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Referat
KOSTRÅDSMØDE
Deltagere

Alf Søhus, Belinda Jensen, Katja Nymann, Susanne Jensen, Sally Nielsen, Tove
Petersen, Christina Rasmussen

Afbud

Connie Hyldal

Fraværende

Anne Lawaetz og Gitte Hansen

Mødedato

28. november 2018 kl. 12:00 - 14:30

Mødeadresse

Skælskør Plejecenter, Norvænget 5, 4230 Skælskør

Referat

Dorthe Nayberg

Anne Lawaetz har valgt at overdrage sin plads i Kostrådet til Christina Rasmussen, SSA
Plejecenter Skælskør.
Pkt.

1.

Notat

Godkendelse af dagsorden
Den store brugerundersøgelse foretages
igen i 2020. Kostrådet har gjort Ældrerådet
opmærksom på, at Kostrådet gerne vil
være med til, at formulere de
spørgsmålene i brugerundersøgelsen der
vedrører Madservice.

2.

Drøftelse ang. fremadrettet
brugerundersøgelser. Hvilke metoder
får vi mest ud af? Udarbejdelse af
spørgsmål til den metode, som vi
finder ud af skal anvendes (alle)
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Det forventes ikke, at der bliver foretaget
nogen brugerundersøgelse i 2019, men
Kostrådet aftalte, at hvis der var nogle der
hørte om, at der gennemføres en
brugerundersøgelse i 2019, så tager de
kontakt til Alf eller Katja.
Såfremt der skal gennemføres en
brugerundersøgelse i 2019, bliver
Kostrådet indkaldt til et ekstraordinært
møde, så Kostrådet har mulighed for, at
arbejde med, hvilke spørgsmål der skal
være i brugerundersøgelsen vedrørende
Madservice.
Kostrådet kan evt. bruge deres netværk, til
at høre, hvordan andre kommuner stiller
spørgsmål i en brugerundersøgelse
omkring Madservice.

Forslag til emner for 2019:
1)

3.

Hvad vil Kostrådet lave i 2019 (alle)

Hvordan vi i kommunen
fremadrettet sikre, at der leves op
til kvalitetsstandarterne for levering
af Madservice

2) Hvordan vejleder kostrådet
borger, der måtte have klager over
Madservice.
3) Hvordan følger kommunen op på,
at borgere, der er visiteret
Madservice, får den rette form for
kost. Hvordan følger kommunen
op på, at borgernes behov kan
ændre sig, imens man er visiteret
Madserviceordning.
Alf tager en snak med Charlotte Kaaber, i
forhold til hvilke muligheder hun ser i de
emner Kostrådet vil arbejde med i 2019.
Mette Darholt, diætist i kommunen, er
inviteret til næste kostrådsmøde. Mette
og Kostrådet skal have en dialog omkring
”Den rette kost for hjemmeboende
borgere”.
Derefter tager Kostrådet en drøftelse om,
hvordan de vil arbejde med emnet.
Status for Spisevenner er, at det ikke har
den succes, som man havde håbet på.
På nuværende tidspunkt er der kun 2
borgere der har spisevenner.
Kostrådet syntes, at kravene for at få en
Spiseven er høje.
Alf tager kontakt til
Forebyggelseskonsulenterne for, at høre
om de i deres arbejde møder borgere der
kunne have gælde af en Spiseven.
Alf undersøger om der stadig er sat penge
af i budgettet til Spisevenner for 2019.

4.

Hvad er status på Spisevenner, er det
sandsynligt at det fortsætter i 2019 (Alf)

5.

Værdighedsmidlerne skal bruges til at
undervise plejepersonale i mad og
ernæring. Kurserne er allerede i gang og
Værdighedsmidler 2018/2019 i forhold til alt personale på plejecentrene har
Mad og ernæring (Katja og Alf)
gennemført kurset inden udgangen af
2018. Kurserne for plejepersonale i sygeog hjemmeplejen gennemføres i 2019 –
der er søgt om at værdighedsmidlerne for
2018, bliver overført til 2019.
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For værdighedsmidler i 2019, bliver der
ansat en ergoterapeut og en diætist til at
understøtte personalet på plejecentrene.
Ansættelse er et 1 årige projekt.

6.

Dato for næste Kostrådsmøde
Jf. vedtægternes § 4

7.

Evt.

Dato: onsdag den 27. februar 2019
Sted: Antvorskov Plejecenter
Punkter til næste møde:
 Udarbejdelse af plan for de
vedtaget emner for 2019 (alle)
 Status og opfølgning på
Spisevenner (Alf)
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