
Börjar svälten i hemmet? – Hur kan vi förebygga 
undernäring?

Tider
2016-02-10
8:30 - 15:00
2016-02-11
8:30 - 15:00

Plats Kontakt
Daniel Smedberg
Telefon:  072-885 4873
E-post:  daniel.smedberg@kfsk.se

Välkommen till en utbildning på temat mat för äldre.

Vi presenterar projektet Aktivt Åldrande, där målet är att upprätthålla livskvalitet och autonomi genom individuella och personligt 
anpassade måltidslösningar som passar äldre personers krav och behov.

Bra mat, god mat och mat i rättan tid.

Du kan välja ett av två tillfällen i vår med samma innehåll, men i olika delar av Skåne. Den 10 februari är vi på Krinova i Kristianstad och 
den 11 februari på Petersgården i Lund.

Hitta dit:
https://goo.gl/maps/LCby81ekvLP2 (Krinova i Kristianstad)

https://goo.gl/maps/agFVydMMaQo (Petersgården i Lund)

Dagen är kostnadsfri.

Antalet deltagare per tillfälle är begränsat till 40 personer. Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna i syfte att nå deltagare från olika 
kommuner.

Anmälan senast 20 januari, bekräftelse på om du är antagen meddelas via mail måndagen den 1 februari.

Målgrupp
Vård- och omsorgspersonal

Avanmälan
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång eller om man uteblir helt debiteras en kostnad på 200:-/person.

Program
08.30 – 09.00 Registrering och kaffe.

http://kfsk.se/blog/kurs-konferens/borjar-svalten-i-hemmet-hur-kan-vi-forebygga-undernaring-3/
http://kfsk.se/blog/kurs-konferens/borjar-svalten-i-hemmet-hur-kan-vi-forebygga-undernaring-3/
http://kfsk.se?ee=download_ics_file&ics_id=469
http://kfsk.se?ee=download_ics_file&ics_id=470
https://goo.gl/maps/LCby81ekvLP2
https://goo.gl/maps/agFVydMMaQo


09.00 – 09.10 Välkommen!
Daniel Smedberg, Utvecklingsledare Kommunförbundet Skåne.

09.10 – 09.50 Introduktion av projektet Aktivt Åldrande.
Karin Wendin, Professor, PhD, SP.

09.50 – 10.30 Socialstyrelsens föreskrift – Förebyggande av och behandling vid undernäring. Åldrandet och dess utmaningar.
Elisabet Rothenberg, Bitr. professor, Docent, HKR.

10.30 – 10.40 Kort paus.

10.40 – 11.30 Måltiden i centrum – tillsammans gör vi måltiden till en god stund.
Birgit Theander, Enhetschef Tallgården, Kävlinge och
Ida Henriksson, Måltidsutvecklare, Måltidsservice, Kävlinge

11.30 – 12.00 Anpassad mat för äldre ger ökad livskvalité.
Gunnel Stuhr Olsson, Special Foods Manager, Findus.

12.00 – 13.00 Lunch – (proteinrik mat).

13.00 – 14.15 Workshop/diskussioner i mindre grupper
Frågeställningar (som hänger ihop):
•Hur gör vi måltiderna aptitliga?
•Hur undviker vi nattfasta på bästa vis?
•Vilket innehåll kan måltiderna ha?
•Hur motiverar vi till 6-7 måltider på ett dygn?

Under tiden som diskussionerna pågår så kommer det ges möjlighet att prova och ge synpunkter på en produkt 
(en ”squeezy”) som inom projektet anpassas till äldres behov.

14.15 – 15.00 Sammanfattning och avslutning med fika.


