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Sundhed og Rehabilitering 

 

 

 

 

Lokale kostråd 

 

Formål: 

De lokale kostråd har til formål at varetage interessen for at skabe en tæt 
dialog mellem borgere, der modtager madserviceydelser enten i eget hjem 
eller på plejecenter og de tilknyttede køkkener. 
 
De lokale kostråd er med til at sikre en løbende dialog om mad og 
måltidskultur med henblik på at sikre en høj borgertilfredshed – samtidig 
med at den ernæringsmæssige kvalitet tilgodeses. 
 
De lokale kostråd er ikke beslutnings- eller klageorganer. 
 
 

Sammensætning: 

De lokale kostråd består af 1 medlem af Ældrerådet, kostansvarlig for 
Madservice, 1 teamleder, 1 medarbejder fra det respektive køkken, 2 
plejemedarbejdere (1dagvagt og 1 aftenvagt ) samt 2-4 modtagere af 
madserviceydelser. 

De lokale kostråd mødes to gange om året  

 

Opgaver: 

De lokale kostråd har følgende opgaver: 

 Afdække den brugeroplevede kvalitet af maden, dvs. hvorvidt 
borgere, der modtager madserviceydelser er tilfredse med den 
kost og de måltider, der leveres. 

 Afdække den faglige kvalitet, dvs. virker indsatsen på 
kostområdet og forbedres ernæringstilstand, funktionsniveau og 
livskvalitet hos borgere, der modtager madserviceydelser. 
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 Fremme dialog mellem borgere, der modtager 
madserviceydelser, køkkener og medarbejdere i Hjemmeplejen 

 Opsamle viden og tendenser for kostområdet og give 
inspiration til kommende menuplaner, smag, konsistens, rammer 
for måltidet m.m. 

Teamleder for madservice indkalder til de lokale kostråd. 

 

Der etableres lokale kostråd på følgende enheder: 

Munkebo Plejecentre 
Lindhøj Plejecenter 
Lindhøjvej 2 
5330 Munkebo 
 

 
Troelskær 
Lindøalleen 53 
5330 Munkebo  

Kerteminde Plejecentre 
Fjordly Plejecenter 
Borgmester Hansensvej 7 
5300 Kerteminde  
 

Svanehøj Plejecentre 
Svanehøj Plejecenter 
Kristine Rudesvej 23 
5300 Kerteminde 

Langeskov Plejecentre 
Birkelund Plejecenter 
Røjrupvej 9 
5550 Langeskov 

Dalsbo Plejecentre 
Dalsbo Plejecenter 
Skovsbovej 15 
5350 Rynkeby 

 

 

 

 

 


