
Præsentation 



Værdig ældremad 

• Hvad er værdig ældremad? 

– Det er mad man har lyst til at spise fordi det ser 
lækkert ud, dufter dejligt og smager godt 

 

• Hvorfor er mad vigtigt?  

– Det er dejligt 

– Det er livsnødvendig benzin 



PLANEN 
Hvad ville vi i 2005 

• Have køkkenfunktion med fokus på 
hjemmelavet mad – frisklavet af god kvalitet 

• Have det varme måltid om aftenen – som vi er 
vant til i vores generation 

• Øge fokus på fagligheden omkring måltidet 

• Mindst 75% økologi – Kbh. kommunes vision 

• Optimering af beboernes ernæringstilstand 

• Duften af mad i hjemmet 

 



Hvad gjorde vi 2005-2009 

• Ansatte kokke 

• Deltog i økologiprojekt 

• Deltog i Køkkenløftet Københavns Madhus 

• Sikrede kontinuerlig undervisning af 
plejepersonale og kokke  

• Udarbejdelse af en lokal mad - og 
måltidspolitik 

 



Hvordan gør vi på Rundskuedagen 

• Kulinarisk 

• Socialt 

• Plejemæssigt 

 

 



Rødspættefilet på Rundskuedagen 



Hjemmelavet mad – høj kvalitet 



Festmad  - der er kulturelle forskelle 

Smuk festmad fra Rundskuedagen  



 
På et lille plejehjem kan vi ikke levere 

a’ la carte og flotte menukort 
 men 

• Vi kan lave menu der tager udgangspunkt i 
beboernes ønsker 

• Vi kan tale med beboerne om det vi skal have 
så de kan glæde sig 

• Vi kan sørge for at duften breder sig  

• Vi kan medvirke til socialt fællesskab 



Ældremad i pakker 

• De nye beboere skal genlære at spise ordentlig 
mad og alm. Social adfærd omkring et bord. 

 

• Historien om Irene 

 



Kursus i borddækning (Kbh. Madhus) 



Servering og værtskab 

• Hjælp beboerne til at genfinde deres sociale færdigheder – brug 
dialogen – vil du række mig?  

• Få dem til at føle sig som en vigtig del der har medansvar for det 
gode måltid 

• Tal om maden og spørg ind til ”gamle dage”, vaner og traditioner – 
få ideer til menuen – skriv det ned efter middagen og send videre til 
køkkenet 

• Sørg for at skåle og fade ikke er større og tungere end at beboerne 
kan løfte dem og sende dem videre. Lav små anretninger og sid ved 
små borde max. 8 pers.  

• Hvidt billigt porcelæn er pænere end rustfrit stål og glasskåle og 
lettere end stentøj 

• Lad køkkenet anrette maden smukt og undgå at ødelægge det ved 
den videre servering 
 
 



Ansvaret 
Hvis ansvar er det så? 

 
• Kokkene har det kulinariske ansvar – maden skal dufte 

godt, se dejlig ud og smage godt. 
• Kokkene skal kommunikere med beboere , 

plejepersonale og ledelse og være modtagelige for 
ønsker, forslag og ændringer 

• Plejepersonalet har ansvar for rammerne, værtsskabet 
og ”ernæringsdelen” 

• Plejepersonalet har også ansvar for, at sætte sig ind i 
hvad der skal spises - hvordan og med hvilket tilbehør 

• Ledelsen har det overordnede ansvar for det hele og 
dermed en pligt til at interessere sig! 
 
 
 
 
 
 
 



Mad eller Ernæring 

• Jeg siger ikke, at vi ikke skal bruge 
ernæringsberegning – men at vi skal bruge 
den rigtigt 

• Det der tæller for de småtspisende er de 30 cm 
der er fra tallerken til mund ! Hvis ikke det når så 
langt er det fuldstændig ligegyldigt hvor mange 
proteiner, kulhydrater o.s.v. der er i den 
mundfuld. 

• Hvordan dokumenterer vi om vores måltider er 
gode nok? 

• Vi vejer og måler vores beboere. 
 
 

 



Hvordan 
Vi har et problem hvad gør vi? 

• Emma vejer for lidt – måske taber hun sig endda 
– hvad gør vi? 

• Kostregistrering 
• Plejepersonalet registrerer i 3 dage ALT hvad 

Emma spiser og drikker. 
• Analyse 
• SÅ ernæringsberegner vi – måske! 
• Og SÅ er det muligheden byder sig, for at lege 

med redskabet Xena – en klat smør  - en 
flødebolle??? 
 

 



Dokumentation - Underernærede 
ældre 

• Op til 60% ældre i hjemmeplejen og på 
plejehjem er underernærede   

• Rundskuedagen har 38 beboere 

• 1 med BMI 18 = 2,63% 

• 1 med BMI 19 = 2,63% 

• 9 med BMI 20-24 = 23,68% 

• 27 med BMI 24 og derover = 71,05%  

• Er det dokumentation nok? 



Hvor er vi nu i 2016 

• Mere end 90% økologi gennem flere år 

• Brød og kager – hjemmelavet af høj kvalitet 

• Hjemmerøg – bacon, kold-  og varmrøget laks 

• Leverer til naboplejehjem uden køkken 

• Vi inviterer omkringboende til middag 

 



Det Fuldendte Måltid 2009,2010 
Hjerteprisen2011,2012,2013,2014 og 

2015 



Bedst af alt - Glade beboere  



Men - Husk at smage på maden! 



Hvad siger politikerne? 

• Københavns kommune fra 90’rne til nu - Fra 
ideologi til erkendelse  

– Fra køkkenslagtning og masseproduceret foder til 
genetablering af plejehjemskøkkener 

• Øvrige kommuner nu – hvorfor tage ved lære  

– Der er ikke råd 

  

 

 

 



SLUDDER – selvfølgelig har vi råd 

• Det handler om prioritering 

• Det handler om struktur – evt. omlægning 

• Det handler om ledelse 

 

• Brugerundersøgelser  



Tak for i dag 

• Yderligere oplysninger og materiale kan 
rekvireres hos  

• Jo.helvad@suf.kk.dk 

• Besøg i vores køkken og af vores kokke i jeres 
køkken er ligeledes en mulighed og kan aftales 
med ovenstående eller  

• Cathrine Joachim Jerrik E84J@suf.kk.dk 
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