
”OMSORG GJENNOM MAT 
OG MÅLTIDER” 
Oslo 28. januar 2014

Presentasjon avPresentasjon av

”Mat og måltider i 
eldreomsorgen”eldreomsorgen

Tove Nævisdal  og
Vigdis Langemyr
Avdelingsledere i Arendal 
kommune.



Hva er viktig i en 
måltidssituasjon
•RåvarerRåvarer
•Selve måltidet
•måltidssituasjonen



Spørsmålene til 
fl k j b irefleksjon bygger i 

større grad opp rundt 
måltids situasjonen j
og de menneskelige 
aspekt enn de 
kliniske i forhold tilkliniske i forhold til 
ernæring.



TradisjonsrikeTradisjonsrike 
ingredienser og 
råvarer er viktig for 
gjenkjennelse hos 
dem som får servert 
måltidet.



Forslag til enkle og 
velsmakende 
oppskrifter som enkeltoppskrifter som enkelt 
kan lages på ei 
kveldsvakt eller på 
avdelingen Detteavdelingen. Dette 
bygger opp 
forventning om et 
godt måltid.



De enkle oppskriftene 
er merket med lavter merket med lavt, 
middels og høyt 
energiinnhold og etter 

d t fl t dsom det er flytende, 
findelt eller gir 
tyggemotstand.ygg



Bilde fra presentasjon av prosjektet vårt på 
ernæringskonferansen i Granadaernæringskonferansen i Granada





Tre bilder fra Noël C. 
Barengosforelesning i GranadaBarengosforelesning i Granada



“Mye er bedre enn lite men y
noe er bedre enn ingenting”.

Et steg av gangen forEt steg av gangen for 
holdningsendring og endring

k iav praksis.



Hvordan Arendal kommune ønsker å bruke 
studieheftetstudieheftet



Gruppestudiet  Mat og måltider i eldreomsorgen

Struktur:Struktur:

• Grupper på 5 – 8 personer

• Alle leser gjennom avtalt kapittel i forkant av møtet

• Møteleder avtales fra gang til gang. 

• Nærvær registreres hver gang. Leveres samlet til avdelingsleder 

etter gjennomført studie.

K b i /f ll lli d l l• Kursbevis v/fulltallig deltagelse. 

• En fra hver gruppe pekes ut fra pleiepersonale til å representere 

gruppa til et siste møte der en representant fra alle gruppenegruppa til et siste møte der en representant fra alle gruppene 

samles sammen med avdelingsleder.



Møter:

1. gruppemøte  (3 timer)

All h l il d k i l F ll fl k j• Alle har lest til og med kapittel to. Felles refleksjon og 

erfaringsutveksling. Bruk gruppeoppgaver som basis. Rutineendring? 

2 gruppemøte (3 timer)2. gruppemøte (3  timer)

• Møteleder avtales på første gruppemøte. Alle har lest gjennom kapittel 

tre Samme gjennomgang som sist Hvordan kvalitetssikretre. Samme gjennomgang som sist. Hvordan kvalitetssikre 

ernæringspraksisen hos oss? Brainstorming. Møteleder tar vare på 

resultatet.

3. gruppemøte (3 timer)

• Fellesmøte. Hver gruppe samler trådene fra brainstorming. Koke det 

ned til realistisk tiltak og rutiner. 1,5 timer. 1,5 timer smake på retter. Info 

om næring – energi og annet kuriosa rundt rettene v/kjøkkenpersonale.

•



Målsetting:g

• Sikre optimalt samarbeid mellom kjøkken, avdeling, beboere, 

pårørende og andre.

• Sikre at beboerne får en best mulig måltidsopplevelse.

• Sikre tilstrekkelig og riktig ernæring gjennom kunnskap og 

etisk refleksjon.

ØKE MATGLEDENØKE MATGLEDEN



https://www.arendal.kommune.no/Pagep g
Files/61891/Mat_maltider_sikkerpdf2.p
df
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