i et kommunalt
genoptræningsforløb. Projektet er tværkommunalt, og målgruppen er både borgere der bor i eget hjem (Odense, Ærø,
Faaborg-Midtfyn, Assens) og borgere, som er midlertidigt på rehabiliteringscenter (Langeland, Faaborg-Midtfyn).
Projektet går ud på at:
 Sikre en helhedsorienteret tilgang hvor genoptræningsplaner og ernæringsplaner kobles sammen via samarbejde

3.293.063 kr.

mellem det trænende og ernæringsfaglige personale.
 Trænende personale via kompetenceløft bliver i stand til at opspore og handle på underernæring og uplanlagt
vægttab.
 Borgerne via tværfaglige sundhedspædagogiske indsatser bliver i stand til at mestre egen sundhed og
ernæringstilstand.
Silkeborg Kommune

”Tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab”

1.798.637 kr.

Projektet har til formål at afprøve en model, der tilbyder den underernærede ældre i eget hjem en systematisk og
helhedsorienteret ernæringsindsats varetaget af et tværfagligt team, der udvides med en diætist. Målgruppen er ældre
borgere i eget hjem.
Projektet går ud på at:
 Udvide det tværfaglige samarbejde om ernæringskrævende borgere med en diætist, der går på tværs i hjemmeplejen
og sygeplejen. Således består teamet af en sygeplejerske, terapeut, kostressourceperson, social- og
sundhedshjælper/assistent og diætist.
 Diætisten deltager i de tværfaglige teams omkring den ældre samt forestår diætvejledningen hos den ældre samt
kompetenceudvikler det pleje- og sundhedsfaglige personale.
 Styrke samarbejdet med kommunens leverandør af madservice om den rette mad til den underernærede borger.
Stevns Kommune

”Styrket ernæringsindsats i Stevns Kommune”
Projektet har til formål at sikre borgeren tilbud, der skal styrke ernæringstilstanden og funktionsevnen hos
underernærede ældre og ældre med uplanlagt vægttab. Det tværfaglige samarbejde skal medføre en helhedsorienteret
og styrket indsats, hvor de forskellige fagligheder sikrer det mest hensigtsmæssige forløb for borgeren. Målgruppen er
ældre borgere i eget hjem.
Projektet går ud på at:
 Ældre borgere, der vurderes at have behov for en ernæringsindsats opspores og henvises til et tværfagligt team
bestående af en klinisk diætist, ergoterapeut, sygeplejerske og fysioterapeut.
 Teamet udarbejder en tværfaglig handle- og forløbsplan for borgeren, som følges løbende i det eksisterende
rehabiliteringsteam i tæt kontakt med hjemmepleje eller sygepleje.
 Undervisning af hjemmeplejepersonalet i ernæringsfaglige emner.

2.677.238 kr.

