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 Forord 

 

Dette er afrapporteringen af et uanmeldt tilsyn, som BDO har foretaget. 

 

Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering 
af madserviceleverandøren og tilsynets anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om 
tilsynsbesøget samt om køkkenet. 

 

Anden del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved henholdsvis interviews, obser-
vationer og gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra 
de indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der 
som nævnt fremgår indledningsvist i rapporten. 

 

Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med Hjørring Kommune. 

 

Sidst i rapporten findes kontaktoplysninger til BDO. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Birgitte Hoberg Sloth  Pernille Hansted 

Partner   Manager 
Mobil: 28 10 56 80  Mobil: 51 21 59 60   

Mail: bsq@bdo.dk  Mail: phd@bdo.dk  

Partneransvarlig  Projektansvarlig 

 

 

  

Tilsynet er altid udtryk for et 
øjebliksbillede og skal derfor  
vurderes ud fra dette. 

mailto:bsq@bdo.dk
mailto:phd@bdo.dk
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1. VURDERING 

1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING 

Det overordnede indtryk af madserviceleverandør Køkkenområdet Hjørring Kommune er, at der er tale om 
et køkken med  

 

Meget tilfredsstillende forhold 

 

Bedømmelsen er opnået, idet forholdene kan karakteriseres som gode og tilstrækkelige med få mangler, 
som relativt let vil kunne afhjælpes.   

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på anbefalinger givet ved det seneste tilsyn. Det er tilsynets vurdering, 
at Køkkenområdet har fokus på udvikling af samarbejdet i køkkenet og på at genetablere inddragelse af 
borgerne via menu-smagninger. 

Tilsynet vurderer, at Køkkenområdet efterlever Hjørring Kommunes Kvalitetsstandard, Godkendelsesdoku-
mentet og Anbefalingerne for den Danske Institutionskost i forhold til de tilbudte kostformer og diæter. 
Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes produktionen følger gældende anbefalinger og Hjørring Kom-
munes Kvalitetsstandard, samt at medarbejderne har kendskab til målgruppens behov. Det er tilsynets vur-
dering, at borgerne er tilfredse med maden, og at borgerne kender til køkkenets supplerende tilbud. Der er 
en problemstilling omkring borgere, der har valgt en leveringsform, der ikke passer til deres behov, og hvor 
der sker en kvalitetsforringelse af maden. 

Tilsynet vurderer, at Køkkenområdet efterlever Hjørring Kommunes Kvalitetsstandard og Anbefalingerne for 
den Danske Institutionskost i forhold til madens næringsindhold, dog udestår implementering af de seneste 
afprøvninger i forhold til Kost til Småtspisende samt færdiggørelse af opskrifter til Gratinkost. Det er tilsy-
nets vurdering, at der arbejdes relevant med at sikre det rette næringsindhold i maden. Menuplanenerne 
lever op til kravene i Godkendelsesdokumentet fra Hjørring Kommune i forhold til variation og alternative 
valgmuligheder. Nogle retters benævnelser tydeliggør ikke rettens hovedingredienser. Det er tilsynets vur-
dering, at opskrifterne er velfungerende. Medarbejderne kan redegøre for menuplanerne og deres funktio-
nalitet. Borgerne udtrykker generelt tilfredshed med menuplanen og madens kvalitet. Flere borgere peger 
dog samtidig på, at kartoflernes kvalitet ikke lever op til forventningerne. Ligeledes, at maden ikke smager 
af nok, samt at kødet er sejt. 

Tilsynet vurderer, at de kontrollerede portionsstørrelser lever op til kravene i Hjørring Kommunes kvalitets-
standard. Medarbejderne har kendskab til portionsstørrelserne, og hvorledes det sikres, at disse overholdes. 
Borgerne er tilfredse med portionsstørrelserne. Borgerne oplever ikke, at der er fejl i leverancerne. Det er 
tilsynets vurdering, at ikke alle opskrifter til Gratinkost er præcise. Køkkenet er i proces med at sikre ind-
holdet i opskrifterne. 

Tilsynet vurderer, at informationsmaterialet til borgerne lever op til kravene i Godkendelsesdokumentet. 
Der er flere medarbejdergrupper i køkkenet, der bidrager til vejledning af borgerne, alt efter hvad behovet 
er. Det er tilsynets vurdering, at borgerne er tilfredse med menuplanerne, kontakten til køkkenet og den 
vejledning, som de modtager. 

Tilsynet vurderer, at der er mulighed for tilkøb, og at Godkendelsesdokumentet opfyldes på dette område. 
Det er tilsynets vurdering, at der tilbydes faglig kvalificeret vejledning af ernæringsfagligt uddannede med-
arbejdere. Der er fokus på, at borgerne vejledes efter Anbefalingerne for den Danske Institutionskost, og 
der anvendes en faglig struktureret metode i vejledningen af borgerne. Halvdelen af borgerne husker at 
have modtaget vejledning i forhold til valg af kostform. 

Tilsynet vurderer, at der er fast struktur for vurdering af maden. 

Tilsynet vurderer, at der er foretaget brugertilfredshedsundersøgelser i henhold til Godkendelsesdokumen-
tets krav. Køkkenet arbejder med en systematisk opsamling af reklamationer og klager og en fast arbejds-
gang for behandling af disse. Der foretages øjeblikkelig fejlretning ved behov. Borgerne har ikke erindring 
om at være inddraget i undersøgelser af deres tilfredshed. Borgerne ved, hvordan der kan klages. 
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Tilsynet vurderer, at Køkkenområdet overholder Godkendelsesdokumentet i forhold til leveringstider, fre-
kvenser, til- og afbestilling samt forgæves gang. Medarbejderne har viden om retningslinjerne for levering 
af madservice til borgerne. Borgerne er tilfredse med leveringen, der beskrives som stabil. Medarbejderne 
afleverer maden efter borgernes ønsker. 

Tilsynet vurderer, at der er beredskabsplan for Køkkenområdet, samt at Hjørring Kommunes Kvalitetsstan-
dard overholdes i forhold til de ønskede kompetencer ved produktion af specialkostformer og diæter. Det 
er tilsynets vurdering, at der er en stabil medarbejdergruppe, der samarbejder på tværs af køkkenet. 

Tilsynet vurderer, at der er et bredt velfungerende tværfagligt samarbejde med andre faggrupper og funk-
tioner i Hjørring Kommune. Medarbejderne er velorienterede om forskellige fora, hvor det kan være væ-
sentligt, at køkkenet er repræsenteret. Det er tilsynets vurdering, at der er potentiale for at udvikle det 
gode samarbejde yderligere, særligt med hjemmeplejen i forhold til at sikre rette tilbud til borgerne. 

Tilsynet vurderer, at en borger oplever god hjælp af hjemmeplejen til at varme maden. De øvrige borgere 
klarer sig selv. 

 

BDO’s vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet 
gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, faglige an-
befalinger på området, kommunens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden 
og erfaring på området. 

1.2 TILSYNETS ANBEFALINGER 

Anbefalinger 

1. Tilsynet anbefaler, at de planlagte tiltag gennemføres i forhold til at opnå den rette energipro-
centfordeling i Kost til småtspisende samt sikring af alle opskrifter til Gratinkost. 

2. Tilsynet anbefaler, at menuplanerne udformes, så det er nemt for borgerne at afkode retternes 
indhold. 

3. Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på kartoflernes spisekvalitet. Dette på baggrund af tilsy-
nets afdækning hos borgerne sammenholdt med seneste brugerundersøgelse, der også havde kar-
tofler som et fokusområde. 

4. Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på yderligere at styrke det tværfaglige samarbejde med 
hjemmeplejen for derigennem at yde en endnu bedre støtte til borgerne. 
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2. OPLYSNINGER OM MADSERVICELEVERAN-
DØREN 

Oplysninger om Madserviceleverandøren og tilsynet 

Navn og Adresse: Køkkenområdet – M P Koefoedsvej 1, 9800 Hjørring 

Ledelse: Områdeleder Bjørn Jensen og Afdelingsleder Jane Maidlow 

Antal borgere, som er tilmeldt leverandøren: 1.053 borgere 

Leveringsform: Der leveres 7 gange pr. uge til middag eller aften ved levering af varmholdt mad og 1 
gang pr. uge ved kølemad. 

Dato for tilsynsbesøg: Den 10. august 2021 

Tilsynsresultatet baserer sig på følgende datagrundlag: 

• Interview med køkkenets afdelingsleder 

• Gennemgang af dokumentation med kostfaglige vejledere og afdelingsleder 

• Observationer i produktionen 

• Gruppeinterview med 2 kostfaglige vejledere – begge professionsbachelorer i ernæring og sund-
hed  

• Gruppeinterview med 3 medarbejdere - 1 køkkenleder og 2 ernæringsassistenter 

• Interviews af 8 borgere 

 

Tilsynet havde dialog med medarbejdere under rundgang i køkkenet. 

Tilsynet afsluttes med en kort tilbagemelding om tilsynsforløb og foreløbige udfordringer. 

Tilsynsførende:  

Pernille Hansted, Senior manager og økonoma/DP i ledelse 

Mette Aaltonen, Director og økonoma / HD 
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3. DATAGRUNDLAG 

3.1 OPFØLGNING PÅ FOREGÅENDE TILSYN 

Data 

 

LEDER 

Afdelingsleder oplyser, at der i forhold til tilsynets anbefaling omkring mærkning af den 
færdigpakkede mad nu er udviklet på etiketten, så der ikke længere fremgår ingredienser 
på etiketten, som ikke indgår i retten. Det har været en lang proces, men der er nu fun-
det en løsning, og etiketterne er rettet, så de stemmer med indholdet i pakkerne. Ved til-
synets besøg er etiketten udviklet, og implementering skal ske inden for den allernærme-
ste fremtid. 

Der er fulgt op på tilsynets anbefaling om, at vegetarmenu skal have det anbefalede næ-
ringsindhold. I den forbindelse er der ændret i og udviklet på opskrifterne. Der er afholdt 
kursus i forbindelse med udvikling af vegetar- og veganermenuerne for de relevante med-
arbejdere. Der er ligeledes udført forskellige afprøvninger i den forbindelse. Vegetarme-
nuen afprøves hver uge, og menuerne er fortsat under udvikling. Tilsynet forevises bereg-
ninger på vegetarkosten for en måned. Disse beregninger viser en god udvikling i nærings-
indholdet. Der er små marginaler, der kan justeres yderligere.  

Der er stort fokus på kommunikation om kvalitet i køkkenet, og der er afviklet to dages 
kurser om emnet. Dette er sat i værk, da det kan være vanskeligt for medarbejderne at 
drøfte kvaliteten af de produkter, som andre har produceret. Det har været en god pro-
ces, der fortsat arbejdes med.  

Der arbejdes med samarbejde mellem de forskellige teams i produktionen, og hvordan 
man kan hjælpe hinanden på tværs af teams. Der har også været kursus omkring dette 
tema. Der er plan for, at der i efteråret skal afholdes kursus i ledelse samt ledelse i te-
ams for teamkoordinatorerne. 

Køkkenet har plan om at genoptage arbejdet med brugerinddragelse i form af menu-
smagninger. Dette har tidligere været en stor succes, men det har været nødvendigt at 
stoppe arbejdet på grund af COVID-19 epidemien. Fremadrettet vil de hjemmeboende 
borgere blive inddraget via aktivitetscentrene. Dette på grund af, at meget få hjemmebo-
ende borgere møder op ved individuelle invitationer til menu-smagning i køkkenet. 

Der pågår arbejde med en tilbygning til køkkenet. Bygning skal rumme den kolde produk-
tion og administration, og lagerplads rykkes fra kælderen til stueplan. 

I forhold til COVID-19 epidemien oplever afdelingsleder, at køkkenet har klaret sig godt. 
Der er pt. ingen restriktioner i køkkenet. Der er fortsat håndsprit i bilerne. 

 

  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på anbefalinger givet ved det seneste tilsyn. 

Tilsynet vurderer, at Køkkenområdet har fokus på udvikling af samarbejdet i køkkenet og på at gen-
etablere inddragelse af borgerne via menu-smagninger. 
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3.2 ANBEFALINGER FOR DEN DANSKE INSTITUTIONSKOST OG HJØRRING KOMMU-
NES KVALITETSSTANDARD 

3.2.1 Kostformer og måltider 

Data 

 

LEDER 

Afdelingsleder oplyser, at der arbejdes efter Hjørring Kommunes kvalitetsstandard, her-
under Anbefalinger for den Danske Institutionskost. Der er tilbud om alle kost- og diætfor-
mer beskrevet i Godkendelsesgrundlaget. Hovedkostformen er Normalkost til ældre. Ca. 
1/3 af borgerne modtager Kost til Småtspisende eller diætformer med denne energipro-
centfordeling. Diæterne følger alle Anbefalingerne for Den Danske Institutionskost. Der er 
tilbud om de anbefalede modificerede konsistenser, dog er den bløde kost opdelt i to un-
dertyper: fin og grov. Afdelingsleder oplyser, at dette er valgt for at sikre, at alle borgere 
får et tilbud, der passer til deres behov. Der kan leveres alle dagens måltider i modifice-
ret konsistens. Der er tilbud om en række energiberigede produkter som supper, is, fro-
mager og proteindrikke. Borgerne kan desuden købe produkter til dagens øvrige måltider i 
form af fx øllebrød, madpakker, boller og kage mm. Ligeledes kan der købes gæsteme-
nuer. 

 

MEDARBEJDERNE 

Medarbejderne kan redegøre for de overordnede principper for kost til målgruppen, og de 
fremhæver det ernæringsmæssige indhold og vigtigheden af, at maden stimulerer de æl-
dres appetit. Medarbejderne forklarer, at de kostfaglige vejledere i køkkenet via nærings-
beregningerne sikrer, at maden passer til borgernes behov, og det er således medarbej-
dernes opgave at sikre, at opskrifterne følges. 

 

BORGERNE 

Borgerne er generelt tilfredse med maden.  En borger beskriver et kvalitetsproblem om-
kring kartoflerne, hvor der ligger vand i bakken efter opvarmning. Problemet skyldes 
sandsynligvis, at borger modtager varm mad til middag, og at denne mad gemmes og gen-
opvarmes om aftenen. Det er tilsynets vurdering, at der herved opstår kondensvand i bak-
ken. En anden borger fortæller også tilsynet, at maden leveres varm til frokost, men 
gemmes til aftensmaden, hvor den genopvarmes af hjemmeplejen. Begge borgere er be-
kendt med tilbuddet om varm levering om aftenen, og har således selv fravalgt den leve-
ringsform, der passer bedst til deres ønske om spisetidspunkt. Tilsynet drøfter de to ob-
servationer omkring genopvarmning af maden med kvalitetstab til følge med de to kost-
faglige vejledere. Vejlederne kan genkende problematikken med borgere, der modtager 
varm middagsmad, og så selv køler maden ned og varmer den om aftenen evt. bistået af 
hjemmeplejen. 

De fleste borgere, tilsynet besøger, oplyser, at de modtager Normalkost til ældre. En bor-
ger modtager Normalkost på grund af diabetes. En anden borger er meget svækket og kan 
ikke tygge på grund af vejrtrækningsproblemer. Borger modtager blød kost, og borger er 
meget tilfreds med dette. Borger har i en periode modtaget proteindrik, men dette er 
ikke længere nødvendigt, da borger er blevet vægtstabil. 

Borgerne oplever generelt, at madens næringsindhold passer til deres behov. En borger 
udtrykker tilfredshed og taknemlighed over, at der er et tilbud, der passer til netop bor-
gers problemstilling. En borger oplever at have tabt sig på det sidste, og borger mener at 
mangle proteiner, da borger er begyndt at træne. Tilsynet drøfter med borger, at borger 
kan tage kontakt til køkkenet for en løsning. 

Halvdelen af de borgere, som tilsynet besøger, modtager varm mad, heraf en om aftenen. 
De øvrige borgere oplyser, at deres mad leveres kold. Enkelte får andre tilbud leveret, så-
som dessert, proteindrik og madpakke til frokosten dagen efter. Alle borgere på nær en 
kender til køkkenets supplerende tilbud. En borger deler en hovedret med sin ægtefælle 
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fire dage om ugen. De øvrige dage spises fx øllebrød og koldskål. Borger finder, at det er 
for dyrt at købe mad hver dag. 

3.3 NÆRINGSSTOFSAMMENSÆTNING  

3.3.1 Energitrin og næringsstofberegninger 

Data 

 

OBSERVATIONER 

Tilsynet gennemgår næringsberegninger for Normalkost til ældre med de kostfaglige vej-
ledere, der oplyser, at opskrifterne er reguleret i forhold til stegefedt på panden, og i 
hvor høj grad dette optages i retten eller ej efter stegning, dette jf. tidligere drøftelser 
med tilsynet. Der indgår desuden mere fjerkræ i menuplanerne. Tilsynet ser næringsbe-
regninger for flere uger, disse overholder Anbefalingerne for den Danske Institutionskost. 
Dog ses beregninger for en uge, hvor man endnu ikke er helt i mål. 

Tilsynet forevises beregning for Kost til småtspisende. Der er fortsat et lidt for lavt fedt-
indhold i diæten. Tilsynet kan konstatere, at der er sket en positiv regulering i fedtind-
holdet over de seneste to år, men at man stadig mangler at komme helt i mål med dette.  

Der er nu udført afprøvning med at tilsætte 3 gram fedtstof til grøntsagerne, og dette vil 
medføre, at fedtenergiprocenten kommer på det anbefalede niveau. Disse opskrifter er 
klar til implementering over de næste måneder.  

 
LEDER 

Afdelingsleder oplyser, at maden planlægges ud fra en dagskost på 9000 kJ, og at der al-
tid er tilbud om to retter til hovedmåltidet. Der er tilbud om mellemmåltider, såsom 
kage, råkost og is. Det er de kostfaglige vejledere, der foretager næringsberegningerne. 

 
MEDARBEJDERNE 

Tilsynet drøfter en observation af manglende beregninger på opskrifter til gratinkosten i 
produktionen med de kostfaglige vejledere. De kender til, at nogle opskrifter ikke er helt 
færdige, men de oplyser, at gennemsnitsberegninger for gratinkost generelt opfylder An-
befalingerne for den Danske Institutionskost. Dette gælder også de øvrige konsistensjuste-
rede kostformer. Dog udestår også at opnå tilstrækkelig høj fedtenergiprocent for diæt-
formen Blødkost fin. Denne kostform reguleres i takt med den øvrige kost 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at Køkkenområdet efterlever Hjørring Kommunes Kvalitetsstandard, Godkendelsesdo-
kumentet og Anbefalingerne for den Danske Institutionskost i forhold til de tilbudte kostformer og diæ-
ter. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for, hvorledes produktionen følger gældende anbefa-
linger og Hjørring Kommunes Kvalitetsstandard, samt at medarbejderne har kendskab til målgruppens 
behov. 

Tilsynet vurderer, at borgerne er tilfredse med maden, og at borgerne kender til køkkenets supplerende 
tilbud. 

Tilsynet vurderer, at der er en problemstilling omkring borgere, som har valgt en leveringsform, der 
ikke passer til deres behov, og med kvalitetsforringelse af maden til følge. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at Køkkenområdet efterlever Hjørring Kommunes Kvalitetsstandard og Anbefalingerne 
for den Danske Institutionskost i forhold til madens næringsindhold, dog udestår implementering af de 
seneste afprøvninger i forhold til Kost til Småtspisende samt færdiggørelse af opskrifter til Gratinkost. 

Tilsynet vurderer, at der arbejdes relevant med at sikre det rette næringsindhold i maden. 
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3.4 PRODUKTION 

3.4.1 Råvarekvalitet, opskrifter, menuer, variation og madspild 

Data 

 

OBSERVATIONER 
Tilsynet gennemgår menuplaner for to måneder. Planerne fremstår varierede, sæsonbeto-
nede og tilpasset målgruppen. Menuplanerne er mærket med borgers navn og kost- eller 
diætform. Menuerne lever op til godkendelsesdokumentets krav. Tilsynet er oplyst, at 
borgernes diæter, så vidt det er muligt, følger hovedmenuplanen. 

Tilsynet bemærker, at menuplanen indeholder retter, hvor det ikke fremgår tydeligt, 
hvilke hovedingredienser retten består af, dette gælder fx Asiatisk kødgryde, Hvidløgsfri-
kadeller, Sjællandsk bøf, Amagergryde og Montebellokarbonade.  

Tilsynet gennemgår flere opskrifter udpeget af tilsynet. Opskrifterne fremstår gennemar-
bejdede og velegnede med tydelige angivelser af ingredienser og metodik. 

 

LEDER 

Afdelingsleder oplyser, at menuplanerne er rulleplaner for fire uger i fire sæsoner. Der er 
tilbud om ti retter til syv dage, og der kan samtidig udskiftes komponenter dagligt, fx kar-
tofler til stegte kartofler, ris eller kartoffelmos. Kogt grønt kan skiftets til blomkål, stegte 
grøntsager eller to slags råkost. Der foretages løbende justeringer i planerne. Der er faste 
standarder for sammensætningen af menuerne, og disse standarder sikrer variation for 
borgerne. Ligeledes indgår menu-bedømmelsens resultater også i sikringen af variation. 
Der inddrages forskellige ønsker og refleksioner, som medarbejderne opsamler i kontak-
ten med borgerne.  

Afdelingsleder oplyser, at man gerne vil købe lokalt, men at indkøbsaftalen selvfølgelig 
skal følges. Der er fokus på at anvende råvarer i sæson. Der arbejdes ikke med økologi. 
Der er netop udarbejdet udbud på råvarer i delaftaler. Der er overvejelser om at ned-
sætte forbruget af oksekød – dette af miljøhensyn.  

Afdelingsleder oplyser, at der arbejdes med madspild i produktionen, og man fx anvender 
grøntsagsskræller i supper og fond. Madspild opstår typisk i den mad, der er udportione-
ret. Leder oplyser, at madspildet tælles op, så der kan udføres justeringer. 

Køkkenet er godkendt af fødevareregionen.  

 

MEDARBEJDERNE  
Medarbejderne kan redegøre for menuernes sammensætning, og at der er et menu-ud-
valg, som udarbejder menuplanerne, og de kostfaglige vejledere deltager også i arbejdet. 
Flere af medarbejderne har tidligere deltaget i arbejdet. Medarbejderne oplever, at me-
nuerne passer til målgruppen, og at der er opmærksomhed på, at de er varierede.  

Medarbejderne beskriver, at der anvendes friske råvarer, dog købes frostgrønsager. Meget 
af maden produceres fra bunden, fx frugtgrød, fromager, sauce og kagecreme. Der købes 
hele kødstykker hjem, som Køkkenområdets slagtere forarbejder, og der bages hvidt brød 
og kager. Medarbejderne kender til indkøbsaftalerne. Medarbejderne er opmærksomme 
på, om varerne er friske og emballagen i orden ved modtagelsen. Der stilles krav til varer-
nes holdbarhed. Hvis en råvare ikke lever op til forventningen, foretages korrigerende 
handling via indkøberen.  

Medarbejderne redegør for, at der altid anvendes opskrifter i produktionen, og at ingen 
må producere mad uden opskrift. Der kan ikke afviges fra opskrifterne, da borger skal 
kunne regne med ingredienslisten på pakken. Der kan reguleres i mængderne, fx i forhold 
til krydderier. Hvis medarbejderne har idéer til en ændring af retten, skal der først fore-
tages en afprøvning. Medarbejderne oplyser, at en evt. overproduktion kan anvendes som 
lun ret på plejecentrene. Mad, der er udportioneret i enkeltportioner, er vanskelig at an-
vende. 

 



UANMELDT TILSYN 2021 KØKKENOMRÅDET HJØRRING KOMMUNE 

 

  
11 

BORGERNE 

Borgerne er generelt tilfredse med madens smag, og flere borgere roser maden. 3 ud af 8 
borgere kritiserer dog kartoflerne som værende ringe, ligesom der er ønske om at kunne 
fornemme sæsonen i kartoflerne. Tilsynet bemærker, at kartoflerne også var et fokusom-
råde i brugerundersøgelsen, som Køkkenområdet selv har foretaget. 

Borgerne er tilfredse med de retter, der tilbydes, ligesom de finder, at tilbuddet er varie-
ret, og at maden ser indbydende ud, når den leveres, og når den serveres – halvdelen af 
borgerne står selv for opvarmning og anretning. Borgerne finder, at maden smager og duf-
ter godt, dog synes tre borgere, at der mangler smag/salt. Halvdelen af borgerne finder, 
at kødet er sejt. En borger har tandproblemer, og borger mener derfor ikke, at det er 
køkkenets problem, at kødet opleves sejt. Tilsynet oplyser borger om, at køkkenet har til-
bud, der kan gøre det lettere for borger at spise. 

3.5 PORTIONSSTØRRELSER  

3.5.1 Portionsstørrelser 

Data 

 

OBSERVATIONER 

Tilsynet udtager tre stikprøver af forskellige færdigpakkede retter fra kølelagret. Alle tre 
retter vejes og passer til portionsstørrelserne angivet i Kvalitetsstandarden. 

Tilsynet observerer udportionering af madportioner til madservice. Medarbejderne ved 
udportioneringsbåndet kan redegøre for, hvorledes de sikrer den rette portionsstørrelsen. 

Tilsynet observerer produktion af Gratinkost. Medarbejderen har stor erfaring i produk-
tion af denne diættype. Tilsynet bemærker, at to opskrifter på Gratinkost ikke er præ-
cise, idet der fx er angivet den del af retten, der kommer fra køkkenets slagter (Delop-
skrift), mens der for den videre forarbejdning kun er angivet forholdet mellem væske og 
æg, men ikke en præcis opskrift. Således er opskrifterne heller ikke næringsberegnet. Ef-
terfølgende forevises tilsynet andre opskrifter til diætformen, hvor der er foretaget præ-
cise angivelse af mængden af væske og æg samt beregning. Tilsynet oplyses om, at køk-
kenet er i proces med, at alle opskrifter gennemtestes og løbende skrives ind og bereg-
nes.  

 

LEDER 

Leder oplyser, at portionsstørrelserne følger kvalitetsstandarden. Der anvendes fx sauce-
dispenser. Første portion vejes altid, og der foretages kontrolmålinger undervejs.  

 
MEDARBEJDERNE 

Medarbejderne kan redegøre for arbejdet med portionsstørrelserne. Medarbejderne be-
skriver det forskellige udstyr, der benyttes til at sikre den rette afmåling. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at menuplanenerne lever op til kravene i Godkendelsesdokumentet fra Hjørring Kom-
mune i forhold til variation og alternative valgmuligheder. 

Tilsynet vurderer, at nogle retters benævnelser ikke i tilstrækkelig grad tydeliggør rettens hovedingre-
dienser. 

Tilsynet vurderer, at opskrifterne er velfungerende. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne kan redegøre for menuplanerne og deres funktionalitet. 

Tilsynet vurderer, at borgerne generelt udtrykker tilfredshed med menuplanen og madens kvalitet. 
Flere borgere peger dog samtidig på, at kartoflernes kvalitet ikke lever op til forventningerne. Ligele-
des, at maden ikke smager af nok, samt at kødet er sejt. 
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BORGERNE 

Borgerne synes generelt, at portionsstørrelserne er tilpas. En borger deler med sin ægte-
fælle, mens en anden deler med katten. En borger gemmer desserten til senere. Kun en 
borger finder, at portionen er lidt for stor. De fleste borgere oplever, at portionsstørrel-
serne er ens fra dag til dag, mens to borgere oplever, at de er svingende. Borgerne ople-
ver ikke, at der mangler komponenter ved levering af maden. Tilsynet bliver bedt om at 
åbne en portion mad, da borger oplever, at pakkerne er meget hårdt svejset i filmen. Til-
synet finder, at pakken er, som det kan forventes. Tilsynet oplyses om, at borger gemmer 
den varme mad og genopvarmer den senere. Det er tilsynets vurdering, at denne dobbelt 
opvarmning muligvis gør det vanskeligere at åben pakken. 

3.6 KVALITETSARBEJDET 

3.6.1 Informationsmateriale og generel vejledning 

Data 

 

OBSERVATION 
Tilsynet forevises Køkkenområdets informationshæfte, som udleveres til borgerne i op-
starten af leveringen. Hæftet præsenterer Køkkenområdets tilbud for borgerne på en in-
formativ måde tilpasset målgruppen. Materialet lever op til kravene i Godkendelsesdoku-
mentet. Menuplanen uddeles til borgerne af chaufføren. Menuplanen findes i to varianter, 
en når borger selv vælger ved afkrydsning, og en når borger ikke ønsker eller er i stand til 
at foretage et valg. 

Borgerne vejledes i informationsfolderen om opvarmning af kølemad, og medarbejderne 
viser ligeledes ved første levering, hvordan maden opvarmes. Der er desuden tilbud om 
telefonisk vejledning. 

 

LEDER 

Afdelingsleder oplyser, at det er de administrative medarbejdere, der svarer telefonen. 
Er der behov for opfølgning eller vejledning, er det de kostfaglige vejledere, der er i kon-
takt med borgerne. Der følges altid op i forhold til nye borgere efter fire til fem uger. Er 
der tale om særlige diæter eller kost med modificeret konsistens, er der er kontakt med 
borger med det samme. 

 

MEDARBEJDERNE 

De kostfaglige vejledere fortæller, at produktionsmedarbejderne kører mad ud til bor-
gerne i dagtimerne. Hvis medarbejderne observerer en problemstilling omkring borgers 
mad, videreformidler medarbejderne dette til de kostfaglige vejledere. Det er vejleder-
nes oplevelse, at de har gode muligheder for at svare på borgernes spørgsmål, når bor-
gerne henvender sig telefonisk. 

 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at de kontrollerede portionsstørrelser lever op til kravene i Hjørring Kommunes kvali-
tetsstandard. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har kendskab til portionsstørrelserne, og hvorledes det sikres, at 
disse overholdes. 

Tilsynet vurderer, at borgerne er tilfredse med portionsstørrelserne. Borgerne oplever ikke, at der er 
fejl i leverancerne. 

Tilsynet vurderer, at nogle opskrifter til Gratinkost ikke er præcise. Køkkenet er i proces med at sikre 
opskrifterne. 
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Medarbejderne i produktionen oplyser, at det i hverdagene er de administrative medar-
bejdere, der svarer telefonen, mens det om aftenen og i weekenderne er medarbejderne 
fra produktionen. Medarbejderne oplever, at der ved levering ikke er så meget tid til at 
tale med borgerne, men at borgerne kan spørge om maden, imens medarbejder fx åbner 
emballagen. 

 

BORGERNE 

Borgerne er generelt meget tilfredse med informationen fra køkkenet, men de har gene-
relt svært ved at huske, om der er udleveret informationsmateriale. Nogle borgere støt-
ter sig til pårørende, og det er de helt tilfredse med. En borger husker at have modtaget 
velkomstfolderen, og borger mener også at have fået en senere. Borger er meget tilfreds. 
En borger føler sig ikke informeret, men borger mener, at der er oplysninger på menupla-
nen ved særlige lejligheder. De fleste borgere har svært ved at svare på spørgsmål om 
materialet. 

Borgerne er meget tilfredse med menuplanerne. En borger anvender ikke menuplan, men 
får sin mad uden at vælge selv. De øvrige borgere fortæller om forskellige udgangspunk-
ter for deres valg fra menuen: 

• Saucen 

• Konsistensen (tyggevenligt) 

• Fravalg baseret på erfaring med retten 

• Tilvalg baseret på erfaring med retten  

 

Borgerne oplever at have en god kontakt til køkkenet og medarbejderne. En borger for-
tæller, at det altid er en pårørende, der ringer til køkkenet, men borger taler med med-
arbejderne, når maden leveres. To borgere mener ikke at have modtaget egentlig vejled-
ning, mens tre borgere er meget tilfredse med vejledningen. 

 
3.6.2 Årets fokusområde; Diætvejledning og tilkøb 

 
Data 

 

LEDER 

Der er mulighed for forskellige tilkøb ud over de retter, der fremgår af menuplanerne.  

Afdelingsleder oplyser, at det er de kostfaglige vejledere, der begge er professionsbache-
lorer i Sundhed og ernæring, der vejleder om diæter. De kostfaglige vejledere besøger i 
nogle tilfælde borgerne, og de kan bede om lov til at kontakte læge, sygehus, hjemme-
pleje og pårørende. Der foretages ikke vejledning i alternative kostformer, som fx for-
skellige udelukkelseskostformer eller alternative diæter. I tilfælde, hvor borger efter-
spørger diæter, der ikke er beskrevet i de officielle anbefalinger, efterspørges retnings-
linjer fra borgers læge. I forhold til udvikling på det diætetiske område oplyser afdelings-
leder, at der arbejdes med proteinberigelse af de konsistensmodificeret diætformer. Her-
under udvikling af kager, lagkager og småkager. Der er ønske om at udvikle yderligere på 
udvalget af tilkøbsvarer. 

 

 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at informationsmaterialet til borgerne lever op til kravene i Godkendelsesdokumen-
tet. 

Tilsynet vurderer, at der er flere medarbejdergrupper i køkkenet, der bidrager til vejledning af bor-
gerne, alt efter hvad behovet er. 

Tilsynet vurderer, at borgerne er tilfredse med menuplanerne, kontakten til køkkenet og den vejled-
ning, som de modtager. 
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MEDARBEJDERNE 

De kostfaglige vejledere uddyber deres uddannelsesbaggrund, som er inden for to forskel-
lige retninger: Sundhedsfremme og forebyggelse samt Klinisk diætist. 

Vejlederne fortæller, at nye borgere bliver tilmeldt online, og såfremt borger bestiller 
Normalkost (Almindelig kost) følges der op af vejlederne fem uger efter opstart med mad-
service. Ved diæt eller allergidiæt kontaktes borger med det samme af de kostfaglige 
vejledere. Ved opfølgningen spørges ind til portionsstørrelse, som en afdækning af appe-
tit, og særligt i forhold til kødportionen. Der spørges til vægttab, funktionsniveau og til-
fredshed. Ved behov vejledes borger i at overgå til fx Kost til småtspisende. Der arbejdes 
efter NCP: Nutrition Care Proces and Model, ligesom journalnotatet udformes efter denne 
model. Der anvendes et skema som retningslinje for medarbejdernes spørgsmål. Skemaet 
ligger i omsorgssystemet, og det benyttes også af sundhedscentrets diætister. 

Medarbejderne fortæller borgerne om de forskellige kostformer, og de beskriver for bor-
gerne, hvordan maden produceres, så borgerne forstår, at maden er lavet af helt almin-
delige ingredienser. Dette gælder fx gratinkosten. Ved besøg hos borger kan der fx vises 
billeder af maden. 

De kostfaglige vejledere efterspørger lægeerklæring, hvis der efterspørges diæter og 
kostformer, der ikke indgår i Anbefalingerne for den Danske Institutionskost.  

For borgere, hvor der er tale om, at de ikke bryder sig om en ingrediens eller en ret, op-
fordres de til selv at vælge uden om disse retter på menuplanen. 

De kostfaglige vejledere oplever, at borgerne generelt følger deres vejledning. Dog er der 
nogle områder, hvor det er vanskeligt. Dette gælder fx for ægtepar, hvor mange deler en 
portion, idet de finder, at prisen for to portioner er for høj. De kostfaglige vejledere op-
lever desuden, at der er en problemstilling i, at borgerne selv vælger kostform i opstarten 
af leveringen. Det er de kostfaglige vejlederes oplevelse, at en del borgere har behov for 
et mere energitæt tilbud, end det de selv vælger, og at det kan være svært at ændre se-
nere. 

 

BORGERNE 
Halvdelen af borgerne kan huske at have modtaget vejledning enten på hospitalet eller af 
køkkenet i forhold til valg af kostform. En borger spiser en konsistensjusteret diæt, mens 
de øvrige borgere ikke modtager diæt eller en særlig kostform. En borger ønsker ikke 
kommunens indblanding i, hvad borger spiser. Borgerne er trygge ved den vejledning, der 
er tilbud om. De fleste borgere har kendskab til de forskellige valgmuligheder i køkkenets 
sortiment. 

 
 
 
  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er mulighed for tilkøb, og at Godkendelsesdokumentet opfyldes på dette om-
råde. 

Tilsynet vurderer, at der tilbydes faglig kvalificeret vejledning af ernæringsfagligt uddannede medarbej-
dere. 

Tilsynet vurderer, at der er fokus på, at borgerne vejledes efter Anbefalingerne for den Danske Instituti-
onskost. 

Tilsynet vurderer, at der anvendes en faglig struktureret metode i vejledningen af borgerne. 

Tilsynet vurderer, at halvdelen af borgerne husker at have modtaget vejledning i forhold til valg af kost-
form. 
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3.6.3 Metoder og systematik i kvalitetsarbejdet 

Data 

 

LEDER 

Afdelingsleder oplyser, at der arbejdes med fast menubedømmelse. Det er ledelsen og to 
til tre medarbejdere og elever, der deltager i menubedømmelse hver torsdag. Der arbej-
des ikke længere efter et fast skema, men med en helhedsvurdering af menuerne. Vurde-
ringen skrives ned og deles med de øvrige medarbejdere. Der er generelt fokus på kvali-
tet og kommunikation, så medarbejderne kan bidrage på tværs af køkkenet. De faste me-
toder, der er med til at sikre kvaliteten, er menubedømmelse, næringsberegninger og op-
skrifter med velafprøvede metodikker. Der er fokus på hele tiden at arbejde smartere og 
at sikre gode arbejdsgange. 

 

MEDARBEJDERNE 

Medarbejderne i produktionen fortæller, at der altid er flere, der smager på maden, og 
man drøfter madens kvalitet, indtil man er enige. Medarbejderne kan redegøre for menu-
bedømmelsen, og at de til tider inviteres med. Det er ledelsen, der har sidste ord i for-
hold til madens kvalitet. 

Ved menu-bedømmelsen aftales, hvilke forandringer der evt. skal foretages i forhold til 
en ret. Der udføres test inden næste produktion af den pågældende ret. 

3.7 BORGEROPLEVET KVALITET 

3.7.1 Køkkenets arbejdet med borgeroplevet kvalitet 

Data 

 

LEDER 

Siden seneste tilsyn er der afholdt to brugerundersøgelser. Tilsynet er forevist undersø-
gelserne. Leder oplyser, at der udvælges temaer for undersøgelserne, således går bruger-
undersøgelserne ikke på den generelle tilfredshed, men på udvalgte temaer, som f.eks. 
leveringsform, klimavenlig mad og stivelseholdige produkter. Afdelingsleder oplyser, at 
der udføres brugerundersøgelse ca. en gang om året, og at denne kan suppleres med en 
postkortundersøgelse, hvor der blot skal markeres med få kryds. 

Henvendelser fra borgerne registreres i Master Cater Systemet, herunder også reklamatio-
ner og klager. Der har været én klage siden seneste tilsyn. Tilsynet er forevist klagen.  

Ved fejl i leveringen tilbydes øjeblikkelig fejlretning, hvis borger har behov for dette. 

Leder oplyser, at der er få pakkefejl, idet der er mange kontroller fra udportionering til 
levering. Ved gentagelser foretages konkret opfølgning og fejlsøgning. 

 

MEDARBEJDERNE 

Medarbejderne har kendskab til, at der udsendes brugerundersøgelser jævnligt. Der er 
også borgere, der ringer, hvis de har noget på hjertet eller siger noget til medarbejderne 
ved madlevering.  

 

BORGERNE 

Kun en borger kan huske at havde fået tilbud om at deltage i en brugerundersøgelse. Bor-
ger deltog ikke, og fortryder det, fordi køkkenet fortjener ros for den dejlige sauce. De 
øvrige borgere mener ikke at have været indbudt til at deltage. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er en fast struktur for vurdering af maden. 
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Borgerne oplever ikke at have indflydelse, men borgerne udtrykker også, at det ikke er 
noget de efterspørger. En borger vil dog gerne have indflydelse på kartoflernes kvalitet.  

Næsten alle borgerne har kendskab til, hvordan de kan klage, hvis de har behov for det. 

3.8 LEVERING 

3.8.1 Frekvens, forgæves gang og afmelding af maden 

Data 

 

LEDER 
Afdelingsleder oplyser, at der ved akut behov kan leveres mad samme dag, hvis bestilling 
sker inden klokken 9. 

Køkkenområdet overholder Godkendelsesdokumentets krav i forhold til leveringsfrekvens, 
til– og afmelding samt alternativ leveringsadresse ved levering af varm mad. Der tages 
kontakt til borger, hvis der er forsinkelse på mere end 30 minutter. Afdelingsleder oply-
ser, at der ved forgæves gang først søges kontakt til borger via telefonen, og at medar-
bejder derefter kontakter køkkenets administration. Administrationen tager kontakt til 
hjemmeplejen.  

Køkkenet aflyser aldrig leveringen af mad. 

Medarbejderne sidemandsoplæres i kontakt til borgerne. Næsten alle køkkenets medar-
bejdere er trænet i at have telefonisk kontakt til borgerne. 

 
MEDARBEJDERNE 

Medarbejderne kan redegøre for en god kontakt til borgerne, og de kender til tavsheds-
pligten og kan redegøre for betydningen af denne. Man drøfter oplevelser og overvejelser 
med kollegaer i forhold til borgerkontakten, men de er meget opmærksomme på ikke at 
overskride tavshedspligten. Medarbejderne oplyser, at der er mulighed for at modtage 
krisehjælp, hvis nogen udsættes for ubehagelige oplevelser under kontakten til borgerne. 

Medarbejderne er iført uniform, når de leverer mad til borgerne, og de bærer dertil id-
kort. 

Medarbejderne kan redegøre for, hvordan korrekt levering foretages i borgernes hjem, jf. 
Godkendelsesdokumentets krav. 

Medarbejderne kan redegøre korrekt for temperaturkrav, egenkontrol og handlinger ved 
forgæves gang. 

 
BORGERNE 

Borgerne oplyser, at maden kommer til tiden, og borgerne er tilfredse med leveringen. En 
borger oplever, at intervallet, maden leveres i, er for stort, Borger beskriver et interval, 
der er inden for Godkendelsesdokumentets rammer. Borgerne oplever ikke, at der er for-
sinkelser i leveringen. Borgerne fortæller, at medarbejderne er hjælpsomme og placerer 
maden, som borgerne ønsker det. Ingen af borgerne har behov for levering på en alterna-
tiv adresse som fx et aktivitetscenter. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er foretaget brugertilfredshedsundersøgelser i henhold til Godkendelsesdoku-
mentets krav. 

Tilsynet vurderer, at køkkenet arbejder med en systematisk opsamling af reklamationer og klager og en 
fast arbejdsgang for behandling af disse. 

Tilsynet vurderer, at der foretages øjeblikkelig fejlretning ved behov. 

Tilsynet vurderer, at borgerne ikke har erindring om at være inddraget i undersøgelser af deres tilfreds-
hed. Borgerne ved, hvordan der kan klages. 



UANMELDT TILSYN 2021 KØKKENOMRÅDET HJØRRING KOMMUNE 

 

  
17 

Få borgere har haft behov for at afmelde maden, og i de få tilfælde har det fungeret 
godt. 

3.9 BEREDSKAB, KOMPETENCER OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

3.9.1 Beredskab og kompetencer  

Data 

 

OBSERVATION 

Tilsynet er forevist køkkenets beredskabsplan. Planen er opdelt i to faser: Den akutte 
fase og Nødproduktionsfasen.  

Afdelingsleder oplyser, at akutte situationer med fx sygdom kan dækkes af eget perso-
nale. Dette på grund af, at der kan trækkes kørselsafløsere ind, så køkkenets egne med-
arbejdere kan koncentrere sig om produktion af mad. Ligeledes er det muligt at skubbe 
produktion til andre tidspunkter eller dagen efter. 

Der er udelukkende ansat faglært personale i produktionen, som enten er ernæringsfag-
ligt og gastronomisk uddannet. Der er følgende faggrupper repræsenteret i køkkenet; 
økonoma, diætist, kok, slagter, bager samt køkkenmedhjælper samt 28 kørselsafløsere, 
der hovedsalig kører aften og weekend. 

Det er ernæringsassistenter, der producerer diæter og specialkost. Det er professionsba-
chelorerne, der næringsberegner opskrifter og menuer. 

 

MEDARBEJDERNE 

Medarbejdernes kendskab til kvalitetsstandarden sikres via løbende dialog. 

Kompetenceudvikling af medarbejderne sikres via forskellige kursustilbud og sidemands-
oplæring. Der har været undervisning i kommunikation, egenkontrol og vegetarkost, og 
der har været sidemandsoplæring ved slagter og bager. 

Medarbejderne har kendskab til Hjørring Kommunes kvalitetsstandard. Medarbejderne op-
lever, at de har de nødvendige kompetencer i forhold til deres opgaver. 

Medarbejderne fortæller, at der er forskellige tilbud om kompetenceudvikling, men at de 
kunne anvende det mere. Medarbejderne oplever, at lederne opfordrer til, at medarbej-
derne kompetenceudvikler sig. 

 

  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at Køkkenområdet overholder Godkendelsesdokumentet i forhold til leveringstider, 
frekvenser, til- og afbestilling samt forgæves gang. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne har viden om retningslinjerne for levering af madservice til bor-
gerne. 

Tilsynet vurderer, at borgerne er tilfredse med leveringen, der beskrives som stabil. Medarbejderne af-
leverer maden efter borgernes ønsker. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er beredskabsplan for Køkkenområdet. 

Tilsynet vurderer, at Hjørring Kommunes Kvalitetsstandard overholdes i forhold til de ønskede kompe-
tencer ved produktion af specialkostformer og diæter. 
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3.9.2 Samarbejde i køkkenet 

Data 

 

LEDER 
Afdelingslederen fortæller, at der er en lav udskiftning i medarbejdergruppen, og på det 
seneste har der været nogen afgang til efterløn/pension. Det er en meget stabil medar-
bejdergruppe. Sygefraværet ligger på ca. 2,9%. I køkkenet samarbejder alle medarbejder-
grupper.  

 

MEDARBEJDERNE 

Medarbejderne fortæller, hvordan de samarbejder med bageren, slagterne og de kostfag-
lige vejledere. 

 

3.9.3 Årets fokusområde: Tværfagligt samarbejde 

Data 

 

LEDER 

Der samarbejdes med hjemmeplejen ved fx møder og borgerkonferencer. Der samarbej-
des med fysio- og ergoterapeuter i forhold til borgere under genoptræning. Ergoterapeu-
ter inddrages i vurdering af konsistensvurdering. Køkkenets diætist deltager i samarbejde 
i regionen. 

Leder deltager sammen med de administrative medarbejdere i møder med aktivitetscen-
ter og hjemmeplejen. Der arbejdes med selvvisitering i Hjørring Kommune, så der er der-
for mindre samarbejde med visitationen. Der er således ikke en faglig vurdering af bor-
gernes behov omkring kosten inden opstart. Der er kontakt til visitationen, hvis der er fejl 
i en ansøgning. Hjemmeplejen kontakter køkkenet, hvis de observerer et særligt behov 
hos en borger. Det er ofte køkkenets medarbejdere, der fanger problematikker under le-
vering af maden til borgeren. 

 
MEDARBEJDERNE 

De kostfaglige vejledere fortæller, at der samarbejdes med hjemmeplejen, som oftest 
når et problem er opstået omkring borgers mad. Det er medarbejdernes ønske, at der 
skabes en tidligere kontakt, og hvor COVID-19 epidemi nu er overstået, ønsker de at del-
tage i borgerkonferencer. 

De kostfaglige vejledere oplyser, at de gerne vil komme oftere i hjemmeplejen, så de kan 
præsentere forskellige kosttyper og leveringsformer. Der er allerede undervisning i dys-
fagi, hvor en af kostvejlederne deltager sammen med ergoterapeut, omsorgstandpleje og 
diætist fra sundhedscentret. Kostvejlederne har adgang til omsorgssystemet, og de kan 
derigennem se ergoterapeuternes, hjemmeplejens og fysioterapeuternes notater. Der er 
en gang imellem kontakt til visitationen, hvis borger ikke selv kan foretage selvvisitation. 

Der samarbejdes med diætisterne på sundhedscentret, og der er møde hver 3. måned om 
generelle forhold. Der sikres opfølgning fx på borgere, der har været på aflastningsop-
hold, og som ikke skal have mad fra køkkenet efterfølgende. Der er kontakt til fysiotera-
peuter, og medarbejderne oplever, at der er kommet mere opmærksomhed på, at ernæ-
ring har betydning for effekten af træning. I efteråret skal der afholdes møde med fysio-
terapeuterne om samarbejdet og køkkenets tilbud. 

Kostvejlederne oplever, at der er et velfungerende tværfagligt samarbejde. Det største 
problem er, om kontakten skabes i rette tid.  

Køkkenet samarbejder med hjemmeplejen ved forgæves gang via køkkenets administra-
tive medarbejdere. Medarbejderne har kendskab til organiseringen af det tværfaglige 
samarbejde uden for køkkenet. 

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er en stabil medarbejdergruppe, der samarbejder på tværs af køkkenet. 
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BORGERNE 

En borger modtager hjælp dagligt til at få varmet maden. Hjælpen er god, og borger op-
lever, at hjemmeplejens medarbejdere er meget opmærksomme på, om borger spiser sin 
mad. En anden borger fortæller, at hjemmeplejen hjælper, når borger er syg. De øvrige 
borgere har ikke behov for hjælp. Borgerne sørger selv for mellemmåltider, dog oplever 
en borger, at hjemmeplejen altid spørger, om borger har behov for noget at drikke eller 
en snack. 

  

Tilsynets vurdering 

Tilsynet vurderer, at der er et bredt velfungerende tværfagligt samarbejde med andre faggrupper og 
funktioner i Hjørring Kommune. 

Tilsynet vurderer, at medarbejderne er velorienterede om forskellige fora, hvor det kan være væsent-
ligt, at køkkenet er repræsenteret. 

Tilsynet vurderer, at der er potentiale for at udvikle det gode samarbejde yderligere, særligt med 
hjemmeplejen i forhold til at sikre rette tilbud til borgerne. 

Tilsynet vurderer, at en borger oplever god hjælp af hjemmeplejen til at varme maden. De øvrige bor-
gere klarer sig selv. 
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4. TILSYNETS FORMÅL OG METODE 

4.1 FORMÅL 

Tilsynet er tilrettelagt på baggrund af Hjørring Kommunes Kvalitetsstandard vedtaget 14. november 
2018, Godkendelsesdokument - Frit valg inden for madservice, Servicelovens § 83 og Anbefalingerne 
for den Danske Institutions Kost. 

 

Tilsynene skal bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem 
gældende lovgivning, madserviceleverandørens referenceramme, og den praksis der er  omkring mad og 
måltider i Hjørring Kommune. 

BDO’s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående materiale og retningslinjer på området, og 
omfatter tilsynet med de organisatoriske, ernærings-, produktions- og leveringsmæssige forhold for det 
enkelte køkken. Tilsynet sætter fokus på både den kostfaglige udførsel, og hvordan der arbejdes med 
den borgeroplevede kvalitet. Der er borgerinddragelse i form af interview. 

Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældreområdet og det socialfaglige 
område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring 
gå op i en højere enhed.  

Fødevarehygiejnisk og økonomisk tilsyn dvs. tilsynet med overholdelse af fødevarelovgivningen i pro-
duktion og levering samt med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med kom-
munen ikke i BDO’s tilsyn. BDO vurderer ikke den kulinariske kvalitet ved smagning.  

4.2 METODE 

BDO’s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager af-
sæt i en anerkendende konstruktiv tilgang. 

Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der 
virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets res-
sourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden, der anvendes, er særligt velegnet til det fremadrettede ar-
bejde med at få overensstemmelse mellem borgernes ønsker og forventninger og medarbejdernes og le-
delsens muligheder og rammer. 

Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er strukture-
ret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, tager ud-
gangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner.  

De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gen-
nemgang af dokumentation. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om 
og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som borgerne modtager fra kommunen. 

Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumenta-
tion samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold 
på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 
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4.3 VURDERINGSSKALA 

BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala: 

 

Samlet vurdering 

1 - Særdeles tilfredsstillende  

• Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende opnås, når forholdende kan karakteriseres som fremra-
gende og eksemplariske, og hvor tilsynet har konstateret ingen, få eller mindre væsentlige 
mangler, som let vil kunne afhjælpes. 

• Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbefalinger. 

2 – Meget tilfredsstillende 

• Bedømmelsen meget tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres ved at være 
gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne 
afhjælpes.   

• Det meget tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

3 - Tilfredsstillende 

• Bedømmelsen tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige, og 
hvor der er konstateret flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats.   

• Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. 

4 – Mindre tilfredsstillende 

• Bedømmelsen mindre tilfredsstillende opnås, når forholdene på flere områder kan karakterise-
res som utilstrækkelige, og hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som det 
vil kræve en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe.  

• Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling om udar-
bejdelse af handleplan. 

5 – Ikke tilfredsstillende 

• Bedømmelsen ikke tilfredsstillende opnås, når forholdene generelt kan karakteriseres som util-
strækkelige og uacceptable, og hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som 
det vil kræve en radikal indsats at afhjælpe.  

• Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om, at problemområ-
derne håndteres i umiddelbar forlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, even-
tuelt i samarbejde med forvaltningen.  

• Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen. 

4.4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE 

Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende på det tidspunkt, 
hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt, hvor der er mulighed for 
dialog med medarbejderne.  

 

Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle 
kvalitetsstandarder, vejledninger og politikker, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysnin-
ger fra kommunens hjemmeside kan have indgået i det konkrete tilsyn.  
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De uanmeldte tilsyn gennemføres af en tilsynsførende, som har uddannelse inden for fødevareproduktion, 
ledelse og/eller en ernæringsfaglig baggrund. 

Interview med borgerne gennemføres af en tilsynsførende, som har en sundhedsfaglig uddannelse. 
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5. HØRINGSSVAR 

Hermed Køkkenområdets kommentarer til tilsynsrapporten: 
 
Faktuelle fejl og opklarende informationer 
 
1.1 stk. 3. ”Der er en problemstilling omkring borgere, der anvender en leveringsform, der ikke passer til de-
res behov, og hvor der sker en kvalitetsforringelse af maden.” 
Vi vurderer det relevant at supplere problemstillingen med information om, hvorvidt de konkrete borgere har 
truffet et aktivt og oplyst valg om levering til middag, trods de spiser maden om aftenen. Det fremgår af tilsy-
net, at de pågældende er bekendte med vores tilbud om varm aften levering.  
 
3.9.3 stk. 2. Her fremgår det at kostvejledere har adgang til udskrivelsesrapporter fra sygehus. Dette er ikke 
korrekt. 
 
 
Køkkenområdets kommentarer til tilsynets anbefalinger:  
 
1. Tilsynet anbefaler, at de planlagte tiltag gennemføres i forhold til at opnå den rette 
energiprocentfordeling i Kost til småtspisende samt sikring af alle opskrifter til Gra-
tinkost. 
 
Vi har været i en længere proces, for at nå det anbefalede fedtenergi indhold på 50%, vores 
fokus har været at sikre en fortsat høj gastronomisk kvalitet, i forbindelse med det øgede 
fedtindhold, for at sikre effekt. Tilretning af opskrifter og tilsætningen af de 3 gr. fedtstof til 
grøntsagerne, sikrer at vi opnår den anbefalede fedtenergi procent. Vi er i dialog med vores 
softwareleverandør, med henblik på en hurtigere løsning end manuel tilretning af alle op-
skrifter og dette vil blive fuldt implementeret hurtigst muligt. 
 
De mangel behæftede opskrifter på gratinkost, er i proces med tilretning. 
 
 
2. Tilsynet anbefaler, at menuplanerne udformes, så det er nemt for borgerne at af-
kode retternes indhold. 
 
Vi sætter pris på at der rejses en opmærksomhed, men det er ikke en problemstilling vi har 
oplevet. Vores vurdering er at borgerne ikke har vanskeligt ved at afkode indholdet i menu-
planen. Skulle der hos den enkelte borger opstå tvivl, har borgerne mulighed for at kontakte 
køkkenet telefonisk, eller spørge medarbejderen i forbindelse med den daglige eller ugent-
lige levering. Alternativt er informationerne tilgængelige på vores hjemmeside. Beskrivel-
serne på vores menuplan adskiller sig ikke fra normen på området, og retternes benæv-
nelse har indgået i vores menuplaner i en mange år. Uagtet dette vil vi selvfølgelig drøfte 
emnet på vores kommende kvalitetsudvalgsmøde. 
 
 
3. Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på kartoflernes spisekvalitet. Dette på bag-
grund af tilsynets afdækning hos borgerne sammenholdt med seneste brugerunder-
søgelse, der også havde kartofler som et fokusområde. 
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Vi arbejder løbende med at udvikle og forbedre Køkkenområdets madservice. Vi har i vores 
kvalitets arbejde ikke oplevet afvigende kvalitet af kartofler. 
 
Seneste brugerundersøgelse har ikke haft kartofler som et decideret fokusområde. Formå-
let med undersøgelsen var at indsamle viden om baggrunden for den valgte leveringsform, 
betydningen af klimavenlig mad, samt ønsker ift. stivelseskomponenten blandt kunderne 
(Om der er ønsker om flere retter med ris eller pasta, da kartofler jo er dominerende på me-
nuplanen.) Konklusionen på undersøgelsen viser at knap 67% svarede nej til ønske om 
mere ris eller pasta. Samme tendens afspejles i resultaterne af brugerundersøgelse udar-
bejdet af KU Food og ELDORADO projektet i samarbejde med Køkkenområdet. 
 
I vores brugerundersøgelser giver vi plads til borgerne kan komme med idéer og forslag. 
Dette sikrer inddragelse og giver os værdifuld viden vi kan anvende til at forbedre madser-
vice.  
 
Vi kan bekræfte at der i omtalte brugerundersøgelse (N=770) er 3 ønsker om nye kartofler, 
blandt de 93 gode idéer og kommentarer vi har modtaget i undersøgelsen. Vi tager selvføl-
gelig alle idéer og forslag til os, og drøfter dem i vores kvalitetsudvalg. 
 
Det fremgår ikke af tilsynet om der skulle være korrelation mellem de 2 borgere der modta-
ger varm mad, som genopvarmes med kvalitetstab til følge, og de 3 ud af 8 borgere som 
oplever spise kvaliteten på kartoflerne som ringe. Dette vurderer vi vil være relevant at ek-
splicitere. 
 
 
4. Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på yderligere at styrke det tværfaglige sam-
arbejde med hjemmeplejen for derigennem at yde en endnu bedre støtte til borgerne.  
 
Vi vil fremover sætte endnu mere fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde med hjemmeplejen. Dette 
understøttes af det strategiske arbejde vi på sundheds- og ældreområdet har igangsat med en styrende am-
bition om at skabe bæredygtig sundhed og velfærd sammen for borgerne i Hjørring Kommune. 
 
 
Kontakt mig gerne hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bjørn Jensen 
Områdeleder 
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Svar fra BDO: 

Tak for din mail. 

Din faktuelle rettelse for punktet 1.1, stk. 3, med gennemslag til 3.2.1, stk. 3, og tilsynets vurdering for 
dette punkt, er rettet i den endelige rapport, så det tydeligere fremgår, at det er borgers aktive valg, 
hvilket også bekræftes af medarbejdernes erfaring. 

  

I 3.9.3, stk. 2, er der fjernet en sætning vedr. udskrivningsrapporter. 

  

Tak for dine øvrige bemærkninger til tilsynets anbefalinger. 

Medarbejder fra BDO oplyser, at det i forhold til dit spørgsmål om, hvorvidt der skulle være korrelation 
mellem de 2 borgere, der modtager varm mad, som genopvarmes med kvalitetstab til følge, og borgers 
oplevelse af mindre gode kartofler -  så er det tilfældet for én borger. 
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OM BDO 

 
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.  

BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det soci-
ale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreom-
rådet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og 
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både 
handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud, 
beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.  

BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række 
forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kom-
munale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 
90 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til 
de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx 
økonomi, ledelse, evaluering m.m. 
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