DAGSORDEN
Møde: Kostråd

Dato:

27.4-16

Sted: Birkelund

Kl.:

10-11

Deltagere:
Ældreråd: Leif
Centerleder: Bodil
Plejen: Tina
Madservice: Pia
Beboer: Poul fra Liljen
Beboer: Ragna fra Tulipanen
Beboer: Gerda fra Orkideen
Afbud:
Personale fra køkkenet
Referent:
Pia

Dagsordenpunkt

Beslutning

1. Godkendelse af referat
Ingen bemærkninger
2. Godkendelse og prioritering af
dagsorden
3. Opfølgning fra sidste møde
A: Orientering fra Leif
B:Kostpatrulje
C:Opfølgning varmetab
D:Dialogkort

Ingen bemærkninger
A: Leif informerede om Ældrerådets
hjemmeside som snart vil komme i drift.
B+C: Kostpatruljen var på besøg den 13/416. Menuen var Hvidløgssuppe m/ brød og
Boller i selleri m/ kartofler. Helheden på
maden var god, det var en fantastisk menu.
Der var et godt og velfungerende personale,
hyggelige omgivelser, ikke for meget plads i
spise situationen. De fysiske omgivelser er
vigtige når måltidet skal indtages.
Er omgivelserne hyggelige med blomster,
pænt dækket bord, hjælpsom personale, er
det også med til og give beboerne mere
appetit. Kostpatruljen ønsker at maden er
varmere. Der er fokus på proceduren ved
håndtering af maden det gælder fra
Madservice, til modtagekøkken og frem til
afdelingerne. Der er indhentet tilbud på
varmevogne til de enkelte afdelinger.
Ligeledes blev det drøftet om maden kunne
serveres i pæne termoskåle frem for stål.
D: Madservice har udarbejdet et dialogkort
til beboerne hvor de kan tilkendegive deres
ønsker komme med ris og ros ( se bilag )
Det er hver afdeling der har fået et fælles
dialogkort og alle kommentar vil blive
behandlet i Madservice og er der ønsker der
kan til gode ses i deres eget køkken vil det
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blive givet videre.
4.

Gensidig orientering
- brugeroplevede kvalitet
- faglige kvalitet
- dialog mellem borgere, plejen
og madservice
- inspiration til måltidet
A:morgenmad
B:mellemmåltider
C:middagsmad
D:aftensmad

5. Indkommende punkter
-

6. Eventuelt
A: Ændring til proceduren for
Lokale kostråd
B: Varm mad til aften
C: Procedure kostpatrulje
D: Procedure for værtskab og
sociale rammer om måltider
E: Varm mad til aften
F: 1 ret i sted for 2 retter

Birkelund har selv høns, deres æg bliver
brugt i produktionen til bagning, kogte æg
m.m. der hvor der sker en varme
behandling. Må ikke bruges til blødkogt æg.
Der blev drøftet hvilken slags saft der bliver
serveret, der er mange holdninger til hvilken
slags der er korrekt. På Birkelund bruger de
Fun og den er alle beboerne glade for, det
vigtigste er at beboerne får rigeligt med
væske. Gerda er meget tilfreds med alle
måltiderne.
A: Glade for morgenmaden, kan få det de
ønsker sig.
B: Der ønskes mere frisk frugt, Bodil følger
op på hvornår det bliver tilbudt.
C: Beboerne er glade og tilfredse med
maden. Gerda kunne godt tænke sig fisk
oftere. Ragna ønsker at maden var varmer,
Ragna spiser ofte på sin stue, der følges op
på proceduren for hvordan anretningen af
maden foregår dels fra modtagekøkkenet og
på afdelingen. Dog synes de fleste beboer
at maden er varm nok. Madservice opfordre
til at beboerne kommer med ønsker til
menuplanen.
D: De får smurt smørrebrød til aften de er
meget glade for det, men synes det godt kan
være lidt ens.
Ingen indkommende punkter

Bodil ønskede en ændring i proceduren for
kostråd at der fremover kun deltog personale
for dagvagt, da det er dyrt i timer og indkalde en
aftenvagt. Det giver god mening og
aftenpersonalet kan informere dagpersonalet.
Vi har haft drøftet omfanget af kostrådsmøder
om året. Der er enighed med Ældrerådet,
Marianne Macon og Madservice at der skulle
holdes fast i 2 x om året , forår og efterår. Især
nu hvor Madservice levere til alle Plejecentre og
i forbindelse med den store fokus der er om
maden i medierne. ( se bilag procedure for
kostråd ). Navnet er også ændret til Sundhed
og Myndighed.
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Næste møde:

C: Proceduren for kostpatruljen er Svanehøj,
Dalsbo, Troelskær blevet ændret til modtage
køkken samt navnet er ændret til Sundhed og
Myndighed. ( se bilag )
D: Navnet er ændret til Sundhed og Myndighed
( se bilag )
E: Der blev drøftet ønsket om varm mad til
aften, dette kræver et større planlægnings
arbejde og ændring af personale timer m.m. Det
vil blive fulgt op i systemet.
F: Tina nævnte når der er guleærter,
hvidkålsuppe på menuen kunne en ret være
nok, det kan drøftes med eget køkken der kan
ændre biretten. Der blev også drøftet om man i
fremtiden skulle ændre så der fremover kun
blev serveret 1 hovedret.
Ragna vil gerne have 2 retter
Efterår 2016
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