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1. Indledning
1.1. Formål med redskabet
Formålet med redskabet er at understøtte en målrettet og systematisk indsats
for at forebygge eller forbedre dårlig ernæringstilstand hos ældre. Redskabet er
udviklet som en hjælp til plejecentrene i
forhold til at være opmærksomme på
ældres ernæringstilstand. Det udgør en
enkel og hurtig metode til at identificere
og følge op på ældres ernæringstilstand.
Ældre i dårlig ernæringstilstand har mindre muskelmasse og dermed nedsat funktionsevne og mindre modstandskraft i forbindelse med sygdom. Et eventuelt vægttab indebærer risiko for de ældres generelle
sundhedstilstand, og selv et lille vægttab forringer funktionsevnen og nedsætter de
ældres evne til at klare sig selv og hverdagen.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ældre vejes cirka en gang om måneden og efter
sygdom. Erfaringen er imidlertid, at meget få plejecentre følger denne anbefaling –
selvom det kan konstateres, at omkring hver tredje ældre har hyppige vægttab. Frem
for eksempelvis at veje de ældre foretager plejecentrene ofte en subjektiv vurdering af
de ældres ernæringstilstand, der for eksempel indebærer en vurdering af, om tøjet
sidder løst. Det kan have den konsekvens, at muligheden for at forebygge dårlig ernæringstilstand forringes, hvis ældre i risiko identificeres for sent. På denne baggrund
er der lagt vægt på at foretage kvantitative målinger over tid, der giver et mere objektivt grundlag for vurdering af ældres ernæringstilstand.
Redskabet understøtter desuden en risikobaseret opfølgningsindsats, der indebærer
en mere intensiv opfølgningsindsats for ældre med høj risiko for dårlig ernæringstilstand.

1.2. Baggrund for projektet
Redskabet til måling af ældres ernæringstilstand er udviklet som led i projekt Faglige
Kvalitetsoplysninger, der har til formål at understøtte det kommunale arbejde med faglig kvalitet. Redskabet til måling af ældres ernæringstilstand er et af fem redskaber,
der afprøves i projektet. Redskaberne omfatter:



Viden om hverdagstræning



Viden om ældres ernæringstilstand



Sårpleje – Den Danske Kvalitetsmodel



Reduktion af forebyggelige indlæggelser



Viden om ældres trivsel.

Resultatet af projektet er et oplæg til regeringen om erfaringerne med udviklingen og
afprøvningen af redskaberne og relevant støttemateriale. Det er forventningen, at redskaberne kan understøtte kommunernes arbejde med at dokumentere faglig kvalitet.
Tyve pilotkommuner har bidraget til udviklingen af ovenstående redskaber. Der har
desuden været løbende faglig sparring med eksperter på social- og sundhedsområdet. I forbindelse med udviklingen af redskaberne er der så vidt muligt taget udgangspunkt i allerede udviklede målemetoder med dokumenteret høj validitet.

1.3. Viden til at handle
De fem redskaber til måling af faglig
kvalitet skal bruges til at måle den faglige kvalitet i indsatsen på landets plejecentre. Det er dog vigtigt, at målingerne
ikke bliver et mål i sig selv, men giver
grundlag for at handle og dermed forbedre kvaliteten.
Resultaterne giver et godt grundlag for
en faglig refleksion på det enkelte plejecenter, for eksempel i forhold til om de
ældre spiser tilstrækkeligt, og hvilke faktorer medarbejderne skal være særlig opmærksomme på m.v.
På den måde kan vurderingen af ældres
ernæringstilstand give et meget brugbart
grundlag for at arbejde med at udvikle
kvaliteten i den faglige indsats.

Handling og
udvikling af den
faglige kvalitet

Måling af
ernæringstilstand

Refleksion over
den faglige kvalitet

Resultat –
ny viden

Ved systematisk at måle ældres ernæringstilstand på plejecentrene over tid får
plejecentrene et redskab til løbende refleksion og udvikling af den faglige indsats.
Denne refleksion harmonerer med læringscirklen til højre, der lægger op til en
systematisk løbende refleksion og forbedring af plejecentrenes egen praksis.

1.4. Formål med vejledningen
Formålet med vejledningen er at understøtte anvendelsen af redskabet til systematisk
måling af ernæringstilstand og sikre ensartet anvendelse af redskabet.
Vejledningen er tilpasset på baggrund af afprøvningen, der fandt sted i perioden august til oktober 2010.
Vejledningen indeholder dels en beskrivelse af baggrunden for projektet, dels en konkret vejledning i, hvordan redskabet bruges.
2

Vejledningen kan bruges som opslagsværk. Indholdsfortegnelsen giver mulighed for
hurtigt at finde frem til det afsnit, der indeholder de ønskede oplysninger.

1.5. Vejledningens opbygning
Vejledningen indeholder følgende afsnit:
Kapitel 2. Redskabet beskriver baggrunden for redskabets udformning og brugen af
redskabet.
Kapitel 3. Støttemateriale beskriver det støttemateriale, der kan bruges i det videre
arbejde med at forbedre ældres ernæringstilstand.
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2. Redskabet
2.1. Baggrund for udvikling af redskabet
Redskabet er udviklet med henblik på at
måle ældres ernæringstilstand. Der er
lagt vægt på, at redskabet kan understøtte en systematisk ernæringsindsats,
og at redskabet er risikobaseret. Det
betyder, at handlingsindsatser skal målrettes den enkelte ældres aktuelle ernæringstilstand og de behov, der følger
heraf.
Redskabet er udviklet til at sætte fokus
på undervægt i højere grad end overvægt i forbindelse med målingen af ernæringstilstand. Det skyldes, at undervægt i særlig grad er forbundet med tab af funktionsevne
og dermed i højere grad end overvægt har negative konsekvenser for de ældres generelle helbredstilstand. Med udgangspunkt i forskning anbefales for eksempel, at
skrøbelige ældre over 65 år (der generelt omfatter ældre på plejecentre) har en højere
BMI end personer under 65 år. Der er dog også lagt vægt på, at redskabet skal kunne
bruges til at følge overvægtige ældre over tid.
Redskabet udfyldes af medarbejderne for hver enkelt ældre og kan derfor også anvendes i forhold til ældre, der måske ikke har et sprog, eller som savner fysiske eller
kognitive funktioner for at kunne indgå i en måling. Derudover er det en forudsætning
for redskabet, at det skal være nemt at bruge, og at det skal kunne indgå som led i
medarbejdernes hverdag.
Derfor er der lagt vægt på at udvikle et overskueligt skema til registrering af borgerens
vægt over tid.

2.2. Valg af indikatorer
Redskabet omfatter tre indikatorer til vurdering af de ældres ernæringstilstand:
1.

BMI: Andel af ældre med BMI ≥ 24, der er udtryk for normalvægt eller overvægt.

2.

Vægtudvikling: Andel af ældre, der fastholder eller forøger deres kropsvægt.

3.

Behov for handling: Andel af ældre, hvor en ernæringsscreening påviser dårlig
ernæringstilstand.

Målinger af BMI og vægtudvikling er objektive og letforståelige metoder til vurdering af
de ældres ernæringstilstand.
Baggrunden for hver indikator er beskrevet i de efterfølgende afsnit.
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BMI
BMI er en forkortelse for body mass index (kropsmasseindeks), der er en matematisk formel, der udtrykker sammenhængen mellem en persons højde og
vægt. Formlen fremgår af boksen til højre. BMI er en enkel og bredt anvendt
metode til estimering af undervægt og
overvægt. Som angivet i tabellen nedenfor, er det ideelle BMI er højere for
1
skrøbelige ældre end for yngre voksne .

Vægt
BMI =
Højde x Højde
 Vægt angives i kg.
 Højde angives i meter.

Den præcise årsag til, hvorfor et højt BMI
er ideelt for skrøbelige ældre, men ikke
for yngre voksne, er ikke afdækket videnskabeligt, men det er formodningen,
at ældre med lavt BMI typisk har mindre
muskelmasse og dermed mindre mulighed for god funktionsevne og mindre
modstandskraft i forbindelse med sygdom og vægttab.
Kropsmasseindeks (BMI)
Alder
< 65 år
≥ 65 år
Kritisk undervægt < 18,5
< 18,5
Undervægt
18,5-19,9 18,5-23,9
Normalvægt
20-24,9
24,0-28,9
Overvægt
≥ 25,0
≥ 29,0

På trods af livsstilssygdomme (fx diabetes, hjertekarsygdom, forhøjet blodtryk, gigt og
hjerneblødning), der ofte er en konsekvens af høj vægt, udviser skrøbelige ældre med
et BMI > 29 typisk større sandsynlighed for overlevelse i forbindelse med sygdom. Høj
2
vægt har på trods af eventuelle livsstilssygdomme ikke betydning for mange ældres
evne til fysisk at klare sig i dagligdagen. Det er dog ikke ensbetydende med, at det er
en fordel for ældre at være overvægtige, idet et højt BMI og et højt fedtindhold i kroppen har vist sig at øge risikoen for nedsat funktionsevne. Et højt BMI er derfor kun en
3
fordel, når det er udtryk for stor muskelmasse og dermed god funktionsevne . Der er
på nuværende tidspunkt ikke fastsat en grænse for, hvornår ældre – ud fra en vurdering af BMI – defineres som svært overvægtige.
Generelt hersker der tvivl om nytten af alene at anvende BMI til vurdering af ældres
ernæringstilstand. Undersøgelser viser, at vægttab – uanset størrelsen af BMI – er
forbundet med en højere risiko for tidlig død. Det betyder, at de ældre, der i henhold til
en vurdering af BMI vurderes at være normalvægtige eller overvægtige, kan have
sundhedsmæssige risici som følge af vægttab.

1

http://www.diaetist-gm.dk/BMI/BMI-beregning.php

http://www.laegehaandbogen.dk/default.aspx?menu=3007&submenu=3008&document=10876#reference_1
2

DTU Fødevareinstituttet (2007): Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne ved fokus
på ældres ernæringstilstand og risikofaktorer.
3

Ernæringsrådet (2002). Ernæring og aldring.
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Vægtudvikling
Mindre muskelmasse og nedsat fysisk aktivitetsniveau er en naturlig konsekvens af
aldring. Ved uændret kostindtag vil det derfor være normalt, at ældre stiger i vægt. Det
4
betyder omvendt, at det som hovedregel ikke er normalt, at ældre taber i vægt .
Hvis ældre taber i vægt, er det derfor vigtigt at undersøge, hvad årsagen er. Det gælder også for overvægtige ældre, der også kan være i dårlig ernæringstilstand. Det er
ikke afgørende, hvor stort et vægttab der er tale om. Vægttab – uanset størrelse – kan
have alvorlige konsekvenser i form af tab af fysisk, mental og social funktionsevne hos
skrøbelige ældre. Derudover er vægttab – uanset størrelse – forbundet med øget risi5
ko for sygdom og død .

Behov for handling
Det anbefales, at kommunerne supplerer vurderingen af borgerens ernæringstilstand,
der her baseres på en vurdering af borgerens vægt og BMI, med et screeningsredskab. Der findes forskellige typer screeningsredskaber, som det står kommunerne frit
at vælge imellem.

2.3. Dataindsamling
Rapportering på de to indikatorer (BMI og vægtudvikling) indebærer følgende dataindsamlingsopgaver:



Måling og registrering af de ældres højde (kun ved første måling)



Vejning og registrering af de ældres vægt (ved alle målinger)

De følgende tre afsnit beskriver procedurer for måling af højde og vejning. Dataindsamlingsopgaver ved gennemførelse af screening afhænger af det konkrete screeningsredskab.
Der skal som udgangspunkt gennemføres målinger for alle borgere – også svage borgere. Terminale borgere bør dog af etiske årsager ikke indgå i målingerne.
Konkret registreres borgernes højde og vægt i det registreringsskema, som fremgår
herunder.

4

Fødevaredirektoratet (2002). Uden mad og drikke – Del 2 Småtspisende ældre.
DTU Fødevareinstituttet (2007): Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne ved fokus
på ældres ernæringstilstand og risikofaktorer.
5
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2.4. Måling af højden
Borgerens højde registreres øverst i registreringsskemaet.
De ældres højde kan måles på følgende vis:

Fremgangsmåde6


Mål den ældres højde oprejst uden sko ved hjælp af et stadiometer (længdemåler) eller et målebånd (mindre optimalt).



Hvis den ældre er sengeliggende: Mål den ældre med et stadiometer, hvis den
ældre ligger lige i sengen. Brug alternativt et målebånd, der bedre kan tage højde for eksempelvis kroppens krumning.

De fleste mennesker falder med alderen lidt sammen, 1-2 cm pr. tiår. Højden kan blive
yderligere reduceret ved knogleskørhed. Det kan derfor være svært at få et mål for de
ældres reelle højde. I stedet for at foretage en manuel måling af de ældres højde kan
medarbejderne spørge de ældre om, hvor høje de var tidligere, eller se, hvilken højde
7
der er angivet i de ældres pas .

2.5. Vejning
Mange ældre vil ikke være i stand til at stille sig op på en fodvægt. En stolevægt (eller
tilsvarende alternativer) vil derfor være et vigtigt redskab til vejning af de ældre.
Konkret registreres borgerens vægt og dato for vejning i tabellen i registreringsskemaet.

6

Mini Nutritional Assessment, MNA.

7

Fødevaredirektoratet (2002). Uden mad og drikke – Del 2 Småtspisende ældre.
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Fremgangsmåde


Vej de ældre så let påklædt som muligt (vigtigt!: uden sko og tungt tøj) for at få
så præcist et resultat som muligt.



Registrer vægten med én decimal (vigtigt!).



Det er en god ide at veje de ældre i forbindelse med deres bad.



Det er bedst, at vejningen finder sted på samme tidspunkt af døgnet, fordi vægten kan variere i løbet af dagen afhængigt af borgerens indtag af mad og drikke.



Brug så vidt muligt den samme vægt, idet forskellige vægte kan medføre forskellige resultater.

2.6. Vurdering af ernæringstilstand
På baggrund af det udfyldte registreringsskema foretages en gruppering af borgerne
på hver af de to indikatorer.
For indikatoren vægtudvikling grupperes borgerne i følgende tre kategorier, der er baseret på en beregning af borgerens vægtudvikling siden sidste måling:



Vægttab.



Uændret vægt.



Vægtforøgelse.

Af hensyn til usikkerhed som følge af borgerens påklædning, kostindtag m.v. registreres vægtudvikling udelukkende som vægttab og vægtforøgelse, hvis der er tale om en
vægtændring, som er større end ét kg.
For indikatoren BMI grupperes borgerne i følgende fire kategorier, der er baseret på
en beregning af borgerens aktuelle BMI:



Kritisk undervægt: BMI < 18,5



Undervægt: 18,5 ≤ BMI < 24



Normalvægt: 24 ≤ BMI < 29



Overvægt: BMI ≥ 29

Der knytter sig forskellige handlingsanvisninger til de angivne kategorier, som fremgår
af oversigten nedenfor.
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Kategori

Handlingsanvisning

Borgere med undervægt
Borgere med vægttab

Kræver handling.

Borgere, hvor ernæringsscreening påviser dårlig ernæringstilstand
Øvrige kategorier

Kræver ikke umiddelbart handling.

Generelt gentages målingerne for alle grupper hver måned eller ved sygdom. Gentagelsen gør det muligt at måle resultatet
af de handlingsindsatser, der eventuelt
er igangsat samt at foretage en systematisk opfølgning på borgerens tilstand.
Det kan ikke afvises, at andre ældre end
de anførte kan have gavn af en målrettet
handlingsindsats eller hyppigere opfølgning. Derfor anbefales, at kommunerne
kvalificerer vurderingen af vægt og BMI
ved hjælp af et screeningsredskab.
Vægt og BMI rummer den begrænsning,
at de kun måler på konsekvensen af
dårlig ernæringstilstand. Et screeningsredskab kan bidrage til at kvalificere
vurderingen af vægt og BMI og eventuelt
give grundlag for refleksion over relevante handlinger for at forebygge eller
forbedre dårlig ernæringstilstand.
Støttematerialet, som præsenteres i
næste kapitel, giver inspiration til relevante handlingsindsatser.

9

3. Støttemateriale
For at støtte op om en helhedsorienteret indsats er der udarbejdet en række
støtteredskaber, der skal understøtte
målingerne og muligheden for at reflektere over og handle på målingernes
resultater.
Resultaterne af målingerne skal kunne
bruges til at tilrettelægge en faglig indsats i forhold til den enkelte ældre.
Støttematerialet omfatter fire handlingsredskaber og inspirationsmateriale til
det videre arbejde med ernæring.



Udredning af årsagen til dårlig ernæringstilstand



Kost og træning



Madønsker



Evaluering

De fire redskaber præsenteres nedenfor.

3.1. Udredning af årsagen til dårlig ernæringstilstand
Redskabet sætter fokus på den ældres risikofaktorer og mulighederne for at handle
for at afhjælpe dem. Redskabet er et praktisk arbejdsskema, der har karakter af en
tjekliste, hvor medarbejderne kan krydse af for hver gennemført handling. Indholdet i
redskabet fremgår herunder.
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Udredning af årsagen til dårlig ernæringstilstand
Tygge- og synkebesvær
Tandstatus
Har den ældre dårlige tænder, kan det være svært at
tygge. Har den ældre tabt sig meget, passer tandprotesen måske ikke længere. Tandlæge eller tandplejer kan
hjælpe med tandstatus og tandprotese.

Dato:

Tandlæge/tandplejer kontaktet. Aftale:

Synkebesvær
Har den ældre synkeproblemer, er det en god ide at kontakte lægen for at finde årsagen til problemet og gøre noget ved det.

Dato:

Læge kontaktet. Aftale:

Konsistens
Hoster den ældre under måltidet, eller er der rester i
munden efter måltidet, kan det være, madens konsistens
er forkert. Køkkenet kan hjælpe med madens konsistens.

Dato:

Køkkenet kontaktet. Aftale:
Hjælp til at spise
Har den ældre problemer med at spise selv, kan det være
svært at få dækket ernæringsbehovet. Ergoterapeuten
eller en anden relevant fagperson med kendskab til træningsindsatser kan eventuelt hjælpe med redskaber og let
træning, så det bliver lettere at spise. Der kan være tale
om både at guide borgeren og praktisk hjælp.

Dato:

Relevant fagperson kontaktet. Aftale:
Sygdom
Er den ældre akut syg eller har forværring i sin kroniske
sygdom, kan appetitten være dårlig. Lægen kan hjælpe
med behandling.

Dato:

Læge kontaktet. Aftale:
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Medicin
Noget medicin giver for eksempel kvalme og mundtørhed.
Lægen kan hjælpe med at justere medicinen.

Dato:

Læge kontaktet. Aftale:
Andre problemstillinger
Er der mange problemstillinger, og kan den ældre ikke
tage på, kan en diætist eller kommunens ernæringsansvarlige eventuelt hjælpe med at udarbejde en individuel
ernæringsplan.

Dato:

Relevant fagperson kontaktet. Aftale:

3.2. Kost og træning
Redskabet sætter fokus på valget af kostform, der er målrettet den ældres behov, og
behovet for fysisk træning, der har til formål at styrke den ældres funktionsevne. Redskabet er et praktisk arbejdsskema, der har karakter af en tjekliste, hvor medarbejderne kan foretage afkrydsninger for at markere, at de angivne handlinger er gennemført.
Indholdet i redskabet fremgår herunder.
Valg af kostform
Kost til småtspisende
Bestilles til de ældre, der scorer 1 eller 2 i vurderingen af
ernæringstilstand, og som ikke har brug for særlig madkonsistens. Kosten indeholder mere fedt end normalkosten, og hver mundfuld giver på den måde mere energi.
Husk energirige mellemmåltider og drikkevarer (se afsnittet om madønsker nedenfor).

Dato:

Kost til småtspisende bestilt. Dato:
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Mellemmåltider
Energirige mellemmåltider (herunder eventuelt drikkevarer) kan bidrage til at sikre, at den ældre får opfyldt sit
energibehov. En samtale med den ældre kan bruges til at
identificere vedkommendes ønsker til mellemmåltider (se
afsnittet om madønsker nedenfor).

Dato:

Samtale med den ældre gennemført. Dato:
Tygge-/synkevenlig kost
Bestilles, hvis den ældre har så svært ved at synke eller tygge, at den almindelige kost giver problemer med fejlsynkning.

Dato:

Tygge-/synkevenlig kost bestilt. Dato:
Multivitamintablet
Er den ældre småtspisende, er der stor sandsynlighed for, at
den ældre ikke får dækket sit behov for vitaminer og mineraler. Alle småtspisende ældre skal have en multivitamintablet.

Dato:

Noteret i medicinskemaet. Dato:
D-vitamin
Alle ældre over 65 år anbefales et dagligt tilskud af 10 µg
D-vitamin. Ældre på plejecentre anbefales 20 µg D-vitamin og
800-1.000 mg kalcium dagligt.

Dato:

Noteret i medicinskemaet. Dato:
Træning
Styrke og smidighed
For at fremme den ældres funktionsniveau er det – ud over
tilstrækkeligt med mad – vigtigt at træne den ældres færdigheder i dagligdagen, eventuelt suppleret med træning hos fysioterapeut.

Dato:

Fysioterapeut eller anden relevant fagperson kontaktet.
Dato:
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3.3. Madønsker
Redskabet sætter fokus på muligheden
for at få den ældre til at spise ekstra ved
at tage udgangspunkt i den enkelte ældres personlige ønsker og behov i forhold til sin kost. Redskabet er et praktisk
arbejdsredskab, hvor den ældres ønsker
kan noteres. Det har et layout, der med
fordel kan bruges under en samtale med
den ældre. Indholdet i redskabet fremgår herunder.
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3.4. Evaluering
Redskabet er udviklet som et praktisk arbejdsskema til opfølgning på, hvordan de ældres kostindtag og vægt udvikler sig over fire uger. Redskabet har karakter af en tjekliste, hvor medarbejderne kan foretage afkrydsninger for at markere, at de angivne
handlinger er gennemført. Redskabet anbefales for ældre med ernæringsscore 2.
Indholdet i redskabet fremgår herunder.

Evaluering

Første uge

Dato:

Har den ældre spist tilstrækkeligt (jf. ernæringsskemaet)?

Ja

Nej

Har den ældre holdt vægten eller taget på?

Ja

Nej

Anden uge

Dato:

Har den ældre spist tilstrækkeligt (jf. ernæringsskemaet)?

Ja

Nej

Har den ældre holdt vægten eller taget på?

Ja

Nej

Tredje uge

Dato:

Har den ældre spist tilstrækkeligt (jf. ernæringsskemaet)?

Ja

Nej

Har den ældre holdt vægten eller taget på?

Ja

Nej

Fjerde uge

Dato:

Har den ældre spist tilstrækkeligt (jf. ernæringsskemaet)?

Ja

Nej

Har den ældre holdt vægten eller taget på?

Ja

Nej
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Afslutning

Begrund, hvis handlingsindsatser er afsluttet eller ikke iværksat.
Målet er nået! Den ældre spiser tilstrækkeligt og har holdt/
øget vægten.
Den ældre mangler motivation.
Den ældre er terminal.
Den ældre er afgået ved døden.
Den ældre er flyttet.
Andet:

3.5. Yderligere inspiration til arbejdet med ernæring
Der er udarbejdet en række materialer til yderligere inspiration for arbejdet med at
fremme ældres ernæringstilstand. Disse gennemgås i de følgende afsnit.

Folder til de ældre
Der er udarbejdet en folder til de ældre,
der skal tage på i vægt. Folderen er direkte målrettet ældre med ernæringsscore 1 og 2.
Nogle ældre kan have svært ved at forstå, at de må spise mere energitæt kost
end andre ældre, og føler sig ikke nødvendigvis motiveret til at tage på i vægt.
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Inspiration til madønsker
Når medarbejderne bruger folderen
Mad-ønsker, der anvendes til at
spørge ind til den ældres madvaner
og madønsker, kan folderserien Luk
mig op give tips til, hvordan dagens
måltider kan suppleres med ekstra
energi. Folderserien giver et bud på,
hvilke madvarer der er gode at have
i skabe, køleskab og fryser.
Med folderne får medarbejderne et
konkret arbejdsredskab til at tage
en snak om den ældres foretrukne
madvarer, så den ældre og medarbejderne i fællesskab kan planlægge, hvordan den ældre får flest kalorier i løbet af dagen.
Folderne kan desuden bruges i
køkkenet, så de kan fungere som
daglig inspiration, eller medarbejderne kan bruge folderne som inspiration til en kostindsats for de ældre, der kognitivt ikke kan indgå i en
samtale om madønsker.
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