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Referat
KOSTRÅDSMØDE
Deltagere

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

Afbud

Christina Rasmussen og Gitte Hansen

Fraværende
Mødedato

18. februar 2019 - kl. 12:00 - 14:30

Mødeadresse

Plejecenter Antvorskov, Antvorskov Allé 1, 4200 Slagelse

Referat

Dorthe Nayberg

Pkt.
1.

2.

Notat
Godkendt.
Punkt 8 a tilføjes af formand, Alf.

Godkendelse af dagsorden

Projekt ”Spisevenner” er overgået til
frivillighedscentret. Fremover er det
Frivillighedscentret i samarbejde med
Ungdommens Røde Kors der arrangerer og
planlægger alt omkring Spisevenner, både
hvem der har brug for en Spiseven og hvem
der kan være Spiseven.

Status på Spisevenner (Alf)

3.

Opfølgning af brugerundersøgelse for
2018

4.

Fremlæggelse af Mad &
måltidskoncept ”Livretter”
Kostkoncept er vedhæftet. I får det
udleveret på print til mødet.

Projektet har fået tildelt kr. 500.000 af
Værdighedsmidler. Beløbet er fordelt, så der
er afsat kr. 200.000 til ansættelse af personale
til projektet og kr. 300.000 er afsat til drift af
Spisevenner.
Brugerundersøgelsen viste, at ikke alle
borgere vidste, at man havde valg mellem
flere menuer af den varme mad.
Katja har efterfølgende talt om det i
ledergruppen og alle plejecentre er bekendt
med og arbejder med at borgerne har et valg
for den varme mad.
Katja gennemgik det nye Mad &
måltidskoncept som erstatter den tidligere
Kostpolitik.
Mad & måltidskoncept er tilgængeligt på
https://www.slagelse.dk/borger/omsorg-ogsaerlig-stoette/hjemmehjaelp-ogsygepleje/madservice/mad-ogmaaltidskoncept-for-aeldreomraadet-livretter
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5.

6.

Status på ”Mad &
Ernæringskurser” 2018/2019 for
plejecentrene og hjemmeplejen

Information om ”Ernæringstema” for
plejecentrene 2019

Dialog omkring Halal kød

8.

Udarbejdelse af plan for de vedtaget
emner for 2019 (Alle)

9.

I 2019 skal personale i hjemmeplejen på
kursus.
Der er afsat 1 mio. til projektet
”Ernæringsteam”. Projektet varer i perioden
1. marts – 31. december 2019.
Der er ansat en diætist og en ergoterapeut til
projektet. Projektet hører til under Katja i
Madservice.
Projektet er planlagt således, at personale i
plejen, 2 faste dage om ugen, kan ringe til
temaet, hvis der akut er en borger der skal
evalueres.
3 dage om ugen i 11 uger i træk vil temaet
være på et plejecenter. Når alle plejecentre
har haft teamet i 11 uger, vil teamet derefter
være på plejecentret 2 uger i træk.
Teamet vil blandt andet arbejde ud fra de
temaer der er i Mad & Måltidskonceptet.
Byrådet har drøftes muligheden for
valg/fravalg af halalkød. I byrådet blev det
besluttet at borgerne skal have dette
valg/mulighed for fravalg. Mad og
Måltidskonceptet skal således revideres en
smule.

7.

8a.

Alt personale (ssh, ssa, sygeplejersker,
terapeuter) på plejecentrene har været på
kursus i Mad & Ernæring i 2018.
Der har været udsendt evalueringsskema til
alle deltagere på kurset. Tilbagemeldingerne
fra kursusdeltagerne har været rigtig positive
og personalet fik meget ud af kurset.

Udgår til næste møde.

Alf har efter mødet kontaktet referent,
Dorthe Nayberg. Alf ønsker at trække sit
forslag igen.

Formand, Alf foreslår ny
sammensætning af Kostrådet

OBS kl. 13.30
Mette Darholt er inviteret til dialog
omkring ”Den rette kost for
hjemmeboende borger”

Hvorfor starter en borger madservice op?
Hvordan sikre vi at borgerne få den rette
kostform? Konsistent/kalorieindhold?
Kan Mette få adgang til ansøgningsskemaet
og skal ansøgningsskemaet redigeres?
Katja og Mette aftaler et møde med Vibeke
Jung for det videre arbejde.
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10.

Dato for næste Kostrådsmøde
Jf. vedtægternes § 4

11.

Evt.

Dato: 2. april 2019
Sted: Plejecenter Lützensvej, Quistgårdsvej 4,
4220 Korsør kl. 12-14.30
Punkter til næste møde:
 Udarbejdelse af plan for de vedtaget
emner.
Alf ønsker at træde af som formand, men
forbliver i Kostrådet. Conni overtager posten
som formand.
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