
 

 
 

 

Madservice Aalborg og Kvalitets- og Innovationsenheden inviterer til 

Inspirationsworkshop 

om MAD og ERNÆRING               
til Ældre og Handicappede 

  
26. september 2017, kl. 9.45-15.00 

i festsalen på Gug Plejehjem, Fortunavej 2 A, Aalborg SØ. 

I Ældre- og Handicapforvaltningen har der igennem årene været forskellige indsat-
ser omkring ernæring og i år er der en række projekter i gang omkring emnet.  
Inspirations-workshoppens formål er, først og fremmest, at sprede kendskabet til 
og formålet for projekterne samt det personlige kendskab til de der arbejder med 
projekterne og at inspirere hinanden. Derfor får hvert projekt mulighed for, at præ-
sentere deres projekt for os alle. 

Vi inviterer dig til workshoppen, fordi vi tænker at du med din viden og erfaring kan bi-
drage til, at workshoppen bliver interessant for os alle. Vi håber du kan deltage! Du mod-
tager en Outlook-kalenderaftale, hvor du tilmeldes. 

Der er følgende projekter/indsatser i gang i forvaltningen: 

Kompetenceudredning SSH/SSA 
Hjemmeplejens personale (SSH og SSA) har fået foretaget en kompetenceudredning for at afdække deres 
behov for kompetenceudvikling. De hyppigste otte behovsområder for kompetenceudvikling skal udbydes 
som undervisning i hver af hjemmeplejens tre geografiske områder i efteråret 2017. Et af områderne er er-
næring, ernæringsscreening og sondeernæring. 
 
BMI-undersøgelse 
I forbindelse med værdighedsindsatserne undersøger Kvalitets- og Innovationsenheden hvert kvartal pleje-
hjemsbeboernes BMI. 
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Dysfagi-projektet  
Et projekt i Aktivitets- og Træningsenheden, der skal føre til en screeningsmodel for plejehjemsbeboere. 
 
Ernæringsteam 
Ud fra Aalborg Kommunes Mad og Måltidspolitik er der søgt værdighedsmidler til ansættelse af Ernærings-
teamet. Ernæringsteamets rolle er, at øge fokus på borgernes mad, måltider og ernæring. 
   
Spis sammen  
I forbindelse med værdighedsindsatserne undersøger Kvalitets- og Innovationsenheden hvert kvartal hvor 
mange plejehjemsbeboere der spiser sammen. 
  
Mad til borgere i eget hjem  
Madservice Aalborg har søgt om midler i puljen ”bedre mad til ældre i eget hjem”, hvor indsatsområderne 
omhandler udvikling af ”smagsposer” (krydderier og smagspakker, som borgeren kan tilsmage sin mad 
med), ”smør- selv frokost” og ”den lille ekstra” som er en udvikling af biretten. 
   
Måltidsvært og Videns dage 
I 2017 afholdes Videns dagene ude på hver enkelt plejehjem, omhandlende emner som plejehjemmene 
selv vælger. Efteråret 2017 skal der på alle plejehjem udvælges 1-2 medarbejdere, som udpeges til at 
være måltidsvært og deltage i en dags undervisning på Food College. 
 
Digital bestilling af mad 
Madservice Aalborg er i gang med at afprøve en elektronisk bestilling af mad til hjemmeboende borgere. 
 
Modernisering af plejehjemskøkkener 
Aalborg Kommune har søgt om midler fra puljen ”modernisering af køkkener på plejehjem”. 16 plejehjems-
køkkener er udvalgt til at blive moderniseret. Madservice Aalborg er stadig som leverandør af maden, men 
moderniseringen betyder at plejehjemmene har mulighed for selv at tilberede dele af maden. 
 
Shared Oral Care  
Et post doc-projekt i Aalborg kommunes Omsorgstandpleje i samarbejde med Aalborg Universitet og Æl-
dre- og Handicapforvaltningen. 
 
 
 

Program for Inspirationsworkshoppen: 

09.45  Velkomst ved Leder af Madservice Aalborg Hanne M. Juul og chefkonsu-
  lent i Kvalitets- og Innovationsenheden Lars Nøhr. 
10.00  Præsentation af projekterne.  
12.50  Frokost 
13.30  Workshop på tværs.  
14.30  Tilbagemeldinger fra workshoppen og afrunding: Next Step? 
15.00  Guidet tur i køkkenet Gug, for dem der har lyst til at se hvordan den gode 
´  og hjemmelavede mad laves til beboerne på Aalborg kommunes pleje- 
              hjem. 

Vi glæder os til at se dig til workshoppen! 

 

Venlig hilsen 
Madservice Aalborg og Kvalitets- og Innovationsenheden.     


