Evaluering fagdag ernæring 15. september 2011
Oppsummering

Hvor tilfreds er du med…

4



3

1 

2

Totalt

Er ernæringsarbeid matnyttig?
Bernhard Nilsen

42

18

7

1

68

Ernæringsomsorg i et helhetlig helseperspektiv
Elizabeth Andersen

41

19

5

1

66

37

28

5

1

71

Kjøkkensjefer

18

22

17

7

64

Fysisk aktivitet gir overskudd
Frode Tesaker

46

14

3

2

65

11

28

16

55

54

7

2

1

64

Bevertning
De seks kjøkken i Listerkommunene

37

18

5

1

61

Fagdagen totalt

26

25

3

2

56

Erfaringer fra Hægebostad og SSHF Farsund

Kari Håheim, Geriatrisk daghospital Farsund
Alf Vatne & Arnfinn Hobbesland, Hægebostad
Fra kjøkken til bruker/pasient

Innledning til gruppearbeid og gruppearbeid
Å motivere til livsstilsendringer –
veiledningspedagogikk
Britt Brastad

Hva har du hatt mest utbytte av?
Ernæringsomsorg og ernæringsarbeid
Veiledningspedagogikk
Undervisningsdelene
Erfaringsutvekslingen, opprettet kontakter
Informasjon i forhold til Samhandlingsreformen
Erfaringer fra Hægebostad
Smooties
Vekker i forhold til fokus, bevisstgjøring
Permen
Helheten, inspirasjon, tema utfylte hverandre
Kjøkken til bruker
Ernæringsomsorg i et helhetlig helseperspektiv

2 av 2

Er det viktige tema som ikke ble belyst?
De økonomiske sider
Utfordringer i forhold til beboere/pasienter som ikke vil spise
Dietter sunnere mat med riktig temperatur – oftest moset mat
Ernæring generelt, Kostholdsveiledning
Enslige – øke inntaket, spise med dem?
Anbudsrunder innkjøp institusjon, varedeklarasjoner
Kosthold – sykdommer – medisiner
Hvordan få ansatte til å se viktigheten av dette
Kost i stedet for medisin
Hvilke tema tror du kan være nyttige å utdype/følge opp i etterkant?
Alt
Kosthold til demente, diabetes, underernærte
Kostkontakter mer kompetanse
Tilrettelegging for økt inntak av mat
Konkretisering av retningslinjer/prosedyrer
Pårørende: delta, har mye informasjon
Screening, kostholdsplanlegging, veiledning
Fokus på kostkontakter, ernæringskomite etc. – forankring i ledelsen
Motiveringsverktøy
Besøk ernæringskoordinator på arbeidsplassen – lett å ta kontakt
Ernæring i fortsettelse av i dag, i helhetlig perspektiv
Fysisk aktivitet og trening
Hva tenker du at prosjektleder ernæring kan bidra med i det videre arbeid?
Koordinere samarbeidet mellom de ulike instansene og bruker selv
Undervisning om ernæring, Kurs på arbeidsplassen
Spesifikke ernæringsråd
Hjelpe med å forstå viktigheten av screening og gjennomføring
Kurs mot grupper: eldre, diabetes, funksjonshemmede, demente, spesialkost
Fokus på at alle registrerer og tenker over hva beboer spiser
Mer tverrfaglig samarbeid
Komme til oss, hjelpe kostkontakten i gang, kurs for tilsatte
Opplæring pleie og kjøkkenpersonale, oppskrifter
Veldig positiv og god kommunikasjon, fokus på trivsel, støtte og veiledning
Nye ideer, opptatt av kreative løsninger, andre kommuner/land
Andre kommentarer:
Greit kurs, bra med flere faggrupper samlet
Mye arbeid som må settes i system
Veldig bra, flott dag. Inspirerende, syns dagen har vært topp
Samarbeid mellom avdelinger i åpen omsorg viktig
Et svært godt tiltak, veldig motiverende fagdag
Lite informasjon om ernæring generelt
Skuffet over at det ikke ble mer dialog mellom foredragsholder og deltakere
Lite fokus på alternative livsstils situasjoner og hva man kan gjøre
Kunne hatt skriveark i permen, for få kaffekanner
Gruppearbeidet: for lite tid, for lite forklaring, for mange mennesker, for store grupper
Synd det ble endringer i programmet – det var et uhell!
Flott ide å ha mat fra kjøkkener

