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Høringssvar fra lokal-MED madservice.
Vedr. ændringsforslag budget 2022-2025
Balanceforslag
Nr. 244
Vi tænker at det er bekymrende, hvis Stevnshøj’s Kantine nedlukkes. Borgerne som spiser i kantinen,
har stor glæde af at spise sammen, og de oplever det som dagens højdepunkt. For mange er det den
eneste mulighed for socialt samvær.

Balanceforslag
Nr. 245
Vi i madservice, som i dag kommer ud til borgene med mad, har i forvejen tit store udfordringer med at
få plads i borgerens køleskab til maden, selvom det i dag max er til 4 dage. Derfor ses det som meget
uhensigtsmæssigt, hvis der kun skulle leveres 1 gang om ugen.
I selv produktionskøkkenet mener vi, at det vil være nødvendigt med en udvidelse af kølerumsplads,
eftersom der skal være mere på lager, inden der pakkes i termokasser til borgere.

Balanceforslag
Nr. 246
I den daglige middagsproduktion oplever vi megen travlhed, og kan ikke se at vi kan undvære en fuldtidsstilling. Vi har gennem det sidste år, fået mange nye opgaver, og specielt med produktionen af
Dysfagikost i de tre diætformer. Ordinationer af disse diæter stiger, og produktionen tager længere
tid, men er til gengæld også til stor gavn og, for de borgere som modtager disse diættyper. Der er fra
plejepersonalet klare tilbagemeldinger om, at borgerne spise mere, og også øger i vægt.

Balanceforslag
Nr. 205
Vi har i madservice i en periode haft stort udbytte af samarbejdet med diætist og projektansat kostkonsulent. Et samarbejde på tværs i Sundhed og Omsorg af den kaliber, vil vi fremadrettet se som et meget stort plus på den kostfaglige samlede indsats i kommunen.
Derfor ses det som det som det optimale hvis diætistfunktionen på 15 timer bibeholdes,
samt udvides 17 timer, som beskrevet i
Ændringsforslag Nr. 2440
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