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Svar status

Total

16

Ikke svaret

12,5%

Afvist

0,0%

Ufuldstændig

6,3%

Gennemført

81,3%

De nye køkkener giver mere aktivitet og liv når maden tilberedes

100%

75%

50%
46,2%
25%

30,8%
23,1%

0%
Meget enig

Total
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Enig

Hverken/eller

0,0%

0,0%

Uenig

Meget uenig

13

Side 1 | 2

Beboerne kommer tidligere til bords end førhen for at deltage i det sociale liv

100%

75%

50%

53,8%

25%

30,8%
7,7%

7,7%
0,0%

0%
Meget enig

Enig

Hverken/eller

Total

Uenig

Meget uenig

13

På hvilken måde har aktiviteten i køkkenet ændret sig efter det blev renoveret?

11
Svar er listet på side 12 (Fritekstbesvarelser)
Total

Powered by Enalyzer | 09 november 2018 klokken 10:11

11

Side 1 | 3

Borgerne inddrages mere i madlavningen efter køkkenrenoveringen

100%

75%

50%

53,8%

25%
23,1%
0%

0,0%
5 – Borgerne inddrages i
høj grad

7,7%

15,4%
4

3

Total

2

1 – Borgerne inddrages i
lav grad

13

Oplever du, at der med de nye køkkener er sket en ændring i inddragelsen af beboerne?

Total

13

Ja

53,8%

Nej

46,2%
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Side 2 | 4

Hvordan er der sket en ændring i inddragelsen?

10
Svar er listet på side 12 (Fritekstbesvarelser)
Total
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10

Side 2 | 5

Der er med de nye køkkener kommet flere smags-, dufts- og synsindtryk

100%

75%

50%
46,2%
25%

30,8%
15,4%

7,7%
0,0%

0%
Meget enig

Enig

Hverken/eller

Total

Uenig

Meget uenig

13

Uddyb gerne i forhold til smags-, dufts- og synsindtryk

9
Svar er listet på side 12 (Fritekstbesvarelser)
Total
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9

Side 3 | 6

Der er kommet mere hygge, snak og samvær i måltidssituationen

100%

75%

61,5%

50%

25%

30,8%
7,7%

0%
Meget enig

Enig

Hverken/eller

0,0%

0,0%

Uenig

Meget uenig

Total

13

På hvilken måde er snakken og samværet anderledes efter renoveringen af køkkenerne?

9
Svar er listet på side 12 (Fritekstbesvarelser)
Total
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Side 4 | 7

Har I en måltidsvært?

Total

13

Ja

84,6%

Nej

15,4%

Hvilke funktioner indeholder rollen som måltidsvært hos jer i praksis?

10
Svar er listet på side 13 (Fritekstbesvarelser)
Total

10

Hvornår bruger I måltidsværter? (sæt gerne flere krydser)

100%
92,3%

92,3%

75%

50%

25%

0%
Dagvagter

Total
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Aftenvagter

13

Side 5 | 8

Er der forskel på måltidsværtens funktion i forhold til om det er dagvagt eller aftenvagt?

9
Svar er listet på side 13 (Fritekstbesvarelser)
Total

9

I hvilken grad gør det en forskel at have en måltidsvært?

100%

75%

50%

25%

30,8%
23,1%

23,1%
7,7%

15,4%

0%
5 – Det gør en stor
forskel

4

3

Total

2

1 – Det gør ingen forskel

13

Er der behov for yderligere undervisning af måltidsvært? Uddybe gerne

8
Svar er listet på side 13 (Fritekstbesvarelser)
Total
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8

Side 5 | 9

Har du yderligere bemærkninger?

6
Svar er listet på side 13 (Fritekstbesvarelser)
Total
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6

Side 6 | 10

Fritekstbesvarelser
Ombygning af køkkener - evaluering
Publiceret af Luise Godsk Høgh
09 november 2018 klokken 10:11
Powered by Enalyzer

På hvilken måde har aktiviteten i køkkenet ændret sig efter
det blev renoveret?

8. der er ved opførelsen af de nye køkkener minimeret unødig støj i

1. Efter tilbygning til 2 af boenhederne har vi fået meget bedre plads, og beboere,

målrettede aktiviteter

pårørende og personale nyder at rammerne er gode og indbydende, så ophold i
køkken/allrum opleves generelt meget mere positivt end tidligere. Beboerne har

opholdsrummet. Det betyder at beboerne ikke generes heraf, men at de deltager i

9. Beboerne blev også tidligere inviteret til at deltage i det omfang de havde lyst,
energi og mulighed derfor. Dette gøres fortsat.

bedre mulighed for at kigge med, når der eks. smøres mad, og de kan involveres i
hvordan maden eks. skal pyntes.

10. der er muligheder med hæve sænke bordene.

2. Bedre muligheder for samtale

Uddyb gerne i forhold til smags-, dufts- og synsindtryk

3. Borgerne er mere med til at f.eks. bage. Nogen borgere laver selv deres
morgenmad nu. Personalet tilbereder brød så der er frisk bagt brød duft hver
morgen

1. Synsindtrykket af selve rummet har forandret sig til en positiv oplevelse.
Smags- og duftsindtryk af maden uændret. Siden Madservice Aalborg lancerede
"bag selv franskbrød" dufter der næsten hver morgen af nybagt brød, men det ville
der også have gjort i de gamle køkkener.

4. Der bages brød, og laves små lune retter, der tænkes på madspild
2. Det er det samme
5. Vi har nu en fantastisk dialog med beboerne. De kan følge med i hvad der
foregår, der tales meget om hvad der nu er på menuen. De opfordres til at hjælpe
med de ting de kan, dække bord, lige nu har vi en del frugter i haven, der hjælper

3. hjemmebag
4. Duft af nybagt brød og de retter der tilberedes i køkkenet.

de til med at skrælle æbler og få kogt til æblekage.
5. der bages hver morgen franskbrød. vi får flere madvare, rå og selv steger i ovn
6. der er åbnet op til opholdsstuen - giver mere naturlig anledning til at være med i
borddækning mv. der har desuden været arbejdet meget med rehabilitering - hvilket
er i god tråd med lidt mere aktivitet i køkkenet.
7. Vi har fået mere plads, det giver mulighed for at arbejdet i køkkenet bedre kan
tilrettelægges. Vi har haft mange beboere med stor plejetyngde, så det er først nu

eller på pande. Beboere og pårørende kommenterer meget duften der er i huset og
får en god snak om hvad det nu er der laves. Det er bare dejligt at komme rundt i
huset og dufte og tale med beboerne om det.
6. køkkenet er blevet en mere integreret del af opholdsstuen - er åbnet så der
tydeligt stimuleres sanser omkring køkkenarbejdet.

vi begynder at få fornøjelse af mulighederne i køkkenerne.
7. Der tilberedes flere råvarer til madlavning. f.eks flæskesteg, æggekage, bacon
8. Enkelte beboere er med ved bagning, enkelte kigger på. Aktiviteterne tager til

osv.

enhver tid udgangspunkt i de enkelte beboeres evne til at rumme fællesskabet og
aktiviteter

8. duften fordeles omkring måltiderne,

9. Der er flere dage med "hjemmelavet mad - ligesom der bages hyppigere.

9. Der er nu mulighed for at bage franskbrød og tilberede maden fra bunden. Når
personalemulighederne gør det muligt laves meget mad fra bunden med de dufte,

10. Aktiviteterne har som sådan ikke ændret sig, men det er meget mere behageligt

smags- og synsindtryk det giver.

for vore beboere at opholde sig i de nye køkkener. I den afdeling hvor der er
hæve-sænke bord har især en beboer meget fornøjelse af dette.
11. Vi bager mere og vi inddrager beboerne mere.

Hvordan er der sket en ændring i inddragelsen?
1. Der er ikke sket store ændringer. Beboerne giver meget tydeligt udtryk for, at de
ikke ønsker at medvirke ved madlavning. Beboerne vil, som tidligere, meget gerne
sidde i køkkenet mens maden tilbedes/anrettes.

På hvilken måde er snakken og samværet anderledes efter
renoveringen af køkkenerne?
1. Snakken og samværet i køkkenerne er uændret, men rammen er meget
anderledes - nu indbydende og venlig. For både beboere og personale er det en stor
glæde, at der nu er god plads til de store kørestole, så flere har mulighed for at
være i fælleskabet på samme tid, uden man skal kante sig rundt.
Arbejdsmiljømæssigt har de nye køkkener været et stort plus. Indkøb af nye
møbler, blomster, nips mv. giver god anledning til en snak om nyanskaffelsen.

2. Hæve - sænkeborde giver gode mulighed for at deltage

Indløb af malerier/billeder til køkken/allrum har ligeledes givet anledning til mange
snakke - hvad ser man på billederne? Der tales ofte om nyopdagede detaljer i

3. Borgerne er mere med til at bage, tilberede deres morgenmad.
4. Borgerne er generelt dårlige når de flytter på plejehjem og har ikke resurser til at

malerierne/billederne.
2. Åbne køkkener

deltage
3. Borgerne smører selv deres mad, og dermed mere selvbestemmelse.
5. So skrevet tidligere, så er det meget omkring dialog. mange er så dårlige at det
kun er få ting de kan deltage i, men bare det at kigge på den/de medarbejdere der

4. Det er det samme som før, det har altid været et samlingspunkt ved måltiderne.

laver noget gør meget. de kan nu altid se hvad der foregår. tidligere var der helt
lukket til køknerne. så det har givet meget nærvær og tryghed

5. Vi havde i forvejen en god måltidspolitik. jeg kræver som leder, at
medarbejderen sætter sig til bords, jeg vil ikke have de arbejder i køkkenet, sætter i

6. der er arbejdet videre med det der var igangsat inden renovering - men nye

opvasker eller lignende mens beboerne spiser. Måltiderne er dagens højdepunkter,

køkkener giver bedre plads og rum til medaktiviteter. Det er ikke en stationær

lige som hjemme hos os slev. det er der vi har mulighed for at tale om dagens

proces - men er meget afhængig af beboers formåen

oplevelser og hvad der skal ske i løbet af dagen. Hvis ikke der er medarbejder med
til bords, er der faktisk ingen dialog. det at der sidder nogen og det er hyggeligt, gør

7. Vores køkkener bliver brugt til små aktiviteter ( småkager, kartoffel/æble)

også at der ofte bliver spist og drukket ldit mere.

skrælning og ikke direkte til madlavning.
6. Der er ikke den store forskel, alt afhængige af, hvilke beboere der bor på
afdelingen.
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Fritekstbesvarelser | 12

indøves og der er ansat husassistenter, så muligheden for at være omkring

Er der behov for yderligere undervisning af måltidsvært?
Uddybe gerne

beboerne ved måltidet er øget

1. Nej.

8. Der snakkes omkring tilberedningen af maden - der var også tidligere dækket

2. Nej, køkkenet er rigtig gode til at sende opskrifter ud , med forslag der passer til

hyggeligt op - men alle nyder jo at få et nyt køkken

de forskellige årstider.

9. der er mere hyggeligt og rart, hvilket øger samværet.

3. nej

Hvilke funktioner indeholder rollen som måltidsvært hos jer i
praksis?

4. nej

7. øvelsen i at "indtage" de nye køkkener er stadig undervejs, nye arbejdsrutiner

1. Måltidsværterne er ansvarlige for bestilling af kolonialvarer, mejeriprodukter mm.
Er medansvarlige for at nedbringe madspild og overholde "køkkenbudgettet". Er

5. Funktionen er ikke ny for os. Personale har været meget glade for den
undervisning som har været tilrette lagt.

medansvarlige for egenkontrol. Er kontaktpersoner/bindeled ift. Madservice

6. nej ikke umiddelbart, tiden kan være en begrænsning. Dog aktuelt er behovet for

Aalborg. Er sparringspartnere ift. andre kosttilbud/special kost. Deltager i

støtte varierende

Madservice Aalborgs tema- og inspirationsdage og udbreder deres viden til kolleger.
Vejleder elever om kosttilbud, bordækning mv. Medansvarlige for hyggelig
opdækning, blomster på bordene mv.
2. Bruger det ikke

7. Ikke umiddelbart.
8. nej

Har du yderligere bemærkninger?

3. Sørger for at der dækkes et pænt bord og måltidet rettes hyggeligt og

1. Vi er så taknemmelige for vores nye køkkener :-) Potentielle beboere og

indbydende an.

pårørende, som vises rundt i huset, roser de nye køkken/allrum.

4. Sikre, at der dækkes et pænt bord, at der er en hyggelig stemning, at der holdes

2. Der er ikke den store forskel fra før, vi har altid prioriteret måltiderne højt.

en form for bordskik. at alle bliver set og hørt, inddraget i den dialog der er. se det
der er skrevet tidligere

3. det har gjort en kæmpe forskel med de nye køkkener

5. koordinering af måltidet - igangsætter på kommunikation mv.

4. nej

6. Vi har mange Måltidsværter største delen af personalet har været på

5. Der arbejdes altid med udgangspunkt i hvad beboerne kan deltage i /rumme i

uddannelsen. Udvalgte har ansvaret for bestilling fra køkkenet.

forhold til demensdiagnosen.

7. at være til stede omkring måltidet, at sikre hygge omkring måltidet og støtte/

6. Rigtig skønt med de nye køkkener:-)

guide omkring maden og samværet
8. Måltidsværten sidder sammen med beboerne og deltager i samtalen og inspirerer
til samtale ved bordene. Måltidsværterne er opmærksomme på beboernes behov
for hjælp, ernæring og sociale samvær med de øvrige beboere.
9. Tilberedning og anretning af maden. Bestilling af mad. Gøre måltidet til en
hyggelig oplevelse.
10. At sidde med ved måltidet og hygge om beboerne.

Er der forskel på måltidsværtens funktion i forhold til om det
er dagvagt eller aftenvagt?
1. Nej.
2. Bruger ikke måltidsværter
3. Ja, om aftenen er der ikke så mange på arbejde.
4. nej. Der er kun en medarbejder i hver bo enhed om aftenen, så det kan være
svært at være til stede under hele måltidet. der kan komme kald og lignende. så
vidt muligt sikre de at beboere der spiser på egen stue, får først, så de kan
koncentrere sig om måltidet om bordet.
5. nej
6. Aftenvagterne sidder sammen med beboerne under måltidet, det er deres
funktion. dagvagterne har flere funktioner som bestilling samarbejde med
ernæringsteamet o.lign
7. nej ikke overordnet, men behovet ændrer sig i forhold til døgnet
8. Dagvagten er den, der bestiller maden.
9. nej
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