
Gloppen omsorgssenter i Sandane, Sogn og Fjordane, er kåret til vinner av Gylne 
Måltidsøyeblikk 2017. 
 
Juryens begrunnelse for valget er: 
"De som får mat hjem fra Gloppen Omsorgssenter er sikret sine daglige gylne øyeblikk. 
Kjøkkenet lager rundt 220 porsjoner hver dag, hvorav 90 porsjoner leveres hjem. Kjøkkenet 
har hyppig utskifting av menyen, mulighet til å velge alternativ til hovedretten hver dag, og de 
har fokus på sesongvarer og mattradisjoner. På besøksdagen serverte de kompe/komle, og i 
fruktsesongen får de levering av ferske plommer til plommegrøt og bruker egne epler til 
eplekaken. Det er en god dialog mellom brukere og kjøkken, og tilbakemeldinger fra 
brukerne blir tatt hensyn til. Maten leveres ut varm hver dag. Det er hjemmesykepleien som 
koordinerer matbestillingen, mens det er et korps av frivillige som leverer ut. I tillegg 
fremheves det at maten er billig, med kr 61 for middag og dessert. Kjøkkensjef Gunnvor 
Sunde er glad for å være et bidrag og lyspunkt inn i hverdagen til de som trenger det aller 
mest. Juryen har derfor konkludert med at det er Gloppen omsorgssenter som er best på å 
servere gylne øyeblikk. 
 
Kommunen har satset på omsorg i hjemmet, og har lagt vekt på at mat er viktig. Det er godt 
forankret i toppledelsen i kommunen, noe som er svært positivt og et eksempel til 
etterfølgelse.  
 
Det var flere gode kandidater i finalerunden. Også Bjerkreim Omsorgssenter og Åfjord 
Helsesenter har meget gode tilbud til sine hjemmeboende, og var tett på vinneren i 
konkurransen. Glomstua Omsorgssenter er på god vei, og har mange gode planer for å løfte 
seg det lille ekstra." 
 
53 kjøkken/institusjoner deltok i år i konkurransen. Ut fra et spørreskjema om variasjon i 
tilbudet ble fire finalister plukket ut. Disse var:  

• Bjerkreim Omsorgssenter, Bjerkreim Kommune, Rogaland 
• Glomstua Omsorgssenter, Molde Kommune, Møre og Romsdal 
• Gloppen Omsorgssenter, Gloppen Kommune, Sogn og Fjordane 
• Åfjord Helsesenter, Åfjord Kommune, Sør-Trøndelag 

 
Alle finalistene ble besøkt av en arbeidsgruppe med representanter fra Forbrukerrådet, 
Pårørendeaksjonen og Landbruks- og matdepartementet. Stedene ble filmet og samtaler 
med kjøkkensjefene, representanter fra kommunen og enkelte brukere ga grunnlaget for å 
kunne danne seg et totalinntrykk.  
 
Juryen besto av: statssekretær i LMD Hanne Maren Blåfjelldal, direktør Randi Flesland i 
Forbrukerrådet, Anita Vatland fra Pårørendeaksjonen og Leder Jette Dyrnes i 
Helsefagarbeiderne i Delta. Juryens begrunnelse var enstemmig. 
 


