
Måltidsrådet informerar



”Maten på Tre Stiftelser genomsyras av hög 
kvalité. Det märks i den mat som tillagas 
och bidrar till ökad livskvalité för de som 
bor här. Den ska i första hand vara god och 
se tilltalande ut men också serveras i en 
trevlig miljö med bra bemötande och 
service.”

Tre Stiftelsers verksamhetsplan 2017-2020



Tre Stiftelsers medelvärde 71 %

”Upplever du att måltiderna på ditt 
äldreboende är en trevlig stund på 
dagen?” 

Socialstyrelsens mätning 2018 



MÅL Tre Stiftelser

”Minst 90 % ska vara nöjda med måltidsmiljön 
och nöjda med hur maten smakar.”

Tre Stiftelsers verksamhetsplan 2019-2022

• •



Måltiderna ska vara lustfyllda och 
vara något att se fram emot där man 
kan välja; var man vill äta, med vem 
man vill äta och när man vill äta.” 
Tre Stiftelsers verksamhetsplan 2017-2020

Mål i Måltidstrådet

Förbättra måltidsmiljön 
genom att skapa en 
salutogen måltid.



Åtgärder och verktyg
 Måltidschecklistan

 Nyhetsbrev

 Dygnsmätning (ersätter nattfastemätning) första måndagen var          

tredje månad 

 Salutogen måltid (personal sitter med, smakportion)

 Kollegial granskning (måltidsobservationer) 2ggr/år förslagsvis            

april och sept.

 Ppt-presentation för APT

 Utbildning av måltidsombud FAMM – Fem Aspekter på Måltids Modell  

Särskilt 1-4 Grunden och dygnsmätningen

 Utökat samarbete omsorgspersonal/kökspersonal.

Ta stöd av kökspersonal vid dukning.



Dygnsmätning
Rutinen för måltidsordning  följs upp en gång i kvartalet  
Första måndagen var tredje månad (feb, maj, aug, nov)
- start kl. 12.00 -------------slut nästa dag, tisdag kl. 12:00.

Hur gör vi?
1. Måltidsombuden ansvarar för att mätningen görs 
2. Tjänstgörande omsorgspersonal fyller i tabell
vid varje tillfälle som mat erbjuds till varje hyresgäst

3. Måltidsombud räknar ut nattfastan
nattfasta = antal tim mellan sista målet för dagen och det första målet nästa dag
Exempel: Kvällsmat kl 20.00 Frukost kl 08.00 = 12 tim

Matintag räknas som måltid om det innehåller minst 100 kcal 

4. Måltidsombud går igenom result med EC. Ssk kontaktas vid 
behov



Viktigt att se helheten inklusive nattfastan
-Hur många mål erbjuds hyresgästen? 

-Hur lång är nattfastan?



Måltidschecklistan



Ombudsuppdraget



Måltidsobservationer
Mallen har utformats för att användas vid 
måltidsobservationer med syftet att 
skapa trivsamma och lustfyllda måltider. 



Tidplan

Feb Presentation för ledningsgrupp 

MARS APT-presentation (Kost fokusmånad)

APRIL Kollegial granskning av salutogen måltid

MAJ Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? (Soc) 

SEPT Kollegial granskning av salutogen måltid

OKT Resultat från Socialstyrelsens mätning


