Til Byrådet/Social- og Sundhedsudvalget
Seniorrådets høringssvar vedrørende madstrategi
Gennemlæsning af tilfredshedsundersøgelserne bekræfter fuldt ud Seniorrådets egne oplevelser,
samt oplysninger fra brugere/pårørende, om at der er et stort behov for forbedringer af de
kommunale madordninger både i forhold til kvaliteten, tilberedningen, anretningen og
spisesituationen. Seniorrådet hilser det derfor meget velkomment, at området politisk prioriteres.
Seniorrådet kan tilslutte sig de 3 fokusområder med følgende bemærkninger.
Kvaliteten af maden højnes
Seniorrådet finder forslaget med tilknytning af madfaglige medarbejdere konstruktivt. Ud over
dialogen med leverandøren, er det vigtigt, at de nye medarbejdere også inddrager brugerne. Det
kan f.eks. ske ved afholdelse af regelmæssige møder på plejecentrene, nedsættelse af et
madpanel eller spørgeskemaundersøgelser. Seniorrådet er enig i at de madfaglige medarbejderes
primære formål er at bidrage med inspiration og forbedring af madlavningen. Men herudover
kunne de madfaglige medarbejdere også have ansvaret for at følge op på klager over/utilfredshed
med maden. Klager kan ofte give anledning til ændringer og forbedring af praksis.
Maden tilberedes tættere på borgerne
Seniorrådet kan fuldt ud tilslutte sig forslaget med etablering af leve-bo- miljøer på alle
plejecentrene. Det er en klar forbedring af den hidtidige praksis. Optimalt ser Seniorrådet gerne,
at der arbejdes hen i mod at maden indkøbes og tilberedes på plejecentrene. Aktuelt kan nævnes,
at bl.a. Københavns Kommune har haft succes med omstilling fra centralt produceret kølemad til
fremstilling af maden økologisk fra bunden lokalt på de enkelte institutioner herunder også
plejehjemmene. Uden at det i øvrigt er blevet dyrere.
Seniorrådet forudsætter, at café tilbuddene i tilknytning til dagcenter- og aktivitetscentre
fortsætter som hidtil.
Frivillige inddrages i det sociale omkring måltiderne
Godt forslag. Seniorrådet ser frem til at høre om resultatet af projektet.
Madstrategien omhandler alene borgere der bor på plejecentrene. Afslutningsvis vil Seniorrådet
derfor gerne foreslå, at borgere i eget hjem, som er visiteret til kommunal madordning får
alternativer. Som det er i dag har alle hjemmeboende kun en leverandør – Det Danske Madhus –
En model kunne være, at borgere visiteret til madordningen, får valgmulighed ved f.eks. at det
kommunale tilskud gives som et kontant beløb eller som madkuponer, der kan anvendes hos
lokale restauranter eller slagtere.
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