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Sagsbeskrivelse
I overensstemmelse med Mad- og Måltidspolitikken for Aalborg Kommune, blev der i 2017 udarbejdet en
ansøgning til pulje vedr. køkkenrenoveringer: ”Bedre måltidsoplevelser på plejehjem - renovering af
boenhedskøkkener på 12 plejehjem”. Formålet med renoveringen af køkkenerne var bl.a. at:
-

Skabe mere aktivitet og liv omkring forberedelsen af måltidet
Skabe meningsfuld aktivitet for de beboere, der har lyst og mulighed for at medvirke til madlavningen
Give beboerne endnu flere smags-, duft- og synsindtryk
Skabe mere hygge, samvær og snak i måltidssituationen

Aalborg Kommune blev 1. maj 2017 tildelt 20,0 mio. kr. til realisering af projektet.
Efter første ansøgningsrunde sendte Sundheds- og Ældreministeriet de resterende midler i genopslag.
Aalborg Kommune ansøgte i denne runde om midler til renovering af yderligere 4 plejehjem og blev ultimo
maj tildelt yderligere 8,8 mio. kr.
Der er i efteråret 2018 foretaget en opfølgning på indsatsen med udgangspunkt i de fire formål. Der er
foretaget interview med borgere og medarbejdere på to plejehjem.
Yderligere er der foretaget spørgeskemaundersøgelse med plejehjemslederne på de 16 plejehjem, som har
fået renoveret køkken. De har tilkendegivet deres erfaringer med de nye køkkener.

Resultat af opfølgning
Interview blandt beboere og medarbejdere viser:




At de nye køkkener er behagelige at være i. Der sættes pris på de flotte nye rammer for måltidet.
At de nye køkkener har været med til at ”åbne op”, og skabe mere samspil med personalet.
At medarbejderne har brugt anledningen til at gentænke forskellige aspekter vedr. måltidet. Fx lave
buffet i stedet for servering. Ud fra en rehabiliterende tilgang skal borgerne derfor nu selv tage
service samt mad. Borgerne har taget godt imod dette tiltag.

Spørgeskema blandt plejehjemsledere viser:






At de nye køkkener har haft en blandet, dog overvejende positiv indvirkning på beboernes aktivitet
og liv. Nogle forholder sig positiv mens andre er mere neutrale over for ændringen.
At de nye køkkener skaber mere aktivitet og liv, når maden tilberedes. Beboerne har taget positivt
imod det nye køkken, men det er forskelligt hvor store ændringer, der har fundet sted.
At der er en tendens til, at beboerne i nogen grad kommer tidligere til bords end førhen for at deltage
i det sociale liv.
At det ikke vurderes relevant med yderligere undervisning af måltidsværtsfunktionen.
At køkkenerne i høj grad har været med til at skabe flere smags, duft- og synsindtryk. Dette bl.a.
gennem Madservice Aalborgs ”bag selv franskbrød”.

Tidsplan
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Bilag:
Bilag 1 - Uddybende rapport
Bilag 2 - Spørgeskemaundersøgelse
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