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Kost til ældre på plejehjem 

I alt 497 medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel, der arbejder på et plejehjem/plejecenter og 

tilhører Social- og Sundhedssektoren i forbundet, har i maj 2014 deltaget i en undersøgelse om den 

mad, der bliver serveret for de ældre på plejecentret/plejehjemmet.  

Svarprocenten i undersøgelsen var 48. 

Hovedkonklusioner: 

 Der tilberedes langt fra mad på alle plejecentre: Lidt under halvdelen af de medlemmer, der 

arbejder på plejehjem/plejecentre, har svaret, at maden til de ældre bliver tilberedt på stedet.  

 Der er ældre, der ikke spiser maden pga. for lav kvalitet: 3 ud af 10 oplever én eller flere 

gange om måneden, at de ældre ikke vil spise maden pga. for lav kvalitet. 1 ud af 7 oplever det 

sjældnere end hver måned. 4 ud af 10 medlemmer i undersøgelsen oplever aldrig dette. 

 Maden er ganske god: Lidt over halvdelen af de medvirkende vurderer, at maden til de ældre 

er meget god eller god. 3 ud af 10 synes, at maden er nogenlunde, mens en tiendedel finder 

den dårlig eller meget dårlig. 

 Mad tilberedt på stedet trækker kvaliteten og spiselysten op: Medlemmer fra plejecentre 

med madproduktion oplever sjældnere end de øvrige medlemmer, at de ældre ikke vil spise 

maden pga. for lav kvalitet.  

Der, hvor maden bliver tilberedt på stedet, bedømmer medlemmerne også kvaliteten bedre end 

på plejecentre uden madproduktion. 

 

Svarene på de enkelte spørgsmål følger på de næste sider. 
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Figur 1. Bliver maden til de ældre på det plejecenter, hvor du arbejder, tilberedt på plejecentret? 

 
Antal svar: 497. 

 

Det fremgår af figur 1, at lidt under halvdelen (45 %) af de medlemmer, der arbejder på 

plejehjem/plejecentre, har svaret, at maden til de ældre bliver tilberedt på plejecentret.  

 

 

Figur 2. Hvor ofte oplever du, at de ældre ikke vil spise maden pga. for lav kvalitet? 

Krydset med: Bliver maden til de ældre på det plejecenter, hvor du arbejder, tilberedt på plejecentret? 

 

 

Medlemmerne er blevet spurgt, hvor ofte de oplever, at de ældre ikke vil spise maden pga. for lav 

kvalitet. Svarene fremgår af figur 2. 

 

I forhold til medlemmer fra plejecentre uden madproduktion sker det lidt sjældnere, at medlemmer fra 

plejecentre, hvor maden tilberedes på stedet, oplever, at de ældre ikke vil spise maden pga. for lav 

kvalitet. 

På plejecentre med madproduktion er det således lidt over en femtedel (22 %) af medlemmerne i 

undersøgelsen, der mindst en gang om måneden oplever, at de ældre ikke vil spise maden pga. for lav 

kvalitet. Det samme gælder for tæt på 4 ud af 10 (37 %) af dem, der arbejder på plejecentre uden 

madproduktion. 

 

Mere end 4 ud af 10 (43 %) fra de plejecentre, hvor man tilbereder maden selv, oplever dog aldrig 

dette. Den tilsvarende andel fra plejecentre uden madproduktion er lidt over en tredjedel (36 %). 
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Figur 3. Hvor god eller dårlig er maden generelt efter din vurdering? 

Krydset med: Bliver maden til de ældre på det plejecenter, hvor du arbejder, tilberedt på plejecentret? 

 

 

Medlemmerne er blevet bedt om at bedømme kvaliteten af den mad, der serveres for de ældre på 

plejehjemmet/plejecentret. Svarene ses i figur 3 ovenfor. 

 

De medlemmer, der arbejder på plejecentre, hvor maden bliver tilberedt på stedet, bedømmer maden 

til de ældre mere positivt end medlemmer fra plejecentre, hvor maden kommer udefra. 

 

Næsten en fjerdedel (24 %) af medlemmerne fra plejecentre med madproduktion synes således, at 

maden til de ældre er ”Meget god”. Det samme gælder kun 1 ud af 8 (12 %) af de øvrige medlemmer. 

Der er også færre fra plejecentre med madproduktion, som bedømmer maden til at være 

”Nogenlunde” end, hvad der gælder medlemmer fra plejecentre uden madproduktion. 

 

Kun et fåtal vurderer, at maden til de ældre er dårlig eller meget dårlig. Det gælder 7 procent af de 

medlemmer, der arbejder på plejecentre med madproduktion, og 12 procent af de øvrige medlemmer. 

 

Medlemmerne har kunnet skrive kommentarer. Her er et eksempel på en sådan: 

 

  

For mig vil det give livskvalitet, hvis maden kunne blive 
lavet på stedet, så de borgere, der stadig væk kan være 
med, er det, og dem, som ikke kan, ville kunne dufte sig til 
de forskellige retter der bliver lavet, ved godt det kræver 
flere hænder, men tror selv, at de er givet godt ud. 
Borgerne kan være aktive lidt længere end ellers, da det er 
sundt at aktivere de ældre, så de kan holde sig lidt i gang. 



 Kost til ældre på plejehjem 4 

FOA – Fag og Arbejde 28. maj 2014 

 

 

Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 9-19. maj 2014. Undersøgelsen indeholdt også 

andre emner end kost til ældre. 

Indsamlingsmetode 

Svarene er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse til medlemmer af forbundets 

elektroniske medlemspanel. Medlemmerne er inviteret pr. mail. Der blev udsendt én 

påmindelse i indsamlingsperioden. 

Målgruppen 

Medlemmer i forbundets Social- og Sundhedssektor (primært social- og 

sundhedspersonale), der i undersøgelsen har oplyst, at de arbejder på plejehjem/plejecentre. 

Antal besvarelser og svarprocent 

497 medlemmer har medvirket i undersøgelsen. Den generelle svarprocent blandt 

medlemmerne fra Social- og Sundhedssektoren var 48. 

Repræsentativitet 

Er ikke undersøgt. 

Vægtning af data 

Der er ikke foretaget vægtning af svarene. 


