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Projektets titel: Måltidstilbud til ældre borgere i Sorø Kommunes plejeprogram 

Formål: At forbedre tilfredsheden med måltidstilbuddene til ældre borgere i Sorø Kommunes 

plejeprogram. 

Indsatsområder: 

1. At forbedre tilfredsheden med måltidstilbud ved at implementere ’mad i egne køkkener’. 

Målet er at tilfredsheden med måltiderne er øget efter implementeringen af ’mad i egne 

køkkener’ og at de ældre spiser mere mad. 

Dette ønskes undersøges vha. smileyordning til borgerne samt kvalitative interview med 

personalet og kvantitative målinger af personalet i forhold til indtag og madspild. Det er 

derudover en mulighed at undersøge om et varmt aftensmåltid reducere antallet af nødkald 

henover natten. 

2. At forbedre de ældre borgers sundhed; øge indtaget af ernæring, samt undersøge om ’mad i 

egne køkkener’ kan påvirke humør, trivsel samt funktionsevne eks. fysisk formåen, 

selvhjulpenhed samt overskud til at være social. Målet er at forbedre de ældres sundhed, og 

der vil i den forbindelse gennemføres fysiologiske målinger, men også vurdering af eget 

helbred før og efter implementeringen af ’mad i egne køkkener’. 

3. At implementere ’mad i egne køkkener’ først på Dianalund som har store og gode 

køkkenfaciliteter. Målet er at måltidsproduktionen overholder økonomiske-, hygiejne- 

(egenkontrol), tids- og ernæringsmæssige standarder. 

4. At Dianalund plejecenter bliver et innovativt ”eksperimentarium” for at arbejde med 

sundhed for de ældre borgere eks. med at måltiderne opbygges efter et briksystem, som kan 

tilpasse ernærings- og sygdomsmæssige problemstillinger eller eks. med at arbejde med 

højbede til glæde for de ældre borgere og måltidsproduktionen. Målet kunne være at de 

ældre blev mere fysiske, kom ud og rodede lidt i bedene og at urterne kunne indgå i 

måltidsproduktionen. Højbedene skulle kunne tilgås også i kørestol. Det kunne være 

aktiviteter i forhold til madlavning eller fysisk aktivitet. UCSJ kunne indgå i dette tværfaglige 

samarbejde og bidrage med studerende fra ERSU i deres professionspraktikker. 

Tidsplan: 

Deles op efter indsatsområder og mål. Arbejdspakker 

Arbejdspakke 1: Målet er at undersøge den nuværende tilfredshed. 

Baseline: Ved projektets start undersøges tilfredsheden med nuværende måltids-tilbud hos borgere 

og personale. Derudover undersøges kostindtag samt madspild. Derudover undersøges en gruppe af 

borgers sundhed, fysisk, psykisk og socialt samt deres problemstillinger såsom skrøbelighed, demens, 

sygdomme og andre udfordringer for projektet. 

Arbejdspakke 2: Identificeringen af særlige problemstillinger og mål for implementering af køkken og 

måltidsproduktion. Planlægning af implementeringen. 

Arbejdspakke 3: Implementering af køkken og måltidsproduktion. 
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Arbejdspakke 4: Projektets udførelse. Målet er at tilbyde varme måltider til egen produktion til ældre 

borgerne. 

Arbejdspakke 5: Efter-målinger: 2-3 måneders ’mad i egne køkkener’ skal være gået, hvor der 

indsamles empiri omkring tilfredshed, kostindtag, madspild, sundhed mv. 

Organisering: 

Styregruppe: Sorø kommune samt projektmedarbejdere fra UCSJ Ernæring og Sundhed. 

Projektleder og tovholdere: Sorø kommune samt projektmedarbejdere fra UCSJ Ernæring og 

Sundhed. 

Projektgruppe: Plejepersonale, køkkenpersonale og projektleder samt medarbejdere fra Sorø 

Kommune samt UCSJ Ernæring og sundhed. Studerende fra ERSU indgår i tilrettelæggelse af arbejdet.  

UC viden kan levere forskning, rapporter m.m. som hjælp og støtte i forbindelse ovennævnte 

undersøgelse. Herefter kunne projektet bredes ud og studerende fra UCSJ ville kunne involveres i 

tværprofessionelle sundhedstiltag.  

Budget: ? 

Risikovurdering: 

At projektets tidsperspektiv er for langt i forhold til de ældres forværring af fysiologiske tilstand. 

Derfor nødvendigt at måles parametre som tilfredshed, antal nødkald, madspild, plejepersonalets 

vurdering og ikke kun de ældres fysiologiske tilstand. Hvor lang tid ophold har de ældre i gennemsnit 

på et plejecenter. Der er vigtigt at personalet inddrages i forhold til deres rammer, ressourcer og 

ønsker for projektet – det sikre projektet succes. 

Afdækning af interessenter: ? 

Projektets perspektiver: 

Dette projekt tager afsæt i Dianalund Plejecenter, og vil foregå som et pilotprojekt med potentiale 

for at arbejde med Sorøs øvrige plejecentre på baggrund af de erfaringer, som pilotprojektet gør sig. 

Projektet har et tværvidenskabeligt afsæt og er unikt i forhold til at koble tilfredsheden med måltider 

til sundhed set bredt og inkluderende fysisk, psykisk og socialt velbefindende. 

Projektets gevinster kunne være en øget tilfredshed med måltiderne, et øget indtag af energi og 

næringsstoffer, en bedre trivsel for de ældre både i forhold til fysiologiske parametre men også 

psykiske og sociale.  

Derudover kunne der være økonomiske gevinster eksempelvis i forhold til at reducere nødkald om 

natten. 

Evaluering og formidling: 
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Evaluering skal foregå i samarbejde med plejehjemmets personale, indsamling af data samt 

kommunens medarbejder og evaluere på projektets mål. Der er vigtigt at denne evaluering anvendes 

– gode og mindre gode erfaringer danner grundlag for arbejdet på andre plejehjem i etableringen af 

køkken- og måltidsproduktion. 

 

 


