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NÖDINGE. Bra ska bli 
bättre.

Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden har 
beställt en utredning 
som förhoppningsvis 
ska leda till en förbätt-
rad matsituation inom 
äldreomsorgen.

– Vi gör en kartlägg-
ning av hela måltids-
upplevelsen på våra 
särskilda boenden, 
förklarar nämndens 
ordförande Boel Hol-
gersson (C).

Äldreomsorgschef Ann-So-
fi e Borg var den som fi ck 
ärendet på sitt bord, som i 
sin tur utnämnt kommunens 
dietist Jenny Sallander till 
projektledare för utredning-
en.

– Det är en tajt tidplan då 
materialet ska vara samman-
ställt i augusti. Därför jobbar 
vi för högtryck just nu, säger 
Jenny Sallander.

Idag transporteras varm 
mat från Ale Matservice 
till samtliga äldreboenden i 
kommunen. Det fi nns dock 
ett undantag och det är nya 
Backavik i Nödinge som har 
eget tillagningskök.

– Tidigare fanns det en 
uttalad vilja och politisk 

målsättning att all mat till 
offentliga verksamheter, för-
skolor, skolor och äldrebo-
enden, skulle tillagas på Ale 
Matservice. Synsättet är an-
norlunda idag, vindarna har 
vänt, säger Boel Holgersson.

Mottagningskök
Utredningen ska belysa om 
det kan bli aktuellt med fl er 
tillagningskök eller att mot-
tagningskök ska tillämpas i 
framtiden.

– Med mottagningskök 
menas att kyld mat transpor-
teras från ett tillagningskök 
och sedan värms på plats i 
köket på äldreboendet när 

den ska ätas. I mottagnings-
köket kan man koka potatis 
och ris, göra sallader, tillaga 
efterrätter, baka bröd och så 
vidare, säger Jenny Sallan-
der.

Externa konsulter deltar 
i genomförandet av utred-
ningen för att bland göra 
måltidsobservationer på bo-
endena. 

– Vi kikar på en mängd 
olika faktorer och använder 
en modell för att kartlägga 
hela måltidsupplevelsen. Det 
handlar om mötet, rummet 
och maten, hur upplevelsen 
och känslan är. För att maten 
ska hamna i magen gäller det 

inte enbart att den smakar 
gott utan det är mycket runt 
omkring måltiden som mås-
te fungera. Personalen ger 
oss en väldigt bra respons i 
arbetet, säger Jenny Sallan-
der och fortsätter:

– All mat som serveras 
idag ska näringsberäknas och 
portionsstorlekarna ska ses 
över, det gäller även special-
kosterna.

Boel Holgersson har suttit 
med i nämnden sedan 2003 
och kan inte påminna sig 
att en sådan här djupgående 

utredning gjorts under den 
perioden.

– Nu gör vi en ordentlig 
genomsyn och det behövs. 
Utredningen ska också visa 
om det kan bli möjligt för 
utomstående att äta på våra 
boenden. Kanske kan det 
också bli aktuellt att servera 
fl era maträtter, att brukarna 
ges alternativ som de inte 
har idag.

– Syftet med utredningen 
är att belysa det vi gör bra 
idag och vad som kan bli bätt-
re. Vilka är våra framgångs-

faktorer? Förhoppningsvis 
ska vi kunna lära av varandra, 
om exempelvis Fridhem gör 
något bra så kan vi applicera 
det till övriga boenden. Ut-
redningen ska visa på alter-
nativ och konkreta förslag 
till förbättringar, kopplade 
till kostnadsberäkningar. 
Nämnden kommer att fatta 
beslut i höst och sedan får 
vi se i vilken takt vi genom-
för förändringarna, avslutar 
Boel Holgersson.

JONAS ANDERSSON

Magdalena Lindstrand, projektanställd dietist, Boel Holgersson, ordförande i Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden, samt Jenny Sallander, projektledare, diskuterar kring den utredning som just 
nu genomförs om en förbättrad matsituation inom äldreomsorgen.

Backavik är kommunens enda äldreboende med tillagningskök. 
Kanske kan det bli aktuellt med fler i framtiden?

– Ny utredning beställd
Vill förbättra maten inom äldreomsorgen
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Nästan alla gillar ...
16-17/8

Sveriges största visningshelg

NÖDINGE ALE TORG 12. TEL 0303-74 90 00 .WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

25% rabatt
på alla
 växter!

Erbjudandet gäller fredag den 6/6 - söndag den 8/6

Går ej att kombinera med andra erbjudanden


