
Kompetanseplattform;  
 

Maten er ikke gitt før den er spist 

En tverrfaglig nasjonal satsing for øket 
fokus på mat og måltidets betydning for 

helse og velvære hos en aldrende 
befolkning. 

 

 



Når blir vi eldre? 

Vi blir eldre hver dag. 

Tiden måles i timer, dager og år 

Vi eldes i en kontinuerlig prosess 

Aldring er en naturlig del av livet  

Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gammel 
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ALDRING 

Biologi Eksponering 
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Biologi 
Når blir vi eldre? 

Hva gjør at vi blir eldre?  
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ALDRING KAN IKKE MOTVIRKES;  
MEN MYE KAN GJØRES FOR Å 
BIDRA TIL EN GOD ALDERSOM 

Fysisk aktivitet Sosial aktivitet Riktig og god mat  

DET ER VIKTIG Å ERKJENNE SIN ALDER  
og 

VÆRE STOLT AV ALLE SINE ERFARINGER 
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SLIK ER DET! WHO definerer eldre slik: 

•Eldre > 65 år (i Norge er det vanligst med 67 år). 

•Gamle > 75 år.  

•Meget gamle > over 85 år 

 
 

Våre gjester 
og brukere i 

sentrum:  
Anna og Nils 

Helge Bergslien, Måltidets Hus                   

I Norge regner man med at andelen innbyggere over 67 
år vil mer enn dobles frem mot 2060, fra 0,6 millioner til 
1,5 millioner. 

Ca 40 000 sykehjemsplasser i Norge 

Ca 70 000 med demens i Norge – forventes å 
øke til ca 140 000 innen 2040 

Pasienter på sykehus har en forekomst av 
underernæring mellom 10 og 60 %.  

Over 300 millioner måltid årlig 
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Ifølge Statistisk Sentralbyrå har 44% av alle 
eldre ove r 67 år sykdommer i skjelett og- 
muskelsystemet.  
 
Sykdommer og plager fra muskel- og 
skjelettsystemet er i dag den hyppigste årsaken 
til sykefravær og uføretrygding, den vanligste 
årsak til å oppsøke lege og det den norske 
befolkningen oftest klager over hvis vi spør 
dem. 
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1, Osteoporose er en tilstand 
karakterisert ved økt risiko for 
brudd. 
 
2, Norge ligger sammen med de 
andre skandinaviske land på 
verdenstoppen i forekomst av 
lårhalsbrudd med rundt 9000 
brudd årlig.  
 
3,Hyppigheten av lårhalsbrudd 
øker kraftig med alderen. Den 
gjennomsnittlige bruddpasient 
er omtrent 80 år gammel.   



April 2015 Helge Bergslien, Måltidets Hus                   10 

1, Pasienter som får hoftebrudd, blir nesten 
alltid innlagt i sykehus for operasjon.  
 
2, Gjennomsnittlig liggetid er ni døgn (SSB, 
2008).  
 
3, Selv om mange blir friske etter et 
hoftebrudd, er det en stor gruppe som får 
svekket funksjon og blir avhengige av 
hjelpemidler og økt omsorg.  

En undersøkelse fra Oslo i 1996-97 viste at seks 
prosent av hoftebruddpasientene under 75 år 
og 33 prosent av pasientene over 85 år måtte 
flytte på sykehjem etter hoftebruddet. 
Halvparten av dem som kunne gå ved egen 
hjelp før bruddet, mistet denne ferdigheten 
etterpå.  
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Sofie Lund Danielsen, kommuneoverlege 
 
Tre av ti dør etter kort tid 
– Et hoftebrudd gjør så mye med den eldres 
helse, fremholder Sofie Lund Danielsen. 
 
Smerter, medisinering, sykehusopphold og 
sykehjemsplass er noen av konsekvensene. Det 
er større fare for infeksjoner, og pasienten blir 
stillesittende og inaktiv. 
 
– En undersøkelse viser at 24 prosent av dem 
som brekker hoften, går fra å være selvhjulpne 
hjemme til å få en fast sykehjemsplass etter ett 
år. Undersøkelsen viser også at etter to år er 32 
prosent av pasientene døde, påpeker 
kommuneoverlegen 



Dagens situasjon – Norges befolkning 
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Ca 600 000 

Ca 1 000 000 

Ca 1 600 000 

Antall eldre vil øke kraftig i kommende år 
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Over 1 milliard offentlige måltid årlig i 2050  
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Offentlige måltid 

Ca 1 milliard 
måltider i året 

14 



”Nei takk, jeg er kvalm. Jeg 
orker ikke mer mat”. Ordene 
kommer fra en eldre dame. Hun 
har sittet ved middagsbordet på 
sykehjemmet i over en halv 
time, men knapt fått ned en 
matbit. 
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 Måltidet er en arena som ivaretar:   
Ernæringsmessige forhold 

Sosiale forhold 
Omsorg 
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Sosial aktivitet Riktig og god mat  

MÅLTIDET 
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DET KULINARISKE 
 
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

DE SOSIALE 
RAMMER 

 
 
 
 
 
 

DE FYSISKE 
RAMMER 

Vertskap 

Samtale 

Servering 

Tilbereding 

Maten 

Anretning 

Belysning 

Utluftning 

Borddekking 

MÅLTIDS 
OPPLEVELSEN 



 Etablere en tverrfaglig kunnskapsplattform for 
å identifisere utfordringer  og kunnskapsbehov. 

 Gjennom workshops og dialogkonferanser skal 
utfordringene identifiseres og beskrives 

 Basert på resultater fra workshops skal 
kunnskapsbehovet defineres og gapet mellom 
tilgjengelig kunnskap og kunnskapsbehovet 
beskrives. 

 Kunnskapsgapet skal fylles gjennom 
tverrfaglige samarbeidsprosjekt  

 Basert på ny kunnskap skal nye mat og 
måltidsløsninger skisseres. 

Kompetanseplattform- mat til eldre 
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Det finnes en rekke retningslinjer 
for å ivareta de ernæringsmessige 
forhold knyttet til mat. 
 
Dette skal sikre: 
  
NOK MAT 
RIKTIG  MAT 
  

Bakteppe ERNÆRING 

Nok mat  med riktig sammen-setning av 
næringsstoffer skal også gi appetitt,  
 
MATLYST 
MATGLEDE 
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• Gjennom et tverrfaglig samarbeid skal 
gapet mellom behov knyttet til mat og 
måltid og dagens tilbud identifiseres og 
tiltak for optimalisering av 
spisesituasjonen og ernæringsstatus 
utarbeides.   
 

• Det skal etableres en tverrfaglig 
kunnskapsplattform for utveksling og 
utvikling av kunnskap for fremtidig 
tilpassing av mat og måltidstilbudet. 
 

• Det skal gjennomføres en 
innovasjonsprosess med målsetting om: 
– Design av nye produkter/tjenester 

knyttet til den eldre forbruker 
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Kompetanseplattformen;  Mat er ikke gitt før den er spist: 

PLEIE 

HELSE 

MAT 
TEKNOLOGI 

GASTRONOMI 

VELFERDS 
TEKNOLOGI 

PROSESSFLYT 

MÅLTIDS 
SERVICE 

Gjest 
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Prosjektgruppens fokus: 
Personsentrert matomsorg i et livs-faseperspektiv 

 

  

 

 

 Friske eldre 
Hjemmeboende 

med 
hjemmetjenester 

Eldre i institusjon Akutt syke 

Forebygging Behandling 



Friske 
eldre 

DET HANDLER OM Å FOREBYGGE HELSEPLAGER 

 

Behov Eksisterende løsninger  
• Tilbud om næringsriktig mat   
• Tilbud om tilpasset mat  

• Enhetstørrelser 
• Pakningsløsninger 
• Konsistensvariasjon 

 
• Innkjøpshjelp 
• Inspirasjon til matlaging 
• Kunnskap om matens betydning 
• Matkunnskap 
• Styrket matlyst  
• Økonomi 

 

 Næringstett mat «Apotekvarer»  
 Ferdigretter og halvfabrikata finnes på de 

fleste utsalg av matvarer 
 Tilpasset husholdninger 
 Tilpasset funksjonsfriske 
 «Dyre løsninger» 

 
• Har full valgfrihet i forhold til mat. 
• Risiko for feil-/underernæring 

• Ensidig kost 
• Nedsatt matlyst 

• Mye svinn av mat 
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Hjemme-
boende med 

hjemme-
tjenester 

Behov Eksisterende løsninger  
• Tilbud om næringsriktig mat   
• Tilbud om tilpasset mat  
• Hjelpebehov : 

• Innkjøp 
• Tilberedning 
• Anretning 

     
• Kartlegge ernæringsmessig 

status/risiko 
• Appetitt, matvaner, tannstatus, 

tyggeevne, svelgevansker, evne 
til å spise selv 

 
• Sosiale behov 

• Vanlig mat, eller diett / tilrettelagt mat  
• Lite tilbud i butikkene 

• Avhengig av hjelp 
• Innkjøp 
• Tilberedning 
• Anretning 

• Varierer fra kommune til kommune  
• Valgfrihet er liten i hjemmetjenesten 
• Meny 
• Måltider/tidspunkt (middag) 
• Felles bespisning 

• Stor risiko for feil/underernæring 
• + Følges ofte opp fra kommunen. 
• - Liten matlyst 

 

DET HANDLER OM Å OPPRETTHOLDE EVNE TIL EGENOMSORG 
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Eldre i 
institu-

sjon 

Behov Eksisterende løsninger  
• Tilbud om næringsriktig mat   
• Tilbud om tilpasset mat  
     
• Kartlegge ernæringsmessig 

status/risiko 
• Appetitt, matvaner, tannstatus, 

tyggeevne, svelgevansker, evne 
til å spise selv 

 
• Måltidsopplevelsen 
• Sosiale behov 
• Omsorg 

 

• Lages løsninger for de med svelgeproblemer  
• Begrensa personellressurser til individuell 

hjelp med maten 
• Mat og måltider inngår ikke i pleiebegrepet 

(??)  
• Liten grad av individuell tilpasning – kun ved 

spesialbehov 
• Liten valgfrihet 
• Meny begrenset - brukerne begrenses 

ytterligere av «systemet» 
• Måltidsmønster «arbeidstidsdefinert» 
• Kvalitet på maten til brukerne varierer 
• Porsjonsstørrelse standardisert i stor grad 

 
 

DET HANDLER OM LIVSKVALITET 
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Akutt 
syke 

Behov Eksisterende løsninger  
• Kartlegge ernæringsmessig 

status/risiko 
• Appetitt, matvaner, tannstatus, 

tyggeevne, svelgevansker, evne 
til å spise selv 

 
• Tilbud om næringsriktig tilpasset mat   

 
• Måltidsopplevelsen 
• Sosiale behov 
• Omsorg 

 

• Lages løsninger for de med svelgeproblemer 
• Begrensa personellressurser til individuell 

hjelp med maten 
• Mat og måltider inngår ikke i pleiebegrepet 

(??)  
• Liten grad av individuell tilpasning – kun ved 

spesialbehov 
• Liten valgfrihet 
• Meny begrenset - brukerne begrenses 

ytterligere av «systemet» 
• Måltidsmønster «arbeidstidsdefinert» 
• Kvalitet på maten til brukerne varierer 
• Porsjonsstørrelse standardisert i stor grad 

 
 

DET HANDLER OM RESTITUSJONSEVNE 
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PLEIE 

HELSE 

MAT 
TEKONOLOGI 

GASTRONOM
I 

VELFERDS 
TEKNOLOGI 

PROSESSFLYT 

MÅLTIDS 
SERVICE 

Gjest 

Kompetanseplattform  
 «Maten er ikke gitt før den er spist» 

Helge Bergslien, Måltidets Hus                   April 2015 31 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:%C3%84lmhult_vapen.svg


PLEIE 

HELSE 

MAT 
TEKONOLOGI 

GASTRONOM
I 

VELFERDS 
TEKNOLOGI 

PROSESSFLYT 

MÅLTIDS 
SERVICE 

Delprosjekt 5 

Gjest 

Nattfaste 

Mat og Måltid 60+ 

Akutt syke 

Pasient 

Forbruker 

Beboer 

Demens og mat 

Bruker 

Delprosjekt 1 

Delprosjekt 2 

Delprosjekt 3 

Delprosjekt 4 

Kompetanseplattform  
 institusjonsmat 

Helge Bergslien, Måltidets Hus                   

KOMAT 

Forbruker 
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PLEIE 

HELSE 

MAT 
TEKONOLOGI 

GASTRONOM
I 

VELFERDS 
TEKNOLOGI 

PROSESSFLYT 

MÅLTIDS 
SERVICE 

Gjest 

Kompetanseplattform  
 «Maten er ikke gitt før den er spist» 
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Innovasjonsmulighetene ligger i 
tverrfaglighet, en felles oppfatning 
av de behov som skal dekkes for 
at personen i sentrum skal føle 
seg verdsatt gjennom god 
livskvalitet.    
 

Innovasjonsutfordringer: 
 
o Øket funksjonsevne i høy alder (styrket egenomsorg, redusert hjelpebehov). 
o Se alle aspekter ved helseforebygging samlet. 
o Mat- og måltidsprodukter tilpasset målgruppen.  (porsjonsstørrelser, emballasjeløsninger,  

sammensetning, sensoriske forhold etc)  
o Tjeneste løsninger (innkjøpsmuligheter, logistikk, sosiale aspekt, anvendelsesmuligheter). 
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