
 

Gjerdrum bo- og behandlingssenter 



 

Nyansatt kokk juni 2018 
 

• Lang erfaring fra Café Engebret, som er kjent for tradisjonsrik mat 

• 0,7 årsverk 

• Oppfølging av IK- mat 

• Bestilling og mottak av varer for sykehjemmet og dagsenteret 

• Attestant- rolle 

• Tilberede frokost, lunsj og middag til 35 (40) beboere på sykehjem 

• Bindeledd mellom sykehjemmet og leverandører: Avvikshåndtering,  dialog rundt 
kvalitetsforbedringer og melde fra om retter som ikke faller i smak hos beboerne.  

 

Ekstra personell 

• Sykehjemmet har leid inn ekstra personell inntil 9 timer i uka, for å bistå  

med matlaging, baking av kaker etc.  

 

 



 

Ernæringsfaglig kompetanse 
 

•En sykere brukergruppe fordrer ernæringsfaglig kompetanse for å sikre et sammensatt kosthold og forhindre feil og/ eller 
underernæring.  
 
•Strengere krav til internkontroll på Institusjon. 
 
•Behov for kompetanse innen tilbereding av lunsj og middagsmåltider. 
 

•Nasjonale føringer gjennom reformen «Leve hele livet»: Flere måltider, mer mangfold og valgfrihet for å forhindre 
underernæring og lang nattfaste samt økt matglede gjennom sosialt fellesskap og hyggelige måltidsomgivelser.  
 

 
Bruk av helsefaglig kompetanse 
 

• Flere oppgaver er flyttet fra spesialisthelsetjeneste til kommune, og helsepersonell har mindre tid til å utføre tilleggsoppgaver 
som tilbereding av måltider.  
 
• I 2018 er det er klar økning i antall pasienter som mottar avansert behandling i sykehjem. Brukergruppen har et komplekst 
sykdomsbilde og et omfattende pleiebehov.  Dette bidrar til at mange beboere ikke er i stand til å spise eller smøre maten selv, 
grunnet fysiske og/ eller kognitive begrensninger.  
 
• Helsepersonell bruker i dag mer tid på systematisk ernæringskartlegging og oppfølging, for å forhindre under- og/ eller 
feilernæring.  
 
 

 
 
 
 



 
Frokost 09:30- 10:30 
Ferdig påsmurte brødskiver tilberedes av kjøkkenpersonalet hver morgen.  
 
Lunsj 13:00- 14:00 
Varm lunsj tilberedes av kjøkkenpersonalet og serveres av pleierne ved sykehjemmet.  
Eksempel på varm lunsj er rømmegrøt m/ spekemat, omelett med salat og ferskt brød og hjemmelaget suppe med 
ferskt brød.  
 
Middag 16:00- 17:00 
Middagsmåltidet leveres fra Matvarehuset i Bergen. Kjøkkenpersonalet legger rettene på fat og tilfører ekstra 
smakstilsetninger ved behov. Det lages dessert som supplement til dessert fra Matvarehuset ved behov.  
Ansatte varmer maten og bistår med servering og opprydning.  
 
Kveldsmåltid 19:30-  
Personalet tilbyr brødmat til de som ønsker det. 

 
Helg- og merkedager 
Ekstra god lunsj til lørdag, blant annet fisk i skjell, lasagne, pizza og egg m/ bacon til søndagsfrokosten. Det er kjøpt inn 
griller som benyttes på godværsdager.  
Det bakes kaker og kjøpes inn sjokolade og potetgull til hver helg.  
Det stekes vafler hver fredag.  
Fårikålens dag 2018: Fårikål lages fra bunnen av på hver gruppe.  



 

► Fornøyde beboere etter at enkelte retter fra Matvarehuset er byttet 
ut 

► Vekten øker hos flere 

► Økt kvalitet på mattilbudet etter ansettelse av ny kokk 

► «Nesten for mye mat…» 

► Tilbakemelding til ledelsen: Ønske om mer lokalt tilpasset mat, 
ønske om at det bakes kake til bursdager.  

► Det er tett dialog opp mot leverandør for å luke ut retter som ikke 
oppfyller de krav og ønsker beboerne har.   

 

Kommentar fra ansatt:  

«På Gjerdrum sykehjem har de det godt»  
 

 


