
Uppdragsutbildning våren 2017
Mat, måltider och näring för god vård och omsorg
Hur kan man arbeta inom vård och omsorg?

Risken för sjukdom och därmed sjukdoms-
relaterad undernäring ökar med åldern. Det
orsakar stort mänskligt lidande och innebär
längre vårdtider och ökat vårdbehov. Social-
styrelsen har nu gett ut föreskrifter och all-
männa råd om att förebygga och behandla 
undernäring. Socialtjänstens och sjukvårdens
ansvar innebär att kompetens och rutiner 
måste finnas inom området. 

Kursen vänder sig till vård- och omsorgspersonal, enhets-
chefer, kostchefer och måltids- och servicevärder samt 
chefer och processansvariga inom kommuner och 
regioner. Den ger grundkompetens i ”Förebyggande av 
och behandling vid undernäring enligt SOSFS 2014:10”. 
Kursen gavs våren 2016 med mycket positiv utvärdering.

Innehåll
• Vad innebär det att åldras?
• Patientsäkerhet och ansvar
• Hur identifieras undernäring?
• Instrument för att identifiera risk
• Senior Alert
• Maten och måltiden
• Etik, bemötande, teamarbete
• Systematiskt arbetssätt (äldres behov i centrum)
• Ett valfritt förbättringsarbete ska genomföras på  

arbetsplatsen.
• Detta ska redovisas skriftligt och muntligt.

Kurstid
Kursen omfattar 3 dagar med fysiska träffar samt föreläs-
ningar på nätet. Start tisdagen den 21 februari 2017, prak-
tisk tillämpning 21 mars samt avslutning den 18 april 2017. 
(Med reservation för ändringar.) Arbetsgivaren 
behöver även avsätta 3x3 timmar för grupparbetet kring 
ett förbättringsprojekt.

Plats
Högskolan Kristianstad, Elmetorpsvägen 15, Kristianstad

Avgift
Kursavgiften är 4 900 kronor + moms/deltagare. Kurs-
avgiften faktureras av Högskolan Kristianstad Uppdrag AB.
Kurslitteratur ingår ej i kursavgiften.

Kurslitteratur
Geriatrisk nutrition; Gerd Faxén Irving, Brita Karlström, 
Elisabet Rothenberg, AnnMarie Grönberg 

Anmälan
Antalet platser är begränsat till 40 personer. 
Sista anmälningsdag 7 februari 2017.  
Anmälan görs elektroniskt på: http://www.hkr.se/samver-
kan/uppdragsutbildning/livsmedel-och-teknik/

Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum debiteras 
hela avgiften.  För att erhålla kursintyg krävs närvaro 
samtliga dagar. 

Information
Bitte Müller-Hansen 044-20 31 80
epost: bitte.muller-hansen@hkr.se
Ewa Angsmo 044-20 40 53 
epost: ewa.angsmo@hkr.se
Elisabet Rothenberg 044-20 38 34
epost: elisabet.rothenberg@hkr.se
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