Utvärdering Solstrålen Äldreomsorg
Utveckling

20141016 > 20141231

Svar

69/300=23% (Anonyma resultat)

1. Vilken kategori tillhör du?
Besvarad av: 69 (97%) Ej besvarad av: 2 (3%)
1

Solbacka/Vinkelbo

39 (57%)

2

Klockarbo/Gästis

24 (35%)

3

Dagcenter

0 (0%)

4

Dagvård

6 (9%)

2. Är du nöjd med hur maten smakar?
Besvarad av: 67 (94%) Ej besvarad av: 4 (6%)
1

Mycket nöjd

24 (36%)

2

Nöjd

39 (58%)

3

Mindre nöjd

3 (4%)

4

Missnöjd

1 (1%)

Besvarad av: 12 (17%) Ej besvarad av: 59 (83%)
Kommentar:

"Maten smakar bra. "

"Kokta grönskaer bör lagas till samma dag och ej tas uer en fryst påse utan god smak, ofta vattniga. "

"Jag trivs här på Gästis och har det bra, så jag är nöjd.
Jag tycker personalen är bra. Det går så bra att prata med dem om det är något man funderar på. "

"Man kan inte fordra på just bättre. "

"Väldigt olika vad det är för mat, men i allmänhet för lite kryddad. "

"Vill ha mera lök. "

"Vid sillpudding och liknande kunde ni ha någon rätt att välja av.
Såser kunde serveras separat så man fick se fisken. Gärna sill och ägg, potatis. "

Besvarad av: 12 (17%) Ej besvarad av: 59 (83%)
Kommentar:

"Maten smakar bra. "

"Kokta grönskaer bör lagas till samma dag och ej tas uer en fryst påse utan god smak, ofta vattniga. "

"Jag trivs här på Gästis och har det bra, så jag är nöjd.
Jag tycker personalen är bra. Det går så bra att prata med dem om det är något man funderar på. "

"Man kan inte fordra på just bättre. "

"Väldigt olika vad det är för mat, men i allmänhet för lite kryddad. "

"Vill ha mera lök. "

"Vid sillpudding och liknande kunde ni ha någon rätt att välja av.
Såser kunde serveras separat så man fick se fisken. Gärna sill och ägg, potatis. "

"Maten smakar mycket gott. Vällagad och god. "

"Kåldolmarna kan vara smaklösa ibland. "

"Den är god när jag äter. "

"Ärtsoppan för salt och för mycket timjan.
Skinklåda för mycket sås och lite skinka.
Crêpes torra.
Panerad fisk kan vara lite och blodpudding. "

"Ensidig mat, luktar och smakar lika, men trots allt bättre än förr (korv, kyckling, köttfärs). För ofta köttfärsrätter. "

3. Är maten varm?
Besvarad av: 68 (96%) Ej besvarad av: 3 (4%)
1

Alltid

37 (54%)

2

Oftast

31 (46%)

3

Aldrig

0 (0%)

4

Har frysta matlådor

0 (0%)

Besvarad av: 7 (10%) Ej besvarad av: 64 (90%)
Kommentar:

"Detta är en kommentar från personalen på Klockarbo: Pannkakor håller inte alltid temperaturen. "

"Följer rekommenderade temperaturer. "

"Maten är ljummen ibland. "

"Ibland kan den vara kall fast det ska vara varm mat. "

"Maten är till större delen god och tillräcklig. Vissa fiskrätter geggar ni på med mycket sås. Jag vill gärna se fisken. "

"Mera soppa."

"Ljummen ibland. "

Besvarad av: 7 (10%) Ej besvarad av: 64 (90%)
Kommentar:

"Detta är en kommentar från personalen på Klockarbo: Pannkakor håller inte alltid temperaturen. "

"Följer rekommenderade temperaturer. "

"Maten är ljummen ibland. "

"Ibland kan den vara kall fast det ska vara varm mat. "

"Maten är till större delen god och tillräcklig. Vissa fiskrätter geggar ni på med mycket sås. Jag vill gärna se fisken. "

"Mera soppa."

"Ljummen ibland. "

4. Är matportionen tillräcklig?
Besvarad av: 67 (94%) Ej besvarad av: 4 (6%)
1

För stor

5 (7%)

2

Lagom

62 (93%)

3

För liten

0 (0%)

Besvarad av: 9 (13%) Ej besvarad av: 62 (87%)
Kommentar:

"Detta är en kommentar från personalen på Klockarbo:
När det kommer stycksaker ex schnitzlar, potatisburgare har det hänt att det är för lite. Däremot kommer det alldeles för
stora mängder sås och potatismos. Även en del grytor. "

"Lämnar eller tar om ibland. "

"Det är nog inget problem. "

"Man bestämmer själv mängden. "

"Vi bestämmer själva hur stor portion vi vill ha. "

"Palt önskas oftare. "

"Lite ris för mycket potatis. "

"Man kan ju bara äta sig mätt. "

"För stora: Rotmos, potatismos, makaroner
Önskar: Stekt ägg till pytt i panna"

5. Är det någon maträtt som passar mindre bra?
Besvarad av: 45 (63%) Ej besvarad av: 26 (37%)

"Inlagd sill bort
Janssons frestelse för salt
Leverbiff nej"

"Inlagd sill bort
Janssons frestelse för salt
Leverbiff nej"

"Nej"

"Detta är en kommentar från personalen på Klockarbo:
Chicken nuggets är inte speciellt omtyckt. De förstår inte vad de äter. Gäller alltså våra äldre vårdtagare. Sillpudding är inte
omtyckt. "

"Vill ha lättsmälta måltider.
Vill ha en alternativ maträtt, tex istället för blodmat  kyckling.
För mycket korv och köttfärs. "

"Det är väl fler. beror på vad man tycker om och hur den tillreds. "

"Inlagd sill
Janssons"

"Janssons"

"Gluten
Laktos"

"Viltskavsgryta
Viltskavssoppa
Inte fisk tre dagar i veckan.
Fisksoppa"

"Sillpudding"

"Ja, allt med mjöl och mjölk. Rabarber och övriga syrliga rätter. Blåbär. "

"Pasta
Fisk"

"Viltskav"

"Chicken nuggets, smakar ingenting och svårtuggade. "

"Nej, allt är bra. "

"Nej, Chicken nuggets i så fall."

"Chicken nuggets"

"Chicken nuggets
Kycklingwook"

"Ärtsoppa
Bruna bönor"

"Nej äter allt."

"Vet ej"

"Mycket grönsaker blandat i maten. "

"Har gallbesvär, måste undvika vissa saker, typ fet mat. "

"Nej är allätare."

"Vegetarisk köttfärs är inte gott. "

"Fisk serveras för ofta enligt mig. "

"Nej"

"Nej"

"Nej"

"Fisk"

"Den är bra. "

"Palten"

"Tonfisk"

"Janssons inte bra. "

"För ofta makaroner.
Vill ha alternativ till potatis med. "

"Jag gillar inte såser och grönsaker annars tycker jag om maten. "

"Rullströmming"

"Fiskbullar
Potatis"

"Kåldolmar
Ris"

"Vegetarisk mat: torr, tycker att hon får mycket som är lika. "

"Fiskbullar"

"Rökt mat!
Maträtter som är hoprörda, vill ha potatis för sig och kött för sig. "

"Pasta
Palt (skall göras av kornmjöl)"

"Tycker om all mat. "

"Gillar den mat som serveras. "

"Allt är bra. Vill ha stekta ägg till pytt i panna. "

6. Saknar du någon/några maträtter på matsedeln?
Besvarad av: 47 (66%) Ej besvarad av: 24 (34%)

"Mera köttbullar"

"Nej"

"Mjukt mörkt bröd, nötkött, blodig biff, lättöl, mindre söta drycker.
Önskemål om en frukostbuffé i matsalen samt en fikabuffé med egen betalning i matsalen. "

"Flera
Och någon överraskning, en liten god kaka till kaffet efter maten. "

"Mera soppor
Blodpudding"

"Kommer inte på. "

"Önskar stekt lök till biffar."

"Spaghettis och köttfärssås
Fläskpannkaka"

"Saknar ingenting."

"Stuvade ärter med stekt fläsk.

"Saknar ingenting."

"Stuvade ärter med stekt fläsk.
Tunnare ärtsoppa.
Stekt lök.
Soppor och grytor med kålrot. "

"Stekt lök separat för den som vill ta. Färska grönsaker varje dag.
Kotletter med ben.
Helstekt lever.
Stekt fläsk.
Stekt sill med lök.
Tacos
Fler dagar då vi får soppa.
"

"Kålpudding"

"Fisk: Smakar bra och är lättuggat, går bra att "mosa". "

"Nej"

"Pannkaka"

"Pannkaka
Köttsoppa
Köttfärssås
Fisk"

"Fisk saknar jag mycket, sällan serveras den. "

"Nej"

"Nej"

"Nej"

"Nej"

"Nej"

"Nej"

"Nej"

"Nej"

"Nej"

"Stekta revbensspjäll"

"Saknar inga. "

"Nej"

"Blöta oftare"

"Ingenting särskilt. "

"Mer plättar och potatismos.
Mer köttsoppa, fläskpannkaka, blodpalt och pannkaka. "

"Nej, det är bra mat. "

"Stekt sill, lök och sås"

"Stekt sill.
Mera grönsaker + ombytligare sallader. "

"Saknar palt (vill ha det oftare)
Stekt sill med löksås"

"Saknar palt (vill ha det oftare)
Stekt sill med löksås"

"För lite pannkaka och palt, inte portionerna utan tillfällena när de serveras. "

"Hamburgare"

"Hamburgare"

"Hamburgare"

"Nej"

"Surströmming"

"Stekta kotletter (löksås eller annan sås)
Goda grönskaer (Annans, majskolv)"

"Mer soppor"

"Inte vad jag kan komma på. "

"Lakasoppa"

"Ni får gärna servera palt oftare. "

7. Egna kommentarer:
Besvarad av: 29 (41%) Ej besvarad av: 42 (59%)

"Vill gärna få en kaka eller kex till kaffet varje dag. Tack!"

"Detta är en kommentar från personalen på Klockarbo:
Bli mer lyhörda "ta till er" åsikter när man ringer och påpekar något, tex att maten är för salt. "

"Pasta och ris är bra. Mera fisk, färsk fisk.
Svårt att känna sig hungrig mellan måltiderna pga. den kraftiga maten. "

"Maten ska lagas där du bor av intresserad personal och ej skickas i lådor långa vägar. Skärp er ni som bestämmer!"

"Mindre salt och kryddor. "

"All mjölmat tycker jag."

"Korven ska stekas, inte kokas.
Ärtsoppan ska vara tunnare.
Vi vill ha mera stekt mat. "

"Jag tycker att maten smakar utomordentligt. "

"Stekt ägg till pytt i panna.
Lök till pannbiff. "

"Matkommentarer från Gästis:
Vill ej ha vildmarksgryta  önskar istället??
Önskar stekta ägg till pytt i panna.
Önskar stekt lök till pannbiff.
Önskar oftare plättar/pannkaka.
Önskar oftare risgrynsgröt.
Önskar stekt korv till rotmos.
Tunnare ärtsoppa. "

"Lite oftare grötlunch.
Tack!"

"Köttfärs serveras för ofta. Dom kokta grönsakerna är för välkokta, smakar ingenting. "

"Vill ha mer stekt. "

"Lök till biffarna. "

"Vill ha mer stekt. "

"Lök till biffarna. "

"Annars är maten mycket god. Duktiga flickor som lagar den. "

"Janssons frestelse gärna oftare."

"Mycket nöjd med maten. "

"Pasta för ofta."

"Är mycket nöjd. "

"Vill äta surströmming till middag istället för lunch. "

"Potatisen dåligt kokt. "

"Jag tycker det är bra mat, varierade måltider. "

"Purélådor bör vara skrivet vad det är för innehåll.
Finmala alltid. "

"Ni fixar bra mat. "

"Nöjd med maten. "

"Är jättenöjd med maten. "

"Får för mycket grädde på avdelningen. Behöver inte extra vid efterrätt.
Goda sallader. "

"Köttet i köttsoppan känns segt.
Oftare kanelbulle till kaffet (inte rulltårta).
Tjockare köttbit när stek serveras. "

"Ni lagar god mat. "

