
Budgetlægningen 2019-2022  
 

Budget/finansieringsforslag: - 5 Bedre mad og spiseoplevelser for patienter  

Fremsat af: Socialdemokratiet 

Formål og indhold  

Vi ønsker at fortsætte arbejdet med at forbedre maden til patienter, der er indlagt på vores 

hospitaler og skabe rammer for en god spiseoplevelse.  

 

Maden er vigtig både i forhold til patienternes restituering og livskvalitet. Vi skal sørge for, at 

maden ernæringsmæssigt er god, og at maden fremstår indbydende og velsmagende.  

 

Det foreslås, at der indarbejdes et tekstafsnit herom i en budgetaftale. 

 

Administrationens vurdering 

Erfaringerne fra det madpanel, der blev etableret i 2017, viser at der er et fortsat behov for at 

holde fokus på den patientoplevede kvalitet af den mad, der serveres på Region Hovedstadens 

hospitaler og psykiatriske centrer. Derfor anbefaler administrationen en 2-årig fortsættelse af 

et regionalt madpanel efter den model der er afprøvet i 2017, inklusiv små justeringer. 

Madpanelet har været og vil fortsætte med at være et supplement til det udviklings- og 

forbedringsarbejde, der allerede er iværksat på madområdet på de enkelte hospitaler og 

psykiatriske centre. 

 

Formål med madpanelet  

Det overordnede formål med etableringen af et madpanel er at: 

 Give regionens hospitaler og psykiatriske centre (primært køkkenledelserne og 
ledelse/personale på de besøgte afdelinger) en øget indsigt i brugernes 
(tidligere/nuværende patienter) oplevelser, ønsker og behov i forhold til mad, måltider 
og spiseomgivelser 

 Hospitalerne/de psykiatriske centre på denne baggrund udvikler deres madtilbud 
således, at det i højere grad matcher brugernes ønsker og behov.  

   

Det sker ved at Madpanelet: 

 Besøger hospitalerne/psykiatriske centrer og smage på maden samt opleve forskellige 
spiseomgivelser 

 Vurdere den samlede måltidsoplevelse 

 Indgår i direkte dialog om mad, måltider og spiseomgivelser mellem brugere og 
personale på hospitaler og psykiatriske centre 

 Endvidere skal madpanelet mediere en idéudveksling mellem personale på tværs af 
regionens hospitaler og psykiatriske centre.  

   

Madpanelets sammensætning  

Det anbefales at udvide antallet af patienter fra oprindeligt 10 til 15 deltagere for at tage højde 

for evt. afbud.  

   

Madpanelet vil fortsat være forankret i administrationen.  

   

Statusnotater og mindre publikationer              

Efter hvert besøg udarbejdes et opsamlingsnotat som indeholder Madpanelets vurdering af og 

feedback til det besøgte hospital/psykiatriske center. Disse udarbejdes af administrationen og 

sendes til hospitalet/det psykiatriske center så de kan indgå i det enkelte hospitals/centers 

overordnede arbejde med mad og madoplevelsen.  Midtvejs i besøgsperioden udarbejder 



administrationen et statusnotat til sundhedsudvalget. Ved indsatsens afslutning udarbejdes en 

kort statusrapport, der samler op på erfaringerne med madpanelet samt 2-3 mindre 

inspirationspublikationer, med afsæt i Madpanelets feedback og anbefalinger, fx i forhold til 

småt spisende, spiseomgivelser eller tværfagligt samarbejde omkring maden.  

Sammenhæng til de politiske målsætninger  

Etableringen og fortsættelsen af et madpanel ligger endvidere i tråd med Region 

Hovedstadens Mad- og Ernæringspolitik, hvor der bl.a. står, at ”patienterne skal opleve 

appetitlig, veltillavet og velsmagende mad i stimulerende omgivelser. Målet er høj 

brugertilfredshed”.  

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 

Mio. kr.  2019 2020 2021 2022 

Løn til evt. nye årsværk 0,4 0,4   

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift 0,4 0,4   

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan 

tilsagnsbudgetteres  

 

Evt. uddybende beskrivelse: 

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 

anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned. 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 

finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 

udvikling 2/3). 

                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
 

 


