


Matpatrullen går ut på att

Undersöka, uppmärksamma och påverka

maten och måltidsmiljön inom 

äldreomsorgen och i hemtjänsten



Jönköpings län

Kalmar län

Östergötlands län



Gävle

Hofors

Sandviken



Vi kontaktade 
•Servicechef/Kostchef Maria Eriksson
•Chef omsorgen Carina Sjöberg

Vi fick träffa
•Kostgruppen-chefer från våra 
äldreboenden



Kremlan C-kök
Ovansjögården Egen kock
Vallgården Produktionskök
Ängsbacken C-kök



• Omgivningen och stämningen i matsalen?
• Blir dom äldre sedd och bekräftad av personalen?
• Hur ser det ut på borden?
• Hur smakar maten?
• Hur är matens textur?
• Hur är matens utseende?
• Utbudet av maten?
• Renlighet och hygien?



Lunch
• Pölsa, potatis, rödbetor
Middag
• Ugnspannkaka, sylt, grönsaker
Lunch
• Portergryta, potatis, grönsaker
Dessert- Kompott
Middag
• Prinskorv, st. morötter, potatis





•God och trivsam - Att måltiden upplevs 
som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i 
magen

•Näringsriktig och säker - En bra måltid är 
även näringsriktig och säker att äta

•Hållbar - Med hållbar menar vi måltider som bidrar till en 
hållbar utveckling. Vi lägger tonvikten på miljö men social 
hållbarhet, det vill säga bra livsvillkor för människor är också 
en viktig dimension

•Integrerad - Med integrerad menas att måltiden tas tillvara 
som en resurs i verksamheten, exempelvis i den pedagogiska 
verksamheten eller i omvårdnaden



Någonting att äta

någonting att dricka

någonting att älska

och hålla kär



• Fokusera på individen – det finns inte en 
universallösning som passar alla äldre

• Satsa på kunskap och kompetens hos personalen

• Se till helheten – utgå från Måltidsmodellens sex 
kvalitetsområden: God, Trivsam, Integrerad, 
Näringsriktig, Hållbar och Säker

• Se till att personalen har tid för måltidsarbetet. Sätt
upp mål, prioritera måltiden och fråga efter resultaten







 Studiebesök i nya köket

 Kostgruppen med chefer från alla 
äldreboenden önskar fortsatt 
samarbete med oss
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