
 
   
  
  
 

 

 

TÅRNBY 
KOMMUNE 

Tilsyn 2020 
Plejehjemmet Ugandavej 



  

1 
 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

 

 

Indholdsfortegnelse ........................................................................................................................................... 1 

Tilsyn.................................................................................................................................................................. 2 

Tilsyn .............................................................................................................................................................. 2 

Formål ............................................................................................................................................................ 3 

Metode ........................................................................................................................................................... 3 

Afrapportering af tilsyn ................................................................................................................................... 3 

Læsevejledning .............................................................................................................................................. 4 

Konklusion på tilsynet ........................................................................................................................................ 4 

Årets tema - det gode måltid ............................................................................................................................. 4 

Interview............................................................................................................................................................. 5 

Hvad syntes du om at være flyttet ind på plejehjemmet ................................................................................ 5 

Trivsel og nærvær .......................................................................................................................................... 5 

Tryghed og sikkerhed ..................................................................................................................................... 6 

Aktivitet ........................................................................................................................................................... 6 

Selvbestemmelse ........................................................................................................................................... 6 

Funktionsniveau ............................................................................................................................................. 7 

Tema 2020 ernæring ......................................................................................................................................... 7 



 

2 

 

Det gode måltid .............................................................................................................................................. 7 

Hvordan syntes du at kvaliteten af maden er ............................................................................................. 7 

Hvordan syntes du at maden smager ........................................................................................................ 7 

Hvilken indflydelse har du på måltidet ........................................................................................................ 8 

Adskiller måltidet sig fra hvad du har været vant til .................................................................................... 8 

Beskriv hvordan et typisk måltid forløber ................................................................................................... 8 

Sidder der en medarbejder og spiser sammen med jer ............................................................................. 8 

Efter måltidet .............................................................................................................................................. 8 

Observationsstudie frokost ................................................................................................................................ 8 

Spisestuen ..................................................................................................................................................... 9 

Værtsskab ...................................................................................................................................................... 9 

Hvordan agerer beboerne er de aktive/passive ............................................................................................. 9 

Er der interaktion imellem de beboere der sidder sammen ......................................................................... 10 

Er stemningen hyggelig, dialog, konflikt ....................................................................................................... 10 

Sidder der en medarbejder ved alle bordene .............................................................................................. 10 

Har medarbejderne slukket deres telefoner under måltidet. ........................................................................ 10 

Er tv og radio slukket .................................................................................................................................... 10 

Har bb og medarbejdere ro til deres måltid.................................................................................................. 11 

Anvendes der runner funktion ...................................................................................................................... 11 

Generel observation ..................................................................................................................................... 11 

Dialogmøde ..................................................................................................................................................... 12 

På dialogmødet blev følgende drøftet. ......................................................................................................... 12 

Det gode måltid ............................................................................................................................................ 12 

Det pædagogiske måltid .............................................................................................................................. 13 

Bestilling af mad ........................................................................................................................................... 13 

Ernæringsmæssigt korrekt sammensat kost................................................................................................ 14 

Tilberedning af det varme måltid .................................................................................................................. 14 

 

 

TILSYN 

Tilsyn 

Tårnby Kommune har pligt til at føre tilsyn med plejehjem ved mindst et uanmeldt fagligt tilsyn årligt. 

Tilsynet gennemføres i henhold til Lov om social service §151 og omfatter §§ 83, 83a og 86, som omhandler 

personlig pleje, praktisk bistand og madservice samt vedligeholdende træning og rehabilitering til beboere på 

plejehjem. 
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Tilsynet tager udgangspunkt i en interviewguide der indeholder faste spørgsmål med såvel udgangspunkt i 

Tårnby Kommunes kvalitets-standard og -mål som i det enkelte års tema. 

Formål 

Formålet med tilsynet er, at sikre at kommunens serviceniveau og kvalitetsstandard indfries. 

Samt at tilsynsførende får et indblik i den enkelte beboers oplevelse af de emner, der spørges ind til. 

Du finder Tårnby Kommunes kvalitetsstandarder for ældreområdet på www.taarnby.dk./seniorer 

Metode 

Tilsynet gennemføres af en tilsynsmedarbejder fra Ældrecentret, og afvikles som en dialog med tilfældigt 

udvalgte beboere, der inden interviewet gennemføres, har samtykker til at deltage i interviewet. 

Interviewguiden indeholder faste emner og emner, der refererer til årets tema1. 

Tilsynet er uanmeldt og består af følgende elementer. 

Tilsynsførende gennemfører et individuelt, semistruktureret interview2 med udgangspunkt i en interviewguide 

med 3-53 tilfældigt udvalgte beboere. Beboerne vælges efter relevans, i forhold til årets særlige tema.  

Ud over emner i kvalitetsstandarden, udvælges der hvert år et tema for tilsynet, som Ældrecentret ønsker at 

have særligt fokus på. 

Temaet tager udgangspunkt i kompetenceudvikling, nye tiltag eller ændringer på ældreområdet. 

Tilsynet kan dermed bidrage til læring og udvikling af tilbuddet til beboere på kommunes plejehjem. 

Tilsynsførende kan vælge at foretage observation4. Af de tilfældigt udvalgte borgere, der ikke er i stand til at 

samarbejde til et interview observeres beboerens adfærd; gaber hun, er hun aktivt med eller slumrer hun 

hen, råber hun, er hun appellerende osv.   

Og/eller der observeres i udvalgte situationer i relation til årets tema, f.eks. et måltid, træning/aktiviteter eller 

lignende. 

Formål: At tilsynsførende får et indblik i tilrettelæggelsen af plejehjemmets tilbud og af kommunikation 

mellem beboere og personale 

Herefter afholdes et dialogmøde med plejehjemmets ledelse og medarbejdere.  

Afrapportering af tilsyn 

Tilsynsførende udarbejder en kort konklusionsrapport, som offentliggøres på kommunens hjemmeside.  

                                                      
1 Ønskes særlige problemstillinger undersøgt (f.eks. inkontinens eller sårpleje) udvælges borgere med disse 
problemstillinger ved tilsynet. 
2 Det semistrukturerede interview tager udgangspunkt i åbne spørgsmål til de emner, der ønskes belyst, ud 
fra et ønske om, at beboerne får mulighed for at fortælle det, der betyder mest for dem. Der udarbejdes et 
antal underspørgsmål, som den tilsynsførende kan anvende, hvis det anses for relevant, men interviewet er 
primært tænkt som en samtale, der skal give mulighed for at afdække beboerens oplevelse. 
3 3 for de små plejehjem, 5 for de store plejehjem 
4 Observationsstudier indebærer en særlig etisk udfordring, derfor sikre den tilsynsførende sig, ligesom ved 
interviewene, altid alle involverede beboeres samtykke og dokumenterer dette. 
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Læsevejledning 

Rapporten er opbygget således, at den starter med tilsynets konklusion. 

Dernæst udtalelser fra de interviewede beboere for, at give læseren et indblik i de faktiske udsagn. 

Et længere afsnit der omhandler årets tema – ”Det gode måltid”. 

Et observationsstudie, beskrivelse af et frokostmåltid og konklusion. 

Dialogmøde med ledelsen, beskrivelse og konklusion. 

KONKLUSION PÅ TILSYNET 

Det et tilsynets opfattelse at plejehjemmet UGANDAVEJ fungerer tilfredsstillende.  

Plejen, omsorgen og sygeplejen lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens regler, 

kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard og Tårnby Kommunes kvalitetsmål for plejehjem er opfyldt. 

Beboerne giver udtryk for 

At de er glade for at bo på plejehjemmet. 

At de trives og føler sig trygge. 

At de har mulighed for at deltage i aktiviteter. 

At de har indflydelse på deres hverdag og tilrettelæggelsen af plejen.   

At de har deres selvbestemmelsesret i behold og at de udøver den i det omfang de har behov for det. 

At de har mulighed for at deltage i vedligehold af deres funktionsniveau. 

At de tilbydes en varieret og ernæringsmæssig korrekt sammensat kost. 

ÅRETS TEMA - DET GODE MÅLTID 

Det er tilsynets opfattelse  

At beboerne er tilfredse med både smagen og kvaliteten af maden.  

At der arbejdes med ”Det gode måltid”. 

At plejehjemmet arbejder bevidst på, at det fysiske miljø i spisestuen skal være fleksibelt. Der er rige 

muligheden for at ændre miljøet i forhold til de behov beboerne måtte have, eksempelvis er der mulighed for 

at oprette større eller mindre spisegrupper, der er mulighed for at skærme beboere der har behov for at spise 

i et stimuli fattigt miljø mm.   

At der er fokus på, hvilke beboere der kan profitere af at sidde sammen og fokus på hvilke beboere der har 

behov for hjælp under måltidet, ikke nødvendigvis behov for hjælp til indtagelse af deres måltid, men behov 

for hjælp til iværksættelse og opretholdelse af dialog. 

Det er tilsynets opfattelse 
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At der løbende er opfølgning og dialog omhandlende måltiderne, eksempelvis er der fokus på hvordan 

maden serveres og præsenteres. Den skal se indbydende ud og maden skal være varm når den serveres for 

beboeren, uanset om maden serveres i spisestuen eller i borgers bolig.  

Erfaringen viser  

At beboerne spiser mere, når personalet har smurt og pyntet frokosten indbydende. Beboerne indtager 

dermed flere kalorier, hvilket har en positiv effekt på beboernes energi - og aktivitetsniveau. 

Det er tilsynets opfattelse 

At selvom ledelsen giver udtryk for, at der på plejehjemmet ikke har været arbejdet struktureret med det 

gode måltid, som intentionen var i starten af 2020. Så er det tilsynets opfattelse at plejehjemmet i 2020 har  

tænkt mange kreative tanker og gjort sig mange faglige og pædagogiske overvejelser for, at de indenfor 

covid-19 restriktionerne, stadig har kunnet tilbyde beboerne ”Det gode måltid”, med alt hvad det indebærer af 

socialt fællesskab, trivsel, tryghed, livskvalitet og livsglæde. 

Plejehjemmet arbejder med beboernes livshistorie, i livshistorien ligger oplysninger om livrette, livretter er 

med til at skabe stjernestunder for beboerne og stjernestunder i form af livretter er også ”Det gode måltid”, 

der giver livskvalitet, genkendelighed skaber erindring og giver anledning til dialog, socialt fællesskab mm. 

Plejehjemmet har blandt andet i sommer lavet mad udendørs på fælleden. ”Det gode måltid” inklusiv 

sanseoplevelser ved at være ude i naturen. Derudover holdes der månedsmiddage, der tilberedes og spises 

mad i små grupper alt dette ud over de traditionelle måltider. 

INTERVIEW 

De interviewede beboere samtykkede til at deltage i tilsynets interview. I det følgende er konkrete udtalelser 

fra de interviewede beboere samlet i relevante temaer fra spørgeguiden. Der er ikke nødvendigvis ét svar fra 

hver beboer, men meningen og nuancerne fra interviewet er sammenfattet i de konkrete svar. 

 

Hvad syntes du om at være flyttet ind på plejehjemmet 

 Det irriterede mig i starten, men nu er det fint.  

 Her er godt at være, men helst ikke resten af min tid. 

 Jeg er glad for at bo her. Det er bedre end det forrige sted jeg boede, men jeg savner mine 

kammerater derfra. 

 Jeg har accepteret det, men jeg ville helst være i min egen lejlighed.  

Trivsel og nærvær 

 Personalet er søde og jeg er glad for at jeg har mødt nogle damer jeg kan tale med. Familien kom 

oftere på besøg da jeg boede hjemme, nu er de trygge og ved at der er mennesker omkring mig. 

 Jeg har en god kontakt til personalet og de andre beboere, jeg har ingen børn, men af og til får jeg 

besøg af min fætter. 
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 Her er dejligt og jeg har fået nogle gode kammerater og jeg kan sidde inde i min egen bolig og 

beskæftige mig med de sysler jeg holder af, og kontakten til min familie og venner har ikke ændret 

sig.  

 At bo på plejehjemmet giver mig et billede af, at være fysisk og mentalt dårligere fungerende end jeg 

opfatter mig selv. Jeg føler ikke at jeg kan bevæge mig frit. Familien må ikke komme så ofte, men 

det er på grund af corona.   

 Er påvirket af at pårørende ikke kan komme som de plejer og at vi ikke ses så ofte. 

Tryghed og sikkerhed 

 Jeg har altid følt mig tryg og på plejehjemmet er der mange søde mennesker, men jeg saver mit 

hjem.  

 Jeg er absolut tryg ved at bo her. De der kommer her hos mig, altså personalet, er nogle dejlige 

mennesker. 

 Jeg har det godt her. Det eneste der gør mig lidt utryg er, når beboere jeg ikke kender lige pludselig 

står inde i min bolig. 

Aktivitet 

 Jeg føler mig godt tilpas, jeg sidder i opholdstuen og taler med andre ældre damer og jeg læser og 

strikker. 

 Jeg kunne godt tænke mig at der var mulighed for at lave mere håndarbejde. 

 Dagligdagen og fællesskabet er rimeligt godt. Der er tilbud om at deltage i bankospil, 

nærværsfrokost, gymnastik og gudstjeneste. 

 Fællesskabet er godt og der er nogle gode aktivitetstilbud. 

 Jeg deltager af og til i aktiviteterne. 

 

Selvbestemmelse   

 Jeg behøver ikke så meget pleje, jeg reder selv min seng, jeg klarer selv min personlige hygiejne og 

jeg kan selv klæde mig på. 

 Jeg klarer det meste selv.  

 Jeg taler med mine kontaktpersoner om mine ønsker og om hvordan dagen og plejen skal 

tilrettelægges. 

 Personalet kigger ind til mig og sikrer sig at jeg har det godt. Jeg står selv op om morgen og går i 

seng når det passer mig.  

 Jeg har medindflydelse på min hverdag, jeg bestemmer selv. 

 Jeg kan kun sige, at for mig, er alt her som det skal være. 

 Kan ikke sige andet end at jeg har det godt. Jeg har aldrig hørt et ondt ord fra personalets side. 
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Funktionsniveau 

 Jeg anvender træningen som en aktivitet, jeg er glad for at træne. Træningsaftaler, laver jeg med 

fysioterapeuten.  

 Jeg træner min stand- og gangfunktion, og jeg har en forventning om at min indsats forebygger at 

mit funktionsniveau ikke nedsættes yderligere. Jeg kan ikke huske om jeg træne på nogle faste 

dage. men jeg går selv ned til træning. 

 Jeg har ingen forventninger til træningen, men jeg deltager i gymnastik og cykeltræning og 

fysioterapeuten henter mig når jeg skal træne. 

 Jeg træner ikke og har heller ikke et ønske om at begynde på det. 

 

TEMA 2020 ERNÆRING 

Det gode måltid 

Plhj. Ugandavej har med effektkædeøvelse i 2019 arbejdet med rammerne i forbindelse med ensomhed 

blandt de kognitivt velfungerende beboere – og har nået et resultat beboerne finder tilfredsstillende. 

Plejehjemmet Ugandavej ønsker i forbindelse med årets tema 2020, at have fokus på 

”Et meningsfuldt måltid” dvs.at fokus skal være på-  

 Variation 

  Duft 

 Medindflydelse/medbestemmelse  

 Tidspunkter for måltid.   

 

 

I det følgende er konkrete udtalelser fra de interviewede beboere samlet i relevante temaer fra 

spørgeguiden. Der er ikke nødvendigvis ét svar fra hver beboer, men meningen og nuancerne fra interviewet 

er sammenfattet i de konkrete svar. 

Hvordan syntes du at kvaliteten af maden er 

 Den er god. 

 Den er god. 

 Den er absolut god. 

Hvordan syntes du at maden smager 

 Jeg kan intet dårligt sige om maden. 



 

8 

 

 Maden smager godt, der mangler ikke noget. 

 Maden smager godt, det er dejligt alt sammen. 

Hvilken indflydelse har du på måltidet 

 Jeg ved ikke om jeg har indflydelse på maden, det vi får er fint. 

 Jeg ved ikke om jeg har indflydelse på måltiderne. 

Adskiller måltidet sig fra hvad du har været vant til 

 Det ligner det jeg fik derhjemme, så det må vel være godt nok. 

 Jeg kan genkende retterne. 

Beskriv hvordan et typisk måltid forløber 

 Det har stor betydning, at der er mulighed for at få en anden ret, hvis man eksempelvis ikke bryder 

sig om fisk.   

 Jeg sidder sammen med nogle andre beboere, vi taler sammen og det er dejligt. 

Sidder der en medarbejder og spiser sammen med jer 

 Ved vores bord sidder der ikke en medarbejder, men de er lige ved siden af. Personalet har sat os 

sammen, der sidder ved bordet og der er en god dialog og en god stemning.  

 Der sidder ikke en medarbejder, ved det bord hvor jeg sidder. Men dialogen og stemningen er god.  

 Ved vores bord øser vi selv maden op. 

Efter måltidet 

 Ved vores bord, plejer vi at blive siddende til alle er færdige, og så går vi ind i Pusterummet og 

sætter os.  

 Det er personalet der rydder op efter måltidet.  

 Jeg har ikke tænkt over om personalet spørger ind til om måltidet var en god oplevelse, eller om 

maden smagte godt.  

 Nogle gange bliver vi siddende og taler sammen efter måltidet. Det er personalet der sørger for at 

rydde op efter måltidet. 

 Når måltidet er overstået, lusker jeg hjem til mig selv. Jeg kan ikke sige andet end, at jeg har det 

godt. Jeg har aldrig hørt et ondt ord fra personalets side. 

OBSERVATIONSSTUDIE FROKOST 

Ved observationsstudie af et frokostmåltid, samtykkede beboerne til, at tilsynet sad med ved deres bord 

under måltidet. 
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Spisestuen 

 Spisestuen er et stort aflangt rum. I rummet er der flere steder placeret blomsterkasser med hjul og 

påmonterede lave skillevægge. Blomsterkasserne kan flyttes rundt så det er muligt at ændre miljøet 

efter behov.  

 Ved tilsynet var et større område foran køkkenet skærmet af blomsterkasser. Pladsen blev anvendt 

til rulleborde, hvorpå frokosten blev klargjort.  

 Der er spiseborde fordelt i hele rummet og nogle er skærmet af blomsterkasser, så der på den måde 

opstår små hyggelige oaser og opstår mulighed for, at skærme de beboere der har behov for mindre 

stimuli.  

 2 -3 medarbejdere sørgede for servering af smørrebrød, tilsynet observerede ikke at medarbejderne 

indtog et pædagogisk måltid. 

 Bordene er pyntet med blomster. 

 Ved to af bordene, sad der en medarbejder.  

 Tv- radio er slukket. 

 Der blev spist frokost kl. 12. flere beboere sad allerede på deres pladser og andre beboere kom til 

efterhånden.  

 Der blev ikke observeret telefoner der ringede. 

Værtsskab 

 Medarbejderne serverer frokosten, der er smørebrød. Maden er anrettet på fade og står på et 

rullebord. Medarbejderne går rundt til hvert enkelt bord og spørger de enkelte beboere hvad de 

gerne vil have at spise.  

Konklusion  

 Det er tilsynets opfattelse, at muligheden for at indføre det pædagogiske måltid bør undersøges, da 

det er et vigtigt element i ”Det gode måltid”.  

 At spise sammen med beboerne, giver et naturligt grundlag for dialog. Det pædagogiske måltid 

signalerer at man er sammen om noget, et socialt fællesskab der lokker mere mad ned, øger 

livskvaliteten og forebygger depression. 

 At sidde med ved bordet uden at indtage et måltid, signalerer nemt overvågning. 

Hvordan agerer beboerne er de aktive/passive 

 Beboerne er aktive i forhold til dialog og adspurgt giver de udtryk for hvilke og hvor mange stk. 

smørrebrød de ønsker. Beboerne spiser selvstændigt, der ses ingen beboere der har behov for 

hjælp til at indtage deres ernæring.  

 Ved et bord, sidder 2 beboere alene, de indtager deres frokost uden at veksle et ord med hinanden. 

 Der er en hyggelig stemning, dialog og latter rundt om ved de andre borde.  

 De medarbejdere der sørger for frokosten eller sidder ved spisebordene, har ingen telefoner der skal 

passes, de har ro til det de er i gang med.  
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 Det virker som om, at der anvendes Runner funktion.  

 Til trods for, at alle medarbejdere kendte deres opgaver, var der en livlig aktivitet alle vegne, 

medarbejdere og beboere kom og gik og et par medarbejderne talte højlydt indbyrdes om en 

uoverensstemmelse.  

 De fleste beboere rejste sig og gik, da de var færdige med frokosten.  

Er der interaktion imellem de beboere der sidder sammen 

 Ved de fleste borde taler beboerne sammen.  

 Ved et bord blev beboerne siddende og talte sammen efter at frokosten var slut, der var grin og 

humor.  

 Ved et andet bord fortsatte de to beboere også dialogen efter at måltidet var afsluttet. 

 Ved et bord, hvor der sad to beboere, blev der ikke udvekslet et ord 

Er stemningen hyggelig, dialog, konflikt 

 Stemningen er hyggelig, der er dialog allevegne. 

Sidder der en medarbejder ved alle bordene 

 Ved to borde ud af fem, sidder der en medarbejder 

Konklusion på beboernes ageren, -interaktion, og stemningen. 

 Det er tilsynets opfattelse at der i forbindelse med måltidet er en god og hyggelig stemning. 

 At der er fokus på de beboere der har behov for, at en medarbejder sidder med ved deres bord 

under måltidet. 

Har medarbejderne slukket deres telefoner under måltidet. 

 Tilsynet observerede ikke medarbejdere i spisestuen der besvarede telefonopkald eller anvendte 

tablets.  

Er tv og radio slukket 

 Tv og Radio er ikke synligt i spisestuen og der høres ingen baggrundsstøj fra hverken TV. eller radio 

der måtte være placeret andre steder.  

Konklusion 

 Der er ingen baggrundsstøj fra Tv eller Radio under måltidet. Men generelt er støjniveauet højt, fra 

de mennesker der opholder sig i spisestuen.  
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Har bb og medarbejdere ro til deres måltid 

 Beboerne spiser deres frokost og de lader sig ikke påvirke af al den aktivitet og snak der er i 

rummet. Det virker som om beboerne er vant til, at der er aktivitet og snak og at der på intet 

tidspunkt under måltidet, falder helt ro på. 

 Det observeres ikke, at de medarbejdere der sidder sammen med beboerne indtager et pædagogisk 

måltid sammen med dem.  

Konklusion 

 Beboerne ser umiddelbart ikke ud som om det høje stemningsleje påvirker dem negativt. Men med 

spørgsmålet om alle har ro til deres måltid menes, om der er udefrakommende forstyrrelser i form at 

telefoner der ringer, et TV. der kører i baggrunden eller andet. 

 Tilsynet observerede ikke at måltidet blev forstyrret af udefrakommende lyd eller afbrydelser. De 

medarbejdere der sad med ved måltidet blev ikke forstyrret i deres funktion. 

Anvendes der runner funktion 

 Med Runner funktion menes, at telefoner, kald og udefrakommende forstyrrelser, håndteres af 

medarbejdere der ikke er involveret i måltidet.  

Konklusion 

 Det er tilsynets opfattelse at der anvendes Runner funktion, da det virker som om, at opgaverne er 

fordelt imellem medarbejderne, og at telefonopkald mm, varetages af andre medarbejdere der ikke 

opholder sig i spisestuen.  

Generel observation  

 Spisestuen er en myretue. 

 Støjniveauet er højt. 

 Der er aktivitet overalt, der er højlydt snak og en enkelt, slet skjult, uoverensstemmelse iblandt 

personalet. 

 Medarbejdere og beboere der kommer og går.  

 Beboere der stiller spørgsmål, personalet der svarer.  

 Glade ansigter, humor og generelt en god tone. 

Konklusion 

 Det er tilsynets opfattelse at måltidet og rammerne fungerer, beboerne ser glade og tilfredse ud. 

 At det bør overvejes hvorledes det høje støjniveau i spisestuen kan nedbringes. 

 At medarbejderne, anvender den regel der gælder i huset om, at man ved uenigheder forlader 

fællesområdet.   
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DIALOGMØDE 

Formål 

Dialogmødet imellem ledelsen på plejehjemmet og den tilsynsførende har til formål at give ledelsen 

mulighed for, at synliggøre de faglige og pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for opgaveløsningen. 

Derudover drøftes beboernes udsagn og tilsynets observationer, med henblik på læring og med særlig vægt 

på årets tema – Ernæring ”Det gode måltid”. 

På dialogmødet blev følgende drøftet. 

 Udfordringer i 2020 

 Det gode måltid 

 Det pædagogiske måltid 

 Bestilling af mad 

 Ernæringsmæssig korrekt sammensat kost 

 Tilberedning af det varme måltid 

Det gode måltid  

Ledelsen oplyste at 

 Fokus i 2020 ikke som ventet, har været på årets tema – ”Det gode måltid”. Der er ikke systematisk 

arbejdet med temaet, men plejehjemmet har igennem flere år, haft fokus på beboernes ernæring. 

Fokus på spisemiljøet, fokus på medbestemmelse, fokus på livretter, fokus på små grupper der laver 

mad sammen og spiser sammen, fokus på at give beboerne stjernestunder i forbindelse med 

måltidet. 

 Der har igennem tiden været fokus på spisestuens indretning og indretningen har ændret sig 

løbende i takt med at der kom nye beboere med nye behov. For nuværende anvendes der i 

spisestuen flytbare blomsterkasser på hjul med en påmonteret skillevæg. Blomsterkasserne både 

hygger, er fleksible og giver personalet mulighed for at skabe lige præcis det spisemiljø, som 

beboerne har behov for. 

 2020 har været et år hvor plejehjemmet har været udfordret på personale siden. Staben faldt fra 13 

dagvagter ned til 6 dagvagter gennem en længere periode, grundet langtidssygdom og barsel. 

 Plejehjemmet blev udfordret af covid-19 restriktioner og alle de opgaver der fulgte i kølvandet på 

pandemien og det er her plejehjemmets fokus har været. Plejehjemmet har lagt energi i, inden for 

rammerne af restriktionerne, at nytænke metoder til, at beboerne fortsat kunne få træning, aktiviteter, 

gode måltider og stjernestunder, eksempelvis har der været udflugt til fælleden hvor der er blevet 

lavet mad udendørs.   

 Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal arbejde med det gode måltid, når tiden bliver til det.  

 Det faste personale er klar over at der skal være fokus på anretning af maden, serveringen skal 

være appetitlig, maden skal serveres varm på varme tallerkener og der skal være fokus på farve og 

konsistens. 
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 I forhold til støjniveauet i spisestuen, er plejehjemmet tidligere blevet anbefalet, af VISO 

konsulenten, at nedbringe niveauet, hvilket der arbejdes på. 

 For nuværende er det medarbejderne i Pusterummet der skaber den gode stemning i forbindelse 

med morgenmaden. 

 Alt i alt har det været et svært og tungt år.  

Det pædagogiske måltid 

Ledelsen oplyste 

 At personalet ved plejehjemmets traditionelle måltider som påske og jul samt ved plejehjemmets 

større fælles aktiviteter som f.eks. Sct. Hans, gøglerdage og særlige temadage spiser personale og 

beboere sammen og hygger sig.  

 I hverdagen spiser personalet for sig. Dels er der ikke afsat penge til pædagogiske måltider, dels har 

personalet brug for et frirum/pause i 29 minutter i løbet af en 8 timers arbejdsdag. 

 Personalet er altid med under beboernes måltider, dels for at være behjælpelig men også for at sikre 

en social aktivitet/samtale under måltidet. 

 At deres oplevelse er, at beboerne spiser lige meget om der afholdes fester eller om det er hverdag 

uden pædagogiske måltider. Det er ledelsens oplevelse at det er rammerne der et det vigtigste og 

de tiltag omkring måltidet vi har i fokus, der har den positive effekt.  

Konklusion 

 Det er tilsynets opfattelse at det pædagogiske måltid anvendes i de situationer hvor det giver 

mening. 

Bestilling af mad 

Ledelsen oplyste 

 At personalet i Pusterummet taler med beboerne om deres livretter og om hvilke ønsker de har til 

måltiderne.  

 Andre medarbejdere med en høj grad af ernæringsbevidsthed bestiller maden fra leverandøren.  

 Det er en væsentlig udfordring af der fra leverandørens side ikke kan leveres kost til beboere med 

synke og tygge besvær. Det er ensbetydende med at ernæringstilbuddet til disse boeboere er meget 

begrænset. 

 Det forsøges at variere eksempelvis morgenmåltidet, således er der nogle morgener brunch, 

hjemmebagt brød, hjemmebagt winerbrød mm.  

 Der indtages også flere mælkeprodukter i form af yoghurt. Hvor det tidligere var øllebrød og 

havregrød. 

 At alle light og FUN produkter er afskaffet. I stedet forsøges der med tilsætning af friske krydderurter 

og citrusfrugter til de kolde drikke. Derudover bruger ledelse og medarbejdere kontinuerligt deres 

fantasi på, at variere drikkevareudbuddet.   
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Ernæringsmæssigt korrekt sammensat kost 

 Dvs. at der skal være fokus på, at kosten er varieret, dvs. hele stykker kød-steg, hakket kød, fisk, 

indmad, en ligelig fordeling i forhold til svine og oksekød. 

 At der er fokus på konsistens og farve, således at hoved og biret ikke har samme farve og 

konsistens. 

 At der er variation i tilbehøret, ris, kartofler, årstidens grøntsager mm. 

Ledelsen oplyste  

 At det fra leverandørens side er oplyst, at de retter der bestilles, har den korrekte sammensætning. 

Plejehjemmet skal således ikke forholde sig til den del, men tilstræber at fikse måltidet op ved hjælp 

af pynt og en indbydende og appetitlig servering. 

Konklusion 

 På baggrund af ledelsens udsagn, er det tilsynets opfattelse, at måltiderne er ernæringsmæssigt 

korrekt sammensat. 

 Opfattelsen understøttes af ledelsens udsagn om, at der i personalegruppen er kompetencer med 

høj grad af ernæringsbevidsthed og faglig viden om ernæring.  

Tilberedning af det varme måltid 

Ledelsen oplyste 

 At de medarbejdere der er i aftenvagt og som skal tilberede det varme måltid, oplæres af dagvagten 

i korrekt håndtering af ovne og tilberedning af det varme måltid.  

 Som et led i optimeringen af måltidsoplevelsen, vil der medio 2021 være 4 fuldtids ansatte 

assistenter i aftenvagt fremfor nu hvor der er 3½. 

Konklusion 

 Det er tilsynets opfattelse, at der løbende følges op på om tilberedning, servering, appetitlighed, 

konsistens, farve mm. lever op til det kvalitets mål som plejehjemmet har for servering af måltider. 

 Generelt er der fra ledelsens side et krav og en forventning om, at alle måltider skal se indbydende 

ud, anrettes, pyntes og serveres indbydende. Det varme måltid skal serveres på varme tallerkener 

og det skal sikres at maden er varm når den serveres for beboerne også for de beboere der ønsker 

at indtage deres måltid i egen bolig.  
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