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Hjärtligt välkomna önskar Marianne & alla medarbetare

Kryddmarinerade
kycklingvingar
1,5 kg • Kronfågel

19:95

Nygrillad kyckling

29:95/st
Guldfågeln • Ca 1,1 kg råvikt

Potatissallad

  7:90/hg
De läckra

Rustikbaguette

18:90/st
Schulstad • 375g • Jmf 50:40/kg

Gott och 
enkelt till en
mysig kväll!

8-22 alla dagar
Butiks-
bakad

ICA Kvantum Ale Torg
Ale Torg 7, 449 31 Nödinge
Tel: 0303-975 00
Priserna gäller tom söndag 4/3.
Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, tryckfel, 
sjukdom eller leverantörsförseningar.

Just 
nu! BÄST 

I TEST!
Ica Kvantum, Ale Torg
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Bättre mat och hälsa för äldre
ÄLVÄNGEN. Livskvali-
tet på äldre da Ðr med 
fokus på mat och hälsa 
är vad drygt 30 arbets-
platser inom Göte-
borgsregionen fokuse-
rat på under 2006.

Många små föränd-
ringar har lett till stora 
förbättringar.

Från Ale har team 
från Fridhem, Klockare-
ängen och Skepplanda 
hemvård medverkat.

Genombrottsmetoden har 
använts för att i praktiken om-
sätta forskning kring hur man 
genom kosten kan förbätt-
ra hälsan för den äldre. Natt-
fastan är ett begrepp som an-
vänds för den tid som är mellan 
kvällens sista mål och morgo-
nens första. Enligt Socialsty-
relsens rekommendation ska 
den inte vara längre än elva 
timmar. Personalen har i pro-
jektet lärt sig det viktiga i att 
måltiderna fördelas över dyg-
nets alla timmar.

– Medvetenheten bland 
personalen har ökat och det 
har gjorts små förändringar 
på arbetsplatserna. Vi jobbar 
med ett systematiskt föränd-
ringsarbete som förhopp-
ningsvis ska leda till ännu 
bättre livskvalitet för våra 
brukare, säger enhetschef Ca-

milla Andersson.
Genom att prova sig fram 

erbjuder man numera till ex-
empel hemmagjord närings-
dryck till för- och eftermid-
dagsfikat, nattpersonalen er-
bjuder ett sista nattmål och 
första morgonmål för att 
minska nattfastan, yoghurt-
frukost med ägg och sill på 
fredagar och mycket mer. En 
oväntad effekt var att de äldre 
orkade mer på dagen och att 
sömnen blev bättre.

– Teamen som har med-
verkat ska nu vara behjälp-
liga med att föra ut genom-
brottsmetoden i vardagen till 
övrig omsorgspersonal i Ale 
kommun. Maten har oerhört 
stor betydelse för den enskil-
de brukaren, säger Camilla 
Andersson.

För ett par veckor sedan 
hölls en slutkonferens i Göte-
borg där teamen från de olika 
arbetsplatserna presenterade 
sitt arbete genom utställning-
ar och tillsammans med fors-
kare berättade hur man gjort 
för att minska gapet mellan 
forskning och verksamhet.

– Ale medverkade i Genombrottsprojekt

FAKTA
”Bättre mat och hälsa för äldre” har 
pågått under 2006 inom äldreomsorgen, 
hemtjänsten och på äldreboenden i sju 
kommuner: Göteborg, Kungsbacka, Möln-
dal, Lerum, Alingsås, Tjörn och Ale. Drygt 
30 arbetsplatser har deltagit i Göteborgs-
regionens projekt att via maten förbättra 
det dagliga livet för äldre på äldreboen-

den eller med hemtjänst. Tillsammans 
har de 30 grupperna prövat och utvärde-
rat över 300 idéer. Nästan 250 av dessa 
idéer har genomförts på arbetsplatserna 
utifrån målen att öka matlust och matro 
samt förbättra de äldres hälsa. Dessa 
erfarenheter ska spridas vidare till andra 
arbetsplatser inom äldreomsorgen.

Personal från Fridhem, Klockareängen och Skepplan-
da hemvård har medverkat i Genombrottsprojektet 
”Bättre mat och hälsa för äldre” som utgör en del i 
den statliga satsningen Kompetensstegen. Övre raden 
från vänster: Kerstin Gustafsson, Kristina Skoglund, 
Barbara Linderoth, Birgitta Nilsson och Britt Jöns-
son. Nedre raden från vänster: Maria Edström, Jolan-
ta Norfalk, Birgitta Lindell och Rose-Marie Johansson. 
Saknas på bilden görs: Agneta Lindgren, Lena Köhler, 
Ann-Christin Karlsson, Irene Ahl och Lena Brogren 
Pettersson.

MATGLAD
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Ale Torg 0303-971 50

379:-
180

kapslar

(429:-)

eye q™ är det mest vetenskapligt 
undersökta omega-3 tillskottet för 
barn och ungdomar i skolmiljö.

eye q förbättrar 
koncentrationen och minnet


