• Vægt (uplanlagt vægttab på 1 kg eller
mere indenfor den sidste måned)

• Appetit (spiser mindre end vanligt, er
begyndt at levne på tallerkenen)

• Væskeindtag (drikker mindre end vanligt)
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bekymring og vægttab

Borger vejes x 1 månedligt
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• Synkefunktion (hoster, rømmer sig,
løbende mundvand, våd stemme)
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• Tandstatus (dårlig tandstatus, løs
protese)

• Synkefunktion (hoster, rømmer sig,
løbende mundvand, våd stemme)

• Madrester i munden
(synker ikke maden tilstrækkeligt)
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