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Forord

Forord
Måltiderne er rigtig vigtig for mange patienter under deres hospitalsindlæggelse - både fordi
maden spiller en stor rolle i forhold til patienternes helbredelsesproces, men også fordi maden
kan være et højdepunkt på dagen og noget at se frem til for patienter under en indlæggelse. Regionsrådet i Region Hovedstaden lægger derfor stor vægt på hospitalsmaden og har i maj 2014
vedtaget en ny Mad- og Ernæringspolitik. Politikken har fokus på fire områder. Dels at der er
høj tilfredshed med maden hos alle patienter, og dels at det sker med en omkostningseffektiv
produktion. Desuden er fokusområderne, at ernæringsbehovet bliver dækket hos patienter med
risiko for at blive underernæret, samt at der sker en omhyggelig kostplanlægning og -vejledning
af patienter med risiko for overvægt, der er betinget af deres medicin.
For at kunne sikre en høj tilfredshed med maden er vi nødt til at vide, hvordan patienterne rent
faktisk vurderer maden. Region Hovedstaden har derfor gennemført en brugerundersøgelse i
april/maj måned 2014 blandt patienter, der har været indlagt på et af regionens hospitaler eller
psykiatriske centre. En høj tilfredshed handler ikke kun om madens smag, men også om madens
udseende, mængde, variation og om patienterne kan få mad, når de har lyst til det og kan nyde
maden i hyggelige omgivelser.
Undersøgelsen viser gennemgående en høj grad af tilfredshed både med smag, anretning og variation, men undersøgelsen afslører også områder, hvor der er behov for forbedringer. Gennemgående er der behov for øget fokus på patienter med risiko for underernæring eller overvægt.
Derudover er der stor forskel på tilfredsheden med maden afhængig af, hvilket hospital patienten
har været indlagt på. Der er derfor behov for, at de enkelte hospitaler forholder sig til, hvor deres
konkrete forbedringsmuligheder er og følger op på resultaterne. Det er afgørende, at vi kan tilbyde patienterne måltider, der er velsmagende, varierede og indbydende, og at vi samtidig har
fokus på, hvordan vi kan drive køkkenerne på den mest omkostningseffektive måde.

Koncerndirektør
Morten Rand Jensen
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Resumé

Resumé
Om undersøgelsen

Denne samlede regionale undersøgelse af patienters oplevelser af maden på alle hospitaler i Region Hovedstaden samt i psykiatrien, er den første af sin art i Region Hovedstaden. Formålet
med undersøgelsen er at få viden om patienters oplevelser og vurderinger af madens smag, udseende, mængde, variation og tilgængelighed. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse suppleret med opfølgende telefoninterview, hvor patienterne desuden blev
spurgt ind til deres oplevelser af madens konsistens, spiseomgivelserne på hospitalet, information om maden og deres ønsker og behov i forhold til maden.
I forhold til Region Hovedstadens nye Mad- og ernæringspolitik skal resultaterne fra brugerundersøgelsen bidrage til, at de enkelte virksomheder kan arbejde videre med egne initiativer på
kostområdet.
Spørgeskemaet er udviklet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) med inspiration
fra tidligere gennemførte undersøgelser af patienters oplevelser af maden på regionens forskellige hospitaler. Spørgeskemaet har været i høring hos køkkencheferne på hospitalerne og består af
22 lukkede spørgsmål samt et åbent kommentarfelt.
Spørgeskemaet er udsendt ad fire omgange, ca. en uge efter patienterne er udskrevet i april/maj
2014. Der er udsendt spørgeskemaer til 3.840 patienter, hvoraf 1.573 har udfyldt og returneret
spørgeskemaet. Dette giver en samlet svarprocent på 41 %.
Resultater

Undersøgelsen af patienters oplevelser af maden viser, at 82 % af patienterne i Region Hovedstaden vurderer, at maden samlet set var ”god” eller ”virkelig god” under deres indlæggelse. Det
samlede indtryk af maden hos patienter på 60 år eller derover er mere positivt end hos de yngre
patienter. Ligeledes viser undersøgelsen, at patienter, der under deres indlæggelse havde vægttab, kvalme, tyggebesvær, synkebesvær, smerter i mund og/eller hals, har et dårligere samlet
indtryk af maden end de patienter, som ikke har oplevet nogen af disse gener.
Patienterne er samlet set mest positive over for madens smag, dernæst anretningen og til sidst
variationen. Flest patienter har en positiv vurdering af frokosten, dernæst morgenmaden og til
sidst aftensmaden. Herunder gør følgende tendenser sig gældende: Morgenmaden vurderes mest
positivt hvad angår smag, mens frokosten vurderes mest positivt hvad angår anretning og variation. Patienter, der får serveret maden via en buffet, er mere tilfredse med madens smag og anretning, end de der får maden serveret på en bakke.
De patienter, som har svaret, at de havde mulighed for at få mad uden for spisetiderne, har et
mere positivt samlet indtryk af maden end dem, som har svaret, at de ikke havde denne mulighed.
Patienter indtager generelt enten mindre end eller den samme mængde mad, når de er indlagt,
som når de er hjemme. Det er oftere kvinderne end mændene, der svarer, at de spiste ”meget
mindre” eller ”lidt mindre” til aftensmad, mens de var indlagt, end når de ikke er indlagt. Ligeledes svarer somatiske patienter oftere, at de spiste meget mindre end derhjemme sammenlignet
med psykiatriske patienter.
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Jo ældre patienterne er, jo større en andel spiste det samme sammenlignet med, når de ikke er
indlagt. Samtidig svarer flere patienter over 60 år, at portionsstørrelserne er for store sammenlignet med patienter under 60 år.
Hovedparten af de adspurgte patienter svarer, at de havde mulighed for at få hjælp i forbindelse
med måltiderne.
Af de patienter der havde mulige underernæringsproblemer (fx kvalme, tyggebesvær, vægttab)
under indlæggelsen, svarer flere, at de spiser meget mindre end derhjemme, set i forhold til de
patienter der ikke har samme gener under indlæggelsen. Lige godt en fjerdedel af de patienter,
der har mulige underernæringsproblemer, har haft en samtale med personalet om at spise for lidt
og en samtale om deres behov i forbindelse med maden. Flere af de patienter, der ikke har ernæringsmæssige problemer under indlæggelsen, svarer, at anretningen, smagen og variationen af
maden (samlet set) er ”virkelig god” set i forhold til de patienter med mulige underernæringsproblemer.
Der er flere af de patienter, der er indlagt mere end tre dage, der har gener der kan medføre mulige underernæringsproblemer. Der er dog ikke statistisk signifikante forskelle i korttids- og
langtidsindlagte patienters vurderinger af madens smag, anretning og variation samlet set.
I de kvalitative interview giver patienter eksempler på, at de oplever ikke at få dækket deres
(særlige) behov i forhold til maden – eksempelvis i forbindelse med allergier og diabetes. Interviewene viser også, at patienterne oplever glæde ved på forhånd at kende til dagens/ugens menu,
og at de har oplevet stor forskel på, i hvor høj grad forskellige hospitaler og afdelinger prioriterer maden. Ligeledes er der forskel på, hvorvidt mad og ernæring bruges aktivt af personalet
som en del af helbredelsesprocessen. Flere patienter oplever endvidere, at opmærksomhed på
maden træder i baggrunden i en travl hverdag. Der er dog generelt stor forståelse for, at personalet har meget at se til, og på den baggrund undlader nogle patienter at give udtryk for deres ønsker og behov i forhold til maden over for personalet.
Nogle patienter vil gerne have mulighed for at kunne spise uden for sengestuerne, hvor der samtidig kan være andre patenter, der plejes. Flere peger på, at det har en motiverende faktor for spiselysten at spise sammen med andre.
Når hospitalerne sammenlignes med regionsresultatet, viser det sig, at Gentofte Hospital, Bornholms Hospital, Frederiksberg Hospital, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital placerer sig over
regionsresultatet på flere spørgsmål. Det drejer sig især om spørgsmål vedrørende madens smag,
variation, anretning samt samlet vurdering. Nordsjællands Hospital Hillerød og Nordsjællands
Hospital Frederikssund placerer sig derimod under regionsresultatet på en række spørgsmål.
Igen er det særligt på vurderingen af madens smag, variation, anretning, samlede vurdering men
også på vurderingen af portionernes størrelse, at disse hospitaler adskiller sig. Amager Hospital,
Bispebjerg Hospital, Glostrup Hospital samt Rigshospitalet adskiller sig kun på enkelte eller slet
ingen spørgsmål i forhold til regionsresultatet.
På spørgsmålet om patienternes samlede indtryk af den mad, de har fået under indlæggelsen,
svarer 40 % af patienterne på Gentofte Hospital, at det er ”virkelig godt”, mens 6 % af patienterne på Nordsjællands Hospital i Hillerød svarer det samme.
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1 Introduktion til undersøgelsen
1.1

Baggrund

Regionsrådet har i maj 2014 vedtaget en fælles Mad- og ernæringspolitik for Region Hovedstaden. Mad- og ernæringspolitikken har inddraget erfaringer fra forskellige ernærings- og kostprojekter på regionens hospitaler. Mad- og ernæringspolitikken sætter fokus på de værdier og principper, der har betydning for kostens kvalitet og patienternes oplevelser af maden samt fokus på
ernæringsfaglige udfordringer og ernæringstruede patienter.
Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) har gennemført en regional patienttilfredshedsundersøgelse vedrørende maden på regionens hospitaler og psykiatriske centre. Undersøgelsen er den første fælles regionale undersøgelse. I denne rapport præsenteres undersøgelsens resultater, som de enkelte hospitaler kan bruge i deres videre arbejde.
Foruden denne undersøgelse er der som et led i drøftelserne vedrørende en ny Mad- og ernæringspolitik gennemført en udvidet forvaltningsrevisionsanalyse af produktionskøkkenernes aktivitet og økonomi1. I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til en ny Mad- og ernæringspolitik er der nedsat en styregruppe, en følgegruppe og en faglig referencegruppe. Alle tre grupper er
blevet inddraget i drøftelser af de oplæg, der er udarbejdet vedrørende nærværende undersøgelsen.

1.2

Formål

Formålet med undersøgelsen er at få viden om patienters oplevelser og vurderinger af maden på
hospitaler og psykiatriske centre i Region Hovedstaden. Undersøgelsen er blevet gennemført
som en spørgeskemaundersøgelse suppleret med opfølgende telefoninterview. Undersøgelsen
belyser patienternes oplevelser af:
Madens smag
Madens udseende
 Mængden af maden og patienternes vurdering af, hvor meget de spiser i forhold til derhjemme
 Variationen af maden
 Tilgængeligheden til maden (kan patienterne få mad, når de ønsker det)



Herudover belyser telefoninterviewene:
Madens konsistens
 Spiseomgivelserne på hospitalet
 Information om maden
 Kommunikation om ønsker og behov i forhold til maden


Formålet med undersøgelsen er også at indsamle patienternes input og ønsker til gavn for det videre arbejde den nye Mad- og ernæringspolitik.

1

Region Hovedstaden revision (BDO), juni 2014.
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Endelig skal undersøgelsen belyse patienternes tilfredshed med maden på de enkelte hospitaler/centre i forhold til et samlet regionsresultat (benchmarking).

1.3

Fokusområder

Resultaterne er struktureret i tre fokusområder, der dækker de temaer, som undersøgelsen behandler. Et område behandler patienternes tilfredshed med madens kulinariske kvalitet, dvs. parametre, der knytter sig til selve maden. Et andet område belyser organisatoriske og kommunikative aspekter af måltiderne. Det sidste område omhandler spiseomgivelserne på hospitalerne. Til
sammen afdækker fokusområderne patienternes oplevelser af maden på regionens hospitaler.

Patienters oplevelser af maden
Madens kulinariske kvalitet

•
•
•
•
•

Madens smag og duft
Madens anretning og udseende
Variation og udbud
Madens konsistens og tilberedning
Portionsstørrelser og patienternes vurdering af,
hvor meget de spiser i
forhold til derhjemme

1.4
1.4.1

Kommunikation og
organisation

ME
NU

•
•

•
•

Muligheden for at få mad
uden for spisetiderne
Muligheden for at få dækket særlige behov i forhold til maden
Information om dagens/ugens menu
Madens som opmærksomhedspunkt under en
indlæggelse

Spiseomgivelser

•

•

•

De fysiske rammer omkring indtagelsen af måltiderne
Spiseomgivelsernes betydning for oplevelsen af
maden
Samværet med andre patienter under måltiderne

Undersøgelsens metoder og datagrundlag
Udvikling af spørgeskemaet

Spørgeskemaet er udviklet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse med inspiration fra
tidligere gennemførte undersøgelser af maden på de enkelte hospitaler. Spørgeskemaet har været
i høring hos køkkencheferne på hospitalerne. Forud for udsendelsen af spørgeskemaet blev det
valideret ved hjælp af 18 kognitive enkeltpersoninterview med patienter fra Gentofte Hospital,
Hillerød Hospital og Psykiatrisk Center Amager. Det endelige spørgeskema er godkendt af styregruppen, der er nedsat i forbindelse med Mad- og ernæringspolitikken og består af 22 lukkede
spørgsmål samt et åbent kommentarfelt (bilag 1).

1.4.2

Inklusion af patienter

Spørgeskemaundersøgelsen er baseret på et udtræk af patienter fra det patientadministrative system. Patienterne er blevet inkluderet i undersøgelsen i en periode, der strækker sig over fire
uger. Inklusionen af patienter er foretaget på baggrund af følgende kriterier:
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Patienter, der har været indlagt i uge 17-20 2014

Introduktion til undersøgelsen





Patienter, der har været indlagt i mere end 24 timer
Patienter, der er udskrevet til eget hjem
Patienter, der er over 18 år

Patienter indlagt med en spiseforstyrrelse er ekskluderet fra undersøgelsen.
Undersøgelsen inkluderer i alt 20 hospitaler og psykiatriske centre2. Stikprøven til undersøgelsen
er på op til 600 udskrevne patienter per hospital og op til 100 patienter fra hvert psykiatrisk center3. Har der været færre end disse antal udskrivelser, er samtlige patienter inkluderet.

1.4.3

Udsendelse og besvarelse af spørgeskemaet

Patienterne modtog spørgeskemaet ca. en uge efter deres udskrivelse (i uge 17-22, april/maj
2014) og fik mulighed for enten at returnere spørgeskemaet i en frankeret svarkuvert eller besvare det på internettet. Fordelen ved en postomdelt spørgeskemaundersøgelse er, at den sikrer ensartet dataindsamling på tværs af regionens hospitaler/centre, hvilket øger validiteten ved benchmarking. Dog er der ved postomdeling risiko for lav svarprocent.
Undersøgelsens svarprocent ligger samlet set på 41 %. Til sammenligning er svarprocenten i
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser på 56 %. Nærværende svarprocent kan
bl.a. skyldes, at maden af nogle patienter opfattes som en ”periferiydelse” i forhold til selve behandlingen. Endelig kan nogle patienters motivation for at deltage i undersøgelsen være begrænset af, at deres erfaringer med maden har været meget kortvarige. Svarprocenten varierer hospitalerne imellem (figur 1.1). Den er højest på Nordsjællands Hospital Frederikssund (51 %) og
lavest på Psykiatrisk Center København (21 %).

2

Disse udgør alle hospitaler og psykiatriske centre i Region Hovedstaden på nær Nordsjællands Hospital Frederikssund, Montebello
i Spanien. Desuden udgår Psykiatrisk Center Bornholm, fordi der ingen udskrivelser har været i inklusionsperioden.

3

De endelige tal er mindre, da nogle patienter efterfølgende er frasorteret som følge af, at brev/spørgeskema kom retur fra postvæsenet, eller fordi patienten er afgået ved døden og er blevet sorteret fra i forbindelse med udsendelsen.
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Figur 1.1 Svarprocenter pr. hospital
Nordsjællands Hospital Frederikssund (115)

51%

Rigshospitalet (201)

49%

Bornholms Hospital (70)

48%

Gentofte Hospital (115)

45%

Glostrup Hospital (133)

44%

Nordsjællands Hospital Hillerød (200)

43%

Hvidovre Hospital (187)

40%

Frederiksberg Hospital (70)

40%

Herlev Hospital (201)

38%

Bispebjerg Hospital (141)

36%

Amager Hospital (64)

36%

Psykiatrisk Center Glostrup (13)

32%

Psykiatrisk Center Frederiksberg (5)

28%

Psykiatrisk Center Amager (5)

28%

Psykiatrisk Center Nordsjælland (13)

27%

Psykiatrisk Center Hvidovre (4)

27%

Psykiatrisk Center Ballerup (20)

27%

Psykiatrisk Center Sankt Hans (3)

25%

Psykiatrisk Center København (13)

21%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

(Tallet i parentes er antal besvarelser)

1.4.4

Patienternes karakteristika

Svarprocenten er stort set ens for mænd og kvinder. Der er en højere svarprocent blandt de ældre
patienter end blandt de yngre. Svarprocenten er 45 % for patienter på 60 år og derover, 40 % for
patienter fra 30-59 år og 27 % for patienter under 30 år. Svarprocenten er desuden markant højere blandt somatiske patienter (42 %) end blandt psykiatriske patienter (26 %).
Der er en overvægt af kvinder (60 %) i undersøgelsen i forhold til mænd (40 %). Der er ligeledes en overvægt af ældre patienter. Over halvdelen af respondenterne (57 %) er 60 år eller derover, 31 % er mellem 30 og 59 år, mens 12 % er under 30 år.
En stor del af patienterne har en kort indlæggelsestid. 54 % af respondenterne var indlagt 1-3
dage, 46 % var indlagt mere end 3 dage.
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1.4.5
5

Kvantiitative ana
alyser

Omko
odning af va
ariable

I resuultaterne er nogle
n
spørgsm
mål opgjort aanderledes, end
e de fremsttår i spørgeskkemaet. Det skyldes, aat der er forettaget omkod
dninger såleddes at svar fraa flere spørgssmål er opsuummeret i ét resulr
tat.
ærk, at neutraale svarkateg
gorier ikke inndgår i analy
yserne og derrfor heller ikkke beskrives i det
Bemæ
følgennde. En neuttral svarkateg
gori er patienntens muligh
hed for at markere, at hann/hun ikke sk
kal eller ikkke kan svaree på det givnee spørgsmål. Eksempler på
p denne typ
pe af svarkateegorier er: ”S
Spiste
ikke m
morgenmad””, ” Har ikke fået tilbudt m
mellemmåltiider” og ”ved
d ikke”.
Benc
chmark og placering
p
af hospitaler o
og psykiatris
ske centre (O,
( U, G)

Resulltater på hosppitalsniveau sammenlignnes med og placeres (O, U eller G) i fo
forhold til dett
overoordnede regioonsresultat (sse resultatet i figur 2.6 saamt bilag 5). I sammenliggningen med regionsreesultatet er deer, i selve rap
pporten, ikkee justeret for hospitalernees patientsam
mmensætning
g.
Dettee sker ud fra en
e betragtnin
ng af, at hosppitalerne børr lave mad till netop den ppatientgruppee, de
nu enngang har.
Placeeringen af hoospitalet angives som:
O: ovver det overordnede regio
onsresultat
U: unnder det overrordnede regiionsresultat
G: ikkke forskelliggt fra det overrordnede reggionsresultat
Et G bbetyder såleddes, at hospitalets resultaat ikke adskilller sig signiffikant fra dett overordned
de resultatt. Når man saammenlignerr placeringerr, skal man dog være opm
mærksom på, at et hospitaal med
et O iikke nødvenddigvis er bed
dre end et meed et G. Nedeenstående fig
gur illustrereer dette.

Derr er tre hospiitaler (et rødtt, et grønt og
g et sort), derr er placeret i forhold til det overrordnede reg
gionsresultat (den vandrettte streg). Ko
onfideensintervalleerne for det sorte hospitall overlapper ddet overordn
nede
resu
ultat, hvorveed hospitalet får et G. Kon
nfidensintervvallerne for det
d
grø
ønne hospitall er lige præccis over det overordnede
o
rresultat, så grønt
g
hosspital får et O
O. Konfidenssintervallernee for grønt ogg sort hospital
oveerlapper, og dderfor kan vii ikke sige, at
a deres resulttater er forsk
kellige. Det røde ho spital, som er
e under regio
onsresultatett, klarer sig derd
imod signifikant dårligere
d
end
d det grønne,, da deres kon
nfidensinterv
valler slet ikkke overlappeer.
Der eer ikke foretaaget en placerring af de pssykiatriske ceentre, da der ikke var nokk respondentter til
at givve et validt biillede af patiienternes opllevelser af ceentrenes mad
d.

1.4.6
6

Analys
ser af telefoninterviiew

I forlæ
ængelse af sppørgeskemau
undersøgelseen er der gen
nnemført supp
plerende teleefoninterview
w med
patiennter. Formåleet med dennee del af undeersøgelsen err at få uddybeet nogle af dde oplevelser med
madeen, som patienterne har haaft. Formålett er også at in
ndsamle ideeer og input tiil drøftelser af
a
fremttidige initiativer på områd
det.
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I spørgeskemaet er patienterne blevet spurgt, om de eventuelt vil ringes op og fortælle mere om
deres oplevelser. Blandt patienter, der har svaret ja til at blive ringet op, er otte informanter blevet udvalgt til telefoninterview. I udvælgelsen har det været målet at interviewe en bredt sammensat gruppe af patienter, særligt hvad angår alder og hospital. Informanterne fordeler sig på
seks kvinder og to mænd i alderen 28-82 år. De interviewede patienter har besvaret spørgeskemaet på baggrund af oplevelser med maden på Herlev Hospital, Bispebjerg Hospital, Nordsjællands Hospital Hillerød, Nordsjællands Hospital Frederikssund og Gentofte Hospital. I interviewene sammenlignede patienterne desuden disse oplevelser med indlæggelser på andre hospitaler, herunder Rigshospitalet og Frederiksberg Hospital.
Telefoninterviewene er gennemført ud fra en temainddelt, semistruktureret interviewguide, der
er udarbejdet med udgangspunkt i temaerne fra spørgeskemaet. For at give informanterne mulighed for at dele deres umiddelbare betragtninger om maden, er hvert interview blevet indledt
med spørgsmålet: ”Er der noget særligt ved din oplevelse med maden under din indlæggelse,
som du har lyst til at uddybe?” Herudover inddrager interviewguiden en række temaer, der af
metodiske og pladsmæssige årsager ikke blev inkluderet i det endelige spørgeskema (se bilag 3).
Interviewene har i gennemsnit haft en varighed på 28 minutter. Informanterne blev indledningsvist informeret om deres anonymitet i undersøgelsen. Alle interview blev med informanternes
samtykke optaget, og hovedparten blev transskriberet. Det kvalitative datamateriale har gennemgået mønstergenkendelse og meningskondenserende analyse.
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2 Resultater – oplevelser af maden
I dette afsnit præsenteres undersøgelsens resultater. Afsnittet er inddelt i seks underafsnit. I det
første afsnit præsenteres tendenser for forskellige patientgruppers samlede indtryk. De tre efterfølgende afsnit er en gennemgang af resultaterne på baggrund af undersøgelsens fokusområder:
Madens kulinariske kvalitet
 Organisation og kommunikation i forbindelse med måltiderne
 Hospitalets spiseomgivelser


Herefter vil et afsnit samle op på patienternes ønsker og input til en ny Mad- og ernæringspolitik. Det sjette og sidste afsnit præsenterer en samlet oversigt over, hvordan hospitalerne placerer
sig i forhold til det samlede regionsresultat. Nogle afsnit inddrager alene resultater fra spørgeskemaundersøgelsen, mens andre inddrager resultater fra telefoninterviewene eller en kombination af de to.
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Figur 2.1 Patienters oplevelser af maden i Region Hovedstaden
Meget positiv

Madens smag
sp01 - Morgenmadens smag (1334)
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sp05 - Frokostens smag (1286)
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Madens variation
sp06 - Frokostens variation (1213)

20

sp14 - Mellemmåltidernes variation (831)

64

13

sp10 - Aftensmadens variation (1180)

71

19

sp02 - Morgenmadens variation (1211)

14

Samlet vurdering af madens variation (1338)

15

60

16

63

5

18

65

6

18

3

Madens anretning
sp07 - Frokostens anretning (1289)

20

sp03 - Morgenmadens anretning (1312)

64

14

sp11 - Aftensmadens anretning (1256)

68

17

Samlet vurdering af madens anretning (1415)

13
14

62

14

16

67

3
4
5

17

3

Generelt om maden
sp16 - Hjælp i forbindelse med måltiderne (926)

85

15

sp18 - Portionernes størrelse (1344)

83

17

sp19 - Samlet indtryk af maden under indlæggelse (1368)

19

63

sp15 - Mulighed for at få mad uden for spisetiderne (778)

13

64
0%

20%

5

36
40%

60%

80%

100%

Oversigtsfiguren viser svarfordelingen for vurderingsspørgsmålene.
Figuren er opdelt i fire temaer. Inden for hvert tema er spørgsmålene sorteret efter andelen af positive besvarelser, hvilket betyder, at spørgsmålene ikke optræder kronologisk. Nederst i de tre første temaer er et resultat af patienternes samlede vurdering (morgenmad, frokost, aftensmad) af smagen, variationen og anretningen.
Teksten er en kort version af spørgsmålsformuleringen, mens tallet i parentes er antal besvarelser på hvert spørgsmål (fratrukket udeladte svar og neutrale svarkategorier).
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2.1

Forskellige patientgruppers samlede indtryk

Som det fremgår af figur 2.1 viser undersøgelsen, at i alt 82 % af patienterne i Region Hovedstaden har et ”godt” eller ”virkeligt godt” samlet indtryk af maden. De resterende 18 % af patienterne, vurderer deres samlede indtryk af maden negativt eller meget negativt.
Der er forskel på de forskellige aldersgruppers samlede indtryk af maden. Blandt patienter i aldersgruppen 18-29 år svarer 72 % positivt (”virkelig godt” eller ”godt”), mens de resterende 28
% svarer negativt (”dårligt” eller ”virkelig dårligt”). I gruppen 60+ år svarer 87 % positivt, mens
13 % svarer negativt. Det samlede indtryk er altså markant mere positivt hos patienterne på 60 år
eller derover end hos yngre patienter. Dette kan skyldes, at de ældre patienter har andre præferencer og andre forventninger end de yngre patienter.
Der er ikke signifikant sammenhæng mellem længden af indlæggelse og det samlede indtryk af
maden. Patienter med lange indlæggelser har altså hverken mere eller mindre positive indtryk af
maden end patienter med korte indlæggelser.
Patienter, der under deres indlæggelse havde kvalme, tyggebesvær, synkebesvær, smerter i
mund og/eller hals, vægttab4 har et dårligere samlet indtryk af maden end patienter, som ikke har
haft nogen af disse gener. 24 % af patienter med sådanne gener svarer, at de har et ”dårligt” eller
”virkelig dårligt” samlet indtryk af maden, mens dette kun gælder 14 % af de patienter, som ikke
har haft nogen af ovenstående gener.
Der er ikke statistisk signifikant forskel på besvarelserne vedrørende det samlede indtryk for
mænd og kvinder. Det samme gælder besvarelserne for somatiske og psykiatriske patienter og
besvarelserne for de (7 % af) patienter, som har fået diætkost/skånekost/specialkost og de patienter, som har fået almindelig kost (93 %)5.

2.2

Delopsummering: Forskellige patientgruppers samlede
indtryk



82 % af patienterne i Region Hovedstaden vurderer, at maden under deres indlæggelse var
”god” eller ”virkelig god”.



Det samlede indtryk hos patienterne på 60 år eller derover er mere positivt end hos de yngre
patienter.



Patienter, der under deres indlæggelse havde kvalme, tyggebesvær, synkebesvær, smerter i
mund og/eller hals, vægttab eller vægtøgning, har et dårligere samlet indtryk af maden end de
patienter, som ikke har haft nogen af disse gener.

4

Patienter med vægtøgning udgør 8 % af patienterne. Denne gruppe omtales ikke nærmere, dels fordi det ikke kan afgøres om
vægtøgningen er medikamentelt betinget, betinget af god kost på hospitalet eller evt. betinget af rigelig væskebehandling.

5

At der ikke findes signifikant forskel inden for disse grupper kan skyldes statistisk usikkerhed på grund af et begrænset antal besvarelser blandt psykiatriske patienter og patienter, som har fået diætkost, skånekost eller specialkost.
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2.3

Maden
ns kulina
ariske kv
valitet

De
et var meget læ
ækkert servere
et i nogle små
å skåle. Man kunne
k
prøve lid
dt forskelligt. G
God, moderne
e
ma
ad med råkostssalater, lække
ert arrangeret. Moderne mad
d, ikke det derr gammeldagss mad, men friiskt
og veltilberedt. Patient,
P
Gentoffte Hospital

Ovennstående citatt indfanger centrale temaaer i dette afssnit, som omh
handler patieenternes opleevelser aff hospitalsmaadens kulinarriske kvalitett. Afsnittet fokuserer
fo
på madens
m
smagg og duft, vaariation ogg udbud, anreetning og udsseende samt konsistens. Afsnittet
A
berører også tem
maer forbund
det
med m
mængden af den mad, deer serveres ogg indtages – nærmere besstemt portionnernes størrelse og
patiennternes vurdeering af, hvo
or meget de hhar spist undeer deres indlæggelse sam
mmenlignet med
m
den m
mængde, de almindeligvis
a
s spiser derhj
hjemme.

2.3.1
1

Smag og duft

Resulltaterne viserr, at patienterrne vurderer morgenmad
dens smag meest positivt oog aftensmad
dens
smag mindst positivt (figur 2.1). Der er sååledes ni ud af
a ti patienterr, der har en god eller virrkelig
god ooplevelse af morgenmade
m
ens smag, meens det for afftensmaden er
e otte ud af tti patienter.
Alle aaldersgruppeer (18-29 år, 30-59 år og 60+ år) vurd
derer morgen
nmadens smaag mest posittivt og
aftenssmadens smaag mindst po
ositivt. Tilfreedsheden med
d smagen varierer, når foorskellige ald
dersgruppper tages i beetragtning. En
n samlet opggørelse af sm
magen for sam
mtlige måltidder viser, at patienp
ter påå 60 år eller derover
d
er dee mest positivve, mens pattienter i alderren 18-29 år er de mindstt positive (ffigur 2.2). Når
N svarkateg
gorierne betraagtes samlet,, er forskellen
n i positive ssvar mellem de to
alderssgrupper på 14 procentpo
oint.

ns smag (a
alle måltide
er)
Figur 2.2 Alderr og maden
Virkelig go
od
18--29 år

12

30--59 år

11

60+ år

God

Virkelig dårlig

62

4
40%

4

17

71
1
20%

3

23

68

17
0%

Dårlig

11
60%

80%

1
100%
1

P<0,00
001

g den ældste patientgrupppes vurdering
g af
Forskkellen i positiive besvarelsser mellem dden yngste og
smagen er størst for
f aftensmålltidet (21 proocentpoint) og
o mindst forr morgenmålltidet (3 proccentpoint)). At resultatterne peger på
p en større uutilfredshed med
m aftensm
måltidets smagg blandt de unge,
u
skal m
muligvis ses i sammenhæ
æng med, at ddet oftest er den
d kolde rett, der serverees om aftenen
n. I
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intervviewene kom
mmenterer dee to yngste paatienter på seerveringen aff varm mad ttil frokost som
nogett negativt, mens flere af de
d ældre patiienter ikke seer det som et problem. Om
m sin opleveelse af
aftenssmaden som kold serveriing fortæller en ung patieent:
De fle
este menneskker spiser varm
m mad om afte
enen og ikke midt
m på dagen. Jeg ved goddt, at det sikkert er
noget med køkkene
et, men dybest set så er dett patienterne, der
d skal indordne sig på hosspitalet, og de
et synes je
eg egentlig er lidt
l forkert, nårr jeg sådan tæ
ænker over det. Patient, Norrdsjællands Hoospital Hillerød

ost og
Resulltaterne viserr desuden, att patienter påå de hospitaleer, der serverrer den koldee ret til froko
varmee ret til aftennsmad, svarerr mere positiivt på spørgssmålet om deeres samlede indtryk af maden
m
end ppatienter på de
d hospitaler og psykiatri ske centre, hvor
h
der serveres varm m
mad til frokost og
kold m
mad til aftenn (forskellen, der er på sekks procentpo
oint, er dog ik
kke statistiskk signifikant)).
Tilfreedsheden med smagen vaarierer også, nnår servering
gsformen på hospitalernee og de psykiiatriske ceentre tages i betragtning. Resultaternee peger på, at
a patienternee vurderer sm
magen til at være
v
bedree på de hospitaler og psyk
kiatriske cent
ntre, der serveerer maden på
p buffet, endd når den serrveres
på baakke. Med enn samlet forsk
kel på 11 proocentpoint fo
or svarkatego
orien ”virkeliig god” gæld
der
dette særligt for morgenmaden
m
n (figur 2.3)..

ering og morgenmade
Figur 2.3 Serve
ens smag
Virkelig god
d
Buffet

G
God

Dårlig

2
20

Bakkke

75

9
0%

Virkelig ddårlig
5 1

73
20%

440%

13
60%

80%
%

4
100%

P<0,00
001

f
Resulltaterne vedrrørende madeens smag varrierer ikke signifikant meellem patientter, som har fået
hhv. aalmindelig kost
k eller diætkost/skånekkost/specialkost. I et teleffoninterview omtales alteernativernee til almindellig kost dog positivt
p
af enn patient. Hun forklarer, at
a hendes neggative vurdering
af denn almindelige kost ikke nødvendigvis
n
s handler om
m, at den smager dårligt, m
men at den ik
kke
smager af noget eller
e
smager af
a det sammee hver dag:
De
et kan godt væ
ære, at maden har forskellige
e titler; kødbo
oller, gullasch, hvad ved jeg,, men i virkeligh
heden så ligne
er alle de der ting
t
bare hinan
nden og smag
ger også af de
et samme […] Faktisk er nog
get
af vvegetarmaden
n og muslimko
osten vildt lækkkert. Hvorfor kunne
k
man ikk
ke gi’ det til allle? Fordi det
smager tit af nog
get, der bliver brugt
b
nogle krrydderier, det er ikke bare sådan farveløsst, fladt. Der err
frisske, sprøde grrøntsager og salat.
s
Patient, B
Bispebjerg Ho
ospital

Samm
me patient foortæller, at alene lugten aff frokosten gjorde,
g
at hun
n hellere villee købe nogett mad
udefrra. Flere af paatienterne freemhæver, at det påvirkerr appetitten, hvis
h maden llugter dårligtt:
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Vi fik fisk en dag
g – det stank langt væk. Derr var flere talle
erkener, der gik retur. Folk kkunne ikke spise
v tilbudt, at de
e kunne lave n
noget suppe. Og
O det var dett. […] Der var en enkelt sygedett. Og så blev vi
plejjeske, der sag
gde: ”Det er go
odt, jeg har m ad med hjemm
mefra”. Det sig
ger jo en del. P
Patient, Nord-sjæ
ællands Hospittal Frederikssu
und

En
n dag fik jeg en
n æggemad med
m nogle reje
er, der simpeltthen lugtede surt. Det er åbeenbart gået lid
dt
hurrtigt. Det var ikkke det store sus
s med aften
nsmaden. Det blev jo smurt ved frokostenn. Patient, Nordsjæ
ællands Hospittal Hillerød

2.3.2
2

Variatiion og udb
bud

Undeer dette tema skelnes melllem variationnen, som bellyser oplevellsen af, at maaden er forsk
kellig
6
fra daag til dag, ogg udbuddet, som henviserr til valgmuliigheder på deen enkelte daag .
Til foorskel fra maadens smag viser
v
resultateerne vedrøren
nde madens variation, at patienterne vurderer morgenmadden mindst po
ositivt, menss frokosten vu
urderes mestt positivt. Beesvarelser vedrørendee mellemmålttidernes variiation fordeleer sig på sam
mme måde som besvarelseer vedrørend
de frokostenns variation (se afsnit 2.5
5.1 for patiennternes forslaag til forbedrring af melleemmåltidernee).
En paatient, der haar været indlaagt på forskeellige hospitaaler i Region Hovedstadenn, gør opmæ
ærksom ppå, at der er stor
s forskel på
p madens vaariation hosp
pitalerne imellem:

De
et er jo bare de
et, at det blive
er det samme h
hver dag, så det
d bliver som sagt lidt kedeeligt og lidt ”pu
uha,
dett samme som i dag og i fore
egårs og dage
en før” […] Men der er utrolig
g stor forskel [[på hospitalern
rne].
Nu ved jeg så ikkke, hvor centra
alkøkkenerne ligger, men fo
or eksempel sådan et sted ssom Gentofte,, det
er jjo så fantastisk en variation,, de har på de
eres mad. Patiient, Nordsjællands Hospitaal Hillerød

Med hhensyn til foorskellige ald
dersgruppers tilfredshed med
m madens variation er tendensen fo
ortsat,
at de ældre patiennter har den største
s
andel af positive besvarelser.
b
Hvor
H
86 % aff patienternee over
60 år mener, at vaariationen er ”god” eller ””virkelig god
d”, er det sam
mme tilfældeet for syv ud af ti
patiennter mellem 18 og 59 år.
Resulltaterne viserr endvidere, at patienternnes tilfredsheed med madens variation fra dag til daag
overoordnet set er uafhængig
u
af, hvilken koosttype de fårr. En undtageelse er dog fr
frokosten, hv
vor 85
% af ppatienter på almindelig kost
k mener, aat variationen
n er virkelig god eller godd, mens det sams
me err tilfældet forr 76 % af pattienterne på ddiætkost/skåånekost/speciialkost.
Betyddningen af ett varieret udb
bud af mad trræder frem som
s
et genneemgående tem
ma i telefonin
ntervieweene, hvor flerre patienter sammenligne
s
er indlæggelsser fra forskeellige hospitaalsophold. I den
samm
menhæng besskriver de mu
uligheden forr at vælge mellem
m
forskeellige retter soom noget po
ositivt

6
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e
dag belyse
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og kæ
ærkomment. Det positive handler blanndt andet om
m selv at kunn
ne variere sinn kost fra dag til
dag, oog at måltideet på den måd
de opleves soom mere lysttbetonet. En patient fortæ
æller7:
Ude
e på Herlev Hospital,
H
det err jo noget helt andet mad, de
d får. Der kan
n de stå og væ
ælge […] De
kom
mmer med såd
dan en lang vo
ogn, og så er der rugbrød, og
o så er der pålæg, ikke i ovverflod, det be
ehøvver det bestem
mt ikke at værre, men du kan
n selv vælge, og så er der to
o lune retter. ””Vil du há en lun
ret eller et stykke
e rugbrød, elle
er hvad har du
u lyst til?” Og det
d mener jeg, det er det vallg, man skal ha’,
h
nårr man er på syygehuset. Patient, Nordsjæl lands Hospita
al Frederikssun
nd

2.3.3
3

Anretn
ning og ud
dseende

Ta
allerkenen var mere appetitliig at se på, og
g det er jo det halve [af ople
evelsen] noglee gange, når man
m
spis
iser; det er, hvvordan tallerke
enen ser ud. P
Patient, Rigsho
ospitalet

Spørggsmål vedrørrende maden
ns anretning eefterfølges aff hjælpetekstten ’så madeen indbydend
de ud’.
Anrettning skal deerfor forstås både
b
som mååden, hvorpåå maden er arrrangeret, sam
mt i mere breed
forstaand som det umiddelbare
u
visuelle inddtryk, patienten får.
I patieenternes besvarelser omk
kring madenss anretning vurderes
v
frok
kosten mest ppositivt, og afa
tensm
maden mindstt positivt. Mere end hverr femte patien
nt vurderer aftensmadens
a
s anretning negan
tivt elller meget neegativt.
I interrviewene kommenterer flere
f
patienteer i såvel positive som neg
gative vendinnger betydniingen
af maadens udseennde, herunderr friskheden og måden, den
d er arrangeret på. Ekseempelvis hav
vde en
en oplevelsee af, at aftenssmaden – besstående af ruugbrødsmadd
patiennt under sin indlæggelse
i
der –
var m
mindre frisk, fordi
f
den sm
møres tidligerre på dagen:
De
er var en aften
n, hvor salatbla
adet lignede, jjeg ved ikke hvad. Det var brunt
b
i kanten og alt muligt. Og
dett er jo fordi, de
e laver maden om formiddag
gen. Patient, Nordsjællands
N
s Hospital Fredderikssund

En annden patient kommer
k
med
d kritiske bettragtninger omkring
o
frok
kosten under sin indlæggeelse
(her dden varme reet):
De
e der bakker, der
d kommer in
nd, det er noge
et sjask ned i en plastikbakk
ke med vakuuumpakke. […] Så
er d
det jo bare såd
dan nogle dam
mpkogte karto
ofler og noget industrisovs. Det
D er bare ikkke på nogen
må
åde gjort festlig
gt. Patient, No
ordsjællands H
Hospital Hillerø
ød

Tilfreedsheden med madens an
nretning varieerer mellem mænd og kv
vinder. Overoordnet set er der
flere m
mænd end kvvinder, der vurderer
v
anreetningen posiitivt. Fx i forrhold til aftennsmåltidet, hvor
h
74 % af kvindernee mod 86 % af mændenee synes, at maadens anretning er ”god”” eller ”virkelig
god”..

7

Patienten nævner, at der på Herlev Hospital
H
serveres ’lune retter’. De lu
une retter adskiller sig fra de ’varmee retter’ og består af mindre
e, opvarmede servveringer som fx ris
sengrød og suppee (Herlev Hospital & Professionshøjs
skolen Metropol, jjuni 2013).
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I forhhold til alder følger resulttaterne for m
madens anretn
ning tendenseen til, at tilfrredsheden stiiger
med aalderen. Når resultaterne vedrørende anretning an
nalyseres sam
mlet for alle m
måltider, svaarer 87
% af de ældre, at anretningen er ”god” elleer ”virkelig god”
g
mod 72
2 % i midterggruppen og 67
6 %
af de unge mellem
m 18 og 29 årr. Også her eer den størstee forskel derm
med at finde i besvarelserne
for paatienter over//under 60 år..

uden, at patien
nternes vurddering af måltiderResultaternne viser desu
nes anretninng er uafhæn
ngig af kostty
ype. Derimood peger undeersøgelsen på een større tilfredshed med anretningen på hospitaleer og
psykiatriskke centre, hvo
or maden anrrettes som buuffet, i forhold til
på bakke. D
Dette viser siig ved en forskel på 9 proocentpoint, når
n
svarkategorrierne ”god”” og ”virkelig
g god” betraggtes samlet på
p
tværs af mååltiderne (fig
gur 2.4).

ering og an
nretning (a lle måltider)
Figur 2.4 Serve
Virkelig god
Buff
ffet

Go
od
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Bakkke

Virkelig dåårlig
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2.3.4
4

Konsis
stens

I spørrgeskemaet bliver
b
der ikk
ke spurgt til ppatienternes vurderinger af madens kkonsistens. I telet
fonintterviewene er
e der dog maange eksemppler på, at op
plevelser af konsistensen
k
bidrager såv
vel positivt som negativvt til patienternes madopllevelser.
med oplevelsser af
Patiennternes betraagtninger ansskueliggør, hhvordan konssistens hængeer sammen m
madeens smag, varriation og anretning. En ppatient fortæ
æller i tråd hermed:
De
e varme retter,
r, de er altså bare ikke særliig lækre. De er
e så farveløse
e og grøntsageerne er helt
udkkogte, og hvis de ikke er ud
dkogte, så er d
de sådan helt gummiagtige
g
og
o fyldt med vvand og smager
ikke
e af noget. Pa
atient, Bispebje
erg Hospital

For dden pågældennde patient beetyder grøntssagernes ”ud
dkogte” eller ”gummiagtiige” konsisteens, at
hun ooplever de vaarme retter so
om smagsforrladte og ”farrveløse”. Pattienternes sm
magsindtryk bliver
b
på den måde ofte beskrevet i sammenhæng
s
g med maden
ns konsistens. Også oplevvelsen af maadens
variattion kan ses som forbund
det til konsisttens og tilberredning; hviss patienternee fra dag til dag
d
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oplevver maden soom udvandet og uden forsskelle i smag
gsnuancer, kaan den forekoomme ensforrmig,
selv oom der er talee om forskelllige retter.

2.3.5
5

Portionsstørrels
ser og pattienternes
s madindta
ag

Patiennterne er blevet bedt om at vurdere poortionernes størrelse.
s
Derudover har dde svaret på,, hvor
megeet de har spistt til hhv. morrgenmad, frookost og afteensmad, samm
menlignet me
med når de er
hjemm
me. Dette afs
fsnit behandleer resultaternne for disse spørgsmål.
s
83 % af patienternne synes, at portionernes
p
størrelse er passende, 6 % synes, de er for store, mens
11 % synes, portioonerne er forr små. Generrelt viser und
dersøgelsen, at de fleste aaf patienternee indtager enten mindrre eller den samme mænggde mad, nårr de er indlag
gt, som når dee er hjemme (se
bilag 5). De kvalitative data giver indikatiooner om, hvaad der påvirk
ker patienternnes madindtaag:
Jeg spiste bare, til jeg sådan ligesom
l
følte, ”nu har du fåe
et det, du kan køre på resteen af dagen”. Det
D
varr ikke sådan, at
a man sad og
g følte, ”det herr smager rigtig
g godt, nu ska
al jeg ha’ nogeet mere”. Patie
ent,
Herlev Hospital

Jeg kunne selv gå
g hen til mad
dvognen og væ
ælge, hvad jeg
g ville ha’. Så får man hellerr ikke 10 gang
ge
ere, end man kan
k spise. Jeg
g spiste næste
en mere end derhjemme
d
[…] ved at det err små portione
er
me
kan
n man nemme
ere tage hensy
yn til, at den en
ne kan li’ det ene
e og den an
nden det andeet. Mændene tog
t
me
ere af kødrette
erne. Det gør kvinderne
k
ikke
e. Især når ma
an er oppe i årrene. Patient, G
Gentofte Hosp
pital

I det fførste eksem
mpel fortællerr patienten, aat madens sm
mag afholdt ham
h fra at spiise mere end
d højest nnødvendigt. Hernæst
H
fortæ
æller en patieent om, at fordelene ved selv at kunnee vælge mad
den
også hhandler om nemmere
n
at kunne
k
tilpassse portionssttørrelser. Oveervejelserne anskueliggø
ør,
hvorddan en mere overskuelig
o
portion
p
for nnogle patienter øger spiseelysten og deermed madindtaget.
kellige patien
ntgruppers beesvarelser. Når
N
Heruddover er der i de kvantitaative data forrskel på forsk
man ssammenligneer besvarelseerne fra mænnd med besvaarelserne fra kvinder, svaarer 25 % af kvink
dernee mod 18 % af
a mændene, at de spiste ”meget mind
dre” til aften
nsmad, mens de var indlaagt,
end nnår de ikke err indlagt8. Deer er derimodd ikke statisttik signifikan
nt forskel på m
mænd og kv
vinders vvurdering af portionerness størrelse.
En saammenligninng af forskelliige aldersgruupper viser forskelle
fo
i bessvarelserne ffor alle tre måltim
der. F
For morgenm
maden er andelen af patiennter, som har svaret, at de
d spiste minddre, størst bllandt
de 188-29 årige. Anndelen af pattienter, der hhar spist det samme
s
som derhjemme, er størst blan
ndt
grupppen 60+, menns andelen aff patienter, dder har spist mere
m end derrhjemme er sstørst blandt de
30-599 årige. Tageer man frokossten som ekssempel, viserr det sig, at somatiske pattienter ofteree (50
%) svvarer, at de sppiste meget eller
e
lidt minndre end derh
hjemme samm
menlignet m
med psykiatrisske
patiennter, hvor 377 % svarer deet samme (figgur 2.5).

8

D
Der er ikke signifika
ant forskel på svarene om morgenm
mad og frokost.
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Figur 2.5 Psykiatri/somatik og madindtag frokost
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For aftensmaden viser der sig en tydelig sammenhæng. Jo ældre aldersgruppen er, jo større andel spiste det samme eller mere sammenlignet med, når de ikke er indlagt. Således er andelen af
patienter, der spiste mindre end derhjemme størst blandt de 18-29 årige (65 %), mindre for de
30-59 årige (58 %) og mindst for gruppen 60+ (53 %). At flere af de unge patienter ifølge undersøgelsen spiste mindre under deres indlæggelse kan givetvis ses i sammenhæng med, at de samtidig er den gruppe, der vurderer maden generelt – og særligt aftensmaden – mest negativt.
Flere patienter over 60 år svarer, at portionsstørrelserne er for store sammenlignet med patienter
under 60 år.

2.4

Delopsummering: Madens kulinariske kvalitet

Smag, anretning og variation – overordnede resultater

Patienterne er samlet set mest positive over for madens smag, dernæst anretningen og til sidst
variationen.
 Ud fra en samlet vurdering af de tre temaer er patienterne mest positive over for frokosten,
dernæst morgenmaden og til sidst aftensmaden. Herunder gør følgende tendenser sig gældende:
→ Morgenmaden vurderes mest positivt, hvad angår smag
→ Frokosten vurderes mest positivt, hvad angår anretning og variation
→ Aftensmaden vurderes mindst positivt, hvad angår smag og anretning




Tilfredsheden med madens smag og anretning er større, når den serveres som buffet.

Smag, anretning og variation – forskellige patientgruppers besvarelser

Tilfredsheden med såvel madens smag, anretning og variation stiger med alderen inden for
aldersgrupperne 18-29 år, 30-59 år og 60+ år.
 Patienter i aldersgruppen 18-29 år er særligt utilfredse med aftensmadens smag.
 Resultaterne er overordnet set uafhængige af køn. En undtagelse er dog madens anretning,
som mænd vurderer mere positivt end kvinder.
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Resultaterne er overordnet set uafhængige af kosttype. En undtagelse er dog frokostens variation, hvor patienter på almindelig kost er mere tilfredse end patienter på diæt-, skåne- eller
specialkost.

Duft, udseende, udbud og konsistens

I interviewene bliver madens duft bemærket af flere patienter som en potentiel barriere for lysten til at spise.
 Madens udseende fortæller patienterne, om den er frisk og veltilberedt.
 Interviewene viser, at muligheden for at vælge mellem forskellige retter bemærkes positivt af
patienterne og øger spiselysten.
 I patienternes beskrivelser af maden optræder konsistens som et væsentligt parameter, der
indvirker på deres oplevelser af såvel smag, variation og anretning.


Portionsstørrelser og patienternes madindtag






Patienterne synes generelt, at portionernes størrelse er passende. Der er lidt flere, der synes,
portionernes størrelse er for små, set i forhold til de der synes, at portionerne er for store.
Patienter indtager generelt enten mindre eller den samme mængde mad, når de er indlagt, end
når de er hjemme.
Kvinderne svarer oftere end mændene, at de spiste ”meget mindre” til aftensmad, mens de var
indlagt, end når de ikke er indlagt.
Somatiske patienter svarer oftere, at de spiste meget eller lidt mindre end derhjemme sammenlignet med psykiatriske patienter.
Jo ældre patienterne er, jo større andel spiste det samme eller mere sammenlignet med, når de
ikke er indlagt. Samtidig svarer flere patienter over 60 år, at portionsstørrelserne er for store
sammenlignet med patienter under 60 år.

2.5

Organisation og kommunikation i forbindelse med måltiderne

Dette afsnit omhandler organisatoriske og kommunikative aspekter af patienternes oplevelser
med maden. Afsnittet gennemgår indledningsvist resultater vedrørende mulighederne for at få
mad uden for spisetiderne og få dækket særlige behov i forhold til maden. Herefter følger en
række eksempler fra telefoninterviewene på oplevelser med formidlingen af information om dagens/ugens menu. Afsnittet slutter af med at gennemgå nogle af patienternes betragtninger omkring maden som opmærksomhedspunkt under en indlæggelse.

2.5.1

Muligheden for at få mad uden for spisetiderne

64 % af patienterne har svaret, at de havde mulighed for at få mad uden for spisetiderne under
deres indlæggelse. Der er forskel på det samlede indtryk af maden hos den gruppe patienter, som
har svaret, at de havde mulighed for at få mad uden for spisetiderne, og de patienter, som har
svaret, at de ikke havde denne mulighed. Blandt de, som oplever, at de havde mulighed for at få
mad uden for spisetiderne, svarer 88 %, at deres samlede indtryk af maden var ”virkelig godt”
eller ”godt”, mens 67 % af de patienter, som ikke havde denne mulighed, har svaret det samme.
Forskellen er især stor, hvis man udelukkende ser på, hvor mange, der har svaret, at deres samlede indtryk af maden var ”virkelig godt”. Her har 24 % af de patienter, som havde mulighed for
23

Resultater – oplevelser af maden

at få mad uden for spisetiderne vurderet deres samlede indtryk af maden som virkelig godt mod
kun 10 % af de patienter, som ikke havde muligheden (figur 2.6).

Figur 2.6 Mulighed for at få mad uden for spisetiderne og samlet indtryk
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2.5.2

Muligheden for at få dækket behov i forhold til maden

Dette emne dækker over spørgsmål i spørgeskemaet vedrørende hjælp i forbindelse med måltiderne og samtaler med personalet om hhv. at spise for lidt og behov i forhold til maden. Der
suppleres med beretninger fra patienter, som under deres indlæggelse har haft særlige behov i
forhold til maden.
I undersøgelsen svarer 85 % af de adspurgte patienter, at de havde mulighed for at få hjælp i
forbindelse med måltiderne.
Af de patienter, der havde et vægttab under indlæggelsen, svarer 31 %, at de havde en samtale
med personalet, set i forhold til 6 % af de der svarer, at de ikke havde et vægttab (figur 2.7).

Figur 2.7 Vægttab og samtale med personalet
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80%
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P<0,0001

Af de patienter, som har haft kvalme, tyggebesvær, synkebesvær, smerter i mund og/eller hals,
vægttab eller vægtøgning under deres indlæggelse, har 81 % haft samtaler med personalet om, at
de spiste for lidt.
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Hospitalerne og de
d psykiatrisk
ke centre tilbbyder forskelllige kosttypeer til forskelllige patientgrrupper m
med særlige behov
b
i forho
old til madenn9. Spørgeskeemaundersøg
gelsen giver iikke svar på, i
hvilkeet omfang paatienterne op
plever at få ddækket behov
v i forhold till maden, menn interviewen
ne
rumm
mer eksempleer på patienteer, som har hhaft særlige behov
b
i forho
old til madenn. En kvinde med
glutennallergi og laaktoseintolerrance har hafft tilbagevend
dende indlæg
ggelser på fleere af region
nens
hospiitaler. Hun opplever, at hospitalerne haar svært ved at håndtere patienter
p
som
m hende:
De
et, som har væ
æret problemet i alle årene, og som stadig
g er lige så sto
ort et problem,, det er, at hos
spitale
erne slet ikke er
e gearet til fo
olk som mig, d
der har allergi over
o
for gluten
n og laktose. O
Og det undrer
mig
g. Og det har jeg
j nogle gode
e ideer til. Jeg
g tænker, det skulle
s
ikke væ
ære så vanskelligt at løse dett
pro
oblem. Man ka
an ha’ nogen retter
r
i fryseren
n, og hvorfor ligger
l
man ikke inde med rissmælk, eller nogn
le a
andre af de de
er alternativer, som jo kan h
holde sig i halv
vandet eller to år? Patient, R
Rigshospitalet

Af heelbredsmæssiige årsager er
e der flere føødevarer, herrunder kød, som
s den pågæ
ældende patiient
ikke ttåler. Derfor er mange aff de kostaltern
rnativer, der tilbydes
t
på hospitalerne,
h
heller ikke en
e
muligghed for hendde. Indtræffeer en længeree indlæggelsee, får hun tilb
buddet om att konsultere en
diætisst, men oplevver ofte, at der går en ugee, før konsulltationen find
der sted. Hunn undrer sig i den
forbinndelse over, at hun for hv
ver indlæggeelse på ny skaal konsulteree en diætist oog efterspørg
ger et
system
m, der kan reegistrere beh
hov i forhold til maden fo
or allergiske patienter
p
meed tilbageven
ndende
indlæ
æggelser.
En paatient med diiabetes oplev
vede under siin indlæggelsse først at få tildelt diabeetikermad tre dage
før uddskrivelsen:
Jeg sagde det fllere gange. De
et endte med, at min mand og min datter tog mad medd til mig. Jeg kunk
pitalets mad. F
For det første synes
s
jeg, det er uæstetisk at se på, og fo
or
ne simpelthen ikkke spise hosp
d, jeg skulle ha
a’. Patient, No
ordsjællands Hospital
H
Hillerø
ød
dett andet var dett ikke det mad

Patiennten har haftt flere indlæg
ggelser og haar ofte opleveet ikke at få den
d bakke m
med diabetikeermad,
som eellers har ståeet klar til hen
nde. Hun forrklarer, at derr nemt opstår trængsel om
mkring spiseevognene, når patienteerne går op fo
or at hente deeres bakker med
m mad. Saamtidig bliveer der fra perrsonalets siide ikke altidd sørget for, at patienter m
med specialk
kost får den rette
r
bakke, ffør en anden patient err kommet til at tage den.
De
er skal jo lavess så og så ma
ange portionerr til diabetikere
e som mig, og så kan det ikkke nytte noget, at
vi ikkke får den mad, og særligtt hvis man er iindlagt på grun
nd af meget højt blodsukkerr. Patient, Norrdsjæ
ællands Hospittal Hillerød

2.5.3
3

Inform
mation om dagens/u
ugens men
nu

På hoospitalerne ogg de psykiatrriske centre vvarierer prak
ksis hvad ang
går brugen aff menukort eller
menuuplaner. I inteerviewene om
mtaler patiennterne forskeellige oplevellser med form
midlingen aff in-

9

R
Region Hovedstade
en revision (BDO)) juni 2014.
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formaation om daggens/ugens menu.
m
En cenntral pointe handler her om
m den glædee, man som patient
p
kan oopleve, ved på
p forhånd at kende til daggens/ugens menu:
m
De
en hænger fakktisk inde [på afdelingen],
a
og
g der har de så
s alle ugedag
gene, hvor mann kan se, hvad
d
ma
an kan få. Og så
s kommer de
e ind med den og siger: ’Hva
ad vil du ha’ i aften?’ Så kann man gå sådan
og hygge sig ove
er, ”du skal ha
a’ forloren hare
e på torsdag”. Så kan man indstille
i
sin maave på, at nu skal
du ha’ forloren ha
are. Patient, Rigshospitalet
R

Hviis man nu ska
al være indlagtt en hel uge, sså er det mege
et rart, man ka
an se, ”hvad hhar jeg at vente
e
på?
?”. Man kan gå
å og glæde sig
g lidt: ”Eeej på
å torsdag skall vi ha’ det og det”. Og det hhar også noge
et
me
ed helbredelse
e at gøre. Patie
ent, Nordsjæll ands Hospitall Hillerød

Et parr af patienterrne tilføjer, at
a de foretrækkker, hvis menuerne hæn
nger inde på sstuen, så det er
nemt at finde den og kigge på den løbendee. En patient fortæller beg
gejstret om ssygeplejerskeer, der
kom iind på stuen med menuen
n i hånden ogg formidledee den på hum
moristisk vis:
No
ogle [sygepleje
ersker] var jo meget
m
humoriistiske og lave
ede fagter, og én havde såggar også taget et
hån
ndklæde over armen, fordi hun
h var en rigttig tjener. Derr er altså nogle
e, der godt kann formidle. De
et er
herrligt. Patient, Nordsjællands
N
s Hospital Hille
erød

En annden patient fortæller om
m ikke at havee modtaget nogen
n
form fo
or informatioon om maden
n på
forhånnd. Først da en anden patient på stuenn en dag får serveret æg og bacon til morgenmad, bliver haan klar over, at der havdee været flere valgmuligheeder.

2.5.4
4

Maden
n som opm
mærksomh
hedspunk
kt under en indlægg
gelse

Patiennterne i interrviewene harr oplevet storr forskel på, i hvor høj grrad maden err i fokus og en
e prioritet, og på hvorvvidt mad og ernæring bruuges aktivt aff personalet som en del aaf helbredelseesproceessen. Dennee forskel opleever de gør siig gældende ikke kun på de forskelligge hospitalerr, men
også ppå afdelingsnniveau:
Fxx når man kom
mmer ind på de
e her akutafde
elinger, der ha
ar de jo selvføllgelig ikke rigtiig noget, men
tag
ger sig heller ikkke rigtig af de
et. Altså, ”nå ja
a, men du kan
n jo spise et æble”,
æ
eller såddan noget […]]
Jeg
g har været på
å Neurologisk Afdeling for ikkke så lang tid
d siden, hvor je
eg var i 14 dagge, og der varr de
jo m
meget obs på maden. Og de
er satte de him
mmel og jord i bevægelse, de
d sagde, at ddet var så vigtiigt
for det hele, at man
m fik mad. Patient,
P
Rigsho
ospitalet

En oppmærksomheed på maden handler for nnogle patien
nter også om at få stillet sp
spørgsmål såsom
”Smaagte maden godt?”
g
eller ”Blev
”
du mæ
æt?” Det er fleere af patientternes indtryyk, at opmærk
ksomhhed på madenn kan træde i baggrundenn i en travl hv
verdag. Der er
e dog genere
relt stor forstååelse
for, att personalet har
h travlt, og
g for at det kaan være en vanskelig
v
opg
gave også at have fokus på
p patienteernes madinddtag i deres arbejde.
a
En ppatient pointeerer, at det måske
m
heller ikkke burde væ
ære
plejeppersonalets fulde
f
ansvar, men at der kkunne ansætttes andre perrsonalegruppper eller beny
yttes
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frivilllige ressourccepersoner. Derfor
D
holderr nogle patien
nter også lidt igen med at kontakte peersonalet omkring derres behov i fo
orhold til maaden:
Nårr jeg har være
et indlagt, har jeg
j heller ikke
e haft lyst til att forstyrre for noget
n
så ”ligeggyldigt” som et
styk
ykke kage ellerr et mellemmå
åltid. Men det e
er jo vigtigt. Det
D er ikke vigtigt for mig, forr jeg taber mig
g
ikke
e, jeg får det, jeg
j skal bruge
e, men det er jjo ikke alle, de
er gør det. Pattient, Bispebjeerg Hospital

En paatient bemærrker, at behan
ndlingen skal
al have førsteeprioritet, meen at maden nnetop også kan
k
have stor betydninng, når man er syg – bådee for ens gen
nerelle velvæ
ære og for hellbredelsespro
ocessen.
De
et er heller ikke
e, fordi jeg eftterspørger den
n store gourmetoplevelse – jeg vil helleree have, at de fo
okusserer på at gøre mig rask – men jeg tror b
bare, at hvis man
m tilbød bed
dre mad, så troor jeg også, att
folkk vil blive hurtiigere raske. Det
D er jeg helt ssikker på, ford
di jeg spiste ikk
ke særlig megget i den tid, je
eg
varr indlagt, og de
et skyldtes dells noget af den
n medicin, jeg
g fik, generelt hvad
h
jeg fejledde, men også i
højj grad, at det var
v kedelig ma
ad. Patient, Hi llerød Hospita
al

Samm
me patient effterspørger, at
a der i højeree grad bliverr taget højde for sammenhhængen melllem
den hhelbredsmæsssige tilstand og den mad,, der bliver serveret. Indlagt med en m
maveinfektio
on undredee han sig over at få serverret rugbrød m
med sild, men
ns hans mave ”slog koldbbøtter”. En ældre
æ
patiennt pointerer i tråd hermed
d, at hun som
m vegetar sav
vner mere ældrevenlig maad. Hun fork
klarer,
at derr inden for veegetarkosten
n ofte indgår rå og kernefy
fyldt kost, der ikke egner sig som diæt til
ældree.

2.6

Delops
summering: Organisation og kom
mmunika
ation i forbindelse med måltiderrne

Mulig
gheden for at
a få mad ud
den for spise
etiderne


Pattienter, som har
h svaret, att de havde m
mulighed for at få mad ud
den for spisettiderne, har et
e mere ppositivt samllet indtryk aff maden end for dem, som
m har svaret,, at de ikke hhavde denne mulighhed.

Mulig
gheden for at
a få dækkett behov i forrhold til mad
den


Hoovedparten aff de adspurgtte patienter ssvarer, at de havde mulig
ghed for at fåå hjælp i forb
bindelse m
med måltideerne.



Forrekomsten aff samtaler med
m personaleet om at spisee for lidt elleer om behov i forhold til madenn er hyppigerre blandt pattienter, der hhar oplevet kv
valme, tyggeebesvær, synkkebesvær, sm
merter
im
mund og/ellerr hals, vægttaab eller vægttøgning end blandt
b
patien
nter, der ikkee har oplevett disse
genner.



Intterviewene giver eksempler på patiennter, der oplev
ver ikke at fåå dækket derres behov i fo
orhold
til m
maden – ekssempelvis i forbindelse
fo
m
med allergier og diabetes.
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Inform
mation om dagens/uge
d
ns menu


Intterviewene viser, at patien
nterne oplevver glæde ved
d på forhånd at kende til ddagens/ugen
ns menu..

Made
en som opm
mærksomhed
dspunkt und
der en indlæ
æggelse


Pattienter i interrviewene harr oplevet storr forskel på, i hvor høj grrad forskelligge hospitalerr og
afddelinger priorriterer maden
n. Ligeledes er der forskeel på, hvorvidt mad og errnæring brug
ges
akttivt af personnalet som en del af helbreedelsesproceessen.



Deet er flere af patienternes
p
indtryk, at oopmærksomh
hed på maden
n kan træde i baggrunden
n i en
travvl hverdag.



Deer er genereltt stor forståellse for, at perrsonalet har meget
m
at se til,
t og på denn baggrund undlau
derr nogle patiennter at give udtryk
u
for deeres ønsker og
o behov i forhold til madden.

2.7

Hospittalets sp
piseomgiivelser

Alttså miljøet derrinde, det skab
bte det her me
ed, at når mad
den blev serve
eret på den heer varmevogn, så
gikk folk op og hentede maden, satte sig ved
d bordene, blan
ndede sig med hinanden ogg lærte hinand
den
nde […] Det ha
ar meget at gø
øre med, hvord
dan hospitaletts omgivelser appellerer til:
rigttig godt at ken
”he
er kan I komme
e og nyde jere
es mad”. Patie
ent Nordsjælla
ands Hospital Hillerød

I telefoninnterviewene er
e patienternee blevet spurrgt om deres oplevelser medd hospitalets spiseomgive
s
lser, som vill blive udfold
det i
dette afsnitt. I ovenståen
nde citat besk
kriver patiennten, hvordan
n indretningen aaf en fælles spise- eller daagligstue kann bakke op om
den gode sppiseoplevelse. Afsnittet præsenterer
p
ppointer, som knytter sig til dee fysiske ram
mmer omkrin
ng indtagelseen af måltiderne
og rammern
rnes betydnin
ng for spisely
ysten og sam
mværet med andre
a
patienter.

2.7.1
1

Plejeaktiviteter på stuen

En paatient fortæller under et in
nterview, at hhun på grund
d af plejeaktiiviteter på stu
tuen ofte gik ud på
gangeen for at spisse nogle med
dbragte kiks ttil morgenmaad:
De
et var ikke til at
a spise, fordi toilettet,
t
hvor m
man skulle ud
d og tømme sig
g og kaste op på, det lå lige
e
mid
dt i stuen. Patiient, Nordsjællands Hospita
al Hillerød
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Flere af patienternne har eksem
mpler på ligneende episodeer under derees indlæggelsse, såsom at sidemandden får skiftet stomipose, netop som m
maden er blev
vet serveret. Den pågælddende patientt oplever det som en uværdig
u
situaation for allee parter og mener,
m
at den kunne have været løst veed, at
persoonalet havde opfordret de andre patiennter til at ind
dtage deres mad
m uden for stuen. En paatient
sætterr situationer som disse i sammenhæn
s
ng med for meget
m
travlhed
d blandt perssonalet:
Alttså, man kan godt
g
få sin ma
ad, og så kan d
der blive skifte
et ble på den, der ligger vedd siden af, mens
ma
an sidder og sp
piser. Det kan man snildt væ
ære udsat for. Og det tænke
er jeg heller ikk
kke er fordi, at
perrsonalet er ond
de eller dumm
me, men det hæ
ænger samme
en med, at de bare er alt forr stressede.
Pattient, Nordsjæ
ællands Hospita
al Hillerød

2.7.2
2

Afgræ
ænsede spiisestuer

Et anddet forhold, som ifølge patienterne
p
gøør en forskell for spiseopllevelsen, er m
muligheden for
f at
indtagge sit måltid i en spisestu
ue. Ønsket kaan som nævn
nt handle om
m mulighedenn for at holdee plejeaktiiviteter og måltiderne
m
adsskilte. Hos enn patient er det
d en pointee, at spisestueen er separat og
afgræ
ænset:
Je
eg tænker fx att på Rigshospitalet, der sidd
der man faktis
sk og spiser i sådan
s
et lille hj
hjørne imellem
m to
afd
delinger, hvor folk
f
også sidd
der og får medi
dicin og sidder og snakker med
m læger, ford
rdi der er så lid
dt
plads. Så man siidder lige i såd
dan en gennem
mgangslejr. Patient,
P
Rigsho
ospitalet

Patiennten husker, at der på den
n pågældendde afdeling tidligere har været
v
nogle sstore rum, hv
vor
man kkunne sidde og kigge ud over Fælledpparken. I dag
g er de bleveet inddraget ttil kontorer. I forlængeelse heraf næ
ævner patientten, at hun påå et andet ho
ospital har haaft positive opplevelser meed at
kunnee spise i et affgrænset rum
m, hvor folk iikke gik forb
bi. Andre forttæller, at afddelingernes opo
holdssstuer er blevvet inddraget til patientstuuer på grund af overbelægning.
Ønsket om en spisestue kan og
gså handle oom selve spissestillingen, som
s ikke nøddvendigvis er
e optimal i sengen:
Jeg kan bedst li’ at sidde ved et bord på en
n stol og spise.. Der var ikke borde og stolee inde på stue
en,
et. På den måd
de bliver det liidt en ting, derr skal overstås
s.
så jjeg sad på sengekanten ved sengeborde
Og
g det der med ikke
i
at sidde og
o spise samm
men med famiilie og venner eller nogen m
man kender, de
et
e ting, der ska
al overstås. E
Et måltid bliver ikke nydt på samme
s
måde,, som når man
n
gørr det også til en
sidd
der og spiser omkring et bo
ord. Patient, Biispebjerg Hos
spital

m
for at
a spise i en sseparat stue valgte patien
nten dog at sppise på egen
n stue:
Selvoom der var mulighed
Jeg spiste nede på [senge]stu
uen. Der er så
ådan et… de kalder
k
det godtt nok dagligstuue, men det er
dt og meget vventerumsagtig
gt.
lidt en skam at bruge sådan ett ord, for det vvar meget trist og meget hvid
erg Hospital
Pattient, Bispebje
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Alenee tilstedeværrelsen af en spisestue sikrrer således ik
kke et spisem
miljø, som apppellerer til patienp
terne.. For patienteer, som har mulighed
m
forr at bevæge sig ud af seng
gen og spise,, rummer ind
dretningeen af indbydeende spiseom
mgivelser udeen for stuen således
s
et forrbedringspottentiale.

2.7.3
3

Spiseo
omgivelse
er, der ind byder til samvær
s

Jeg tror, det varr miljøet, jeg trror, det var ind
dretningen, de
er gjorde, at de
et appelleredee til folk at sidd
de
mmen og spise. Der var såd
dan ligesom e t flow. Man gjo
orde det bare,, uden at tænkke så meget over
o
sam
dett […] Ja, jeg viil faktisk sige, at der hvor m
maden bliver prræsenteret og
g er en god maad, der sidder
ma
an mere samm
men med andre
e. Det har jeg lagt mærke tilil, der er jeg så
å gået ud og hhar sat mig i fæ
ælles[[-omgivelserne], og så har man
m kunnet siidde der og ny
yde sin mad sa
ammen. Patieent, Nordsjællands Hospital Frrederikssund

For nnogle patienteer kan samvæ
æret med anddre patienter under måltid
det være en m
motiverende faktor foor spiselystenn. Patienten ovenfor
o
har hhaft flere ind
dlæggelser påå forskellige hospitaler i RegiR
on Hoovedstaden. På
P den baggrrund har hunn bemærket en
e sammenhæ
æng mellem hospitalets priorip
teringg af maden, spiseomgivel
s
lser og patiennternes lyst til
t at spise saammen. Dennne kobling fo
orekomm
mer naturlig for
f flere patiienter:
Nå
år jeg er indlag
gt på en stue, hvor der er fle
ere, så har jeg
g ikke lyst til rig
gtigt, at andree skal se mig og
o
obsservere, hvad jeg gør. Så viil jeg gerne væ
ære alene, så derfor kigger jeg
j heller ikkee. Jeg lader de
e
and
dre patienter være
v
i fred. De
et ville være m
meget mere na
aturligt at snak
kke med andree patienter, hv
vis
ma
an sad i en hyg
ggelig dagligsttue, ved et borrd, hvor der måske
m
var en potteplante
p
ogg et billede me
ed
nog
gle farver på…
… et akvarie. Patient,
P
Bispeb
bjerg Hospital

Ifølgee en patient kræver
k
et god
dt spisemiljøø dog også veedligeholdelsse. Under paatientens indllæggelse var der et oppholdsrum, men
m rummet tog lugt af visne
v
blomsteer, der ikke ffik skiftet van
nd, og
bordeene trængte ofte
o til at bliv
ve tørret af.

2.8

Delops
summering: Hos
spitalets spiseom
mgivelserr

Noogle patienterr vil gerne haave mulighedd for at kunn
ne spise et an
ndet sted endd på sengestu
uen,
hvoor pleje pågåår.
 Sam
mværet med andre patien
nter under m
måltidet kan være
v
en motiv
verende fakto
tor for spisely
ysten
hoss nogle patieenter.
 Spiisemiljø kræ
æver vedligeh
holdelse, såleedes at det err rent og ikkee lugter.


2.9

2.9.1
1

De ern
næringsttruede og
g langtid
dsindlagtte patien
nters ople
evelserr
Ernærringstrued
de patiente
er

I dennne opgørelsee er patienter, der har svar
aret, at de und
der deres ind
dlæggelse harr haft en elleer flere
af føllgende gener: kvalme, tyg
ggebesvær, ssynkebesværr, smerter i mund
m
og/ellerr hals og/elleer
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vægttab kategoriseret som patienter med mulige underernæringsproblemer. Det drejer sig om 46
% af patienterne.
Af de patienter, der havde mulige underernæringsproblemer under indlæggelsen, svarer 32 %, at
de spiser meget mindre aftensmad under indlæggelsen end derhjemme, mod 15 % af de patienter
der ikke har mulige underernæringsproblemer. Samme tendens gør sig gældende i forhold til
indtaget af morgenmad og frokost. I forhold til mellemmåltider spiser de patienter, der har mulige underernæringsproblemer ligeledes sjældnere dette (44 %) set i forhold til de patienter der ikke har ernæringsproblemer (59 %).
Af de patienter der har mulige underernæringsproblemer, har 26 % haft en samtale med personalet om at spise for lidt, mod 6 % af de der ikke havde ernæringsproblemer. 26 % af de ernæringstruede patienter har haft en samtale med personalet om deres behov i forbindelse med maden, mod 12 % af de der ikke havde ernæringsproblemer.
Der er flere (ca. 8 procentpoint) af de patienter, der ikke har ernæringsmæssige problemer under
indlæggelsen, der svarer, at anretningen af maden (samlet set) er ”virkelig god” set i forhold til
de patienter med mulige underernæringsproblemer. Samme tendens gør sig gældende i forhold
til vurderingen af madens variation og smag.

2.9.2

Indlæggelsestidens betydning

En opgørelse på indlæggelsestid (op til tre dage indlagt/mere end tre dage indlagt) viser, at 9 %
af de patienter der er indlagt mere end tre dage får diæt-/skåne-/specialkost, mens 5 % af patienter der har været indlagt tre dage eller mindre får disse typer kost. 54 % af de patienter, der er
indlagt mere end tre dage, havde mulige underernæringsproblemer (kvalme mm.) under indlæggelsen, mens de udgør 39 % af de patienter, der har været indlagt 1-3 dage.
21 % af de patienter der var indlagt mere end 3 dage havde en samtale om at de spiste for lidt set
i forhold til de patienter der var indlagt 1-3 dage, hvor kun 11 % havde en samtale. Der er også
flere af de patienter der er indlagt i længere tid (25 %) der har en samtale om deres behov i forhold til maden, set i forhold til de korttidsindlagte patienter (13 %).
Der er ikke forskel i korttids- og langtidsindlagte patienters vurderinger af madens smag, anretning og variation samlet set, og heller ikke på om de har spist mellemmåltider.

2.10 Patienternes ønsker til en ny Mad- og ernæringspolitik
Dette afsnit samler op på patienternes input og ønsker til maden under en indlæggelse. Afsnittet
kan bruges som idékatalog og inspiration i forbindelse med det videre arbejde med regionens
nye Mad- og ernæringspolitik. Udgangspunktet for opsamlingen er de konstruktive forslag til
forbedringer eller eksempler på god praksis, som patienterne har beskrevet i interviewene og i de
åbne kommentarfelter (nogle af ønskerne er desuden nævnt i tidligere afsnit).
En konsulentrapport fra et projekt om småtspisende patienter på Glostrup Hospital konkluderer,
at den gode måltidsoplevelse handler om mere end bare mad10. Det indbefatter såvel gode råva-

10

Livingplusfood aps, juni 2011.
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rer, veltillavet og appetitvækk
kende mad soom et indbyd
dende spisem
miljø og menuuer med valg
gmuker og forslag
g.
lighedder. Områderrne afspejlerr sig i nedensstående ønsk

2.10.1 Mad, der
d frister
Flere forslag pegeer på værdien
n af særlige rressourceperrsoner, som kan
k varetage opgaver i fo
orbindelse med måltideerne eller meellemmåltideerne og beskæ
æftige sig meed patienternnes ”lyst” til at
spise..
Madla
avning på afdelingen
a

Flere patienter forrtæller, at de hurtigt mistter appetitten
n, hvis de opllever, at madden lugter dårligt.
Madeens duft kan dog også bru
uges konstrukktivt og væk
kke appetitten
n. En patientt fortæller om
m en
afdeliing, hvor derr en gang om
m ugen komm
mer en frivilliig, som bageer brød og kaager:
No
ogle gange ba
ager hun også boller, de er o
også vildt populære, bare den der duft, deer breder sig på
p
afd
delingen, er gu
uld værd. Det vækker
v
i sig sselv appetitten hos selv den mest appetitlø
øse patient
(griiner). Det ville
e gøre undervæ
ærker. Patientt, Bispebjerg Hospital
H

Friste
e-vognen

På noogle afdelinger oplever paatienter, at deer af og til kommer en vo
ogn forbi stuuerne med forskellige læ
ækkerier og mellemmåltiider, der fristter:
Han
n [en ansat i køkkenet]
k
lave
ede sådan en fin vogn, hvorr han hver dag
g gik ind og sppurgte: ”Har du
u
ikke
e lyst til et elle
er andet? Har du lyst til en iss? Vil du ha’ nogle
n
rosiner?” Nærmest såådan en lille ki-oskkvogn. Man skkulle bare ikke
e betale noget for det, og de
et var også rigttig populært, ffordi patientern
rne
syn
nes, det var rig
gtig dejligt, at der kom én in
nd, som havde
e tid til at lave et
e lækkert glass et-eller-ande
et
frisskt til dem. Pattient, Bispebje
erg Hospital

Madm
mor

Et forrslag handlerr om at ansætte en madm
mor, som alen
ne står for at varetage udddelingen af måltim
der till patienternee. Patienten i nedenståendde citat tagerr udgangspun
nkt i en oplevvelse på Herllev
Hospital. Her havvde hun stor glæde
g
af, at dder ved madv
vognen stod en medarbejjder, som præ
æsenteredee og uddelte maden.

Jeg kan ikke forrstå, at de ikke
e ansætter en madmor. Det ville være så nemt at stille nnoget rugbrød
d og
pållæg ud. ”Hvad
d har jeg lyst tiil at spise i dag
g, og hvad har jeg ikke lyst til at spise i daag?” I stedet for
f
at d
det bliver servveret, og der måske
m
ikke er n
noget af det, der
d frister. Pattient, Nordsjæ
ællands Hospita
al
Hillerød
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2.10.2 Valgett i centrum
m og synli g informa
ation
Som nnævnt i analyysen har det stor værdi fo
for patientern
ne at blive præ
æsenteret forr et varieret udbud
u
af rettter. Dette gæ
ælder både fo
or hoved- og mellemmåltiderne. Præm
missen for at kunne oplev
ve variationnen i udbudddet er dog, att informationnen herom err synlig og tilgængelig. I interviewene er
der ekksempler på,, at patientern
ne ikke følerr sig tilstrækk
keligt inform
mereret om uddbuddet.
Opgrradering af mellemmålti
m
iderne

Flere patienter næ
ævner, at melllemmåltiderrne med fordel kunne indeholde flere valgmuligheeder.
Noglee patienter opplevede, at mellemmåltid
m
det bestod aff et stykke kaage til efterm
middagskaffen
n og
var ikkke blevet opplyst om andrre tilbud. Som
m eksemplerr foreslår pattienterne et uudbud af forsskellige nøødder eller nøøddeblanding
ger, små poseer med tørrett frugt, frisk frugt, knækbbrød, saltstænger
og poopcorn.
Tilgæ
ængelig information om maden

Patiennterne oplever det som positivt at kennde til dagen
ns og eventueelt ugens mennu på forhån
nd.
Undeer en indlægggelse flyttedee personalet ppå patientenss opfordring menuplanenn fra gangen ind på
stuen. Patienternee lægger væg
gt på, at tilgæ
ængelig og sy
ynlig informaation både skkaber forventtning
og ovverblik.

2.10.3 Patien
nter med særlige
s
be
ehov
Intervviewene rum
mmer en rækk
ke bud på forrbedringspoteentialer hvad
d angår patien
enter med særrlige
behovv.
Patie
enter med allergi

Det bbliver foreslået af en patieent, at hospittalerne i højeere grad kunn
ne sørge for aat have erstaatninger foor varer med mælk og glu
uten tilgængeeligt på afdelingerne. Som
m mælke- elller glutenallergiker viille det gøre det nemmeree at spise undder en indlæggelse.
De
et, som jeg syn
nes ville være
e en rigtig god idé, det var, hvis
h hospitalerrne tog nogle ddage engang
ime
ellem og så lavede nogle ve
egetarretter ud
den mel og mæ
ælk og lagde dem
d
i fryserenn, for det er de
er
flerre end mig, de
er ville have gllæde af. Og de
em kan man jo
o tage op, nårr der kommer nnogle ind, derr
ikke
e skal have mel
m og mælk. Det
D ville [også]] højne kvalite
eten rigtig meg
get, hvis alle hhospitaler lå inde
me
ed soyamælk og
o rismælk. Pa
atient, Rigsho
ospitalet

Småttspisende

Det bbliver bemærkket af flere patienter,
p
at aanretning af maden
m
i småå skåle kan gøøre servering
gen
mere delikat. Deruudover kan det
d for småtsspisende patienter gøre deet nemmere aat overskue måltim
det.
På
å den måde ka
an man få det til at se lidt m
mere lækkert ud
d. Man kan an
nrette det lidt fflottere, men det
d
er llidt svært at få
å en kæmpe ky
yllingefilet i en
n karrysovs til at se lækkert og appetitligt ud […]. Man
kun
nne måske skæ
ære det ud, så
å der var noglle mindre styk
kker i stedet for, for det kan ggodt virke meg
get
ove
errumplende at
a få sådan en kæmpe kyllin
ngefilet, hvis man
m ikke har så meget appeetit. Patient, Bispe
ebjerg Hospita
al

33

Resultater – oplevelser af maden

2.10.4 Måltidet som samlingspunkt
Resultaterne sætter fokus på spiseomgivelsernes betydning for madoplevelsen. Patienternes beretninger viser, at det kan gøre en stor forskel, hvor og med hvem patienterne indtager deres
mad. En patient nævner, at måltidet nemt bliver til noget, der skal ”overstås”, hvis man sidder i
sin seng og spiser. Hertil kommer, at der på stuen kan forekomme plejeaktiviteter, som kan opleves uhygiejnisk og nedsætte appetitten.
Hvis der er gjort noget ud af maden og spiseomgivelserne kan man som patient være mere tilbøjelig til at sætte sig ud og spise blandt andre patienter eller sammen med sine pårørende. Samtidig kan det være mere naturligt at snakke med de andre patienter over maden, hvis man sidder et
andet sted end på stuen. Patienterne nævner en række forhold, som kan gøre opholdsrummet behageligt og indbydende, herunder:
At rummet er afgrænset og ikke bruges til gennemgang.
 At der foregår en løbende vedligeholdelse af rummet såsom aftørring af borde og udskiftning
af visne blomster og blomstervand.
 At omgivelserne gøres hyggelige i form af eksempelvis møbelarrangementer, duge, servietter
og billeder på væggene.


2.11 Placering af hospitaler i Region Hovedstaden
Figur 2.8 viser, hvordan hospitalerne overordnet placerer sig for spørgsmålene i forhold til regionsresultatet – altså, hvor mange spørgsmål der er placeret over, under eller ikke forskelligt fra
regionsresultatet (se i øvrigt bilag 5).
Gentofte Hospital, Bornholms Hospital, Herlev Hospital, Frederiksberg Hospital og Hvidovre
Hospital placerer sig over regionsresultatet på flere spørgsmål. Det drejer sig især om spørgsmål
vedrørende madens smag, variation, anretning samt samlet vurdering. Nordsjællands Hospital
Hillerød og Nordsjællands Hospital Frederikssund placerer sig derimod under regionsresultatet
på en række spørgsmål. Igen er det særligt på vurderingen af madens smag, variation, anretning
og samlede vurdering, hospitalerne adskiller sig. Amager Hospital, Glostrup Hospital, Bispebjerg Hospital samt Rigshospitalet adskiller sig kun på enkelte eller slet ingen spørgsmål i forhold til regionsresultatet.
På spørgsmålet om at få hjælp i forbindelse med måltiderne, er der ikke nogen forskel på patienternes oplevelser på de forskellige hospitaler.
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Amager Hospital

Bispebjerg Hospital

Bornholms Hospital

Frederiksberg Hospital

Gentofte Hospital

Glostrup Hospital

Herlev Hospital

Hvidovre Hospital

NOH Frederikssund

NOH Hillerød

Rigshospitalet

Figur 2.8 Oversigtsfigur - fordeling af O, U og G for hospitaler*
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sp19 - Samlet indtryk af maden under indlæggelsen

G

G

O

G

O

G

G

O

U

U

G

Madens smag (samlet for morgen, frokost og aften)

G

G

O

G

O

G

G

G

U

U

G

Madens variation (samlet for morgen, frokost og aften)

G

G

G

G

O

G

G

G

U

U

G

Madens anretning (samlet for morgen, frokost og aften)

G

G

O

G

O

G

G

G

G

U

G

*O og U angiver, at regionsresultatet for et spørgsmål ligger henholdsvis statistisk signifikant over (O) eller under (U) regionsresultatet, mens G angiver, at hospitalsresultatet for et spørgsmål ikke afviger statistisk signifikant fra regionsresultatet.
Bemærk at hospitalernes resultater ikke er testet parvis (indbyrdes) op imod hinanden. Et resultat for ét hospital, der har en Oplacering i forhold til regionsresultatet, er således ikke nødvendigvis bedre end et resultat fra et andet hospital, som har en Gplacering i forhold til regionsresultatet. Den statistiske usikkerhed på hospitals resultater kræver en indbyrdes statistisk test for at
kunne fastslå, om de er forskellige fra hinanden.
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5 Bilag 3: Interviewguide til opfølgende
telefoninterview
Indledende

Goddag, mit navn er _____. Jeg ringer til dig, fordi du for lidt tid siden hjalp os med at besvare
et spørgeskema, der handlede om din oplevelse af maden under din indlæggelse på et hospital i
Region Hovedstaden. Da du besvarede spørgeskemaet, gav du os lov til at kontakte dig for at
høre lidt mere om dine oplevelser – det er derfor, jeg ringer til dig nu.
Vi skal gennemføre ca. ti interview med patienter. Det gør vi for at få mere viden om, hvad maden betyder for patienterne og for at få uddybet nogle af de oplevelser med maden, som patienter
har haft. Har du lyst til at være med til et interview? Det tager ca. 30 minutter. Det, du siger, bliver behandlet fuldkomment fortroligt.
Jeg vil meget gerne optage det, vi taler om. Det er kun til internt brug her i enheden, så jeg kan
huske, hvad du fortæller mig. Er det ok? Jeg vil også tage et par noter undervejs på computer, så
jeg tager mig nogle gange et øjeblik til at skrive de ting ned, du fortæller mig.
Har du nogen spørgsmål, inden vi går i gang?

Uddybende spørgsmål/nøgleord
Tema

Spørgsmål

(Indgår ikke nødvendigvis i interviewet,
men inddrages hvis relevant)

Jeg vil gerne lægge ud med at spørge lidt til,
Indledning – kort in-

hvordan du havde det under din indlæggelse.

formation om patienHavde du under din indlæggelse nogle særlige
tens forløb
behov ift. maden?

Fx allergier / spisebesvær grundet helbred
/ diætkost / andre særlige hensyn

Nu har du jo udfyldt et spørgeskema angående
Åbent spørgsmål

din oplevelse af maden under din indlæggelse.
Er der noget særligt ved din oplevelse med maden under din indlæggelse, som du har lyst til at
uddybe?
Kan du fortælle lidt om den mad, du fik?

Oplevelse af madens
kvalitet

Hvordan oplevede du kvaliteten af den mad, du

Fx konsistens / tilberedning / råvarekvali-

fik? Hvordan kom det til udtryk?

tet / temperatur / smag / anretning / udseende

Hvordan oplevede du variationen af maden fra
dag til dag?
Variation og udbud

Hvordan oplevede du udbuddet af mad til de
forskellige måltider på dagen?

Var der nogle bestemte valgmuligheder,
du savnede?
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Fleksibilitet og til-

Hvordan oplevede du mulighederne for at få

gængelighed

mad, når du havde behov for det?

Information om

Modtog du information om dagens menu? I hvil-

Ved menutilbud: Oplevede du

ken form? Hvordan foregik det?

(u)overensstemmelser mellem bestilling
og leveret mad?

maden
Hvordan fungerede formidlingen af information
om maden for dig?

Hvordan tænker du informationen om maden kan forbedres?

Hvor spiste du dine måltider, mens du var ind-

Spiste du alene eller sammen med andre

lagt? Hvilke andre muligheder var der?

patienter?

Hvordan oplevede du spiseomgivelserne?

Hvad betyder spiseomgivelserne for dig,

[Hvad forstår patienten ved spiseomgivelser?]

når du er indlagt?

Havde du samtaler med personalet om, hvor og

Var der noget ved omgivelserne, som

hvordan du havde lyst til at spise maden?

gjorde oplevelsen bedre/værre?

Kommunikation om-

Spurgte personalet på hospitalet ind til dine øn-

Hvem talte du med?

kring behov og øn-

sker og behov i forhold til maden?

Spiseomgivelserne
/spisesituationen

Kan du beskrive disse samtaler?

sker i forhold til maden
Oplevede du, at personalet på hospitalet lyttede
til dine ønsker og behov i forhold til maden?

Spiste du anderledes, mens du var indlagt, i forhold til derhjemme? Hvis ja Hvad tror du det skyldes?

Er der noget særlig godt, du vil fremhæve fra
din oplevelse af maden under din indlæggelse?
Patientens ønsker og
input

Hvad tror du vil kunne forbedre spiseoplevelsen
for dig under en indlæggelse? Har du nogen
ønsker eller input?
Er der noget, du har lyst til at tilføje, inden vi

Afrunding
afslutter?
Tak fordi du havde lyst til at deltage i interviewet.
Evt. oplysning om undersøgelsen – formål, ny Mad- og ernæringspolitik, offentliggøres den?
Evt. oplysning om Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse – hjemmeside for mere information
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6 Bilag 4: Oversigt over madkoncepter
Oversigt over eksisterende madkoncepter på Region Hovedstadens hospitaler og psykiatriske centre
Tabellen viser forskelle i eksisterende madkoncepter af relevans for analysen af patienternes
oplevelser i nærværende undersøgelse.
Hospital/Psykiatrisk Center

Levering

Servering Kold/varm frokost/aftensmad

Amager Hospital

Leveret fra Rigshospitalet

Buffet

Kold frokost/varm aftensmad*

Bispebjerg Hospital

Centralt fremstillet

Buffet

Varm frokost/kold aftensmad

Bornholms Hospital

Centralt fremstillet

Bakke

Varm frokost/kold aftensmad

Frederiksberg Hospital

Leveret fra Rigshospitalet

Buffet

Kold frokost/varm aftensmad

Gentofte Hospital

Centralt fremstillet

Buffet

Varm frokost/kold aftensmad

Glostrup Hospital

Centralt fremstillet

Buffet

Kold frokost/varm aftensmad

Herlev Hospital

Centralt fremstillet

Buffet

Kold frokost/varm aftensmad

Hvidovre Hospital
Nordsjællands Hospital Frede‐
rikssund
Nordsjællands Hospital Hille‐
rød

Centralt fremstillet
Leveret fra Nordsjællands
Hospital Hillerød

Bakke

**

Bakke

Varm frokost/kold aftensmad

Centralt fremstillet

Bakke

Varm frokost/kold aftensmad

PC Amager

Leveret fra Rigshospitalet

Buffet

Kold frokost/varm aftensmad*

PC Ballerup

Leveret fra Herlev Hospital

Buffet

Varm frokost/kold aftensmad

PC Frederiksberg

Leveret fra Rigshospitalet

Buffet

Kold frokost/varm aftensmad*

PC Glostrup

Leveret fra Glostrup Hospital

Buffet

Kold frokost/varm aftensmad

PC Hvidovre

Leveret fra Rigshospitalet

Buffet

Kold frokost/varm aftensmad*

PC København

Leveret fra Bispebjerg

Bakke

Varm frokost/kold aftensmad

PC København, Afd. O

Buffet

Kold frokost/varm aftensmad*

PC Nordsjælland

Leveret fra Rigshospitalet
Leveret fra Nordsjællands
Hospital Hillerød

PC Sankt Hans

Centralt fremstillet

Rigshospitalet

Centralt fremstillet

Varm frokost/kold aftensmad

Buffet

Kold frokost/varm aftensmad*

‐

Felter markeret med blåt indikerer, at det psykiatriske center ikke kan kategoriseres inden for den pågældende variabel, fordi praksis varierer afsnit/afdelinger imellem.

‐

* Det er muligt at bytte om på serveringen af den kold og den varme ret, idet maden leveres for et døgn ad
gangen.

‐

** Hvidovre har et a la carte-koncept, hvor patienterne selv beslutter, om de vil have varme eller kolde måltider og hvornår.

47

Bila
ag 5: Resultater a
af spørgeskemau
undersøgelsen

7 B
Bilag 5:
5 Res
sultate
er af spørge
s
eskem
maun-d
dersøg
gelsen
n
Se affsnit 1.4.5. angående
a
placering af h
hospitaler og
g psykiatriske centre (O
O, U, G)

48

Bilag 5: Resu
ultater af spørges
skemaundersøge
elsen

49

Bilag 5: Resultater af spørgeskemaundersøgelsen

50

Bilag 5: Resu
ultater af spørges
skemaundersøge
elsen

51

Bilag 5: Resultater af spørgeskemaundersøgelsen

52

Bilag 5: Resu
ultater af spørges
skemaundersøge
elsen

53

Bila
ag 5: Resultater a
af spørgeskemau
undersøgelsen

54

Bilag 5: Resultater af spørgeskemaundersøgelsen

55

Bila
ag 5: Resultater a
af spørgeskemau
undersøgelsen

56

Bilag 5: Resu
ultater af spørges
skemaundersøge
elsen

57

Bila
ag 5: Resultater a
af spørgeskemau
undersøgelsen

58

Bilag 5: Resu
ultater af spørges
skemaundersøge
elsen

59

Bila
ag 5: Resultater a
af spørgeskemau
undersøgelsen

60

Bilag 5: Resu
ultater af spørges
skemaundersøge
elsen

mål 1, 5 og 9
Nedennstående tabeel er sammenssat af spørgsm
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Nedenstående tabel er sammensat af spørgsmål 2, 6 og 10

Nedenstående tabel er sammensat af spørgsmål 3, 7 og 11
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Spørggsmål 20a - 200f samlet
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8 Bilag 6: Resultater justeret for patientsammensætning
Benchmarking og placering af hospitaler justeret for patientsammensætning

I det følgende præsenteres nogle supplerende benchmarking analyser, der justerer for patientsammensætning.
Resultaterne på hospitalsniveau, sammenlignet med det overordnede regionsresultat, er justeret
for fordeling af køn, alder, indlæggelsestid og om patienten havde mulige underernæringsproblemer. Der er justeret for disse variable, således at det ikke er et hospitals sammensætning af
patienter, der afgør, hvilken placering det får. Hvis et hospital eksempelvis har mange ældre i
forhold til yngre, og ældre svarer mere positivt end yngre, er det ikke den effekt, der får hospitalets resultat til at blive placeret over det overordnede resultat.
Sammendrag af resultater når der justeres for patientsammensætning

Når der justeres for patientsammensætning placerer Gentofte Hospital, Bornholms Hospital og
Hvidovre Hospital sig over regionsresultatet på flere spørgsmål. Det drejer sig især om spørgsmål vedrørende madens smag, variation, anretning samt samlet vurdering. Glostrup Hospital,
Nordsjællands Hospital Hillerød og Bispebjerg Hospital placerer sig derimod under regionsresultatet på en række spørgsmål. Igen er det særligt på vurderingen af madens smag, variation,
anretning og samlede vurdering, hospitalerne adskiller sig. Amager Hospital, Frederiksberg
Hospital, Herlev Hospital, Nordsjællands Hospital Frederikssund samt Rigshospitalet adskiller
sig kun på enkelte eller slet ingen spørgsmål i forhold til regionsresultatet. På andre spørgsmål,
som portionernes størrelse og mulighed for at få mad hjælp i forbindelse med måltiderne, er der
ikke nogen forskel på patienternes oplevelser på de forskellige hospitaler (se figur på næste
side).
Set i forhold til de ikke justerede placeringer af hospitalerne (de der præsenteres i rapporten),
sker der med justeringerne ændringer i placering for nogle hospitaler. Det gælder fx Herlev
Hospital, der får færre placeringer over regionsresultatet og Nordsjællands Hospital Frederikssund, Glostrup Hospital og Bispebjerg hospital der får flere placeringer under regionsresultatet.
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Amager Hospital

Bispebjerg Hospital

Bornholms Hospital

Frederiksberg Hospital

Gentofte Hospital

Glostrup Hospital

Herlev Hospital

Hvidovre Hospital

NOH Frederikssund

NOH Hillerød

Rigshospitalet

Overrsigtsfigur - fordeling
g af O, U og
g G for hos
spitaler justteret for paatientsamm
mensætning*

sp011 - Morgenmaddens smag

G

U

O

O

O

U

G

O

G

U

G

sp022 - Morgenmaddens variation
n

G

U

O

G

O

U

O

O

G

U

G

sp033 - Morgenmaddens anretning
g

G

U

O

G

O

U

G

O

G

U

G

sp055 - Frokostens smag

G

U

O

G

O

U

G

O

G

U

G

sp066 - Frokostens variation

G

G

G

G

O

U

G

G

G

G

G

sp077 – Frokostenss anretning

G

G

O

G

O

U

O

O

G

U

G

sp099 - Aftensmadens smag

G

G

O

G

O

U

G

O

G

U

G

sp100 - Aftensmadens variation

G

U

O

G

O

U

G

O

G

U

G

sp111 - Aftensmadens anretning

G

G

O

G

O

U

G

G

G

U

G

sp144 – Mellemmååltidernes variaation

G

G

O

G

O

U

G

O

G

U

G

sp155 - Mulighed for
f at få mad uden
u
for spisettiderne
sp166 - Hjælp i forbbindelse med måltiderne

G

G

G

O

G

G

U

G

U

G

O

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

sp188 - Portionernees størrelse

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

U

O

G

O

U

G

O

G

U

G

G

U

O

G

O

U

G

O

G

U

G

G

U

O

G

O

U

G

O

G

U

G

G

U

O

G

O

U

G

O

G

U

O

sp199 - Samlet indttryk af maden
n under indlægggelsen
Maddens smag (sam
mlet for morgen, frokost ogg aften)
Maddens anretningg (samlet for morgen,
m
frokosst og
aftenn)
Maddens variation (samlet for morgen,
m
frokosst og
aftenn)

*O og U angiver, at regiionsresultatet for et spørgsmål liggger henholdsvis statistisk signifika
ant over (O) eller under (U) region
nsresultatet, m
mens G angiver, att hospitalsresultattet for et spørgsm
mål ikke afviger sttatistisk signifikant fra regionsresuultatet.
Bemærkk at hospitalerness resultater ikke er
e testet parvis (inndbyrdes) op imod hinanden. Et re
esultat for ét hosppital, der har en OO
placerinng i forhold til reggionsresultatet, err således ikke nøddvendigvis bedree end et resultat frra et andet hospita
tal, som har en G-placerinng i forhold til reggionsresultatet. Den
D statistiske usiikkerhed på hospiitals resultater kræ
æver en indbyrdees statistisk test fo
or at
kunne ffastslå, om de er forskellige
f
fra hin
nanden.
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Maden var vvelsmagende og
o langt fra ”hospitalsmad
”
d”. Delikat serrvering og dellikat service fr
fremmer det po
ositive indtryk.. (Kommentarrfelt)

Hvidt toasstbrød og ”Fuun”-saftevand
d. Mishandlede, overkoogte grøntsagger uden bid og
g kød og fisk,
der er tilbberedt, så alt smager
s
ens og
g enhver saft
og kraft ef
effektivt er slåeet ihjel. Brun sovs og kartofler - moormormad. Sm
mørrebrød som
m i 80’erne.
Tilsyneladdende havde ingen
i
i køkken
net fundet
krydderihhylden. Fravæ
ærende eller sm
magløst brød
til suppenn - ingen kerneer, ingen kraft
ft. I spørger
om SMAG
GEN - det foruudsætter jo, att maden faktisk smagger af noget. Hovedprincipp
H
pet er, at maden ingenn smag har - eller
e
smager aff pap. Det
KAN ladee sig gøre at laave god, spæn
ndende og
velsmagennde mad. Ogsså på et hospittal. (Kommentarfellt)

Overraskende
O
god
g valgmuligghed ved de enkelte
k
måltider og
o altid rigelig
ig mad. Troed
de
næsten, at jeg boede
b
på et beedre hotel. Niveauet af mulig
gheder var bed
edre end ved mine
m
tiidligere indlæg
ggelser. (Kom
mmentarfelt)

Jeg synes, at maden er for ffremmed og mest
m
indrettet til væ
ægttab, og derrfor ikke egneet til
syge menneskker, hvoraf maange har en needsat
appetit. (Kom
mmentarfelt)

Jeg følte m
mig meget svækket under og
g efter min inddlæggelse. Dett tog mig 3 dage hjemme att få bygget eneergien i
kroppen opp igen. Der vaar ingen energ
gi i maden og maden var intetsmagende. Maden var effter min menin
ng ikke
særlig sundd, med alt forr lidt grønt og ingen frisk fruugt. Med den mad jeg oplevvede under miit ophold, har jeg ikke
helbred til at blive indlaagt igen. Jeg blev
b fysisk dårrligere dag forr dag. Maden burde være aff en kvalitet og
g indhold, der ggjorde folk rasske, ikke det modsatte.
m
(Kom
mmentarfelt)

Der var altt for små portiioner til aftenssmad, hvis maan
var en norm
mal størrelse mand.
m
To min
nifrikadeller err fx
ikke vildt m
meget. Jeg kunnne godt blive mæt, da jeg
godt kan lidde det gode, sunde
s
tilbehørr, men det trorr
jeg, at almiindelige mændd ikke kunne. Ellers
E
super ddejlig mad. (K
Kommentarfeltt)

Enhed forr Evaluering
g og Bruge
erinddrage lse
Nordre Fassanvej 57
2000 Frede
eriksberg
Telefon: 38
8649966
E-mail: eeb
b@regionh..dk
www.patientoplevelse
er.dk

Rigtig god mad, som maan glædede sig
g til at
spise. Fortssæt samme stiil. (Kommentaarfelt)

