Du som är måltidsombud har en betydelsefull roll i arbetet med mat, måltider
och nutrition på din arbetsplats. Du är länken mellan brukare,
omvårdnadspersonal, sjuksköterska, dietist och kökspersonal, i samarbete med
din chef. Det är en fördel om ni är två – då kan ni hjälpas åt i uppdraget.
Dietistverksamheten inom vård och omsorg fungerar som en stödfunktion där
du som måltidsombud kan vända dig för rådgivning. Det är
dietistverksamheten som anordnar och ansvarar för måltidsombudets
grundutbildning och kontinuerliga fortbildningar.

•
•
•
•
•
•

•

genomföra grundutbildningen för måltidsombud med godkänt resultat
delta i fortbildningar som dietistverksamheten anordnar två gånger per
år
vara insatt i Rutin för måltider, måltidsmiljö samt riktlinjer för
smakportioner
vara uppdaterad med information och material som finns på
dietistverksamhetens KOMIN-sida: komin.malmo.se/dietister
ha god kännedom om Malmö stads policy för hållbar utveckling och
mat
vara ett stöd till kollegor i frågor som rör mat och nutrition och föra
den kunskap och det material som fås vid dietistverksamhetens
utbildningar och mailutskick vidare.
verka för en god måltidsmiljö genom att på uppdrag från/i samråd med
sektionschef genomföra måltidsobservation med hjälp av
observationsmall för måltider.

På teamträffar eller verksamhetsmöten ska det finnas en återkommande
punkt kring mat och nutrition. Måltidsombudet leder dialogen tillsammans
med chefen.
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Uppdragsbeskrivning för kostombud – Särskilt boende

För de verksamheter som får mat från centralkök ska måltidsombudet delta
vid matmöten med kökets personal.

•
•
•
•
•

•

vara delaktig i planering av matsedel för de måltider (huvudmål och
mellanmål) som bereds/lagas i verksamheten
ansvara för livsmedelsbeställningar (prioritera varor med blå och grön
plopp)
ansvara för att egenkontrollen fungerar och är uppdaterad
uppmärksamma och planera kring maten inför traditioner och andra
festligheter
anordna boenderåd fyra gånger per år tillsammans med brukarna som
ett forum där synpunkter och önskemål kring maten och måltiderna kan
lyftas
delta vid eventuella måltidsombudsnätverksträffar.

Jag som måltidsombud har tagit del av innehållet och förstår mitt uppdrag.
Datum: _____________
Underskrift ___________________ Namnförtydligande_______________

Jag som chef har tagit del av innehållet, förstår måltidsombudets uppdrag och
kommer stötta måltidsombudet i arbetet enligt uppdraget ovan.
Datum: _____________
Underskrift ___________________ Namnförtydligande_______________
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Du som är måltidsombud har en betydelsefull roll i arbetet med mat, måltider
och nutrition på din arbetsplats. Du är länken mellan brukare,
omvårdnadspersonal, sjuksköterska, dietist och kökspersonal, i samarbete med
din chef. Det är en fördel om ni är två – då kan ni hjälpas åt i uppdraget.
Dietistverksamheten inom vård och omsorg fungerar som en stödfunktion där
du som måltidsombud kan vända dig för rådgivning. Det är
dietistverksamheten som anordnar och ansvarar för måltidsombudets
grundutbildning och kontinuerliga fortbildningar.

•
•
•
•

Uppdragsbeskrivning för kostombud – Korttidsenhet

•

genomföra grundutbildningen för måltidsombud med godkänt resultat
delta i fortbildningar som dietistverksamheten anordnar två gånger per
år
vara uppdaterad med information och material som finns på
dietistverksamhetens KOMIN-sida: komin.malmo.se/dietister
ha god kännedom om Malmö stads policy för hållbar utveckling och
mat
vara ett stöd till kollegor i frågor som rör mat och nutrition och föra
den kunskap och det material som fås vid dietistverksamhetens
utbildningar och mailutskick vidare.

På teamträffar eller verksamhetsmöten ska det finnas en återkommande
punkt kring mat och nutrition. Måltidsombudet leder dialogen tillsammans
med chefen.
För de verksamheter som får mat från centralkök ska måltidsombudet delta
vid matmöten med kökets personal.
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•
•
•
•

•
•

•

vara delaktig i planering av matsedel för de måltider (huvudmål och
mellanmål) som bereds/lagas i verksamheten
ansvara för livsmedelsbeställningar (prioritera varor med blå och grön
plopp)
ansvara för att egenkontrollen fungerar och är uppdaterad
verka för en god måltidsmiljö och därmed ansvara för att måltidsobservationer utförs årligen med hjälp av bedömningsmall som fås av
dietistverksamheten
uppmärksamma och planera kring maten inför traditioner och andra
festligheter
anordna boenderåd fyra gånger per år tillsammans med brukarna som
ett forum där synpunkter och önskemål kring maten och måltiderna kan
lyftas
delta vid eventuella måltidsombudsnätverksträffar.

Jag som måltidsombud har tagit del av innehållet och förstår mitt uppdrag.
Datum: _____________
Underskrift ___________________ Namnförtydligande_______________

Jag som chef har tagit del av innehållet, förstår måltidsombudets uppdrag och
kommer stötta måltidsombudet i arbetet enligt uppdraget ovan.
Datum: _____________
Underskrift ___________________ Namnförtydligande_______________
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Du som är måltidsombud har en betydelsefull roll i arbetet med mat, måltider
och nutrition på din arbetsplats. Du är länken mellan brukare,
omvårdnadspersonal, sjuksköterska, dietist och kökspersonal, i samarbete med
din chef. Det är en fördel om ni är två – då kan ni hjälpas åt i uppdraget.
Dietistverksamheten inom vård och omsorg fungerar som en stödfunktion där
du som måltidsombud kan vända dig för rådgivning. Det är
dietistverksamheten som anordnar och ansvarar för måltidsombudets
grundutbildning och kontinuerliga fortbildningar.

•
•
•

Uppdragsbeskrivning för kostombud – Dagverksamhet

•
•

genomföra grundutbildningen för måltidsombud med godkänt resultat
delta i fortbildningar som dietistverksamheten anordnar
vara uppdaterad med information och material som finns på
dietistverksamhetens KOMIN-sida: komin.malmo.se/dietister
ha god kännedom om Malmö stads policy för hållbar utveckling och
mat
vara ett stöd till kollegor i frågor som rör mat och nutrition och föra
den kunskap och det material som fås vid dietistverksamhetens
utbildningar och mailutskick vidare, till exempel vid verksamhetsmöten.
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•
•
•
•

•
•

vara delaktig i planering av matsedel för de måltider (t ex frukost och
mellanmål) som bereds/lagas i verksamheten
samarbeta med beställare/ansvara för livsmedelsbeställningar
ansvara för att egenkontrollen fungerar och är uppdaterad
verka för en god måltidsmiljö och därmed ansvara för att måltidsobservationer utförs årligen med hjälp av måltidsobservationsmall som
finns på Komin
uppmärksamma och planera inför traditioner och andra festligheter
delta vid eventuella matmöten med kökets personal. Detta gäller för de
verksamheter som får mat från centralkök.

Genomgång av uppdragsbeskrivningen har skett.
Datum: _____________
Måltidsombud:
Underskrift ___________________ Namnförtydligande_______________
Chef:
Underskrift ___________________ Namnförtydligande_______________
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Du som är måltidsombud har en betydelsefull roll i arbetet med mat, måltider
och nutrition på din arbetsplats. Du är länken mellan brukare,
omvårdnadspersonal, sjuksköterska, dietist och eventuell kökspersonal, i
samarbete med din chef. Det är en fördel om ni är två – då kan ni hjälpas åt i
uppdraget.
Dietistverksamheten inom vård och omsorg fungerar som en stödfunktion där
du som måltidsombud kan vända dig för rådgivning. Det är
dietistverksamheten som anordnar och ansvarar för måltidsombudets
grundutbildning och kontinuerliga fortbildningar.

•
•
•
•

Uppdragsbeskrivning för kostombud – Hemtjänst

•

genomföra grundutbildningen för måkltidsombud med godkänt resultat
delta i fortbildningar som dietistverksamheten anordnar två gånger per
år
vara uppdaterad med information och material som finns på
dietistverksamhetens KOMIN-sida: komin.malmo.se/dietister
ha god kännedom om Malmö stads policy för hållbar utveckling och
mat
vara ett stöd till kollegor i frågor som rör mat och nutrition och föra
den kunskap och det material som fås vid dietistverksamhetens
utbildningar och mailutskick vidare. Till exempel vid teamträffar eller
verksamhetsmöten.
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•
•
•
•

verka för en god måltidsmiljö utifrån brukarens förutsättningar och
önskemål
informera dina kollegor att brukare med insatsen Måltidsservice ska
erbjudas att fylla i självskattningsformuläret Checklista – matsituationen.
uppmärksamma och planera kring maten inför traditioner och andra
festligheter
delta vid eventuella måltidsombudsnätverksträffar.

Genomgång av uppdragsbeskrivningen har skett.
Datum: _____________
Måltidsombud:
Underskrift ___________________ Namnförtydligande_______________
Chef:
Underskrift ___________________ Namnförtydligande_______________
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