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Referat
KOSTRÅDSMØDE
Deltagere

Alf Søhus, Belinda Jensen, Connie Hyldal, Katja Nymann, Susanne Jensen, og
Salli Nielsen og Tove Petersen

Afbud
Fraværende

Gitte Hansen og Anne Lawaetz

Mødedato

5. september 2018 - kl. 12:00 - 14:00

Mødeadresse

Plejecenter Bjergbyparken, Hashøjvej 7, 4200 Slagelse

Referat

Dorthe Nayberg

Pkt.

1.

Notat
Godkendt

Godkendelse af dagsorden

Katja gennemgik den del af
brugerundersøgelsen, der vedrørte
maden.

2.

Kostrådets erfaring er, at sproget i
brugerundersøgelsen skal være mere
tydeligt.
Ældrerådet, som har hjulpet nogle
borgeren på plejecentrene med, at
udfylde skemaerne oplevede, at
borgerne ikke forstod alle spørgsmål.

Gennemgang/orientering af
brugerundersøgelsen (Katja)

Kostrådets anbefaling er, at Kostrådet
bliver inddraget i spørgsmålene omkring
maden og formuleringen af
spørgsmålene.
Kostrådet vil anbefale, at man næste
gang ensretter, hvordan man sørger for
at borgerne får undersøgelsen.

3.

Status på Værdighedsmidler – Indsatsen
om Kost og ernæring (Katja)
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Uddrag fra Borgerundersøgelsen er
vedhæftet som bilag.
Center for Sundhed og Ældre har fået
tildelt nogle
værdighedsmidler. Midlerne skal
bruges til undervisning af
plejepersonale på plejecentrene samt i

hjemme- og sygeplejen i mad og
ernæring. Undervisningen skal være
meget virkelighedsnært.
Undervisningen gennemføres i 2018 for
personalet på plejecentrene og såfremt
der gives tilladelse til, at midlerne kan
overføres til 2019 vil samme
undervisning gennemføres for
personalet i hjemme- og sygeplejen i
2019.

4.

5.

Evt. igangsætning af et samarbejde med
Mette Darholt i forhold til retningslinjer
for, hvordan Slagelse kommune sikre sig, at
hjemmeboende borgere får den rette kost
både nu og i fremtiden.

Hvordan sikre vi os, at borgere der
visiteres til madordning også får den
rette kost (fuldkost/gratinkost).
Kostrådet foreslår, at invitere Mette
Darholt til næste kostrådsmøde til en
dialog om dette emne.

Gå på andre kommuners hjemmesider for
at se om vi kan læse noget om, hvad deres
Kostråd beskæftiger sig med (alle)

Alle har været på andre kommuners
hjemmeside, men der var ikke noget
inspiration.
Dato: 20. november 2018 kl. 12-14.30
Sted: Skælskør Plejecenter

8.

9.

Punkter til næste møde:
 Dialog med Mette Darholt
omkring den rette kost for
hjemmeboende borgere (v/
Katja)
 Drøftelse/udarbejdelse af
spørgsmål til
brugerundersøgelse i 2019 (v/
alle)
 Hvad vil kostrådet lave i 2019 (v/
alle)
 Hvad er status på Spisevenner,
er det sandsynligt at det
fortsætter i 2019 (v/ Alf)

Dato for næste Kostrådsmøde
Jf. vedtægternes § 4

Katja undersøger om dem der ikke
har deltaget i år på møderne, stadig
er interesseret i, at være med i
kostrådet.

Evt.

Alf havde forslag til, at der kom et
punkt på dagsorden omkring for lidt
visiteret tid til tilberedning af mad.
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Det blev drøftet at Alf tager emnet
med til Ældrerådet.
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