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Revidering: Bra måltider i äldreomsorgen. Råd för ordinära och särskilda boenden – 
hemtjänst och äldreboenden 
 
De reviderade råden för bra måltider i äldreomsorgen har en sympatisk och humanistisk 
utgångpunkt där huvudpersonen är den enskilda omsorgstagaren. När Livsmedelsverket 
väl beslutat om de nya råden gäller att se till att de genomförs och tillämpas i 
verksamheterna. Viktigast här är tilldelning av resurser till äldreomsorgen och 
personalpolitik som bemanning och schemaläggning. 
 
SPF Seniorerna vill särskilt understryka nödvändigheten av det individuella perspektivet, 
vilket förslaget lyfter på flera ställen. I grund och botten handlar det om att leva upp till 
socialtjänstlagens krav om att omsorgstagaren har rätt att påverka den omsorg som 
direkt berör henne eller honom. SPF Seniorerna stöder alltså helhjärtat råden om att 
individens egna val, preferenser och vanor ska avgöra måltidernas utformning. En av 
Socialstyrelsen kvalitetskriterier för den enskildes inflytande över sin måltidssituation är 
just att den enskilde getts möjlighet att påverka vilka maträtter och mellanmål samt 
vilken dryck som serveras och finns tillgänglig utifrån individens kostvanor, traditioner 
och önskemål.  
 
SPF Seniorerna gillar därutöver att de reviderade råden  

- samlats i en gemensam skrift istället för i de fyra olika versioner för olika 
yrkesgrupper som tidigare fanns, och att de uppdaterade råden 

- är uppbyggda kring Måltidsmodellens aspekter av måltidskvalitet: god, 
integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig och säker. 
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I detta ärende har arbetsutskottet beslutat. Martin Engman, samhällspolitisk chef, 
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också sakkunnige Gustaf 
Bucht deltagit.  
 

 
Eva Eriksson  
Förbundsordförande 
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