Kortlægning af kost og
kompetencer til søs

SEAHEALTH, Projekt NEPTUNE
Med støtte fra
Den Danske Maritime Fond

Kortlægning af kost og kompetencer
til søs
Hvad er der af udfordringer på kostområdet

leverandøraftaler, håndtering af fødevarer,

til søs? SEAHEALTH har spurgt op imod 200

proviantering, planlægning og tilberedning.

kokke, skibsførere, studerende,

Regler, holdninger og procedurer. NEPTUNE

leverandører og rederikontoransatte (HR,

har været 360 grader omkring tallerkenen,

HSEQ og indkøb) om deres erfaring med

og her kan du læse om de hovedpointer de

kostområdet om bord. Hvad er godt, hvad

enkelte faggrupper kom med.

er skidt og hvorfor? Det handler om

Projekt NEPTUNEs baggrund – en tallerkenmodel

Søfartens Arbejdsmiljøråd

Amaliegade 33 B, 2

DK-1256 København K

T 33 11 18 33

www.seahealth.dk

Først et par linjer om baggrunden for
Projekt NEPTUNE. Projektet er støttet af en
Danske Maritime Fond, og de tre elementer
i tallerkenmodellen herunder har motiveret
projektet.

sammensætning i måltiderne).
Økonomi: Den globale finanskrise har
mange steder fået rederier til at skære helt
ind til benet. Rationaliseringer har bl.a. ramt
kostbudgetter, leverandøraftaler,

Lovgivning: I 2011 ratificerede Danmark

bemanding og uddannelse. Projekt

Maritime Labour Convention (MLC 2006),

NEPTUNE bygger på den tanke, at man ved

som er en international konvention, der

at dreje på de rigtige håndtag kan gøre

udstikker standarder på mange områder,

kvaliteten af proviant og måltider bedre
og spildet af mad mindre. Det

bl.a. kosten. Konventionen er en af

handler om at kortlægge og

løftestængerne i Projekt
NEPTUNE. Den træder i

finde de steder, hvor flow fra

kraft 12 måneder efter

leverandør til tallerken og

at 30 lande har skrevet
under. Kravet er, at

MLC 2006

Økonomi

fra kontor til skib ikke
hænger sammen. Hvad

30 lande skal have

betyder det fx for

skrevet under, og at

mængden af fødevarer,

de til sammen skal

der skal smides ud, at

repræsentere mindst

kvaliteten af den leverede

33 % af verdens

Sundhedsfremme

bruttotonnage. Endnu
mangler nogle lande at skrive
under, mens kravet om
bruttotonnage er opfyldt. Ifølge MLC 2006
skal der tages hensyn til kulturelle og
religiøse tilhørsforhold i besætningen,
ernæring, kostkvalitet og hygiejne. Der
bliver strengere krav til dokumentation af
bl.a. hygiejne og hvilken kost, der serveres
om bord (dvs. den ernæringsmæssige
Projekt NEPTUNE løber frem til udgangen af 2013. Ud
over en kortlægning, som peger på muligheder og
udfordringer på området, er det målet at udvikle en
toolbox, som indeholder værktøjer til at klæde sejlende
og kontoransatte på til at give kostområdet et løft og
samtidig opfylde kravene i MLC 2006. Værktøjerne bliver
udviklet med afsæt i hverdagen om bord.

proviant ikke er i top?
Sundhedsfremme: Kosten har
stor betydning for trivsel og

performance, såvel som for sikkerhed om
bord. Historier om for lidt proviant og for
dårlige råvarer og undersøgelser, der viser
større tendens til livsstilssygdomme og
overvægt fortæller os, at det er på tide at
rette fokus mod kosten.

Sådan siger de om kosten

Leverandører

Rederikontor
(HR, HSEQ og
indkøb)

Skibsførerstuderende

360 om
tallerkenen

Hovmestre
og kokke

Skibsfører
Filippinske
kokke og
manning
agencies

Leverandører
Leverandørerne i undersøgelsen siger:
x

Leverandørerne kan ofte se på
skibenes bestillinger, hvordan
provianteringen er organiseret i
rederiet og om bord. Der skal være
balance mellem budget, kvalitet og
kompetencer i kabyssen.

x

x

Rederierne sætter rammer for,

”Bestilling, lagerstyring og så den
der fornemmelse af at vide, at når
vi kommer ind i den her havn, så
kan vi handle meget billigere. (…)
Fra den dårligste til den bedste kok,
der er godt nok langt”.
(Leverandør)

hvilken kvalitet og mængde, der skal

”Man kan sige, at jo mere du

leveres.

presser budgettet, des højere krav

Sparer rederier på lønbudget og

er der til kompetencerne hos

træning af kokke, går det ud over

kokken”. (Leverandør)

proviantbudgettet. Det skyldes, at
kokkene ofte ikke har nok viden og
forståelse for flow i kabyssen og
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x

x

hvordan man bedst bruger

opskrifter og vejledning i

råvarerne.

hygiejnemæssige forhold.
x

Der er mindre spild, hvis skibene

Får skibene af leveret varer i store

bestiller råvarer af højere kvalitet.

portioner ad gangen, fordi det er

Der bliver skåret mindre fra til spild.

billigere, kan det gå ud over hygiejne

Ansvar for sundhed ligger hos

og spildmængde. Der er fx større

rederiet og de sejlende. I mange

risiko for at kød bliver dårligt, hvis

tilfælde kan leverandører tilbyde

det tøs op og fryses ned flere gange.

Rederikontorer (HR, HSEQ og indkøb)
Alt i alt peger rederiernes kontoransatte på
følgende udfordringer:
x

”Den største udfordring med

Der kan være en udfordring med
kokkenes motivation og
kompetencer. Det kan vise sig ved

hensyn til at løfte sundheden om
bord, er modstand mod
forandringer.” (HSEQ)

manglende variation i kosten,
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x

manglende IT-evner og manglende
x

Samarbejdet med leverandørerne er

viden om hygiejne.

rigtig vigtigt. Det hjælper med nogle

Uklarhed om, hvad MLC kommer til

klare beskrivelser af, hvilke typer af

at betyde i praksis – hvad kommer

varer, rederiet ønsker. For mindre

den nye konvention reelt til at

rederier kan det opleves som svært

betyde på cateringområdet? Der er

at trænge igennem over for

større krav til dokumentation og

leverandører med krav og evt.

uddannelse inden for bl.a. hygiejne,

klager.

men hvad skal der reelt til for at
opfylde kravene og hvordan bliver
det kontrolleret?
x

Internt i rederiet er det en
udfordring at organisere
proviantering bedst muligt, så de
rigtige personer med den rette viden
bliver involveret de rigtige steder.
Hvis ansvar er det egentlig at sørge
for at maden holder budgettet, er
varieret og ok sund? Hvor bør

“The cook is not only responsible
for the crew eating healthily; he has
also an influence on efficiency. If
people can eat well, it has an
impact on the work done and he
can boost the morale on board.
These guys cannot call for a pizza,
so the food has to be varied and
interesting.” (HSEQ)

skibsføreren være involveret, og
hvor meget bliver han det i
virkeligheden?

Hovmestre og kokke
Hovmestre og kokke i undersøgelsen siger:
”Det er på tide med fokus på kosten om

x

bord. Rederierne skal tage et ansvar. Det

afgørende for kvaliteten af maden.

gør en forskel, at de står bag et initiativ

Det er vigtigt med et realistisk

eller nogle retningslinjer (…) Før i tiden
har fokus kun været nearmiss og alle

budget.
x

mulige andre skader og ulykker og andre

varerne af en anden kvalitet, end

meget på kosten, og der tror jeg, at man
(Dansk kok)
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Leverandørerne lever ikke altid op til
skibets forventninger. Af og til er

ting. Man har ikke rigtig fokuseret så
kan gøre en forskel for trivslen om bord”.

Økonomien fylder meget og er

det skibet har bestilt.
x

Rederiet skal sætte standarden for
kost og hygiejne. Det er vigtigt for
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x

kokkene og hovmestrene, at

og forudsætninger i kabyssen, når

rederiet melder en holdning ud, hvis

rederiet laver procedurer og

de vil have dem til at gøre noget

organiserer proviantering og andre

bestemt.

arbejdsgange i forbindelse med kost.

Det er vigtigt at tage højde for de
forskellige niveauer af kompetencer

Filippinske kokke og manning agencies
Ifølge undersøgelsens filippinske kokke

x

består de største udfordringer i:

Tidspres og for få hænder i
kabyssen.

x

At skulle lave flere forskellig slags
mad til hvert måltid for at

“We as cooks have to be aware of
two problems, that they get
satisfied and that the food they eat
is also healthy.” (Filipino chief cook)
”We have to bridge the gap
between resources and time
pressure.”(Manning agency)

imødekomme forskellige ønsker.
x

At holde budgettet.

x

At mangle ingredienser til retterne.

x

Manning agencies mener desuden at
det kan være en udfordring, at
kokkene måske ikke er så
motiverede til at udvikle sig inden
for kokkefaget.
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Skibsførere

”Når der ikke er så meget i løbet af
en hård arbejdsdag at se frem til, er

De største udfordringer set ud fra
skibsførernes perspektiv er:
x

det utroligt vigtigt for de fleste
søfolk og i hvert fald for mit eget
vedkommende, at det man spiser er

x
x

lækkert, og at det er sundt og
godt”. (Dansk skibsfører)
x

Manglende faglige kompetencer hos
kokke.
Stramt kostbudget.
Manglende retningslinjer og
anbefalinger fra rederi og øvrige at
støtte sig til.
Stor involvering i kokkens
ansvarsområde i form af oplæring og
administration.

Skibsførerstuderende
De største udfordringer i de
skibsførerstuderendes øjne er:

x

x
”Skibsføreren trækker besætningen
over i sine madvaner.” (Dansk
skibsførerstuderende)

Søfartens Arbejdsmiljøråd

Amaliegade 33 B, 2

x

Overvægt blandt søfarende –
overvægten betragtes som en
sikkerhedsrisiko.
Tvivl om kompetencer i kabyssen og
værdien af udenlandske certifikater.
Frustration over at skulle involveres i
proviantering og planlægning og
tage ansvar for sundhed.
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Samlet set viser kortlægningen
Samler vi op på, hvad de interviewede i

Desuden skal de sørge for klare og

kortlægningen har peget på, tegner

realistiske aftaler med leverandører, hvor

følgende billede sig:

krav til råvarer er beskrevet, sådan at
leverandørerne har nogle pejlemærker at gå

Mht. leverandører: Der er en konflikt

efter, hvis de skal levere fx kød fra fjerne

mellem det, sejlende, rederikontorer og

egne af verden og kødet forventes at være

leverandører oplever. Det er ikke samme

af en bestemt kvalitet.

fortælling, der træder frem, når man
spørger de forskellige parter. Ofte kommer

Når det kommer til lovgivning og MLC, er

leverandører til at fremstå som årsag til fx

det en opgave for rederierne at kortlægge,

kost af ringe kvalitet. Men leverandører

hvilke ændringer der skal til i procedurer

handler inden for de rammer, der er

m.m. Disse ændringer skal skibene

skitseret af rederiet. Og derfor må første

involveres i i god tid.

skridt være at sørge for, at der er klare og

Mht. hovmestre, kokke og manning

realistiske krav og rammer i aftalen mellem

agencies: Ifølge mange af de danske og

leverandør og rederi.

udenlandske kokke, er det vigtigt med

Mht. rederikontorer: Overalt i

rederiets opbakning, hvis kosten skal laves

kortlægningen lyder meldingen, at

efter nogle bestemte (sunde) principper.

rederikontoret må gå forrest og sætte

Desuden skal rammerne være på plads.

rammerne for kosten om bord. Det
efterspørges, at rederier prioriterer
sundhed som et naturligt led i sikkerhedsog trivselsindsatser. Hvis rederiet melder en
holdning til kostens kvalitet ud, har
skibsførere, kokke og besætning en
rettesnor.
Rederiet har desuden en opgave i at sørge
for, at de nødvendige kompetencer er til

Økonomien fylder meget, og det er vigtigt

stede i kabys og på bro i alle processer der

med realistiske budgetter. De steder i

omhandler og påvirker kostområdet. Lige

kortlægningen, hvor kabys og bro kan se

fra planlægning til indkøb, varemodtagelse

priser hos forskellige leverandører eller i

og tilberedning. Alle, der er involveret i

forskellige havne, er det godt for

processen, skal kende deres rolle.

økonomien. Her kan skibet nemlig selv se,
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hvor det betaler sig at prioritere, så det er

Mht. skibsførere og skibsførerstuderende:
På mange områder er kokken ofte afhængig
af skibsførerens involvering. Det gælder
administration af kabyssen såvel som
skibsførerens betydning som rollemodel og
leder. Med sit overordnede ansvar er han
eller hun med til at sætte retningen for
kosten. Skal den være varm, kold, sund,
dansk, international eller andet?

nemmere at holde budgettet.
Mange af kortlægningens kokke siger, at
tidspres er en udfordring. Dagene i
kabyssen er lange, og det kan være svært at
nå det hele og følge alle procedurer, hvis
hviletiden samtidig skal holdes.
Kortlægningen omfatter en del filippinske
kokke og manning agencies. For dem er
vilkårene ofte anderledes, end for de
danske eller øvrige europæiske kokke. Men
kompetenceniveau har ikke noget at gøre
med nationalitet eller kultur. Det har noget
at gøre med uddannelsesmæssige baggrund
og motivation.

Skibsførerens personlige holdninger,
erfaringer og kompetencer er afgørende for

Mht. uddannelse viser det sig, at nogle

sundheden om bord. Som leder af skibet

kokke ikke har så høj faglig viden om fx
hygiejne, administration af kabys, brug af IT,
håndtering og tilberedning af fødevarer.
Disse kompetencer bør og kan ofte udvikles
ved træning.

har han det overordnede ansvar og virker
samtidig på mange måder som en
rollemodel. Kortlægningen viser, at
skibsføreren selv spørger efter retningslinjer
inden for kost, trivsel og sundhed. Disse

Der er standardiserede kurser i fx Manila,

retningslinjer bør rederiet klarlægge. Det vil

som udløser et certifikat, der giver lov til at

være en fordel evt. at uddanne skibsførere i

arbejde som skibskok. Det er vigtigt, at

sundhedsledelse.

manning agencies og rederier sikrer sig, at
kurserne lever op til de kvalitetsstandarder,
rederierne sætter.

Flere steder er skibsførerne frustrerede
over, at driften af kabyssen kræver så
meget af dem. Men grundlæggende handler

Endnu en topscorer på listen over

det om, at rederiet får sat ord på, hvem der

udfordringer i kabyssen er, at det er svært

har hvilke ansvarsområder. Både nu og

at tilfredsstille alles behov og ønsker til

fremadrettet.

kosten. Her er det vigtigt med skibsførerens
opbakning i kabyssen. Melder skibsføreren
klart ud om forventninger til kosten, har
kokken noget at læne sig op ad.
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Hvad nu?
Med kortlægningen på plads, arbejder Projekt NEPTUNE videre med de værktøjer, der skal til
for at løfte kostområdet. Værktøjskassen kommer bl.a. til at rumme:
x

x

x

Skabelon og vejledning i at udforme

Kurser for kokke, herunder

en sundheds- og kostpolitik i

inspirationskurser og certifikat

rederiet.

uddannelse i hygiejne.

Tilbud om temadage om sundhed og

x

Guidelines for, hvordan man kan

sikkerhed. Temadagene bliver som

opstille klare krav i en aftale mellem

udgangspunkt tilpasset studerende

rederi og leverandør.

på maritime uddannelser eller
officerer i rederier.

Som rederi kan du kontakte SEAHEALTH og evt. være med i et pilotprojekt, hvor nogle af disse
værktøjer testes. Rederiet får hermed mulighed for at gennemgå en proces, hvor
kostprocesserne optimeres ud fra hvad I har af behov. I kan få hjælp til en kostpolitik, opstilling
af krav til leverandører m.m.
Som kok eller skibsfører kan du bruge denne undersøgelse til at rette projektøren mod kosten
om bord på dit skib. Hvordan ser det ud derfra, hvor du står? Kan du genkende noget i
kortlægningen, er der nu mulighed for at pege på det som en generel problemstilling.
Nu er projektet ikke slut endnu og værktøjerne er ikke 100 % klar. Men når de er, kan du som
sejlende gå ind på værktøjskassens hjemmeside og se, hvilke der passer til netop din situation.

Har du kommentarer eller spørgsmål,
er du altid velkommen til at kontakte
projektgruppen.
Projektleder: Annelise Ømand
Tlf: +45 29620104
Mail: ano@seahealth.dk
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