Referat fra møde i Kostrådet
Mødedato
5. november 2019 kl. 12:00 - 14:30

Mødeadresse
Stillinge Plejecenter, Stillingevej 48, Kirke Stillinge, Slagelse

Deltagere
Connie Hyldal, Katja Nymann, Birgit Jørgensen, Belinda Jensen, Susanne Jensen og Per Christiansen

Afbud

Tove Petersen
Fraværende
Sally Nielsen

Referent
Dorthe Nayberg

Punkter på dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden

Der er tilføjet yderligere to punkter under evt. derefter er dagsorden godkendt.
2. Virksomheden Mad og Ernæring v/Jane Kaae

Jane Kaae, virksomhedsleder for Mad og Ernæring fortæller om denne virksomhed og hvad det indebærer:
I forbindelse med den nye organisationsudvikling er der oprettet en ny virksomhed som Jane Kaae er blevet
virksomhedsleder for.
Virksomheden hedder Mad, Måltid og Ernæring og henvender sig til beboerne på plejecentrene. Jane fortalte om,
hvad hendes job kommer til at indeholde.
Det er i samarbejde med klyngelederne på plejecentrene og Madservice, at Jane skal kigge på om der er
forbedringsmuligheder for måltiderne for beboerne på plejecentrene. Der skal også arbejdes hen imod en
ensretning og samme kvalitet af måltiderne på plejecentrene. Jane skal kigge på alt i forbindelse med måltiderne
over hele døgnet, herunder også rehabilitering i forhold til måltiderne.
Ernæringsteamet som i dag er et projekt, der kører til udgangen af februar 2020, bliver en del af Mad, måltider og
ernæring, hvis det bliver besluttet fra udvalgets side at tildele midler til at ernæringstemaet skal fortsætte.
3. Hvordan gå r det med madudbringning fra Antvorskov Plejecenter v/ Katja

Antvorskov Plejecenter har søgt frivillige personer til at bringe mad ud til borgere – denne ansøgning er trukket
tilbage og det er nu personalet der bringer maden ud.
4. Diætister tilknyttet plejecentrene

Hvad er status på mad og ernæring på plejecentrene, og hvad er der fokus på i fremtiden v/ Katja :
Medarbejderne i Ernæringsteamet er projektansat indtil udgangen af februar 2020. CSÆ har søgt udvalget om
midler til at fastansætte ernæringsteamet når projektet slutter.
Projektet har været positivt og har været til gavn for både personale og medarbejdere. Der er lavet målinger på,
at blandt andet indlæggelser hos beboerne er faldende, som var et af succeskriterierne ved projektet.
5. Dato og sted for næste Kostrådsmøde
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Den 4. februar 2020 kl. 12-14.30 på Plejecenter Blomstergården
6. Punkter til næste møde






Opfølgning på, hvordan det går med virksomheden Mad, Måltider og ernæring. Jane bliver inviteret.
Gennemgang af vedtægter for Kostrådet.
Opfølgning på om Ernæringsteamet fortsætter.
Gennemgå annonce til nyt medlem i Kostrådet.

Er der nogle der har yderligere punkter til mødet kan de meddeles til formand Connie Hyldal eller sendes til Dorthe
Nayberg dorts@slagelse.dk inden den 14. januar 2020.
7. Evt.

Gitte Hansen (pårørende) har valgt at træde ud af Kostrådet.
Det blev aftalt at Kostrådet søger efter en ny pårørende eller beboer til Kostrådet. Dorthe laver oplæg til en
annonce som lederne på plejecentrene kan videreformidle.
Mad og måltidskoncept ”Livretter” blev gennemgået.
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