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1. Godkendelse af dagsorden 
 

Fremstilling: 

Godkendelse af dagsorden 

Indstilling: 

Det indstilles, at dagsorden godkendes 

Beslutning: 

Birthe Munch deltog fra Guldborgsund Kommune 

Ingelis Friis Pedersen har ikke modtaget dagsordensmateriale, er faldet ud af maillisten. 

Dagsordenen blev godkendt. 
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2. Bord dæk dig (bedre mad til ældre) 
 

Fremstilling:  

Såvel Folkesundhed- og omsorgsudvalget i Guldborgsund kommune og Ældre- og sundhedsudvalget i 

Lolland kommune har godkendt at kommunerne kan medvirke i projektet ”Bedre Mad til Ældre” 

med Fælleskøkkenet og Aalborg universitet som samarbejdsparter. 

Fælleskøkkenet og Aalborg universitet vil udarbejde ansøgningsmaterialet, hvor Guldborgsund 

kommune bliver ansøger og dermed varetager projektledelsen og Lolland kommune varetager 

formandskabet i styregruppen. 

Der er ansøgningsfrist den 1. juni 2017. 

5. oktober 2017 

Projektet er i gang og styregruppen holdt sit første møde den 31. august, hvor Lolland kommune er 

formand. Herefter er projektorganisationen i gang med detailplanlægningen af projektets 

delelementer. Der pågår en stor del dataindsamling, og en af de vigtige dataindsamlinger er 

brugerundersøgelsen, som bl.a. skal afdække helt essentielle behov og krav til emballagen hos 

brugeren. Dernæst skal undersøgelsen også give nogle svar på ønsker til emballagen og dens 

muligheder. Spørgeskemaet vil være den kvantitative del, hvor brugerne bliver inddraget, det vil 

også være nødvendigt med en mere kvalitativ del, hvor der vil komme interviewer ud og tale med 

brugerne. 

I Fælleskøkkenet vil der ligeledes blive vurderet på ønsker og muligheder. Fælleskøkkenet har fx 

ønske om at kunne pakke madpakker anderledes, så de enkelte komponenter kan holdes adskilt og 

flere andre ønsker. 

Fælleskøkkenet har påtaget sig opgaven med at gennemføre opfølgende 

brugertilfredshedsundersøgelser. I den forbindelse har der været holdt møde med repræsentanter 

fra begge kommuner for at sikre at kommunernes ønsker til undersøgelsen imødekommes. Der 

arbejdes i skrivende stund på at samordne de to kommuners tidligere spørgeguides, således at man 

sammenligner årets brugertilfredshedsundersøgelse med tidligere års og dermed kan følge 

udviklingen. De to brugerundersøgelser vil blive samordnet, således at borgerne kun ulejliges én 

gang med spørgeskemaer. 

Brugerrådet har indvilliget i at teste spørgeskemaerne inden de udsendes til borgerne. 

Den 12. december 2017 
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Brugerrådet testede på deres møde den 6. december 2017 spørgeskemaerne. Det tog brugerrådets 

medlemmer mindre end 10 min at svare på spørgsmålene. Brugerrådet fandt at spørgeskemaerne er 

lette at forstå og nemme at udfylde. Spørgeskemaerne vil blive sendt ud primo 2018. 

 Den 13. februar 2018 

Dette projekt har desværre været lidt hæmmet af bureaukrati, da det har vist sig at der er forskellige 

administrative forretningsgange for henholdsvis statsinstitutioner (AAU) og kommuner og et 

fælleskommunalt interessentskab. I efterårets løb er der gennemført en række screeninger af 

emballagetyper, deres funktionalitet og udformning på mødet vil bestyrelsen få udleveret en pjece, 

der viser udvalget.  

Fælleskøkkenet havde arbejdet med og planlagt at udsende brugerundersøgelse primo januar 2018, 

men afventer, at der kan indgås kontrakt med firmaet som er udvalgt til at forestå udviklingen af nye 

emballager. Firmaet DesignIt har brug for viden fra Fælleskøkkenets kunder for at understøtte den 

videre udviklingsproces, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at Fælleskøkkenet afventer input fra 

DesignIt inden brugerundersøgelsen udsendes. Disse input forventes modtaget i løbet af februar 

måned.  

Projektgruppen forventer at kunne indhente den tabte tid i de kommende måneder. Næste større 

opgave bliver at få arrangeret en workshop, hvor projektet præsenteres for omverdenen. Denne 

workshop forsøges planlagt til sensommeren 2018. Inden da skal der ifølge projektbeskrivelsen 

afholdes en mindre intern workshop med bl.a. deltagelse af Fælleskøkkenets medarbejdere, hvor 

konkrete produktionstekniske spørgsmål skal forsøges afklaret. 

I styregruppen for projektet er repræsentanter fra Guldborgsund Kommune (projektledelsen), 

Lolland kommune (formand for styregruppen) Aalborg Universitet og Fælleskøkkenet. Næste 

styregruppemøde er planlagt til den 5. marts 2018, her vil styregruppen få forelagt plan for 

projektets fremdrift. 

Den 3. maj 2018 

Styregruppen har måtte tage afsked med formanden direktør Klaus Marius Hansen fra Lolland 

Kommune, da han havde valgt at fratræde sin stilling ved årsskiftet. Ny formand for styregruppen er 

direktør Bjarne Hansen fra Lolland Kommune. Styregruppen gennemgik arbejdsplanen for den 

kommende periode, se nedenfor: 

Aktiviteter for foråret 2018 

1. Interview  

Arbejdet med at forberede materialet til interview er startet og interviews forventes at blive 

gennemført i Marts/April 2018. Det er gået nogenlunde med at finde folk til interview, dog halter det 

lidt med at finde fremtidens brugere.  
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2. Spørgeskema 

BDD spørgsmål inkluderes i kommunes normale brugerundersøgelse. Materialet er næsten klart og 

sendes ud snarest og køres sideløbende med interviews. Forventet svarprocent er 40%.  

3.  Mini workshop – afholdes den 2. maj 2018 

Deltagere bliver faginteressenter, fagpersonale fra Fælleskøkkenet og evt. sparringspartnere.  

Workshop for interessenter - den 27. september.  

Arrangementet afholdes på Fuglsang og forventer ca. 100 deltagere. Der er stor interesse fra 

omverdenen, så deltagelse forventes at blive kun med invitation. Anna Marie og Kirsten er ansvarlig 

for at sætte rammerne for hvem der kan deltage. Styregruppen inviteres til at komme med forslag 

på deltagere. 

Hvor er vi i forhold til tidsplanen? 

Lidt bagud i forhold til tidsplanen, men alle ressourcer er sat ind nu og det forventes at indhente 

tidsplanen. 

Aftale med Designit 

Der er brugt mange ressourcer på at lande denne aftale med Designit. I det lange forløb har det haft 

negative indvirkning på tidplanen, men dette forventes dog at blive indhentet. 

Aftalen er underskrevet og Designit er allerede godt i gang. Der er udarbejdet en detaljeret 

leverance plan og denne følges. Dette sker i samarbejde med AAU, Fælleskøkkenet og 

Guldborgsund. 

Indstilling: 

Det indstilles til, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning: 

Orienteringen blev taget 

Den 4. oktober 2018 

Fra foråret og til nu, har der været arbejdet på at få samlet og analyseret alt det indsamlede 

materiale med henblik på, at det kunne præsenteres på konferencen den 27. september 2018 på 

kunstmuseet Fuglsang. Der vil på mødet blive givet information og orientering fra konferencedagen. 

Projektets styregruppe mødes den 8. oktober, her vil der dels status som kommende aktiviteter blive 

fremlagt. Blandt andet bliver der etableret et samarbejde med teknologisk institut om 

færdigtilberedning i microbølgeovn, da denne tilberedning har stor betydning for spiseoplevelsen. 
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Bilag:  

Ingen 

Indstilling:  

Det indstilles til, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning: 

Brugerrådet var meget begejstret for konferencen, det historiske indlæg var rigtig godt, dog fandt 

brugerrådet ikke for indlægget fra arkitekten relevant. 

Journalist Jacob Brodersen var vældig god og god til at holde deltagerne på sporet. 

Orienteringen blev til efterretning. 

Den 17. dec. 2018 

Guldborgsund Kommune har indsat ny projektleder Marianne Søgaard Hansen. Marianne er leder 

for en nyoprettet enhed; Kvalitetsenheden, Center for Sundhed & Omsorg hos Guldborgsund 

Kommune. Marianne Søgaard Hansen er således indtrådt i styregruppen for projektet ”Bord dæk 

dig”. 

På styregruppemøde den 5. december 2018 blev ”Resumé på aktiviteterne i 2018” drøftet. Resume 

og referat fra styregruppemødet er vedlagt. 

På styregruppemødet forslog Guldborgsund Kommune, at der blev holdt et fællesmøde med de to 

kommuners politiske udvalg med det formål at sætte mere fokus på fremtidens ældre. 

Guldborgsund Kommune bad AAU om at levere oplæg til et sådant møde. 

Projektets rapporter er nu tilgængelige på Fælleskøkkenets hjemmeside:  

http://vbn.aau.dk/files/290929210/Emballage_research_2018.pdf 

http://vbn.aau.dk/files/290664981/_ldrerapport_Bord_D_k_Dig.pdf 

http://vbn.aau.dk/files/290664476/Datarapport_Bord_D_k_Dig.pdf 

I Fælleskøkkenet arbejdes der i samarbejde med AAU og DesignIt med at finde gode løsninger til 

fremtidens emballage på baggrund af den viden som projektet har tilvejebragt. Målet er, at der kan 

præsenteres en prototype ved projektets afslutning. 

Bilag: 

2.0 Resume på aktiviteterne 2018 

2.1 Måltidsemballage til ældre i eget hjem 

http://vbn.aau.dk/files/290929210/Emballage_research_2018.pdf
http://vbn.aau.dk/files/290664981/_ldrerapport_Bord_D_k_Dig.pdf
http://vbn.aau.dk/files/290664476/Datarapport_Bord_D_k_Dig.pdf
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Indstilling: 

Det indstilles til, at brugerrådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: 

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning. 

4. marts 2019 

Den 31. januar 2019 kunne projektet sende afrapportering til ministeriet, vedlagt som bilag. 

Projektet er nu så langt, at arbejdet med at produktudvikle på baggrund af de indsamlede data kan 

påbegyndes. I udviklingsforløbet vil der blive gennemført de første test i Fælleskøkkenet Der er 

stadig behov for at indsamle viden, erfaringer og vurdere fremtidige muligheder. Projektet 

overholder samlet vurderet såvel budget som tidsplan. 

Projektets styregruppe holdt møde den 27. februar 2019. 

Bilag: 

2.0 Bord dæk dig Årsrapport 

Indstilling: 

Det indstilles at Brugerrådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: 

Køkkenchefen orienterede fra styregruppemødet, hvor prototypen har vægt på to forhold som er 

kommet frem i analyserne. Ønsket om øget fleksibilitet og servering på tallerken. Der arbejdes med 

måltidskasser som arbejdstitel. Brugerrådet kan forvente, at blive inviteret til at være nogle af 

testpersonerne. 

Herefter blev orienteringen taget til efterretning. 
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3.  Når mad og mennesker mødes (ensomme ældre) 
 

Fremstilling: 

Den 20. dec. 2016 

” Ensomme ældre”, titlen Seniornet – når mad & mennesker mødes  

Fælleskøkkenet er blevet kontaktet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Lolland 

kommune, Guldborgsund kommune og Dansk Folkehjælp, med henblik på at være med omkring en 

ansøgning til Sundhedsstyrelsen pulje:  

 ”Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager hjemmehjælp”  

Formålet er, at bryde en eksisterende eller tiltagende isolering og deraf følgende ensomhed hos den 

enkelte ældre. Dette gøres ved at tilbyde 3 forløb, hvor fokus er på ”Det gode måltid”, baseret på et 

udviklet samarbejde imellem den kommunale visitationsenhed, den kommunale udførerenhed, 

ældrerådet og Dansk Folkehjælp. Ansøgningen er afleveret med udgangen af november og der er i 

skrivende stund ikke modtaget svar fra Sundhedsstyrelsen. 

Fælleskøkkenet kan bidrage med såvel erfaringer fra projektet ”Den Gode Hverdagsmad” som 

råvarer pakker m.v.  

Den 1. feb. 2017 

Sundhedsstyrelsen havde modtaget 35 ansøgninger til en samlet ansøgningssum af kr. 78.623.394. 

Der er foretaget en faglig vurdering og puljens 30 mio. kr. er fordelt på 13 projekter med deltagelse 

af 14 kommuner. Projektet ”Ensomme ældre” har modtaget tilsagn om 1.2 mio. kr. Under 

forudsætning af bevillingsoptagelse på finansloven vil der bliver ydet yderligere tilskud i 2018 og 

2019, således at der samlet kan anvendes kr. 3.001.896 i projektperioden. Projektgruppen mødes 

den 8. februar 2017 for at sætte projektet i gang. 

Den 1. maj 2017 

Projektet er godt i gang, kurser og aktiviteter er ved at blive udviklet. For Fælleskøkkenets side, er 

der et rigtig godt samarbejde med madskolen i Sakskøbing, hvor en del af den madfaglige 

undervisning vil foregå. Det forventes at de første kurser for ”hjemmekokkene” løber af stablen 

inden sommerferien. 

5. oktober 2017 

Projektet er nu så langt, at en del plejepersonale fra kommunerne har deltaget i kurser med det 

formål at kunne identificere ensomme ældre, som kan få glæde af deltagelse i projektets aktiviteter.  
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Der er fundet og uddannet det første hold af ”hjemmekokke” – det er de frivillige, som tager ud til 

ældre i deres hjem og sammen med de ældre tilbereder et dejligt måltid, som danner rammen for en 

god snak og et godt samvær. De første hjemmekokke forventes at drage ud i løbet af efteråret. 

Fælleskøkkenet bidrager med bestilling og pakning af råvarer til middagen. Ligesom det køkkengrej 

der skal anvendes, administreres af Fælleskøkkenet. 

Derudover bidrager Fælleskøkkenet med arrangementer, som skal bringe ældre sammen, det kan fx 

være besøg i Fælleskøkkenet, hvor is-fremstilling er omdrejningspunktet, eller anretning med pift og 

pynt. 

Den 12. december 2017 

Projektet er i gang om end det har knebet med at nå målet med antal deltagende ældre, hvorfor 

projektledelsen har valgt at udsætte dele af aktiviteterne til 2018. Fælleskøkkenet leverer som aftalt 

til de enkelte arrangementer. 

Den 12. februar 

Projektets udfordringer har medført, at styregruppen på sit seneste møde den 10. januar 2018 

besluttede at søge Sundhedsministeriet om forlængelse på et 1 år. Fælleskøkkenet bidrager med det 

i ansøgningen aftalte, dog med en lavere frekvens end oprindeligt aftalt jf. tidligere orientering. 

Den 24. april 2018 

Der var berammet et styregruppe møde til den 17. april 2018. Dette møde er blevet udsat til den 15. 

maj 2018. Fælleskøkkenet bidrager fortsat med leverancer til hjemmekokkene m.v. Fælleskøkkenet 

har gennem længere tid arbejdet på at få en kontrakt med projektets ledelse, hvoraf ydelser og 

afregning fremgår. Denne er ikke på plads endnu, der afventes sandsynligvis svar på ansøgningen om 

forlængelse af projektet inden projektledelsen ønsker at indgå kontrakt med Fælleskøkkenet. 

Den 27. september 2018 

Det har ikke været muligt at få forlænget projektet som var styregruppens ønske. Projektledelsen 

har til gengæld modtaget tilsagn om at kunne skrue ned for ambitionsniveauet. Styregruppen vil 

mødes en sidste gang i februar 2019, inden aflevering af afslutningsrapport til sundhedsministeriet. 

Den 17. december 2018 

Projektet har ikke kunne nå de ambitiøse mål som er beskrevet i ansøgningen. Det er for nuværende 

ikke tydelig hvilken betydning det vil få. Projektets resultater om metoder til opsporing af ensomme 

ældre synes at være vældig gode. Blandt andet har Fælleskøkkenets chauffører deltaget i dette 

arbejde og har også modtaget uddannelse i opsporing af ensomme ældre. Chaufførerne besøger 

omkring 800 - 1000 borgere om ugen og kan hurtigt få en fornemmelse af, om der er tale om 
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ensomhed. Chaufførerne melder deres observationer til Fælleskøkkenets kundeservice som 

videregiver informationerne til de respektive kommuner. 

Bilag:  

Ingen 

Indstilling: 

Det indstilles til, at brugerrådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: 

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning. 

Den 4. marts 2019  

Projektet søges forlænget til sommeren 2019. Styregruppen havde planlagt møde mandag den 25. 

februar, dette blev desværre aflyst p.g.a. sygdom. Den 7. marts er der indkaldt til et 

inspirationsmøde i Nysted, da en læge har observeret flere ensomme ældre i dette område.  

Fælleskøkkenet vil være repræsenteret med medarbejdere fra chaufførteamet, da disse har kontakt 

med mange ældre borgere i området. 

Bilag: 

Ingen 

Indstilling: 

Det indstilles, at Brugerrådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: 

Doris Hartmeyer kunne oplyse, at ældrerådet bliver repræsenteret ved mødet i Nysted. 

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
BRUGERRÅDET FÆLLESKØKKENET    
DEN  4. MARTS 2019 

SIDE 13 AF 30 

 

 

4.   Det vilde projekt 
 

Fremstilling:  

Den 27. september 2018 

Fælleskøkkenet har igen år lavet aftale med Søholt Gods om at aftage fasaner herfra. Dåvildt 

opkøbes ligeledes lokalt og forarbejdes af slagter Engdahl. I efterårets løb vil der også blive arbejdet 

med udvikling af nye retter. Fælleskøkkenets kunder har efterspurgt gammeldags haresteg. 

Fælleskøkkenet vil prøve at imødekomme dette ønske, men det kræver en del samarbejde med både 

jægere og vildtforarbejder, da Fælleskøkkenet vil skulle bruge mange harer. 

Den 17. december 2018 

Harejagten går på hæld i denne jagtsæson. Fælleskøkkenet har modtaget et antal hare, men langt 

fra tilstrækkeligt til at kunne tilbyde haresteg til alle kunder. I stedet for har Fælleskøkkenet aftalt 

med Lolland kommune, at Fælleskøkkenet laver en pop up restaurant på Rønnebærparken primo 

2019, hvor der serveres haresteg for beboerne og de omkringboende ældre som har lyst til at spise 

med. 

Det foreslås, at relevante medlemmer af brugerrådet inviteres til at deltage i middagen. 

Bilag:  

Ingen 

Indstilling: 

Det indstilles til, at brugerrådet tager orienteringen til efterretning, og meddeler hvilke personer fra 

brugerrådet som vil være relevant at invitere. 

Beslutning: 

Henrik orienterede om, at Rønnebærparken har plads til ca. 30 personer i alt. 

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning og valgte at Ingerlis Friis Pedersen kunne inviteres til 

arrangementet. 

Den 4. marts 2019 

Den 19. februar blev der serveret haresteg på Rønnebærparken i Dannemare. Plejecentret havde 

foruden beboerne inviteret de frivillige som er tilknyttet centret. I alt var der 35 personer som fik 

serveret haresteg og hjemmelavet kirsebær is. Invitationen er vedlagt som bilag. 
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Harestegen var tilberedt så den var genkendelig for de ældre, men havde også fået et moderne 

touch i form af tilsmagning med kejsehatte fra Tvedemosegård og med en garniture af 

æble/rødbedesalat med en vinaigrette. Kirsebærisen blev serveret med vaniljecreme, armarena 

kirsebær, kirsebærstøv og mynte. 

Middagen var en succes, der var stor begejstring og der blev klappet højt og længe for kokken fra 

Fælleskøkkenet. 

Bilag: 

4.0 Invitation til haresteg på Rønnebærparken. 

Indstilling: 

Det indstilles, at Brugerrådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: 

Ingerlis Friis Pedersen supplerede sagsfremstillingen med, at der blev spist rigtig godt og der var 

mange fortællinger fra tidligere tiders jagter, meget god snak og mange minder blev vagt. 

Henrik Jacobsen orienterede om, Rønnebærparkens oplevelse som også var særdeles positiv. Og at 

der var interesse for et sommerarrangement. 

Herefter blev orienteringen taget til efterretning. 
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5.    Den Gode Hverdagsmad 
 

Fremstilling:  

Fælleskøkkenet har aftalt besøg på plejecentrene for køkkenvennerne. Her vil der blive fulgt op på 

undervisningen i Den Gode Hverdagsmad samt blive orienteret om mulighederne i Fælleskøkkenets 

bestillingssystem. Projekt Den Gode Hverdagsmad anses hermed for at være overgået til at være en 

del af driften i Fælleskøkkenet.  

Projektleder Helene Carlsen vil give en kort status om Den gode Hverdagsmad og køkkenvennerne 

som et forslag for kommende besøg. 

Bilag:  

Ingen 

Indstilling: 

Det indstilles til, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning:  

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning og glædede sig over den positive modtagelse 

Fælleskøkkenets medarbejdere får, det viser at der er behov for en tæt dialog mellem parterne. 

Den 27. september 2018 

Den Gode Hverdagsmad er et fantastisk værktøj som medvirker til at styrke samarbejdet mellem 

dem der tilbereder maden og de der serverer til gavn og glæde for de spisende. Et værktøj som kan 

medvirke til at øge oplevelsen af duft, smag og mange andre positive indtryk i forbindelse med 

måltidet. Projektet planlægges af Fælleskøkkenet til at forsætte, så længe Fælleskøkkenet har midler 

tilbage af den til projektet afsatte pulje. Fælleskøkkenet ønsker at udvide projektet til også at 

omfatte frivalgsborgere – sådan at forstå, at frivalgsborgere i særlige tilfælde også kan modtage 

besøg af en køkkenven. 

Bilag:  

Ingen 

Indstilling: 

Det indstilles til at brugerrådet tager orienteringen til efterretning og forholder sig til hvorvidt 

projektet kan udvides til i begrænset omfang at omfatte fritvalgsborgere. 

Beslutning: 
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Brugerrådet har taget orienteringen til efterretning. Den gode hverdagsmad har gjort en forskel på 

plejecentrene og brugerrådet finder det meget relevant, at fritvalgsborgerne også får mulighed for 

at blive inddraget i konceptet Den Gode Hverdagsmad. 

Den 17. december 2018 

Projektet ”Den Gode Hverdagsmad” er blevet drøftet både på dialogmøder med kommunernes 

repræsentanter, her i brugerrådet og i Fælleskøkkenets bestyrelse. Alle steder er der opbakning til 

projektet og ønske om at det kan fortsætte. 

Fælleskøkkenets bestyrelse besluttede på deres møde den 12. december på baggrund af 

tilkendegivelser fra såvel Brugerrådet som fra dialogmøderne, at Fælleskøkkenet fortsat kan 

anvende ressourcer til at understøtte projektet. Dette betyder, at initiativet med køkkenvenner kan 

fortsætte, ligesom erfaringer herfra kan udbredes til frit valgs borgere. 

Bilag:  

Ingen 

Indstilling: 

Det indstilles til, at brugerrådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: 

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning og glædede sig over, at det blev muligt at videreføre 

projektet Den Gode Hverdagsmad. 

Der vil være opfølgning på næste brugerrådsmøde, om den videre tilrettelæggelse af projektet. 

Den 4. marts 2019 

Fælleskøkkenet fortsætter stadig arbejdet med Den Gode Hverdagsmad og med køkkenvennerne. 

Køkkenvennerne besøger plejecentrene, hvor de dels kan inspirere personalet der er omkring de 

spisende, dels kan tage imod ønsker til tilbud fra Fælleskøkkenet. 

Bilag: 

Ingen 

Indstilling: 

Det indstilles, at Brugerrådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: 

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning, 
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6.    Fremtidens mad til ældre 
 

Fremstilling: 

Den kommunale mad skal nytænkes og menuerne målrettes den enkelte borgers ønsker og 

funktionsniveau for at leve op til efterspørgslen. Sådan lyder det i medier som beskæftiger sig med 

ældre og mad. Der bliver mere og mere fokus på ældre, mad og måltidsvaner. 

Fælleskøkkenet har de seneste to år sammen med kommunerne arbejdet med konceptet ”Den Gode 

Hverdagsmad”, der har som formål at skabe gode rammer for måltidet lige fra menuen planlægges 

til der er spist og ryddet op. Et koncept som danner en helhed omkring maden og måltidet. En 

nytænkning i offentlig forplejning vil være en naturlig fortsættelse af dette koncept. 

’Livskraft – center for gode ældreliv’ – ved institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet og 

ældresagen har udarbejdet en rapport; ”Appetit på det gode ældreliv Måltider, madglæde og 

livskvalitet. En videnskabeligt rapport som vil kunne danne grundlag for videreudvikling af koncepter 

for mad til ældre. 

En af konklusionerne i denne rapport er, at de ældre må forstås som en kategori af mennesker, som 

har meget forskellige vaner, ideer, idealer, værdier og betingelser for deres mad- og måltidsvaner.  

Det er en udfordring som såvel offentlige som private udbydere af tilbud til ældre må være parat til 

at møde. Fælleskøkkenet bør selvfølgelig også være klar til nytænke både tilbud og menuer for at 

kunne imødekomme ønsker og behov hos fremtidens ældre.  

Et udviklingsarbejde som kræver, at der analyseres dybere i hvem der er de kommende ældre, hvad 

der er deres forventninger til ydelser i forbindelse med madservice, hvad der kendetegner 

madkulturen blandt de kommende brugere og meget andet. Sådanne analyser kan danne grundlaget 

for at finde frem til fremtidens mad og måltidstilbud samt serviceydelser i relation til maden og 

måltidet.  

Fælleskøkkenet har sammen med Aalborg Universitet i forbindelse med projektet ”Bord dæk Dig” 

udarbejdet nogle undersøgelser som vil være relevante, at inddrage i det videre arbejde med at 

forberede fremtidens mad og måltidsydelser. 

Brugerrådet i Fælleskøkkenet, har til formål at rådgive Fælleskøkkenet om tilbud og ydelser. Det vil 

være relevant, at udviklingsopgaven placeres i samarbejdet mellem brugerrådet og Fælleskøkkenet. 

Projektet finansieres af Fælleskøkkenet suppleret af midler fra fonde m.v. 

Det foreslås, at opgaven med at beskrive fremtidens mad- og måltidsydelser til ældre på 

Sydhavsøerne forankres i Brugerrådet i Fælleskøkkenet. Hermed sikres også en forankring i 

ældrerådene i de to kommuner og en forankring af de to kommuner. 
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Bilag: 

7.0 Ældres mad- og måltidsvaner er mangfoldige, af Livskraft, Center for gode ældreliv. 

7.1 Skummer fløden af bedre mad og flere oplevelser. 

7.2 Forslag til kommissorium - eftersendes 

Indstilling: 

Det indstilles til, at Brugerrådet drøfter oplægget og at Brugerrådet tager imod opgaven med at 

beskrive fremtidens mad- og måltidsydelser til ældre på Sydhavsøerne.  

Beslutning: 

Brugerrådet fulgte indstillingen og glædede sig til arbejdet. Brugerrådet godkendte det foreslåede 

kommissorium og udpegede følgende brugerrådsmedlemmer til opgaven: Britta Skydsbjerg med 

Ingerlis Friis Pedersen som suppleant. Dorris Hartmeyer med Conny Krogh som suppleant.   

Den 4. marts 2019 

Fælleskøkkenet har ansat en medarbejder som projektkoordinator, der arbejder med at udarbejde 

en egentlig projektbeskrivelse, der kan danne grundlag for ansøgninger om midler. Arbejdet er i sin 

vorden. Det forventes, at Brugerrådet kan præsenteres for en fyldigere projektbeskrivelse på det 

kommende møde.  

Bilag: 

Ingen 

Indstilling: 

Det indstilles, at Brugerrådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: 

Brugerrådet glædede sig over projektet og ser frem til at se konturerne til en projektbeskrivelse. 
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7.    Orientering fra Fælleskøkkenets bestyrelsesmøde 26. februar 2019. 
 

Fremstilling: 

Fælleskøkkenets køkkenchef vil kort orienterer om væsentlige punkter fra Fælleskøkkenets 

bestyrelses møde den 26. februar 2019 bl.a. om Fælleskøkkenets årsregnskab 2018 og handleplan.   

Bilag: 

Ingen 

Indstilling:  

Det indstilles, at Brugerrådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning:  

Køkkenchefen orienterede fra bestyrelsesmødet i Fælleskøkkenets bestyrelse den 26. februar 2019, 

heriblandt om Fælleskøkkenets forventede resultat med et beskedens overskud og om bestyrelsens 

beslutning om at forelægge planer for om- og tilbygning af grøntsagsrum m.v. for ejerkredsen bag 

Fælleskøkkenet. 

Herefter tog Brugerrådet orienteringen til efterretning. 
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8. ½ portioner i Guldborgsund Kommune 
 

Fremstilling: 

På Brugerrådets møde den 17. december 2018 spurgte Doris Hartmeyer til debatten omkring ½ 

portioner i Guldborgsund Kommune og Birthe Munch gav en kort orientering om sagen. 

Siden er debatten fortsat i bl.a. Folketidende og af artiklerne fremstår Fælleskøkkenet som om, at 

det er en ydelse Fælleskøkkenet ikke kan levere. 

Fælleskøkkenet leverer det, som er aftalt i driftsaftalerne med interessenterne. Det er 

interessenterne som har defineret, hvad de ønsker at købe. Det er korrekt, at der ikke er aftalt med 

Guldborgsund Kommune, at Fælleskøkkenet skulle levere ½ portioner. Det betyder imidlertid ikke, at 

det ikke er en mulighed. 

For sundhedsfagliguddannede er god ernæring en helt basal del af deres viden. Alle kender 

betydningen af god ernæringsstatus og dermed også betydningen af en sufficient kost (mad som 

sikre tilstrækkeligt indhold af næringsstoffer). En sufficient kost er med til at sikre en persons 

funktionsniveau, velbefindende og dermed livskvalitet. 

Maden som tilberedes i Fælleskøkkenet er næringsberegnet og følger anbefalingerne for den danske 

institutionskost som dermed sikrer, at det sundhedsfaglige personale til enhver tid kan tilpasse 

maden til behovet hos de spisende. 

Et menneske har behov for en given mængde energi og næringsstoffer. Mængden af energi og 

næringsstoffer er uafhængig af personens appetit. En person med nedsat appetit har stadigvæk det 

samme behov for næringsstoffer som en person med en normal appetit. Det betyder, at såfremt en 

person har nedsat appetit, er det ekstra vigtigt at personen får tilbudt den rette kostform – en kost 

med større energi og næringsstoftæthed. Hvis ikke, øges risikoen for underernæring og hvad dermed 

følger. 

Fælleskøkkenet har tilbud til alle typer af behov også når det gælder personer med nedsat appetit. 

Som ernæringsfaglige kan vi under ingen omstændigheder anbefale, at personer med nedsat/lille 

appetit kun spiser ½ portion mad som er beregnet til personer med normal appetit – de 

småtspisende FÅR DERVED KUN HALVDELEN AF DERES BEHOV FOR ENERGI OG NÆRINGSSTOFFER 

DÆKKET.  

Fælleskøkkenet tilbyder mad til personer med nedsat/lille appetit, det er mad til småtspisende. Mad 

til småtspisende er en lille portion (ca. ½ mængde af en almindelig portion) men med et energi og 
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næringsstofindhold som svarer til indholdet i almindelige portioner. Mad til småtspisende kan sikre, 

at en person med nedsat/lille appetit får dækket deres behov for energi og næringsstoffer. 

For at sikre, at mad til småspisende tilbydes til personer med nedsat appetit, skal de visiteres af 

kommunens visitatorer til denne kostform. Fælleskøkkenet har udarbejdet en pjece, hvori kost til 

småtspisende er beskrevet, en pjece som kan anvendes af det sundhedsfaglige personale på 

plejecentrene og i visitationen. 

Bilag: 

8.0 ½ hovedret, fra dialogmødet med Guldborgsund Kommune den 28. januar 2019.  

8.1 Pjece, Diæter og kostformer 

Indstilling:  

Det indstilles, at Brugerrådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: 

Køkkenchefen udleverede et notat fra sundhedschef i Guldborgsund Kommune Ida Byrge Sørensen, 

hvor sundhedschefen redegør for Guldborgsund Kommunes håndtering af sagen. 

Brugerrådet debatterede sagen og tog orienteringen til efterretning. 
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9. Nyt fra Lolland Kommune 

 
Fremstilling: 

Nyt fra Lolland Kommune. Henrik Jacobsen orienterer. 

Bilag:  

Ingen 

Indstilling:  

Det indstilles, at Brugerrådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: 

Henrik Jacobsen orienterede om, at firmaet Marselisborg tidsregistrer opgaver i hele plejeområdet, 

her vil det fremgå hvor meget tid der anvendes på hver enkelt opgave fx madhåndtering. 

Allan Ruders har søgt nye udfordringer og forlader sin stilling. 

Påskefrokosterne er ved at blive planlagt. 

Etableret overnatningsfaciliteter og nødforplejning på øerne, i tilfælde af indstilling af færgefarten. 
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10.  Nyt fra Guldborgsund Kommune 
 

Fremstilling:  

Nyt fra Guldborgsund Kommune.  Mai-Britt S. Hansen orienterer. 

Bilag:  

Ingen 

Indstilling: 

Det indstilles, at Brugerrådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning:  

Birthe Munch orienterede om en undersøgelse foretaget af BDO på plejecenterområdet. 

Døgnforplejning på plejecentrene er en del af undersøgelsen. Analysen forventes behandlet på 

udvalgsmødet i maj måned 2019. Politisk fokus på omkostning til døgnforplejning. 

I forbindelse med organisationsændring er der ansat nye medarbejdere Michael Hjort Damkjær og 

Marina Wichmann Nielsen 

Ny direktør for området bliver Allan Ruders, som kommer fra Lolland kommune. 
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11.  Ris og ros 4. kvartal 2018 
 

Fremstilling: 

Ninna Bondehøj vil give en kort orientering om udviklingen på områderne ris og ros af mad, 

madkvalitet og generelle tilbagemeldinger fra kunder.  

Bilag:  

10.0 Ris og ros 4 kvartal 2018 

Indstilling: 

Det indstilles, at Brugerrådet tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: 

Brugerrådet tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
BRUGERRÅDET FÆLLESKØKKENET    
DEN  4. MARTS 2019 

SIDE 25 AF 30 

 

12. Nye mødedato i 2020 
 

Fremstilling:  

Datoer for brugerrådsmøder i Fælleskøkkenet er vedtaget som følgende i 2019: 

Tirsdag den 7.maj 2019 

Torsdag den 3. oktober 2019 

Onsdag den 18. december 2019 

Der kan allerede nu meldes en dato ud for det første møde i 2020: 

Torsdag den 5. marts 2020 

Alle Brugerrådsmøder er fra 13.00 til kl. 15.00 og vil blive afholdt i Fælleskøkkenet, hvis ikke andet 

bliver meldt ud for mødet. 

Bilag: 

Ingen 

Indstilling: 

Det indstilles, at Brugerrådet beslutter at 1. møde i 2020 bliver torsdag den 5. marts 2020. 

Beslutning: 

Brugerrådet fulgte indstillingen. 
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Bilagsliste 
 

2.0 Bord Dæk Dig Årsrapport 

4.0 Invitation til haresteg på Rønnebærparken 

8.0 ½ hovedret fra dialogmødet med Guldborgsund Kommune 

8.1 Pjece Diæter og kostformer 

10.0 Ris/ros 4. kvartal 2018 
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Underskriftsblad 
 

 

 

__________  __________________________________________________ 

Dato   Kirsten Agnete Skovsby 

__________  __________________________________________________ 

Dato   Ninna Bondehøj Rasmussen 

__________  ___________ _______________________________________ 

Dato   Ældreråd Lolland – Britta Skydsbjerg  

__________  __________________________________________________ 

Dato   Ældreråd Lolland – Lindy Fynholm 

__________  __________________________________________________ 

Dato   Ældreråd Lolland – Ingerlis Friis Pedersen 

__________  _____________ _____________________________________ 

Dato   Ældreråd Guldborgsund – Conny Krogh 

__________  ____________ _____________________________________ 

Dato   Ældreråd Guldborgsund – Birgit Rasmussen 

__________  __________________________________________________ 

Dato   Ældreråd Guldborgsund – Dorris Hartmeyer 

__________  __________________________________________________ 

Dato   Kvalitetskoordinator – Lolland – Henrik Jacobsen 

__________  ______________ ____________________________________ 

Dato   Gruppeleder Guldborgsund Madservice– Mai-Britt S. Hansen 
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Notat fra sundhedschef i Guldborgsund Kommune Ida Byrge Sørensen 02.03.2019 

Notat vedr. spørgsmål om ½ portioner,  

-som supplement til Kirsten orientering til Brugerrådet 

 

Guldborgsund kommune beklager den uro og utilfredshed det har skabt blandt nogen borgere, at det ikke 

længere er muligt at købe ½ portioner i cafeerne.  

Begrundelsen har været følgende: 

 En ½ hovedret ældrekost kan ikke købes i Fælleskøkkenet, idet den pt er ikke den del af 

kontrakten med Fælleskøkkenet.  

 Madservice har ved overgang til kontrakt med Fælleskøkkenet ikke fået udfaset salg af ½ 

hovedretter. Set i bagklogskabens klare lys skulle salget af disser retter selvfølgelig været 

stoppet samtidig med indførelse af mad fra Fælleskøkkenet.  

 Cafeérne hos Madservice modtager maden fra Fælleskøkkenet i hele portioner. Når borgerne 

bestiller en ½ portion, er den hele portion blevet delt. Hvis ikke en anden borger køber den ½ 

portion, bliver den kasseret. Ved at stoppe salget af ½ portioner minimeres derfor både madspild 

og cafeens økonomiske tab, når den halve portion ikke bliver solgt. 

 Borgerne der får mad leveret hjemme, har ikke mulighed for at få leveret en ½ hovedret. Ved at 

stoppe for salg af halve portioner i caféerne, får borgerne samme tilbud, uanset om de køber 

maden i caféerne, eller de får den leveret i hjemmet.  

 Salg af ½ hovedretter ikke anbefales i et ernæringsmæssigt perspektiv. Er man småtspisende 

anbefales af hensyn til sundhedstilstanden at spise diæt portioner. Disse kan købes i cafeerne. 

Borgere som har nedsat appetit kan blive vejledt af de kostfaglige medarbejdere i cafeerne om 

diæten til småtspise. 

I forbindelse med stop af salget af ½ portioner, har der været flere læserbreve og klager til Madservice, 

administrationen og det politiske udvalg.  

Borgerne er utilfredse idet de foretrækker middagsretten frem for de små retter og diæt kosten, som er 

alternativet. At spise i caféerne, er for flere et supplement til deres øvrige måltider, og flere ser derfor 

ingen grund til at købe særlig kost, er det blandt andet blevet fremhævet. Samtidig har det en stor social 

betydning for mange at mødes i caféerne og spise sammen. Der har vist sig en bekymring for om borgere 

ville fravælge den sociale aktivitet det er at mødes i caféerne, hvis de ikke længere kunne købe ½ 

portioner.   

For at imødekomme borgernes bekymringer er lederen af madservice og en frivillighedskoordinator nu i 

dialog med borgerne for at finde gode løsninger. Caféernes personale er blevet bedt om at sikre, at de 

borgere som går sammen og deler en middagsret, får maden pænt anrettet af personalet. Og der støttes 

op om at der dannes madfællesskaber, så flere kan dele middagsretter hvis de ønsker.  

Endelig pågår der aktuelt en ekstern analyse af madservice og døgnforplejning i Guldborgsund kommune. 

Analysen fremlægges til drøftelse for det politiske udvalg i maj måned.  
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Bilag 8.0 

Fra dialogmødet med Guldborgsund Kommune den 19. januar 2019  

½ hovedrettet?  v. FK 

Fremstilling:  

Ultimo 2018 blev Fælleskøkkenets kundeservice kontaktet af en fritvalgsborger, som fortalte at have 

set et skriv, der var sat op i Doktorparkens cafeteria. I dette skriv stod, at Guldborgsund Kommune 

havde besluttet, at det fra 1. januar 2019 ikke længere ville være muligt, at købe ½ hovedretter. 

Fritvalgsborgeren havde undret sig og stillet spørgsmål til Doktorparkens personale, som havde 

henvist ham til at kontakte Fællekøkkenet. På daværende tidspunkt, var Fælleskøkkenet slet ikke 

bekendt med denne beslutning i Guldborgsund Kommune. Ej hellere, at der blev tilbudt ½ portioner i 

cafeteriaerne i Guldborgsund Madservice. Da fritvalgsborgeren efterfølgende ringede til 

Fælleskøkkenets kundeservice, bad vi derfor borgeren om at rette sin henvendelse til Guldborgsund 

Madservice.  

På brugerrådsmødet i Fælleskøkkenet d. 17.december 2018, spurgte ældreråds- og 

brugerrådsmedlem Dorris Hartmeyer ind til muligheden for at købe halve portioner. Fælleskøkkenet 

gav orientering om, at det aldrig har været en mulighed fra Fælleskøkkenet, da borgere med ringe 

appetit bør visiteres til mad til småtspisende, hvilket også er den anbefaling, som er beskrevet i 

kosthåndbogen fra Fælleskøkkenet og som er bilagt driftsaftalen for Guldborgsund Kommune. 

Gennem december 2018 og januar 2019 har Fælleskøkkenet -  gennem Folketidende kunne følge 

med i artikler og læserbreve. Her har vi ofte set en vis form for frustration i budskabet fra borgere og 

samtidig en tvivl om, hvem der er ansvarlig for beslutningen.  

I et læserbrev fra 4. januar 2019 står blandt andet ”…Noget nyt skulle sættes i gang i et stort 

fælleskøkken, som skulle dække alles behov med store flex-muligheder, men nu ser man nok 

besparelsen udeblive igen. Folkepensionisten skal fortsat betale 52 kroner for en hel portion, også 

selvom denne ikke kan spise uden det halve. Det skulle da ikke være noget problem at lave halve 

portioner i et moderne køkken…” 

Fælleskøkkenet kan orientere Guldborgsund Madservice om, at når vi modtager henvendelser fra 

disse frustrerede borgere eller pårørende, anbefaler vi kost til småtspisende. Dette gør vi dels ud fra 

et menneskeligt behov og et fagligt hensyn - vi sikrer den lille mængde mad og samtidig med 

tilstrækkelig energi og øvrige næringsstoffer, som et måltid skal indeholde for at være lødigt. 

 

FK har på dialogmødet brug for at drøfte: 

• Hvordan vi kan kommunikere den ændrede praksis i cafeteriaerne, samt vejlede borgerne 

bedst muligt  
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• Er der behov for nye redskaber til visitationen for kunne at vejlede nye kunder bedst muligt 

ud fra? Og hvis ja, hvad og i hvilken form? 

• Har Guldborgsund Madservice i den sammenhæng ændret formidlingspricipper i forhold til 

vejlede borgerne til at sikre optimal ernæring?  Og hvis ja, hvilke og hvordan? 

Indstilling: 

At ovenstående spørgsmål drøftes og at spørgsmålenes konklusioner fører til ansvarsplacerede 

handlinger. 

 

Beslutning: 

Overordnet indleder Guldborgsund Madservice med at tydeliggøre, at Fælleskøkkenet ikke er en del 

af den igangværende debat, omkring de halve hovedretter. Hverken i forhold til den mulighed, der 

har været i cafeteriaerne for køb af en ½ hovedret eller i forhold til den beslutning, der er taget 

omkring at nedlægge muligheden. Beslutningerne er taget i Guldborgsund Kommune og de har 

derfor ansvar for at handle i denne sag. 

I drøftelsen af, hvordan vi bedst kommunikerer den ændrede praksis i cafeteriaerne samt vejleder 

borgerne bedst muligt, beder Guldborgsund Madservice om, at Fælleskøkkenets kundeservice 

henviser borgere til at kontakte administrationen i Guldborgsund Madservice.   

Til spørgsmålet om der er behov for nye redskaber til visitationen for, at de kan vejlede nye kunder 

bedst muligt, svarer Guldborgsund Madservice, at de anvender deres kostfaglighed og derfor ikke 

ser behov for nye redskaber. 

Endeligt drøftes spørgsmålet om hvorvidt Guldborgsund Madservice har ændret 

formidlingsprincipper i forhold til at vejlede borgerne til at sikre optimal ernæring. Her fortæller 

Guldborgsund Madservice, at de har kostfaglige medarbejder i alle cafeteriaer, og at de gennem 

deres kostfaglighed er med til at sikre en optimal ernæring hos borgerne. Guldborgsund Madservice 

har derfor ikke haft behov for, at ændre på formidlingsprincipperne. 

Konklusionen fra drøftelsen er, at Fælleskøkkenet ikke kan bidrage med yderligere til Guldborgsund 

Madservice for nuværende.  

  

 


