Den goda maten
– på spaning efter föredömen inom sjukvård och äldreomsorg

Sveriges Konsumenters projekt Den goda maten uppmärksammar den offentliga
måltiden inom sjukvård och äldreomsorg. Vi lyfter upp goda exempel kring måltidssituationen och maten som serveras. Hur ökar man matglädjen hos de äldre och sjuka?
Vilka aspekter ska upphandlare av måltider tänka på?

Röster från rapporten Den goda maten:

”Det är så viktigt med dofterna”
”En god kaka är också hälsa!”
”Restaurangen har blivit en mötespunkt”
Att kunna göra gelémackor...
det är en hel vetenskap!”
”Fler borde se maten som medicin!”
”Vi vill inte ha mikromat”
”Oftast äter alla mycket bättre
när vi lagat maten här”
”De gamla har många bra tips och
recept de kan dela med sig av”

”Vårdpersonalen är ju våra hovmästare!”

”Våra boende ska känna friheten
att forma sin vardag”
”Maten ska inte bara smaka gott,
den ska se god ut också”

”Man borde kunna få palt eller pannkaka
en gång i veckan om man vill ha det.”
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Inför lunchen på en
omsorgsavdelning.
Dukningen är fin –
både till vardag och
fest. Tre Stiftelser,
Göteborg.

Tack till
● referensgruppen: Harriet Gillberg (Riksförbundet Hem och Samhälle), Lasse Hellander
(Biodynamiska Föreningen), Anders Holmestig
(LRF), Marianne Jarl (Astma- och Allergiförbundet), Guy Lööv (PRO), Camilla Sparring
(Camillas Matuppror) och Cecilia Öberg (ABF).

alla sjukhus och särskilda boenden som tog
emot projektets smakpaneler och bidrog med
mat till provsmakningar, och alla personer som
visade och berättade om sina arbetssätt kring
mat och måltider.
●

● representanter för lokala PRO-föreningar i
Göteborg, Halmstad, Lund, Umeå och på Gotland, och organisationerna Aktiva Konsumenter
i Halmstad, Föreningen Medvetna Matval samt
Riksförbundet Hem och Samhälle som medverkade i smakpanelerna i respektive region.
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●

smakpanelen i Stockholm.

● alla som medverkade och bidrog till att
organisera projektets seminarier, i synnerhet
lokala PRO- och ABF-representanter, samt Riksförbundet Hem och Samhälle i Halmstad.
● föreläsare, workshopledare och moderatorer
vid projektets seminarier.
● Anna Sjögren som skrivit rapportens del med
näringsberäkningar.

Ett stort tack till Jordbruksverket samt Pensionärernas Riksorganisation, Arbetarnas Bildningsförbund och Lantbrukarnas Riksförbund för
finansiering av projektet.

Förord
Den offentliga maten
– ett förändringslokomotiv
Ett stort utbud av prisvärd mat, goda möjligheter
att göra medvetna val och en tydlig märkning. Så
ser Sveriges Konsumenters mål ut för ett av våra
huvudområden – livsmedel. Viktiga aspekter på
maten är näring, miljö inklusive klimat, hälsa,
sociala produktionsvillkor och djurskydd. Men det
handlar inte bara om det vi köper i butiken eller på
restaurangen. Sedan några år arbetar vi också med
måltiderna som äts i omsorg, vård och skola. Och
de är många – tre miljoner portioner serveras varje
dag. Det finns klara problem, även om situationen
skiljer sig stort mellan olika institutioner och platser i landet. Vi kan konstatera att mycket av maten
inte äts upp och detta faktum bidrar till en utbredd
undernäring hos äldre och sjuka. Vi ser också att
mycket av maten har upphandlats utan tillräcklig
hänsyn till kvalitet, miljö och djurskydd.
Varför är detta en fråga för Sveriges Konsumenter?
Trots att vi är konsumenter även av livsmedel
som serveras på sjukhusets och skolans tallrikar,
har vi i praktiken mycket små möjligheter att
påverka dessa, att göra medvetna val. Ytterligare
skäl till att vi engagerat oss i denna fråga är att
hållbar utveckling, inklusive folkhälsa, i offentliga
måltider bidrar till att höja medvetenheten om
dessa frågor generellt hos konsumenterna. Vi
anser att den offentliga upphandlingen ska vara ett
verktyg för att uppfylla samhällets krav på hållbar
och etisk produktion och konsumtion. Den ska

fungera som ett lokomotiv i utvecklingen. Ända
sedan valet 2010 har vårt krav varit: Förstärk
möjligheterna och incitamenten att ställa miljö-,
djurskydds- och hälsokrav i offentlig upphandling
för skolor, sjukhus, äldreomsorg m m. Vi ser med
oro hur trögt utvecklingen går på detta område.
Här behöver mycket göras av flera aktörer – regeringen, politiker på kommunal- och landstingsnivå,
myndigheter och upphandlare, men också de
företag som lämnar anbud på upphandlingarna
har ett stort ansvar.
Ett sätt för oss att lyfta frågan har varit projektet
”Den goda maten”, som du nu håller i din hand.
Med medel från Jordbruksverket har vi kunnat
göra ett nerslag i verkligheten på sjukhus och
äldreomsorg allt i samverkan med Sveriges Konsumenters medlemsorganisationer med fokus på det
goda exemplet. Värdefulla kunskaper och erfarenheter är resultatet, som ger en viktig plattform att
fortsätta vårt arbete. Vi har nu också tillgång till
ett nätverk med aktörer när vi ska fortsätta med
ett politiskt påverkansarbete, men också med nya
utvecklingsprojekt inom området.
Vi vill tacka alla som varit engagerade i projektet
– från projektledare och medlemsorganisationer
till experter och andra som brinner för den goda
maten i kommuner och landsting. Nu vill vi
gå vidare. Vi kommer, tillsammans med andra
aktörer, att kämpa för kvalitet och hållbar utveckling – även på detta område.

Stockholm den 6 februari 2012

Örjan Brinkman 				
Jan Bertoft
Ordförande				Generalsekreterare
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Sammanfattning
Med projektet Den goda maten ville
Sveriges Konsumenter uppmärksamma
de offentliga måltiderna inom sjukvård
och äldreomsorg.
Den goda maten var ett samarbetsprojekt mellan
Sveriges Konsumenter och flera andra organisationer. Utöver medfinansiärerna Pensionärernas
Riksorganisation (PRO), Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Lantbrukarnas Riksförbund

Salladsbuffé i
restaurang Mejram.
Annedals äldre-
boende, Göteborg.
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(LRF), medverkade föreningen Aktiva Konsumenter i Halmstad, Föreningen Medvetna Matval och
Riksförbundet Hem och Samhälle. Projektet drevs
med stöd från Jordbruksverket inom satsningen på
höjd matkvalitet.
Vi ville se om vi kunde hitta goda offentliga
måltider på sjukhus, äldreboenden och servicehus.
För att undersöka hur goda måltiderna är, bildade
vi smakpaneler som provsmakade och bedömde

lunchmat. Vi besökte 7 olika sjukhus och 17
särskilda boenden som fanns på Gotland, i Västerbotten, Stockholm, Västra Götaland, Halland och
Skåne.
Vi intervjuade också personal och chefer vid de
besökta verksamheterna och frågade vilka faktorer
som de anser är viktiga för lyckade måltider och
nöjda matgäster, samt vad kan förbättras och
utvecklas.
Utifrån smakpanelernas bedömning och
intervjuer med personalen framkom det tydligt
att matsalsmiljön och bemötandet är minst lika
viktiga för måltidsupplevelsen som själva maten.
Smakpanelerna gav höga betyg för måltider när
maten upplevdes som ”hemlagad” och doftade
gott. Höga betyg gavs också för möjlighet att välja
mellan olika rätter och påverka portionsstorleken,
bra kryddning, ombonad matsalsmiljö, tillräckliga
och rätta tillbehör, engagerad, positiv personal
samt omsorgsfull dukning.
Alla ovan nämnda aspekter, samt flera andra, påträffades vid provsmakningarna. Vissa av de besökta
boendena och sjukhusen upplevdes ha alla dessa
goda aspekter, medan vissa hade en del av dem.
Vid intervjuer med kostchefer, enhetschefer
inom vård- och omsorg, samt köks- och vård
personal framhölls ofta att det är betydelsefullt
att maten lagas nära dem som äter den. De
verksamheter som idag har ett eget tillagningseller produktionskök betonade att det var en av
de viktigaste faktorerna för bra måltider.
Ytterligare faktorer som framhävdes som
viktiga var: minimeringen av användandet av halvfabrikat, tillgång till råvaror av god kvalitet samt
täta kontakter mellan köket och vården. Viktigt
är också att patienter och boende får komma till
tals genom till exempel kost- eller matråd, att det
finns aktiva kostombud och att det ordnas många
matrelaterade aktiviteter. Tillräckligt med personal
är mycket betydelsefullt, samt att cheferna inom
vården engagerar sig i maten och måltiderna. Det
måste också finnas resurser för att upprusta kök
och måltidsmiljöer, och representanter för både
kök och vård med vid upphandlingar. Flera kostchefer påpekade att det vore önskvärt att flera äldre
patienter och boende ordinerades protein- och
näringsrik E-kost. Vikten av att maten presenteras
på ett proffsigt och trevligt sätt var också en aspekt
som framkom i de flesta intervjuerna.
Flera vill att så mycket som möjligt av råvarorna är ekologiska och när- eller lokalproducerade, men påpekade att det finns både ekonomiska
begränsningar och förhinder förknippade med
Lagen om offentlig upphandling (LOU) för att öka

andelen sådana livsmedel.
Vi skickade en enkät till livsmedels- och
måltidsupphandlare i de regioner och kommuner
som ingick i projektet. Vi ställde frågor om bland
annat vilka yrkeskategorier som är involverade
vid livsmedels- eller måltidsupphandling, och
om krav ställs på ekologiska livsmedel, djurskydd
och djurhållning och sociala villkor. Vi ville också
veta hur de utvärderar matens smaklighet samt
livsmedlens och måltidernas kvalitet under en
pågående avtalsperiod.
Eftersom vi fick endast nio svar kan vi inte
dra några långt gående slutsatser. I de svar vi
erhöll framgick det bland annat att personer med
kostkompetens deltog vid upphandlingar, men
däremot var det inte lika självklart att serveringspersonal involverades. De flesta ställde krav
på ekologiska livsmedel, men få ställde krav på
djurskydd, djurhållning och sociala villkor. I
några av svaren framkom det att man utvärderar
matens smaklighet; antingen genom att vissa
produkter testas eller att man arbetar kontinuerligt
med enkäter och fokusgrupper. Alla som svarade
på frågor om livsmedelsupphandling angav att
de kontrollerar livsmedlens kvalitet under den
pågående avtalstiden.
Flera av maträtterna som provsmakades av
projektets smakpaneler näringsberäknades utifrån
recept. I många fall fick vi näringsberäknade recept
direkt från verksamheterna som lagat maten. I de
fall recept utan näringsberäkning erhölls, gjorde
av projektet anlitade konsult beräkningarna.
Näringsberäkningarna visade att energiinnehållet
varierade relativt mycket mellan de olika rätterna.
Resultatet säger dock inte hela sanningen då endast
en av dagens måltider näringsberäknades. Därför
kan vi inte uttala oss om den dagliga näringstillförseln följer rekommendationerna. I detta
sammanhang vill vi dock påpeka att det är viktigt
att det följs upp hur mycket patienter och boende
äter upp. Vid flera intervjuer framkom det att en
hel del mat slängs.
Sveriges Konsumenters slutsatser av projektet
Den goda maten visar vikten av se den offentliga
måltiden som en helhet, där flera olika faktorer
såsom näring, måltidsmiljö, bemötande, råvarornas kvalitet och ursprung spelar in. Projektet
visar också hur betydelsefullt samarbete och
kommunikation är mellan anställda inom vård,
kök, måltidsverksamhet samt upphandling. Flera
yrkesgrupper måste samarbeta för att skapa mål
tider som de sjuka och äldre konsumenterna vill ha
och mår bra av; måltider som dessutom är hållbara
ur miljö- och etiskt perspektiv.
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Inledning
Maten och måltiderna är dagens höjdpunkt för
många av de personer som bor på äldreboenden
eller vistas på sjukhus. Åtminstone skulle de kunna
vara det. Det finns dock stora skillnader mellan
måltiderna på olika institutioner och många
aspekter påverkar hur de upplevs.
Möjligheten att själv välja vad, hur mycket och
när måltiden ska ätas är en viktig del för självkänslan och en självklarhet för de flesta. På sjukhus
och i särskilda boenden inom äldreomsorgen blir
vi mer beroende av att andra ordnar måltiderna.
I dessa situationer minskar ofta vår möjlighet att
själva välja. Det finns då en stor risk att matglädjen minskar trots att behovet av rätt näring
och matlust kanske är extra viktig i just dessa
sammanhang.
De måltider som serveras i offentlig sektor är
också viktiga ur ett annat maktperspektiv. Ofta
upphandlas stora volymer till stora summor
pengar. Genom att styra kraven på en upphandling
kan en aktör också bidra till en mer hållbar
produktion som värnar ekologiska värden samtidigt som kvaliteten på maten bibehålls eller
förbättras.
Hållbar konsumtion och produktion av livsmedel är en av Sveriges Konsumenters hjärtefrågor.
I organisationens Valplattform inför riksdagsvalet
2010 står det att ”alla konsumenter, oavsett förutsättningar, måste ha tillgång till livsmedel som producerats på ett hållbart sätt – miljö- och hälsomässigt men även ur sociala, ekonomiska och djuretiska
perspektiv. Grunden för en hållbar konsumtion och
produktion är de nationella miljömålen”. I kraven
ingår att förstärka möjligheterna och incitamenten
till att ställa miljö-, djur- och hälsokrav i offentlig
upphandling för skolor, sjukhus och äldreomsorg
med mera.
Med detta projekt ville Sveriges Konsumenter
uppmärksamma de faktorer som är av betydelse
för offentliga måltider inom sjukvård och äldreomsorg. Det finns en hel del utmaningar, men det
finns också många lösningar. Därför ville vi lyfta
upp goda exempel på arbetsmetoder och tankesätt
som används vid sjukhus och äldreboenden i
landet. Vår förhoppning är att många fler verksamheter lär sig från dessa goda exempel, och att
fler aktörer påverkar och informerar beslutsfattare
om vilka verktyg och resurser som behövs för att
alla sjuka och äldre ska få bra måltider med god
och näringsriktig mat.
Med projektet har vi lagt en grund för fortsatt
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satsning på frågorna kring den offentliga maten
inom Sveriges Konsumenter och dess medlemsorganisationer. Det finns ett stort intresse och
engagemang för frågan och vi kommer att fortsatta
arbeta för flera goda offentliga måltider.
Syfte
Det övergripande syftet med projektet är att
matglädjen för sjuka och äldre konsumenter
inom sjukvård och äldreomsorg ska öka. De ska få
tillgång till flera goda måltider, samtidigt som den
upphandlade maten ska hålla hög kvalitet ur miljöoch etiskt perspektiv. Genom att ta fram kunskap
och lyfta upp goda exempel kring maten och
måltidssituationen, ville vi utbilda och uppmärksamma de personer, som kan påverka den offentliga matens och måltidernas kvalitet, om projektets
resultat. Projektets främsta tilltänkta målgrupp var
upphandlare av livsmedel och måltider, samt de
personer som arbetar med måltiderna.
Upplägg och metod
Projektet Den goda maten startades i mars 2011
och avslutades i december. För att projektet skulle
få geografisk spridning valde vi att arbeta i sex
olika regioner: Skåne, Västra Götaland, Halland,
Gotland, Stockholm och Västerbotten.
Undersökningen skedde genom provsmakning
av måltider på sjukhus och särskilda boenden, och
intervjuer med vård- och måltidspersonal samt
med kost- och enhetschefer inom sjukvård och
äldreomsorg. Flera av maträtterna som provsmakades näringsberäknades utifrån recepten.
För att kunna genomföra provsmakningar på
sjukhus och särskilda boenden fick vi söka tillstånd
hos berörda kommuner och landsting. Därmed var
inga av projektets besök oanmälda. Detta var dock
nödvändigtvis inte en nackdel då syftet var att
hitta goda måltider och dokumentera bra arbetssätt kring dessa. På grund av att urvalet baserades
på rekommendationer kan vi inte uttala oss om
den genomsnittliga kvalitetsnivån på maten och
måltiderna på sjukhus och äldreboenden i de kommuner eller regioner som besöktes. Med projektet
har vi dokumenterar det som fungerar bra och lyft
upp de goda exemplen. Projektet har alltså inte
varit en kvalitativ jämförelsestudie.
För provsmakningarna bildades smakpaneler. I
Lund, Halmstad, Göteborg, Umeå och på Gotland
bestod panelmedlemmarna av representanter för
lokala PRO-föreningar. På Gotland medverkade

Smakpanelen i
Göteborg besöker
köket vid Kungsälvs
sjukhus.

även Föreningen Medvetna Matval, och i Halmstad
Riksförbundet Hem och Samhälle samt föreningen
Aktiva Konsumenter i Halmstad.
För att kunna bedöma maten och måltiderna
vid besöken tog vi fram ett protokoll som panel
medlemmarna fick fylla i vid varje besök och
provsmakning. Protokollet baserade sig på
modellen FAMM, The Five Aspects of Meal Model,
framtagen av forskare (Gustafsson et al, 2006)
vid Restauranghögskolan Grythyttan vid Örebros
universitet. Modellen beskriver hur faktorerna
atmosfären, styrsystemet, produkten (maten),
rummet (måltidsmiljön) och mötet (bemötandet)
tillsammans bildar den sammantagna måltidsupplevelsen. Panelen betygsatte och skrev kommentarer om maten, rummet och mötet. Maten
bedömdes utifrån aspekterna utseende, måltidskomposition, doft, smak och konsistens. Rummet
bedömdes utifrån dukning, ljus, lukt, ljudmiljö och
inredning. Vi försökte även betygsätta personalens
bemötande, logistiken i matsalen och matgästernas
placering. Protokollet finns att ladda ner från
www.sverigeskonsumenter.se/dengodamaten. Till
sin hjälp hade panelmedlemmarna ett dokument
där det stod exempel och förklaringar till de olika
bedömningsgrunderna.
Innan det första provsmakningsbesöket i

respektive region hölls ett förberedande möte där
projektledaren informerade panelmedlemmarna
om hur protokollet skulle fyllas i. Vissa panelmedlemmar deltog i alla provsmakningar inom sin
region, medan andra medverkade bara på ett eller
två besök. Svaren i protokollen som panelmedlemmarna fyllde i är således inte helt jämförbara. Om
en person deltog endast i en provsmakning var
svaren i protokollet generellt mer positiva än om
personen hade deltagit i flera provsmakningar.
Vi har därför valt att inte redovisa de sifferbetyg
som panelerna gav, utan sammanställt panelernas
bedömningar utifrån deras kommentarer.
På Gotland, i Västra Götaland, Skåne, Halland
och Västerbotten besökte projektledaren och de
regionala smakpanelerna sjukhus och särskilda
boenden för att provsmaka lunchmaten ”på plats”.
På vissa äldreboenden fick panelerna möjlighet att äta tillsammans med de boende, men på
andra kunde vi inte göra detta av hänsyn till de
boendes integritet, eller för att det inte fanns plats
i matsalen. På sjukhus fick panelerna oftast äta
i avdelningsmatsalar tillsammans med några av
patienterna.
I Stockholm var upplägget för provsmakningen
annorlunda jämfört med de övriga regionerna.
Där ordnades endast ett provsmakningstillfälle.
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Lunchmaten provsmakades inte på plats utan
levererades från 7 olika ställen till Sveriges Konsumenters kansli. I panelen vid denna provsmakning
fanns personer med specialkunskaper i matlagning
och sensorik. Panelens bedömning av maten redovisas som kommentarer samt med ett medelbetyg
per maträtt.
Under juni – augusti dokumenterade projektledaren och smakpanelerna måltider och provsmakade lunchmat på sammanlagt 7 olika sjukhus
och 17 särskilda boenden. Vilka yrkeskategorier
som var tillgängliga vid besöken för intervjuer
varierade. I vissa fall fick vi möjlighet att prata
med flera olika personer. Vi ställde frågor om vad
som är bra med deras mat och vad som fungerar
bra med måltiderna, men även vilka önskemål och
utmaningar som finns. I Stockholm intervjuade
enbart projektledaren personal och chefer vid
de medverkande sjukhusen, äldreboenden och
servicehusen.
Upphandlarenkät
För att få mera bakgrundsinformation och
insikt i hur upphandlare tänker kring frågorna
om offentliga måltider tog vi fram en enkät och
skickade den till upphandlare av livsmedel och
måltider i de regioner och kommuner som ingick
i projektet. Enkäten skickades även till de privata
vårdverksamheter som medverkade i projektet.
Enkäten bestod av två olika delar: en som avsåg
upphandling av livsmedel och en som avsåg

I kostpärmen står
det utförligt om alla
koster som serveras
på Hallands sjukhus
Halmstad.

10

Den goda maten av Sveriges Konsumenter 2012

upphandling av måltider. Frågorna handlade till
exempel om vilka yrkesgrupper som medverkade
vid framtagandet av den senaste livsmedels- eller
måltidsupphandlingen och kontrollsystem för att
utvärdera måltidernas smaklighet.
Totalt erhöll vi svar från nio olika upphandlare.
Sex personer hade svarat på frågor om upphandling av livsmedel, två personer svarade på frågor
om upphandling av måltider och en person svarade på frågor om upphandling av både livsmedel
och måltider. Två av svaren kom från regioner.
Både dessa svar avsåg upphandling av livsmedel.
Sex av svaren kom från kommuner och ett svar
från en stiftelse.
I de nio svaren som vi fick framgick det att
personer med kostkompetens deltog vid upphandlingar, men däremot var det inte lika självklart att
serveringspersonal involverades. Det ställs krav på
ekologiska livsmedel och tre av de nio ställer krav
på djurskydd och djurhållning samt sociala villkor.
I några av svaren framkom det att man utvärderar
matens smaklighet; antingen genom att vissa
produkter testas eller att man arbetar kontinuerligt
med enkäter och fokusgrupper. Några skrev att
det inte finns ett kontrollsystem för detta eller att
de inte vet om ifall ett sådant system finns. Alla
som svarade på frågor om livsmedelsupphandling
angav att de kontrollerar livsmedlens kvalitet
under den pågående avtalstiden.
För mer detaljerade enkätsvar se Bilaga:
Upphandlarenkätens resultat.

Läget idag
Offentliga måltider inom sjukvård, äldreomsorg
och i skola har fått ökad uppmärksamhet under
de senaste åren, inte minst under 2011. Flera
aktörer har pekat på både behov och brister som är
förknippade med offentliga måltider. Aspekter som
flitigt debatterats är bland annat svårigheterna att
ställa vissa specifika krav vid offentlig upphandling, undernäring hos äldre samt kvaliteten på mat
på sjukhus och inom äldreomsorg.
Varje dag serveras 3 miljoner offentliga måltider
och för dessa upphandlas tusentals ton livsmedel.
År 2009 var det totala värdet av den offentliga
sektorns köp av livsmedel och måltidsverksamhet drygt 8 miljarder kronor (Konkurrensverkets
rapport Mat och marknad – offentlig upphandling,
2011:4). Upphandlingen styrs genom lagen om
offentlig upphandling (LOU) och många gånger
är det pris, snarare än kvalitet och hållbarhet, som
styr vilka leverantörer som vinner upphandlingen.
Det finns ett fåtal stora grossister som dominerar livsmedelsförsäljningen till den offentliga
sektorn i Sverige. De fyra största är Servera,
Menigo, Dafgård och Svenska Cater. Servera och
Menigo svarar tillsammans för cirka 70 procent av
den totala försäljningen.
Flera offentliga kunder, som vissa kommuner,
har uttryckt stor frustration över att det vid upphandling är problematiskt att ställa så långt gående
djurskyddskrav som de skulle vilja, eftersom de
stora grossistföretagen ofta kräver överprövning av
anbudsbeslut. Trots att de ställda kraven följer den
svenska djurskyddslagstiftningen, hävdar vissa att
de strider mot varors och tjänsters fria rörlighet
inom EU. Man menar att konkurrensen begränsas
eftersom leverantörer från till exempel andra EUländer utesluts från att delta i upphandlingen om
det i Sverige ställs högre krav.
Det ökande antalet överprövningar medför att
många av de upphandlande myndigheterna försöker minimera riskerna för överprövning genom att
välja så kallade säkra alternativ, vilket ofta innebär
val av det anbud som ger det lägsta priset.
Ett annat område som upplevs negativt av
många offentliga myndigheter är svårigheten att
upphandla närproducerade livsmedel från lokala
företag. Även detta förhindras av EU- lagstiftning.
Det finns också ett stort antal stora och små
måltidsleverantörer, bland annat Sodexo, ISS Mat
och Dryck AB, Fazer Food Services AB och Eurest
Services AB. Dessa företag har inte figurerat i
överklaganden som vi har tagit del av.

För att utvärdera det aktuella regelverket och
förbättra den nationella upphandlingsstatistiken,
tillsatte regeringen i september 2010 en utredning.
Utredningen, som leds av Anders Wijkman, ska
presentera sitt slutbetänkande i juni 2012. I delbetänkandet, som kom ut i november 2011, påpekas
bland annat vikten av att följa upp upphandlade
kontrakt, eftersom faktorer som socialt ansvarstagande och miljöanpassning annars
kan påverkas. Att uppföljning av
kontrakt är enormt viktigt har
på senare tid också påvisats
genom brister som uppmärksammats hos vissa företag
som driver äldreomsorg.
Vikten av att genomföra upphandlingar som främjar både miljö
och människors hälsa understryks av
att undernäring är ett stort problem bland
dagens äldre, varav många dessutom är multisjuka.
Det påtalas till exempel i den rapport, Näring
för god vård och omsorg – en vägledning för att
förebygga och behandla undernäring, som Socialstyrelsen publicerade hösten 2011. Förutom rätt
mat och näring påpekas att bra måltidsmiljö och
goda måltidsupplevelser har positiva effekter bland
annat på patientens energiintag och välbefinnande.
Under hösten publicerade Socialstyrelsen även
nya råd om bra mat i äldreomsorgen. I fyra olika
skrifter lyfts viktiga aspekter fram kring mat för
äldre, riktade till fyra följande grupper: beslutsfattare och upphandlare, verksamhetschefer och
biståndshandläggare, kostchefer och kökspersonal,
samt omsorgspersonal. I råden poängteras bland
annat att arbetet med måltider inom äldreomsorgen bör fokusera på att förebygga undernäring och
verka för god livskvalitet. Det påpekas också att det
är viktigt att anpassa måltiderna efter individen
och att upphandlingarna sköts med respekt för de
äldres rätt att få påverka och välja själva.
Matens och måltidernas kvalitet påverkas
också av var och hur maten har lagats. Detta har
diskuterats i medierna exempelvis i samband
med byggandet av det Nya Karolinska sjukhuset i
Solna. Från början skulle sjukhuset endast ha ett
mottagningskök där mat som lagats någon annanstans skulle tas emot och värmas. Kritiken mot
ett nybyggt sjukhus utan ett eget tillagningskök
blev dock stort och i slutet av 2011 beslöts att Nya
Karolinska ska få ett eget tillagningskök. På Stockholms läns landstings webbplats kan man läsa att
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Sensommarblommor
i Brommagårdens
egen köksträdgård.

denna måltidslösning inte bedöms bli dyrare än
det tidigare planerade mottagningsköket. Även
Södersjukhuset i Stockholm kommer att öppna
ett eget kök. Som motivering till detta anges bland
annat att eget kök underlättar snabba leveranser av
specialkoster och att man löpande kan utveckla nya
matkoncept och till exempel satsa på undernärda.
Genom regeringens satsning Sverige – det nya
matlandet har flera, av regeringen initierade,
uppdrag och projekt fokuserat på de offentliga
måltiderna.
Organisationen Sveriges Konsumenter var
inte ensam om att vilja hitta och uppmärksamma
positiva exempel på offentliga måltider inom
sjukvård och äldreomsorg. Socialstyrelsen hade fått
i uppdrag att i samverkan med Livsmedelsverket
ta fram och sprida exempel där landsting, kommuner eller privata utförare arbetar utifrån ett
helhetstänkande kring måltider och mathållning
inom hälso- och sjukvården. Uppdraget och dess
slutsatser redovisades i Socialstyrelsens rapport
Mat och måltider inom sjuk- och hälsovården – exempel från sjukvårdsverksamhet som publicerades i
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november 2011. Branschföreningen Kost & Näring
letade också under 2011 efter goda exempel, då de
skulle nominera och ge pris till sjukhus med den
bästa maten. Representanter från Sveriges Konsumenter, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och
Kost & Näring träffades vid ett flertal tillfällen och
samarbetade i sökandet efter goda matexempel på
sjukhus och äldreboenden.
Under 2011 inrättade Livsmedelsverket ett
nationellt kompetenscentrum för måltider inom
offentlig verksamhet: Centrum för offentliga mål
tider. Centret ska samverka med andra myndigheter och organisationer och göra kunskapen om
hur man skapar bra måltider mer tillgänglig för
beslutsfattare och personal, och dessutom stötta
kommunernas och landstingens systematiska
kvalitetsarbete.
Miljöstyrningsrådet har inom ramen för Sverige
– det nya matlandet uppdraget att öka kunskapen
om, och kompetensen i, offentlig upphandling av
livsmedel och måltider. I uppdraget ingår bland
annat att ge stöd till myndigheterna att ställa rätt
sorts krav på till exempel miljö och djurskydd.

Intervjuer och provmakningar
Gotland
På Gotland besöktes två kommunala äldreboenden,
ett i Bro och ett i Hemse, en medicinavdelning
vid Visby lasarettet samt restaurangen på det
kommunala seniorboendet Gråbo. Strandgärdets
kök på Visby lasarett levererar maten till tre av de
besökta platserna. Endast Iliansgården i Hemse har
ett eget kök. Smakpanelen bestod av representanter
för PRO på Gotland, Föreningen Medvetna Matval
och projektledaren.
Tingsbrogården
Tingsbrogården, som ligger i Bro, är ett kommunalt
särskilt boende för personer med demens. Det finns
fyra avdelningar med åtta platser på varje avdelning.
Maten är så kallad ”cook’n’ chill”, den lagas
och kyls ner i Strandgärdets kök. Maten levereras
nerkyld till Tingsbrogården tre gånger i veckan.
Där värms maten i en kombinerad kyl- och värmevagn. Vagnen kan programmeras så att maten är
färdiguppvärmd när det passar verksamheten och
de boende. ”Man är därmed inte upplåst vid att
man måste servera maten just den tidpunkten som
matleveransen kommer”, berättar Mia Löfgren,
verksamhetschef vid Tingsbrogården. Enligt henne
är detta en av fördelarna jämfört med ett system
med varm färdiglagad mat.
Temperaturkontroller görs innan maten är
serverad, till exempel vid ankomst, och när den är
uppvärmd.
Det är i princip endast huvudkomponenten,
specialkost och -konsistenserna som kommer från
centralköket. Personalen på Tingsbrogården tillagar
potatis, ris och pasta samt råkost. Grönsakerna
bereds ibland på avdelningen men ibland kommer
de från centralköket. Mia Löfgren upplever att det
är en större andel äldre som tycker om råkost och
sallad än vad många tror.
Även frukosten och efterrätterna görs på
avdelningarna. Dessutom bakar personalen relativt
ofta. Dagen som panelen gjorde besöket hade
personalen gjort små gräddbakelser med smultron.
Huvudsyftet med själva bakningen är inte att
producera bröd och kakor, utan att de boende
får uppleva doft och gemenskap, påpekar Mia
Löfgren. ”Nybakat går folk igång på! Att baka kan
också vara en aktivitet för de boende, liksom att
skala potatis.”
Man jobbar också mycket med grädde och
smör och hemgjorda näringsdrycker, så kallade
sängfösare och smoothisar.

Maten som kommer från lasarettets centralkök
är inte portionsförpackad, utan fisken kommer i en
förpackning för sig, såsen i en förpackning för sig
och så vidare. Det är viktigt att de boende får mat
som ser ut som ”ursprungsmat”. Matbeställningarna görs för två veckor i taget. Personalen vet hur
mycket de boende brukar äta och hur mycket av
varje måltidskomponent som behöver beställas.
De har tioveckors rullande meny. Strandgärdet
bestämmer menyn, men Tingsbrogården kan
komma med synpunkter och önskemål. ”Vi har
ett mycket bra samarbete med Strandgärdets
kök sedan många år och det går att lösa problem
ganska smidigt”.
De ingredienser som maten innehåller står inte
på de levererade förpackningarna, men det är bara
att ringa direkt till Strandgärdets kök och fråga.
Mia Löfgren anser att cook’n’ chill- system
fungerar bra för Tingsbrogården, men hon
berättar att de skulle kunna laga all mat på plats.
All köksutrustning finns, men de anser att de inte
har den fulla kompetensen som krävs för att laga
till exempel specialkoster. ”Kunderna måste ju få
specialkost, och näringssammansättning etc. måste
stämma. Att tillaga sådan mat, till exempel E-kost,
är komplext. Man måste veta vad man håller på
med, kunna konsistenser, utseende och näringsriktighet. Att kunna göra gelémackor... det är en hel
vetenskap!”.
Många boende har sväljsvårigheter och sköterskorna kan då skicka en remiss till logopeden som
hjälper till att bedöma vilken kosttyp och konsistens de boende ska ha. Mia Löfgren poängterar att
de kan beställa alla kosttyper som de behöver från
Strandgärdets kök. Kostkompetensen finns där.
Mia säger också att det är klart att maten är godast

Att kunna
göra gelé
mackor...
det är en
hel veten
skap!”

Nybakat
går folk
igång
på!”

Personalen har
plockat smultron
och bakat. Tingsbrogården, Bro.
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det var trevligt med de bredda mackorna. Pann
kakorna var ”okej”, men de kändes ”industritillverkade” och smakade inte så mycket.
Det rymliga matrummet på markplanet hade
många fönster, friska krukväxter och mycket
dagsljus. Det var lugnt och rent och det fanns små
grupper av bekväma möbler samt många prydnadssaker i en trevlig blandning av gammalt och
nytt. De flesta kommenterade att det var trevligt
och att personalen som vi mötte var vänlig och gav
bra och respektfull service till de boende.

Nylagade färsbiffar
på gång. Ilians
gården, Hemse.

Vi frågar
vad de
vill äta.
Om till
exempel
någon
fyller år,
får den
personen
bestäm
ma vad
som
serveras
just den
dagen.”
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när den är nylagad, men hon anser ändå att de har
bra mat på Tingsbrogården och att de boende är
nöjda. Hon berättar vidare att en av deras avdelningar lagar sin kvällsmat själva. ”Det går att göra
det där just nu. Det beror mycket på vilka boende
vi har och hur deras behov ser ut. Vi kan vård, det
är vår huvuduppgift”.
Mia Löfgren är tillsammans med några kollegor
mycket engagerad i regionens mat för äldre och
hon har varit ansvarig för ett nutritionsprojekt.
På frågan vad Mia Löfgren anser vara det bästa
med maten på Tingsbrogården, svarar hon: ”Den
individuella anpassningen vad gäller konsistens
och tillbehör. Samt personalens engagemang för
maten och att måltiden ska bli en trevlig upplevelse
i de boendes vardag!”
Smakpanelens intryck
Efter rundturen dukades ett bord till panelen i en
av matsalarna. De flesta boende hade ätit klart när
vi satte oss till bords. Maträtten för dagen var fisksoppa och pannkakor med sylt. Soppan serverades
i en glasskål och vi fick ta maten själva. Personalen
hade också brett mjuka och hårda mackor med ost,
gurka, tomat och korv som pålägg.
Flera i panelen tyckte att fisksoppan inte såg så
aptitlig ut och att den var för tjock. Några tyckte
att soppan smakade godare än den såg ut, och att
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Iliansgården
Iliansgården i Hemse är också ett kommunalt
demensboende och här finns tre avdelningar med
tio boende på varje avdelning.
På alla avdelningarna finns tillagningskök där
personalen lagar all mat. Maten är mestadels husmanskost och recepten är personalens egna eller
kommer från vanliga kokböcker. ”Ibland används
några halvfabrikat, men det mesta är hemlagat”,
berättar verksamhetschefen Agnethe Näslund.
Personalen har gått utbildning i nutrition och
för några år sedan hade de ett projekt som en
dietist höll i. Agnethe Näslund säger att personalen
lär mycket av varandra vad gäller matlagning och
hon berättar att de kan laga E-kost och laktosfri
kost om det behövs. De kan även ordna glutenfri
kost om det skulle vara nödvändigt, men det är
knepigare, säger hon.
Köken har funnits i huset redan från början,
vilket är en fördel, eftersom man då inte har
behövt bygga om, eller bygga till.
Agnethe Näslund berättar att matkostnaden per
boende är cirka 45 kr/dygn och att Iliansgårdens
matbudget går väl ihop. ”Jag köper lite billigare
mat och så lägger jag pengar på mer personal
istället”. Därför har de råd med en 75-procentig
kökstjänst på varje avdelning.
På varje avdelning ansvarar en i personalen
för dagens matlagning. Det är inte samma person
varje dag, utan personalen växlar mellan köket
och vården, vilket innebär att alla lagar mat någon
gång.
De boende kan inte välja mellan olika rätter
till lunch eller till middag, men de kan påverka
det som serveras. Elisabeth Ekström som har
lagat dagens lunchmat på avdelningen vi besöker,
berättar att personalen ofta diskuterar mat med de
boende. ”Vi frågar vad de vill äta. Om till exempel
någon fyller år, får den personen bestämma vad
som serveras just den dagen.”
Frukost får de boende äta när de vill, och till
lunch serveras det alltid en efterrätt. Kvällsmat är

lite enklare; en omelett eller dylikt. Det serveras
eftermiddagsfika och även kaffe och macka på
kvällen. Personalen gör också näringsdrycker
själva. Dessa serveras framför allt på kvällen för att
de boende ska kunna sova bättre.
Agnethe Näslund berättar att de flesta av dem
som har flyttat till Iliansgården har gått upp i vikt.
Dessa personer har kanske tidigare bott ensamma
hemma. ”Här får man mycket grädde och smör!
Och man äter mer när man sitter tillsammans
med andra”.
Vid servering används karottsystem och de
boende som kan får ta maten själva.
Agnethe Näslund berättar att vid måltiderna
gör de skillnad mellan vardag och helg; till exempel
genom att ha en annorlunda dukning till helgen.
De brukar lyssna på musik på avdelningarna,
men inte när man äter. ”Vid måltiden tycker vi
att det ska vara lugn och ro”. Här har man också
pedagogiska måltider; dvs. personalen äter med de
boende.
Ganska många av de livsmedel som köps in är
närproducerade då den upphandlade huvudgrossisten, KeGe, är ett gotländskt företag som har
många gotländska produkter i sitt sortiment.
Personalen på Iliansgården skulle dock vilja köpa
ännu mer ekologiskt om det gick.
De har även ett kort på Konsum ifall någon
matvara skulle ta slut. Då kan också de gamla följa
med och handla om de vill.
Vad tycker Agnethe Näslund att andra institutioner kan lära sig av Iliansgården? Att det är
viktigt med planering och att man inte väljer att
göra för svåra maträtter. Matsedlarna ska planeras
i god tid så att man hinner beställa in varorna, då
det är personalen själva som gör varubeställningarna. Samt vikten av dofter: ”Goda matdofter ökar
aptiten!”
Smakpanelens intryck
På avdelningen möttes vi av doften av nylagad
mat. Det som serverades var hemlagade pannbiffar med lök, gräddsås och potatis. Som tillbehör
serverades lingon, gurka och rivna morötter och
till efterrätt var det hemkokt jordgubbskräm.
Alla tyckte att det var hemtrevligt och stämningen var god i avdelningsköket där de boende
även äter. Borden hade en fin vardagsdukning med
karotter, tillbehör och färska blommor.
Panelen åt i personalrummet, där det också var
fin dukning. Personalen hade lagt tid och omtanke
på detta.
Panelen gav höga betyg på alla de punkter
som bedömdes. Vi uppskattade den doftande

hemlagade maten, ombonade
matsalsmiljön, dukningen
med karotter, färska blommor och att ljuskällorna var inte
lysrör utan ”trevligare” lampor.
Personalen på Iliansgården var
glad, ville visa upp sin mat och
berätta om den. En panelmedlem
sade att: ”på detta ställe är man stolt
över sitt jobb”.
Det enda som fick lite lägre betyg var logistiken
då att det var lite trångt i matsalen med tanke på
alla rullstolar och rullatorer.
Flera i panelen uttryckte att detta ställe kändes som ett hem och att de hade fått en ”riktig
matupplevelse”.
Visby lasarett
Lasarettet är akutsjukhuset på Gotland. Projektets
smakpanel fick möjlighet att besöka en av sjukhusets medicinavdelningar när det var dags att
servera lunch.
Maten lagas i Strandgärdets kök som finns
i lasarettshuset. ”Köket ligger i princip under
huvudentrén, bara några korridorer bort från avdelningen där vi befinner oss nu”, berättar Birgitta
som arbetar som avdelningsköksa.
Lunchen och middagen kommer till avdelningen i kantiner i en värmevagn. Birgitta visar
hur hon brukar göra vid serveringen. Först plockar
hon ut kylvarorna som kommit med vagnen, sedan
dukar hon fram allt som behövs vid serveringen:

Renskrapat.
Maten äts upp
på Iliansgården!

Man äter
mer när
man sitter
tillsam
mans med
andra”

Frukostkorv, potatis
och stuvad vitkål
avsmakas på Visby
lasarett.
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Patienterna på
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själva. Avdelningsköksan Birgitta
serverar.
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tallrikar, bestick, dryck m m. Det finns också alltid
råkost till maten.
Kantinlocken på den varma lunchmaten
öppnas först när vårdpersonalen är redo för att
hjälpa till med serveringen. Det är viktigt att maten
hålls varm. Birgitta kontrollerar temperaturen på
maten innan den serveras, men smakar också av
den själv efter att den sista patienten har fått sin
portion – alla ska få varm mat. Och varmt brukar
det vara. ”Ofta kan jag till och med bränna min
mun när jag provsmakar. Maten förblir väldigt
varm i kantinerna eftersom jag hela tiden tar på
och av locken på kantinerna.”
Birgitta, som jobbar från måndag till fredag, gör
avdelningens lunch- och middagsbeställningar. Hon
gör även en beställning till helgen, men den måste i
princip alltid justeras. Därför måste även vårdpersonalen ha kontakt med köket. ”Men det är enkelt
att ha kontakt med köket. Lasarettet är så litet”, säger
avdelningspersonalen. Birgitta påpekar också att de
har bra kontakt med köket och om någonting med
maten inte är bra, rapporteras det direkt.
Panelen frågar om många patienter behöver
specialkost. Laktosintolerans har blivit vanligare, men det är inte så vanligt med till exempel
glutenintolerans på lasarettet. ”Man måste vara
noggrann och meddela köket om patienter med
de olika allergierna eller överkänsligheterna”.
Avdelningen har också tillgång till en dietist vars
kunskaper används flitigt.
Kantinsystemet har man haft länge på lasaret-
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tet. Det som är nytt är att de har en köksa som jobbar heltid på avdelningen. Det är endast på denna
medicinavdelning som de har en heltidsköksa.
Detta är på försök och ska utvärderas. På andra
avdelningar har man fortfarande köksor som
jobbar deltid. Vid tidpunkten för vårt besök var
utvärderingen inte gjord än, men avdelningspersonalen tyckte att det är en fördel att ha heltidsköksa.
”Köksan är en jättestor hjälp till vårdpersonalen.
Vårdpersonalen kan annars ha svårt att hinna med
maten. Det kanske kommer in akuta fall samtidigt
som matvagnen kommer till avdelningen. Då är
det inte maten som prioriteras, vilket betyder att
patienter får vänta på sin mat”, slutar Birgitta.
Under besöket träffar panelen även den
biträdande avdelningschefen, Monica Stuxgren
och Lotta Loréhn, som är resursområdeschef vid
slutenvården.
De berättar att eftersom vårdtiderna på denna
avdelning är korta, hinner man inte göra långsiktiga planeringar för de enskilda patienternas
kost. Men självfallet ska de patienter som behöver
mer näring identifieras. ”Under hösten inför
vårdavdelningarna kvalitetsregistret ’Senior alert’.
Det innebär att vi systematiskt riskbedömer alla
patienter som är 65 år och uppåt när det gäller fall,
trycksår och nutrition. Vi gör då MNA Screening
(Mini Nutritional Assessment) för att få reda på
mer om nutritionen”, berättar Lotta Loréhn.
På frågan vad som är extra bra hos lasarettets
måltider, får vi till svar bland annat att: ”Maten är
god!” och ”Mycket är närproducerat.” Till exempel
är potatisen som serveras gotländsk.
Personalen tror också att patienterna uppskattar att de får bestämma portionsstorlekarna
själva och att det skulle kännas opersonligt med
bricksystem.
Smakpanelen får höra att patienterna är för
det mesta nöjda och tackar för maten. Några
patienter, som varit på sjukhus där man har färdiga
portioner och bricksystem, har uttryckt att ”Det
är skönt att vara tillbaka på Visby lasarettet och få
god mat...”
Smakpanelens intryck
På dagen för panelens besök var det många
patienter som åt i medicinavdelningens matsal,
men personalen berättade att detta varierar ganska
mycket. Det som serverades var frukostkorv,
stuvad vitkål, grönsaker och potatis. En i panelen
åt vegetariskt och fick sojakorv med tomatsalsa och
potatis. Till efterrätt kunde man få en frukt.
Maten fick gott betyg med kommentarer som:
”varm och god mat” och ”helt ok, gott kryddat”.

Smaken på korven och vitkålen var bra, men potatisen var något överkokt. Någon saknade senap
och ketchup, samt hade hellre velat ha smör eller
Bregott istället för Milda på smörgåsen.
Matsalen hade mycket dagsljus, utsikt över
havet och horisonten, fina fågeltavlor på väggarna
och det fanns salt- och pepparkar på borden.
Här kunde man själv bestämma över portionsstorleken och det fanns en köksansvarig som lade
upp maten fint och som svarade på frågor om
maten.
Gråbo seniorboende
och Strandgärdets kök
År 2006 omvandlades Gråbo servicehus till ett
seniorboende. Här finns, förutom 104 egna
lägenheter för äldre, även en servicedel med
matsal, dagverksamhet, sjuksköterskor, bad för
rörelsehindrade och ett anhörigcentrum.
På restaurangen kan de boende äta lunch på
vardagarna och det finns alltid två rätter att välja
mellan. Lunchen kostar 73 kronor (med kupong
65 kronor) och i den ingår enklare salladsbuffé,
bröd, dryck, efterrätt och kaffe. Det finns också
mat för avhämtning. Då kostar en portion 50
kronor (med kupong 45 kronor), inklusive sallad.
Eftersom det finns två olika rätter varje dag, köper
många den andra rätten för avhämtning och äter
den hemma till middagen.
Gråbos seniorboende har ett serveringskök
utan möjlighet att tillaga något på plats. Två köksbiträden turas om att arbeta här och de serverar
även maten till restauranggästerna.
Matserveringen är öppen alla dagar på året. All
mat som serveras från kantinerna till lunch och
den portionsförpackade maten för avhämtning
kommer från Strandgärdets kök vid Visby lasarettet. Maten levereras varm till Gråbo i värmevagnar.
Vid provsmakningen i Gråbo får panelen träffa
Kristina Björkander som är enhetschef för hela
köksområdet Strandgärdet. Hon berättar att vid
Strandgärdets kök lagas i snitt 1 000 måltider
varje dag. Förutom restaurangerna på Gråbo
seniorboende, lasarettet och Café Korpen, förses
flera äldreboenden med mat från Strandgärdet.
Köket levererar mest äldremat på hela Gotland.
Dessutom lagar de mat till en förskola. Till de flesta
ställen levereras varm mat i kantiner och värmevagnar, men några ställen, som Tingsbrogården, får
kyld mat.
Cirka 70 personer äter lunch i matsalen i
Gråbo varje vardag. ”Omkring 20 personer av
dem som äter här har biståndsbeslut”, berättar
Kristina Björkander. ”Annars hade vi inte fått ha

restaurang här. Men det är alltså många som inte
har biståndsbeslut, som också kommer hit ”. Det
kommer även folk utifrån och äter här. Många
av dem som hämtar matportioner är äldre som
har hemtjänst som utgår från Gråbo, och även
en del privata hemtjänstutförare hämtar mat här.
”Man kan säga att restaurangen, tillsammans med
dagliga verksamheten vid Gråbo, fungerar som
en mötesplats både för dem som bor här och dem
som kommer utifrån”.
Strandgärdets kök tillämpar sjuveckors
rullande meny, men en del rätter byts ut efter årstider och högtider. I stort sett gäller samma meny
för alla ställen som Strandgärdet levererar mat till.
Menyerna planeras i olika grupper där regionens
måltidsplanerare och kockar är med. Kristina
Björkander tillägger att matsedeln och andra
kvalitetsaspekter, som smak, värme och bemötande
följs upp kontinuerligt mellan produktionsköken
och de beställande kunderna.
Hon säger också att regionen försöker ta
hänsyn till säsongsanpassning vid upphandling av
livsmedel. ”Till exempel premieras det lättare rätter
på sommaren. Då serveras det inga kroppkakor.
Man ska också känna av storhelgerna och detta ska
synas och planeras i menyerna.”
Hela matsedeln näringsberäknas med kostdatasystemet AIVO.
Kristina Björkander påpekar att köket inte
har problem med att laga mat till personer med
allergier eller överkänsligheter, man har ju tillgång

Smakpanelen på
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ärtor och potatis.
Gråbo seniorboende, Visby.
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till både dietister och kostekonomer samt kostdatasystemet. Hon anser att vissa avdelningar däremot
inte är så duktiga på att beställa specialmat, trots
att det finns. ”Det gäller att de beställer den. Köket
kan fixa maten! Och undrar de vilka ingredienser
som finns i kan de alltid ringa och fråga.”
Kristina Björkander berättar att de har en aktiv
kunddialog. Hon och några andra från Strandgärdets kök har till exempel möten med både personal
och boende vid äldreboendet Fältgatan. ”Vi har
också möten med personal från Tingsbrogården,
men eftersom detta är ett demensboende, är de
boende inte med på mötena”.
Ibland organiseras studiebesök på Strandgärdets kök. Det tycker man är bra eftersom personer
från äldreboenden får då möjlighet att framföra
sina önskemål direkt till kökspersonalen. ”Våra
gäster kan till exempel vara 100-åriga damer som
önskar att få äta bruna bönor oftare.”
Strandgärdets kök får råvaruleverans varje dag,
men Kristina Björkander anser inte att de har så
mycket matsvinn, och tillägger: ”Det som kommer tillbaka från avdelningarna måste ju förstås
slängas”. Hon anser att de skulle kunna göra mer
åt matsvinn, man jobbar på det. De försöker att
minimera svinnet genom att avdelningspersonalen
beställer måltidernas delar. ”De behöver inte
beställa potatis till varje portion, om de vet att alla
inte äter det. Det är viktigt att kommunikationen
mellan de boende och den beställande persona
len fungerar.”
Kristina Björkander berättar att regionens
Serviceförvaltning gör kundundersökningar en
gång per år vad gäller skolmat och äldremat. ”Då
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ställer vi frågor till rektorer, sjukvårdspersonal,
enhetschefer på olika boenden, och andra som
är våra kunder. Frågorna handlar inte specifikt
om hur maten smakar, utan mer om man är nöjd
med hela tjänsten: tillgängligheten, måltidsmiljön,
kundbemötandet osv.”
Hon berättar vidare att de ställer frågor även
direkt till de boende. Serviceförvaltningen har tillsammans med Socialförvaltningen sammanställt
en sådan enkät. Denna undersökning görs också
en gång per år. De som bor på äldreboendena Fältgatan och Tingsbrogården har fått fylla i en enkät
med frågor om maten. I svaren har det till exempel
framkommit att de boende inte vill ha stekt kött
så ofta. Eftersom de som ska svara är dementa, får
personalen hjälpa till att fylla i svaren. Istället för
betyg i siffror har man använt så kallade piktogram
med tecknade glada eller ledsna ansikten. Det finns
också ett neutralt ansikte som indikerar ”varken
nöjd eller missnöjd”.
Vi följer med till regionens Serviceförvaltning
och träffar där flera personer som arbetar med
måltidsförsörjning och livsmedelsupphandling.
På frågan vad de anser är det bästa med
regionens mat för äldre, svarar de att de tycker att
det är bra det finns två rätter att välja emellan vid
måltiderna och att man har efterrätt varje dag. De
tycker också att matsedeln är bra, men menar att
den kan nog alltid göras bättre. ”Sedan är det ju
kunderna som bestämmer i slutändan om maten
är god”, påpekar de också.
Smakpanelens intryck
På Gråbos restaurang var lunchtiden nästan över
och vi var de enda matgästerna. Det serverades
fiskpudding med skaldjur, smält smör, ärtor och
potatis. Vi fick höra att denna rätt brukar vara
populär. En åt vegetariskt och fick quornfilé i
pudding med ägg och broccoli. Till efterrätt var det
apelsinsoppa.
Maten smakade gott och hade bra sälta. Även
portionens färg och tillbehör (grönsallad, gurka,
rårivna morötter) fick beröm. Konsistensen fick
lite kritik då en panelmedlem ansåg att puddingen
var något vattning.
Matsalsmiljön var ”en klassisk offentlig miljö”.
Ljusinsläppet från de många stora fönstren var bra
och det fanns mycket blommor i fönstren. Några
i panelen misstänkte att det eventuellt kan bli
bullrigt i matsalen när det är mycket folk eftersom
rummet är så stort.
Kökspersonalen lade upp maten snyggt och
man fick bestämma hur mycket man ville ha på
tallriken.

Västra Götaland
I Västra Götaland besökte smakpanelen två
äldreboenden i Göteborg samt Kungälvs sjukhus.
I smakpanelen ingick lokala PRO-representanter
och projektledaren.
Annedals äldreboende
Annedals äldreboende, som finns i stadsdelen
Majorna-Linné i Göteborg, har åtta olika vårdavdelningar. ”Av de 98 boende som bor här har
ungefär hälften diagnosen demens”, berättar
Camilla Karlsson, kostekonom och stadsdelens
enhetschef inom måltid och service.
Annedals äldreboende har ett eget kök i huset
och de lagar mat även till några skolor och ett
annat äldreboende. I köket arbetar två kockar,
flera biträden och en person som jobbar i husets
restaurang. Personalomsättningen i köket är liten.
Restaurang Mejram, som finns i huset, är öppen vid lunchtid från klockan 12 till 14. Hit är alla
pensionärer välkomna, både boende i huset och
gäster utifrån.
Om man kommer utifrån kostar lunchen på
restaurangen 56 kr. I den ingår dryck, salladsbuffé
och kaffe. Vill man ha dessert till kostar måltiden
62 kr. Mat för avhämtning kostar 60 kronor med
dessert, och 54 kronor utan. De boende i huset
betalar cirka 86 kronor per dag för sin mat.
På avdelningarna serveras en rätt per måltid
och alla avdelningar får samma maträtt. Men de
boende kan även äta lunch på restaurangen Mejram om de vill. Där serveras det två olika rätter.
Sex dagar i veckan lagar köket gröt och kokar
ägg till frukost. Allt annat fixas på avdelningarna,
det finns fullt fungerande ”hemmakök” på varje
avdelning. Vårdpersonalen brukar baka och gör
också egna energidrycker och shots. Näringsdryck
beställer de från köket.
Mattiderna kan variera på de olika avdelningarna, men lunchen brukar serveras efter klockan
12 och middag ungefär 17. Till varje måltid får
de boende två olika sorters kokta grönsaker och
sallad. Till lunch får de alltid en efterrätt. Tillbehör som senap, lingonsylt, med mera finns på
avdelningarna. ”De beställer också frukt en gång
i veckan och det verkar gå åt ganska bra”, säger
Camilla Karlsson.
De drycker som finns är saft, mjölk, öl och
vatten med eller utan kolsyra. De boende kan
också dricka sitt eget vin eller annan alkohol på
avdelningsmatsalarna. Restaurangen har dock inte
utskänkningstillstånd.
De har tioveckors rullande meny och Camilla
Karlsson bestämmer vad som ingår, men diskute-

rar först med sina kockar vid planeringsdagarna.
”Då utgår vi självfallet ifrån det kostprogram, med
utarbetade riktlinjer för måltiderna inom äldreomsorg och skola, som Göteborgs stad har.”
Hon berättar vidare att det går bra att få ihop
matbudgeten. ”Det funkar när man varierar sig.
Om man lagar lite dyrare maträtter ibland, och lite
billigare då och då, brukar det jämna ut sig.” Hon
tycker också att ur kostsynpunkt går tioveckors
schemat ihop på ett bra sätt. De har kostdataprogrammet AIVO och Camilla Karlsson kontrollerar
en menyvecka då och då för att se till att matens
näringsriktighet är korrekt.
I köket kan de laga specialkost som A-, E-,
timbal- och gelékost. Timbalkost är relativt vanligt,
men gelékost gör de ganska sällan. Man har inte
så många boende med matallergi eller intolerans.
”Dock har man inom äldreomsorgen på senare
tid upptäckt att dåliga magar ibland beror på
laktos- eller glutenintolerans. Man har kanske haft
problem med magen hela livet, men det är först nu
som man ställt diagnosen.” Sedan finns det flera
boende som inte gillar vissa maträtter och de får
därför något annat alternativ. Till exempel kan
man få ”minus fisk”-kost, om man inte gillar fisk.
Camilla Karlsson håller möten där de boendes
önskemål tas upp. En gång i månaden har de också
kostombudsmöten, där personal från både kök och
vård deltar. Då och då har de även önskeveckor,
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Tårt- och kakbuffé.
Annedal, Göteborg.
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när de boende på en avdelning får bestämma hela
veckans meny. Det som önskas ofta är till exempel
rotmos och annan husmanskost.
Ibland kontrollerar kökspersonalen hur mycket
matsvinn det blir och undersöker hur mycket mat
som kommer tillbaka från avdelningarna efter
frukost eller kvällsmat.
Man försöker ordna gemensamma utbildningstillfällen med kökspersonal från den närliggande
skolan. Vid kostmöten har de också en del utbildning för vårdpersonal. På varje vårdavdelning finns
det dessutom kostombud, som alla har gått en
kostutbildning.
Råvarorna är upphandlade av Göteborgs stad.
Huvudgrossisten är Servera, men vissa varor köps
av andra företag, till exempel mjölkprodukter från
Arla och färsk fisk från en centralt upphandlad
fiskhandlare i hamnen.
”Andelen ekologiska livsmedel ska öka. Det
finns det ett politiskt beslut på”, berättar Camilla
Karlsson. ”De försöker få in nya ekologiska varor
i sortimentet varje år och idag är andelen ekologiskt cirka 20 procent. I dessa procent ingår även
skolmaten och där är andelen ekologiskt lite högre
än inom äldreomsorgen.”
Camilla Karlsson sitter inte själv med i någon
referensgrupp vid upphandling, men hon känner
ändå att hon har möjlighet att påverka det som
upphandlas då hon alltid kan lämna in sina åsikter
till de referensgrupper som finns.
Vad gör ni bäst på Annedal? ”Lagar god mat! Vi
har duktiga kockar!”, säger Camilla Karlsson. Hon
anser också att det är bra med många gemensamma träffar och utbildningstillfällen med andra kök
och stadsdelar. ”Där kan man dela erfarenheter,
låna, fråga, ha studiedagar tillsammans... Kombinera nytta med nöje. Folk från olika kök lär känna
varandra.” Ibland samarbetar de med två andra
stadsdelar och har olika temaveckor kring maten.
Många olika ”mathändelser” anordnas. Emellanåt ordnar de trerätters middagar i matsalen,
eller så har de en tårt- och kakbuffé.
De brukar också ha speciella menyer till helger,
som en ”bröllopsmeny” när prinsessan Victoria
gifte sig 2010.
Camilla Karlsson vill understryka hur viktiga
goda måltider inom äldreomsorgen är. ”När man
satsar på maten får man ju en vinst. Man blir
piggare och gladare när man ser något snyggt på
tallriken!”
Smakpanelens intryck
På Annedals restaurang Mejram var dagens
lunchrätt ungstekt sej, kryddsmör och potatis- och

palsternacksmos. Det vegetariska alternativet innehöll quorn
istället för sej. Maten lades upp
av personen som jobbade i
restaurangen. Det fanns också
en stor fräsch salladsbuffé där
man fick ta själv. Till efterrätt
var det äppelkräm.
Maten fick mycket högt betyg på alla punkter. Utseendet
var ”mycket tilltalande” och
det var ”vackert och färgrikt”.
Det doftade gott, det var lätt
att identifiera de olika måltidskomponenterna, moset
var perfekt och grönsakerna
var ”föredömligt tillagade al dente”. En i panelen
skrev att maten var ”det godaste jag ätit på länge”.
Dukningen och porslinet var trevliga. Det var
bra att tallrikarna inte var jättestora och det var
fint med de färgglada tallrikskanterna.
Matsalsmiljön fick beröm. Det fanns en stor
fin väggmålning, det var lättframkomligt och det
fanns ”behagliga stolar, fräscha, fina blommor”
och ”glada bordsdukar i gula toner och fina ljusa
gardiner”. Biblioteksdelen i ena endan av rummet
bidrog också till trivseln.
Personalen var ”mycket tillmötesgående och
förtroendegivande”.
Kungälvs sjukhus
Kungälvs sjukhus bedriver både akutvård, sluten
vård och öppenvård. Här arbetar cirka 1 300
anställda och det finns cirka 200 vårdplatser. ”Här
finns allt, fast i mindre skala”, säger Maria Norberg
Sjösvärd, som är processledare för hälsofrämjande
arbete på sjukhuset. Hon arbetar med konceptet
”hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer”
som ingår i ett nationellt nätverk som i sin tur är
kopplat till ett internationellt nätverk initierat av
WHO. Kungälvs sjukhus gick med i detta 2003.
Sjukhuset har ett eget tillagningskök. De har ett
kantinsystem och maten körs upp till avdelningarna i värmevagnar.
Köket tillhör Område Måltider, som ingår i
Regionservice, en intern organisation inom Västra
Götalandsregionen. Från sjukhusets sida har de
möten med Område Måltider fyra gånger per år.
Då träffar sjukhusets representanter (processledare för hälsofrämjande arbete och ekonom)
Kristina Sjöholm, som är chef för sjukhusets
kök, och enhetschefen för Måltider Område Syd
från Regionservice. Vid dessa möten diskuteras
måltidsverksamheten.
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Panelen fick besöka och provsmaka lunchmat
på avdelning 8 som är en medicinavdelning med
25 patientplatser. Där fick vi tillfälle att träffa
Christina Andersson, som är avdelningschef.
I sjukhusets personalrestaurang kan man för
48 kronor köpa en ”lättlunch” och för 69 kronor en
”normal” lunch. ”Mycket personal äter där”, säger
Christina Andersson och tycker att det säger en del
om maten. ”Den är god”, tillägger hon.
Område Måltider har hittills genomfört två
patientenkäter om maten, och ska fortsätta göra
enkäter varje år. I enkäter har man ofta fått kommentarer att maten är bra. Första året kom det
dock fram att matens temperatur inte var optimal
och köket har därefter senarelagt tillagningen av
middagen.
Under större delen av året har man två rätter
till lunch. En av rätterna är mer traditionell och en
med modernare smak. På sommaren får man bara
en rätt. Till middagen finns det inte olika rätter
att välja mellan. Självklart finns tillgång till all
specialkost som patienterna behöver.
Frukost på avdelningen serveras klockan 8,
lunch 12.30 och eftermiddagsmat 16.30. Däremellan får man fika och kakor. Efter klockan 19 får
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patienterna även smörgåsar. När det är dags för en
måltid går personalen runt och frågar patienterna
vad de vill äta och dricka.
Christina Andersson fortsätter: ”När maten
kommer får de patienter som orkar komma upp,
hämta sin mat. Ena veckan börjas matserveringen
på ena änden av avdelningen, och nästa vecka
på den andra. Undersköterskorna turas om att
vara i köket på dagtid och har man kökspasset är
man bara i köket och jobbar inte på avdelningen.
På grund av hygienaspekter får inga andra gå in
i avdelningsköket och patienterna får inte röra
maten i matvagnen. Den som är köksa för dagen
får också beställa maten. På sommaren har vi sommarpersonal som endast jobbar i avdelningsköket.”
På kvällen har de ingen speciell kökspersonal då
det inte finns resurser till det.
Christina Andersson anser att om man får välja
mellan olika maträtter blir det mindre matsvinn.
Men även omsättningen på patienter påverkar
svinnet. ”Vi har ofta hög omsättning och då måste
man som köksa mer eller mindre gissa hur många
patienter vi har på avdelningen varje dag och vad
åtgången på mat blir. Så det handlar om ekonomi
också.”
Christina Andersson betonar att det är bra att
ha ett eget kök på sjukhuset. ”Det är så smidigt att
ha köket nära! Man har bra kommunikation och
man känner dem.”
Till högtider piffar de upp måltiderna. Till
exempel till jul har de julservetter och bjuder på
julmust, mjuka kakor och har långbord. ”En god
kaka är också hälsa!”
På varje avdelning finns kostombud som har
regelbundna möten med representanter från köket.
Christina Andersson poängterar att det är viktigt
att kostombuden får utrymme på avdelningarna.
Denna avdelning har två undersköterskor som
har gått nutritionsutbildning. De pratar med ny
personal om kost och är med på kostombudsmöten. Ibland håller de även föreläsningar.
Vad görs extra bra hos er? ”Det är väldigt bra
i allmänhet”, säger Christina Andersson och
fortsätter: ”Det är viktigt att ständigt prata om
mat och att ha bra rutiner som nutritionslistor.”
Hon poängterar att det är viktigt att behålla det
systemet de har idag: att maten lagas i närheten,
att de har två rätter att välja emellan och att maten
kommer i kantiner samt att man kan bestämma
om man vill ha mer eller mindre mat på tallriken.
”Allt detta är så viktigt!”
Mitt i intervjun kommer en patient som säger:
” Maten är mycket god här! Och det är trevligt med
rar personal!”

Efter besöket på medicinavdelningen får
panelen även guidad rundtur i sjukhusets kök. Vår
guide är Lena Persson som har jobbar över 30 år på
Kungälvs sjukhus. Hon trivs, berättar hon. ”Jag har
bra arbetskamrater och så brinner jag för att laga
mat från grunden!”
Köket lagar frukost, lunch och middag. ”Det
blir cirka 200 portioner per måltid varje dag.
På sommaren blir det kanske 150 portioner per
måltid”, berättar Lena Persson. Av dessa är cirka
15–20 specialkost, varav fem stycken E-kost. Dessa
levereras i egna kantiner till avdelningarna.
Köket får avdelningarnas beställningar via
datorn. Kökspersonalen printar ut beställningarna
och sätter sedan fast dessa ”lappar” på matkantinerna. Då kan vårdpersonalen lätt se vilken kantin
som innehåller vilken maträtt och kost.
I menyn som skickas till avdelningarna står det
också hur mycket mat per portion man ska servera
för att få tillräckligt med näring. De har kostdatasystemet AIVO, men alla regionens sjukhus
kommer att ändra till Matilda-systemet inom kort.
De har femveckors menyschema. Menyn görs
av Christina Lund, kostekonom, tillsammans med
andra som arbetar i köket. Man använder mycket
färska råvaror som grönsaker, frukt, kött och fisk.
Så mycket mat som möjligt lagas från grunden.
Sjukhuset köper en hel del närodlat och
ekologiskt. Cirka 20–30 procent är ekologiskt, och
potatis och en del grönsaker kommer från en lokal
odlare. Västra Götalandsregionens mål för ekolo-

Smakpanelen kände sig välkommen och gillade den
smakrika frukostkorven. Kungälvs sjukhus.

giskt är 25–30 procent. Sjukhusets huvudgrossist är
företaget Menigo.
Lena Persson säger att hon tycker de har bra
kommunikation med vårdavdelningarna. ”Kostombudsmöten som vi har var femte eller sjätte
vecka är väldigt bra. Det är viktigt att ha dialog
hela tiden.”
Smakpanelens intryck
Lunchen avsmakades i matsalen på medicinavdelning 8. Det serverades frukostkorv med purjolöksmos. Det vegetariska var pasta med spenatsås och
soltorkade tomater. Till maten fanns även sallad
och till efterrätt fruktcocktail med vispad grädde.
Maten lades upp på tallriken och brickan gjordes
klar av avdelningens kökspersonal.
Maten var ganska enkel men god; korven var
smakrik och moset hade bra konsistens. Den
vegetariska pastan hade dock kunnat ha lite mera
sälta. Någon noterade att frukten i efterrätten var
konserver, men att det var ”rätt så gott ändå”.
Dukningen på de gröna brickorna var enkel
med tallrikar, glas och kaffekoppar i standardkvalitet och med tunna vita servetter. Det som var
”lite extra” var att besticken var fint inrullade i
servetterna.
Matsalen beskrevs som ljus och fin, med en
härlig utsikt och ”efter förutsättningarna bra”.
Men det var också lite trångt då det på grund av
platsbrist fanns en sjukhussäng i rummet.
Personalens bemötande fick mycket beröm.
”Man kände sig välkommen” och ”bra upplysning
om mat”. De som serverade maten hade ”mycket
hög servicevilja” och maten blev trevligt upplagd
på tallriken. Man fick lagom mycket mat eftersom
man kunde säga hur mycket man ville ha.
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Tre Stiftelser
Tre Stiftelser står för verksamheten i tre olika
stiftelser i Göteborg som sedan 1988 administreras
gemensamt. Verksamheten bedriver vård och
omsorg med inriktning på somatik, geropsykiatri
och demens på Vegahusen, Änggårdsbacken och
Björkekärr. Här bor sammanlagt 360 äldre personer med biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen.
Alla platser köps av Göteborgs kommun.
På Vegahusen bor det cirka 150 personer.
”Det är populärt att bo här på Vega”, säger
Linda Martinsson, kostchefen vid Tre Stiftelser, och
fortsätter: ” Stället ligger mitt i Göteborg, man har
nära till kommunikationer och en bra restaurang
som ligger mitt i huset på äldreboendet. De boende
får välja om de vill äta på våningen, lägenheten
eller i restaurangen. Och så har vi god mat!”
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Smörstekt kolja
med gubbröra. Tre
Stiftelser, Göteborg.
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Tre Stiftelser är berömda för sin mat och deras
tankesätt på hur maten ska vara. De har gett ut två
kokböcker och Linda Martinsson får också många
förfrågningar om att föreläsa i ämnet.
I centralköket lagas det 900 portioner per dag;
cirka 600 av dessa till lunch och 300 till middag.
100–150 personer äter varje dag på Café Ärtan
som, liksom centralköket, finns i Vegahusen.
Restaurangen har också utskänkningsrättigheter.
Mellan klockan 11.00 och 15.00 är restaurangen
öppen för utomstående.
Linda Martinsson planerar menyn och hon har
också möten med de boende där maten och menyn
diskuteras.
De boende har alltid två rätter att välja mellan
till lunch och middag. Till lunch serveras efterrätt.
På Café Ärtan kan man till lunch välja mellan
husman och dagens, som är en modernare rätt.
Linda Martinsson tycker att det är konstigt att
det inte är självklart år 2011 att få välja mellan
olika maträtter om man bor på ett äldreboende.
Att kunna välja själv är viktigt.
Maten är näringsberäknat i kostdatasystemet
Matilda. ”Detta system underlättar enormt. Det
skulle inte gå annars, varken med produktion eller
valfrihet.”
Man vill bara använda färska grönsaker och
köper även in bara färskt kött och fisk. Tre Stif-
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telser kan använda Göteborgs stads upphandling,
men när det inte finns upphandlade varor som
de behöver, köps de in på annat håll. ”Målet är
att bara ha färska råvaror. Om det ekologiska är
mycket dyrare köper vi inte det då det inte känns
motiverat.” Matkostnaden per boende per dag är
95 kronor.
Köket använder inte halvfabrikat förutom vid
enstaka tillfällen, då de tycker att halvfabrikaten
blir till och med bättre än det som köket skulle
kunna laga. Detta gäller till exempel pannkakor
och pytt i panna. Annars lagas all mat från grunden. ”Vi vill inte nalla på kvaliteten!”, säger Linda
Martinsson. ”Vi kan inte göra köttbullar eftersom
det tar alldeles för lång tid att göra stora mängder.
Därför gör vi färsbiffar i stället.”
Tre Stiftelser har jobbat mycket med stjärnkockar. All personal måste praktisera hos stjärnkockar varje år och det ingår i lönekriterierna att
personalen ska ha gjort sin praktik. Även vårdpersonalen får vidareutbildning inom kost. Förra
året hade de en veckas utbildning om kost för hela
vårdpersonalen. I år blir det en utbildning på 3–4
dagar.
De har många, och individanpassade aktiviteter
på Tre Stiftelser. ”Alla måste inte göra samma saker.
Alla vill inte spela bingo!”. Många av aktiviteterna
som de ordnar kretsar kring mat och dryck. Till
exempel håller de vinprovningar i biblioteket.
”Den äldsta som brukar vara med på provning är
99 år”, berättar Linda Martinsson.
Med bra mat och aktiviteter lever de äldre upp.
”Utan stimulans blir man apatisk. Många av de
som bor här är multisjuka. Ingen som bor här är ju
’frisk’ utan man måste ha fått en biståndsbedömning för att få flytta in”, tillägger Linda Martinsson.
Ledstjärnan i all verksamhet här är det salutogena synsättet, vilket betyder att man ska ta vara på
det friska.
När Vegahusen invigde sin omgjorda trädgård
bjöds det bland annat på hemmagjord rabarbersaft. Detta gjorde att en av de dementa boende
lyste upp och blev riktigt glad då hon kände igen
den goda bekanta smaken. Vid samma tillfälle
hade de också hyrt en ballerina som dansade
runt bland publiken. Med sitt målade ansikte och
tydliga ansiktsuttryck livade hon upp och berörde
många av de äldre, framför allt de dementa. ”Man
får uppenbarelser när det fungerar!”, säger Linda
Martinsson.
Vi får en rundvandring i Vegahusens trädgård,
som finns i direkt anslutning till restaurangen. I
trädgården finns grusgångar, vackra blommor, en
damm med porlande vatten, en glänta med havre

Skåne
I Skåne provsmakades mat på ett kommunalt och
ett privat äldreboende i Lund samt vid Ängelholms
sjukhus. I smakpanelen ingick representanter för
PRO i Lund och projektledaren.

I köket på Tre Stiftelser används endast färska grönsaker.

och en gammaldags harv, en grillplats, en tombola
och en kiosk där de kan ha julmarknadsservering.
Allt detta ses som en del av vården. Tre Stiftelser
har lagt mycket tid och resurser på trädgården och
anställt också en trädgårdsmästare.
På frågan hur fler äldreboenden kan få fler
bättre måltider, svarar Linda Martinsson: ”Börja
fråga de boende vad de vill ha! Ställ frågor!”
Smakpanelens intryck
Panelen åt lunchmat på Café Ärtan. Några åt
smörstekt kolja med gubbröra och potatis, och
några grönärtsoppa med räkor och pepparrotscrème. Till efterrätt serverades fruktsallad med
vispgrädde. Det fanns även salladsbuffé och olika
sorters hembakat bröd.
Maten fick nästan bara höga betyg. Panelen
tyckte om upplägget och färgerna: ”Vackert stekt
fisk, färsk dill och citronklyfta = fina färger” och
”vacker färgkombination med gröna ärtor, räkor
och vit crème”. Någon skrev att ”smakerna gifter
sig med varandra” och att brödet var ”supergott”.
Fruktcocktailen som innehöll färsk frukt blandad
med konserver uppskattades också. En person
tyckte dock att potatisen var för hård.
Matsalen var trivsam och fint utsmyckad.
Bland annat uppskattades det att det fanns vackra
skärmar som rumsdelare så att man kunde sitta
lite mera avskild om man ville. Det fanns många
fönsterplatser i restaurangen och fin punktbelysning med olika lampetter och kristallkronor.
Miljön fungerade bra även för rullstolsbundna. En
i panelen funderade dock om det inte eventuellt
var något trångt mellan vissa bord.
Personalen tog väl hand om oss, och vi kände
oss välkomna och fick mycket bra information.

Fäladshöjden
Fäladshöjdens äldreboende var det enda privata
särskilda boendet som ingick i projektets studie.
Verksamheten drivs av företaget Carema på
uppdrag av Lunds kommun.
På Fäladshöjden finns 48 lägenheter, varav 24
är avsedda för personer med demenssjukdom. Boendet har tre demensavdelningar och tre somatiska
avdelningar.
De får kyld mat från företaget Dafgårds.
Fäladshöjden har inget mottagningskök, utan
vid leveransen, som är en gång i veckan, läggs
maten direkt in i kylskåp och frys. När det sedan
är måltidsdags, ”lagas” och värms maten upp på
avdelningsköken. ”Maten levereras i tråg och man
måste själv tillsätta grädde, sylt m m.”, berättar
Birgitta Ahlqvist som är måltidsansvarig på Fäladshöjden. Potatisen kokas också på avdelningarna
och personalen gör sallad till lunch.
Lunchen serveras klockan 12.30 och kvälls
maten 17.30. Anhöriga är också välkomna att äta
här om de vill. Kaffe och macka eller kaka serveras
på kvällen, eller under natten om någon så vill.
På demensavdelningar lägger personalen upp
maten på tallrikar. På de somatiska avdelningarna
används karotter så att de boende kan ta maten
själva.
Birgitta Ahlqvist gör matsedlarna för hela
huset. De har sexveckors rullande menyschema.
Dessutom har de sommar- och vintermeny med
mer säsongsanpassade rätter.
När de började med Dafgårds som måltids
leverantör för tre år sedan fick företaget ändra
i den föreslagna menyn. ”De hade inte anpassat
menyn för Skåne. Till exempel hade de inte
brunkål”, berättar Birgitta Ahlqvist. ”Men nu har
de det mesta vi vill ha”. De har bra kommunikation
med Dafgårds.
Man köper också in en del kolonialvaror och
har grillfester och bakar på avdelningarna. ”De
boende är ganska glada i kakor”, säger Birgitta
Ahlqvist.
Dafgårds gör näringsberäkningar på maten,
men personalen på äldreboendet tillsätter också
grädde och feta produkter samt kryddar extra. Just
nu har man inga A- eller E-koster eller andra specialkoster. ”Men vi har en dement farbror som helst
bara vill äta godis och kakor... och ibland en macka
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Snart dags för lunch.
Fäladshöjden, Lund.

26

och kaffe. Men det är det han vill äta. Man kan inte
tvinga någon!”
Det är viktigt med doften av nylagad mat:
”För dementa är det väldigt viktigt med doften.
Även fast personen inte förstår vad som ligger på
tallriken så känner hon eller han igen doften!”
Även doften och smaken av nybakt är populärt.
Personalen bakar ofta på avdelningarna, och
samlar på goda recept. ”De gamla har många bra
tips och recept de kan dela med sig av. De har
recept i huvudet.” Birgitta Ahlqvist brukar själv
göra smörgåstårta då och då. Hon tycker att det är
kul och tårtan uppskattas av de boende.
En annan sak som är viktig för de boende är
variation i menyn. Med Dafgårds som leverantör
är maten och variationen bättre än då när maten
lagades av Lunds kommun. ”Då var det soppa fem
kvällar varje vecka. Det var inte uppskattat”, minns
Birgitta Ahlqvist. Hon är överlag positiv till att de
lämnade centralköket. ”Nu har vi mer utrymme att
göra saker själva.”
Fäladshöjden har inte mycket svinn på maten.
Nästan allting äts upp. Och de boende verkar vara
nöjda med maten. Lunds kommun gjorde tidigare
en enkät som egentligen visade att det var bara en
rätt som de boende inte tyckte om: mozzarellabiff.
Upphandling av livsmedel sköts centralt av
Carema. Birgitta Ahlqvist är inte involverad i den,
men hon berättar att de har mycket ekologiska
produkter och att Carema har som krav att handla
ekologiskt. Idag är cirka 40 procent av alla inköpen
ekologiska. Däremot har de inte så mycket närodlat
i menyn. ”Vissa produkter är i för sig från Malmötrakten och det är ju rätt så nära det med...”
Det som Birgitta Ahlqvist tycker är bäst med
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Doftande potatisgratäng med grädde och vitlök.
Fäladshöjden, Lund.

den mat som serveras på Fäladshöjden är att den
är mer ”hemmalik” idag jämfört med hur det var
tidigare. ”Vi har ugnen på, mat i kastruller etc. Och
potatisen är bra nu när vi kokar den själva – och
så doftar det! De boende får hjälpa till och då blir
det en bra aktivitet.”All mat som Dafgårds levererar kan också lagas i mikron, men det gör man
inte här. De använder ugnen och spisen istället.
”Mikromat är inte så god.”
Smakpanelens intryck
På demensavdelningen, där panelen också åt,
serverade personalen maten: örtagårdsstek med
potatisgratäng och sallad. Köttet kom från Dafgårds men gratängen och salladen hade personalen
lagat själv i avdelningsköket. Till efterrätt serverades vaniljglass med färsk fruktsallad.
Personalen, som hade hemtrevliga förkläden på
sig, lade upp maten för de boende eftersom många
av dem inte kunde ta själva. Panelen serverades
från karotter och fick ta själva.
Det doftade väldigt gott av gratängen som
innehöll mycket vitlök och grädde. Den var också
”snygg med gul färg” och smaken var fyllig. Salladen var ”färgglad och fräsch”. Även efterrätten
var god. Steken fick lite lägre betyg för att det var
”gråaktig” och ”lite seg”, men ”smaken var okej”.
Porslinet var fint med färgglada tallrikskanter.
Drickglasen var lite för stora och svåra att greppa.
Matsalsmiljön var bra med mycket dagsljus,
trevlig och funktionell möbleringen och det var
lugnt och rymligt. Matsalen var på markplan och
utanför fanns en fin uteplats med många växter.
Alla matsalarna i huset hade en fin utsikt över
omgivningarna.
Personalen var mycket servicevillig och
tillmötesgående.

Ängelholms sjukhus
Ängelholms sjukhus bedriver hälso- och sjukvård
för invånarna i Nordvästra Skåne och specialiserad
planerad vård för patienter från hela Region Skåne.
Det finns cirka 110 patientplatser på sjukhuset.
Sjukhuset har ett eget kök som lagar cirka 800
portioner varje dag, berättar Malin Andersson som
är kostchef på sjukhuset.
Malin Andersson säger att de jobbar på ett
annorlunda sätt med maten, jämfört med de
flesta andra sjukhus. På vårdavdelningarna har
de avdelningsköksor som serverar maten och gör
beställningar av råvaror och specialkost med mera.
”Normalt sett görs sådant här av vårdpersonal, och
de kanske inte har detta med maten som sitt första
kall”, tänker Malin Andersson. ”Och det är absolut
förståeligt”, fortsätter hon. ”Därför har vi valt att ha
utbildade avdelningsköksor som är duktiga på egenkontroll, kan presentera maten på ett trevligt sätt för
patienterna, och dessutom kan aldrig gå in i vården.
För annars är det lätt hänt att man måste hjälpa till
där. Rätt man på rätt plats, med rätt kunskaper.
Och detta har fallit väldigt bra ut!”. Ängelholms
sjukhus har haft detta arbetssätt i sex år nu.
Kostenheten bemannar alla sjukhusets sju
vårdavdelningar under lunchserveringen. Däremot
är inte alla kvällar bemannade. I köket jobbar
20 personer, inklusive administrativ personal.
Avdelningsköksorna är 14 stycken.
Köksorna jobbar nära lokalvårdarna och
vaktmästarna. Även dessa yrkesgrupper kan få
hjälpa till med maten. ”De kan väcka och sprida
positiva tankar kring maten redan innan måltiden”,

menar Malin Andersson. ”När de träffar patienter
kan de säga saker som: nu är det snart dags att äta,
vad gott det ska bli!”.
Från måndag till fredag finns det alltid två olika
maträtter att välja mellan till lunch och två till
middag. På lördagar och söndagar serveras en rätt
till lunch och en annan till middagen. Till lunch
får man alltid efterrätt. De patienter som har dålig
aptit och som är väldigt sjuka kan få önskekost.
Men kostnaden för avdelningen blir då dyrare.
Det serveras mycket konsistensanpassad kost
och en del E-kost. Malin Andersson hoppas på ett
uppsving för just E-kost. Enligt henne är det inte
dyrare att tillverka. ”Vi försöker göra reklam för
E-kost, eftersom många patienter är multisjuka
och har dålig aptit. Det är viktigt att de får i sig den
näring de behöver”.
Köket gör också små shots med mycket näring.
Dessa hemmagjorda näringsdrycker innehåller
bland annat ägg, vispgrädde och proteinpulver.
”Dem sover man gott på. Man kan ta dem istället
för sömnmedel!”.
Frukosten på avdelningarna serveras klockan
8–9, lunchen cirka 12 och middagen 17.00–17.30.
Kökspersonalen går också runt med en kioskvagn
med godis och tidningar, så att patienterna kan
handla något när kaféet är stängt.
Maten serveras inte på brickor utan som buffé.
De patienter som själva vill, kan välja maträtter
och hur mycket de vill ha. ”Det hjälper också
patienter att komma ur sängen”, menar Malin
Andersson. Hon berättar att de har fått en del
kritik för bufféserveringen ur hygienaspekter, men
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Smakpanelen i Lund
inför provsmakningen
på Ängelholms sjukhus.
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försäkrar att de har stor säkerhet kring maten. ”Det
är avdelningsköksan som hanterar och serverar
maten, inte vårdpersonal. Kvaliteten är viktig!”.
Fördelen med bufféservering är att patienten kan
påverka sin portion.
Avdelningsmatsalarna är små och ljusa.
Inredningen har avdelningsköksorna planerat
tillsammans med vårdpersonalen.
Vårdavdelningarna har kostombud som utbildats i kost och näring. ”Kostombuden är en stor
resurs, likaså dietisterna. Och avdelningsköksorna
förstås”, säger Malin Andersson.
Är matsvinnet stort? Malin Andersson berättar
att de försöker minska det med 10 procent. Just
nu pågår ett projekt om svinnet. Men det kastas
fortfarande mycket mat. Det som ofta kommer
tillbaka till köket med matvagnarna är till exempel
kokta grönsaker. ”Det är ingen mening att koka
dem om ingen äter upp dem. Vi måste hitta ett annat sätt att få grönsakerna in i rätterna”, resonerar
hon. ”Samma sak med näringsberäkningar, visst,
det är viktigt, men det allra viktigaste är att maten
äts upp!”
De har kostdatasystemet AIVO i köket. Malin
Andersson berättar att alla sjukhus i Region Skåne
ska ha samma system, eftersom det då kan bli
effektivare informationsutbyte. Köken kan till
exempel byta recept med varandra. När man har
samma system är det lättare prata med varandra
om maten, och det kan också ge effektivare
upphandlingar. För övrigt är de just nu
mitt i en livsmedelsupphandling och har
nyligen lämnat in kravspecifikationen.
Malin Andersson sitter med i upphandlingsförfarandet. Att köpa ekologiskt är
inte så svårt, anser hon. Region Skåne har
beslutat att köpa 100 procent ekologiskt
vad gäller kaffe, ägg, mjölk, bananer och
morötter. I dag har man bara cirka 15
procent ekologiskt, de har haft dåligt avtal
hittills. Så denna gång har de efterfrågat
mer ekologiskt. Region Skåne har som
målsättning att vara en aktiv och innovativ
upphandlare av livsmedel. Det ska vara enkelt för
både stora och små leverantörer att lägga anbud.
Är patienterna nöjda med maten? Malin Andersson berättar att de är med i ett benchmarkingprojekt där kundnöjdhet undersökts. Man har
frågat 100 patienter om bland annat maten och
miljön. ”Men mycket hänger ju på aptiten”. Malin
Andersson menar att många patienter är nyopererade, mår illa och har ingen matlust. Det är också
viktigt att tänka på hur dags medicinerna delas ut.
”Det är en sak man måste jobba med. Medicinerna
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Mycket av maten som serveras är traditionell, med stort
inslag av husmanskost. Ängelholms sjukhus.

kan ju påverka aptiten beroende på om de ges före
eller efter maten. Vi måste nå läkare och vårdpersonal med detta. Eller kanske måste vi vara mer
flexibla med mattiderna?”
Malin Andersson berättar att mycket av maten
är traditionell, med stort inslag av husmanskost.
Hon påpekar också att variation i menyn är viktigt,
trots att vårdtiden är kort, i snitt två dygn.
”Vi försöker servera ris bara en gång i veckan,
eftersom det inte är klimatsmart”, säger Malin
Andersson. ”Vi använder en del halvfabrikat och
vissa av dem är okej. Vi köper till exempel strimlad
isbergssallad, men vi vill hellre göra pannbiffar och
järpar själva. Köttbullar gör vi dock inte själva.”
Vad gör ni bättre än andra sjukhus? ”Vi har en
annorlunda serveringsform, och vi försöker väcka
aptiten hos patienterna. Det kanske är lättare på
små sjukhus, som vårt”, funderar Malin Andersson
och fortsätter: ” Om man inte ser eller vet vad maten är, vill man kanske inte äta den. Patienten har
kanske nedsatt syn. Då är det bra att kunna ha en
köksa på avdelningen som man alltid kan fråga!”
Enligt Malin Andersson är det viktigt att man
lagar maten så nära patienten som möjligt. Om
maten inte kan lagas nära måste man hitta ett
bra kylsystem och köpa bra råvaror som klarar av
nerkylningen.
Smakpanelens intryck
Panelen fick besöka och äta lunch på avdelning 21.
Rätterna som serverades var thailändsk kycklinggryta med ris, alternativt baconlindad frukostkorv
med potatis- och blomkålsstomp. Det vegetariska
alternativet var grönsaksbiffar med stomp. Till
efterrätt var det nyponsoppa. Panelen fick ta maten

från buffén som fanns i matsalen.
Det var bra att man kunde välja mellan olika
rätter och maten fick höga betyg. Bland annat var
färgsammansättningen fin och doften och moset
var goda. De vegetariska biffarna kändes dock
lite ”fabrikstillverkade” och kunde haft starkare
kryddning.
De små matsalarna var trivsamma och snyggt
möblerade. Det var fint att det fanns salt och
peppar, en trevlig servetthållare och en vas med
en konstgjord tulpan på varje bord. En i panelen
undrade dock om det inte kunde bli lite trångt i
matsalen, medan en annan person kommenterade
att ”små matrum gör att personalen har en god
överblick om någon behöver hjälp”.
Panelen uppskattade att det fanns nära kontakt mellan kök och matrum ”Mycket bra med
avdelningsköken och –köksor. Det fanns personal
som hjälpte till att lägga upp och servera maten till
patienterna.”
Betyget för hela besöket var högt. Det allmänna
intrycket var ”mycket fin sjukhusmåltid och
matsalsmiljö”.
Mårtenslund
Lunds kommun driver både ett trygghetsboende
och ett äldreboende vid Mårtenslund i centrala staden. Sammanlagt bor 60 personer på Mårtenslund:
30 på trygghetsboendet och 30 på äldreboendet.
Båda boendeformerna är delade på två enheter. På
varje enhet finns det 15 lägenheter. Det finns ingen
demensenhet.
På Mårtenslund finns en restaurang som är
öppen för både de boende i huset och för gäster

utifrån. Eva Norborg, enhetschef för Mårtenslunds
äldreomsorg, berättar att restaurangen är populär
bland framför allt pensionärerna i närområdet.
”Restaurangen har blivit en mötespunkt. Det är
bra för då kan också de som bor på Mårtenslund
möta andra som inte bor här”, menar hon.
De som bor här får själv bestämma om de vill
äta på avdelningen eller på restaurangen.
Både lunch- och kvällsmaten kommer från
Mårtenslunds centralkök som ligger tvärs över
gården. Den varma maten körs från centralköket
i vagnar, som kan kopplas till elektricitet, upp till
avdelningarna. Där lägger vårdpersonalen maten
från kantinerna på uppläggningsfat. På avdelningarna är det alltid en person som är ansvarig för
maten varje dag.
Lunch serveras klockan 12 och kvällsmat 17 på
det särskilda boendet.
Det serveras en rätt till lunch och en till middag. Kostombud, som finns på varje avdelning, gör
matbeställningarna en vecka i taget.
Menyn bestäms av en grupp i köket. I denna
grupp ingår även undersköterskor och annan
vårdpersonal samt en dietist. ”Sedan har vi många
boende med en hel del åsikter om maten”, säger
Eva Norborg. Chefen från centralköket träffar de
boende minst en gång per år för att bemöta deras
åsikter. I våras fick de boende också göra ett studiebesök till köket.
Man har nyligen haft ett kostprojekt där personalen pratat mycket om bland annat dukning och
servering. Till exempel byter de dukar och porslin
på helgerna. De har också diskuterat vilka rutiner
man ska ha vid måltider: att det till exempel inte
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Avdelningspersonalen
har fått vara med och
tycka till om inredningen.
Mårtenslund, Lund.
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ska spelas radio. Om man har musik ska det vara
låg volym i bakgrunden. Personalen ska heller inte
prata störande eller skramla med disken.
För några år sedan fick Mårtenslund statliga
stimulanspengar via kost- och nutritionsprojektet,
KNUT, för att satsa på måltiderna, berättar Eva
Norborg. Hela Lunds vård- och omsorgsförvaltning sökte dessa pengar. Inom projektet hölls
bland annat utbildningar för kostombud. Eva Norborg berättar att kostombud från varje avdelning
på Mårtenslund deltog. ”Med stimulanspengarna
kunde vi även köpa till exempel nya ljusstakar och
nytt porslin till avdelningarna”.
Eva Norborg tillägger att de fortfarande har
många utbildningar kring kost och näring och
kostombuden deltar i nätverksträffar en gång
per termin: ”Där kan man delge goda exempel
till varandra. Under kostprojekttiden deltog även
cheferna i dessa närverksträffar”. Man pratar en hel
del mat vid avdelningsmöten och sjuksköterskorna
har ibland tematräffar som kan handla exempelvis
om mat och mediciner. Då kan det diskuteras till
exempel om vissa boende får för mycket mediciner,
och hur det i så fall påverkar deras aptit.
Alla livsmedel som behövs på avdelningarna
beställs via köket, men Eva Norborg berättar
att från och med september 2011 slutar de med
det. Enligt henne är orsaken att köket lägger på
väldigt höga kostnader på beställningarna, cirka 15
procent extra. Påslaget utgör personal-, transport-,
förvarings- och beställningskostnader. ”Men det är
inte klokt att betala 37 kronor för ett kilo havregryn”, utbrister Eva Norborg. ”Det har tagit ett år
att säga upp detta avtal. Även alla andra särskilda
boenden i Lund har nu sagt upp avtalet. Från
och med september köper vi varorna direkt från
Menigo, Skåne Mejerier och andra leverantörer
och vi kommer att spara pengar.” Hon tillägger att
lunchen och kvällsmaten kommer fortfarande att
levereras från centralköket.
Har ni matsvinn? Eva Norborg tror att de har
säkert en del svinn, och att vården skulle kunna bli
bättre på att anpassa beställningarna.
Eva Norborg tar oss på en rundtur till några
avdelningar. Hon berättar att de har satsat på
inredning av avdelningarnas matsalar. Väggarna
och gardinerna på de olika avdelningarna har
olika färger och mönster. Personalen har fått vara
med och tycka till om färgerna. Lamporna som
hänger ovanför matborden är designkopior med
dimmers. Lamporna är snygga, men det är framför
allt viktigt med funktionaliteten. ”Ljuset ska inte
blända.”
De har också skaffat kyl- och värmeplattor till

På Mårtenslunds
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avdelningarna. Plattorna håller gröten varm och
filen kall en bra stund. Dessa plattor är bra till exempel vid frukostdukning, då de boende kommer
upp och äter vid olika tider. ”Plattorna är inte en
dyr investering, kanske några hundralappar”.
Man kan också få en frukostbricka till sitt rum
om man hellre vill äta där.
Har Eva Norborg någon vision om maten? ”Att
kunna laga maten här. Att det skulle finnas ett
kök där det lagas mat bara för våra 60 boende. Så
kunde det lukta nylagad köttfärslimpa!”
Smakpanelens intryck
Provsmakningen skedde på Mårtenslunds restaurang. Det serverades wienerfärs med sås, potatis
och lingon. Det vegetariska alternativet var gjort
av quornfärs. På restaurangen fanns också en
salladsbuffé och till efterrätt var det mangosoppa.
Restaurangpersonalen lade upp maten på tallriken.
Panelen gav maten ett högt betyg:
”toppengott!”. Bland annat uppskattades
salladsbuffén med flera olika salladssorter och salladen var ”god och
saftig”. Maten doftade också inbjudande i hela matsalen. Potatisen var
dock en aning för hård och färsen hade
kunnat ha mera sälta, men ”det var bra att
det fanns salt- och pepparkar på alla borden”.
Matsalen fick beröm för bland annat att möblerna var fina och bekväma, utsmyckningen var
igenomtänkt, och det fanns ett trevligt akvarium.
Det fanns bra lampor och mycket dagsljus från de
stora fönster som vette mot gården med mycket
grönt. Det var dock en hel del ljud i matsalen när
det var fullt av gäster. Det var ”skramligt och det
ekade en del” .
Det totala intrycket av hela måltidssituationen
var väldigt positivt vad gällde mat, miljö och
bemötande.
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Halland
I Halmstad besökte smakpanelerna två kommunala äldreboenden och sjukhuset i Halmstad.
Panelmedlemmarna var representanter för PRO
i Halmstad, föreningen Aktiva Konsumenter i
Halmstad, Riksförbundet Hem och Samhälle samt
projektledaren.
I Halmstad ansvarar Servicekontorets Måltidsservice för mathållningen inom äldreomsorgen. De
har 27 olika tillagningskök, som sammanlagt lagar
drygt en halv miljon portioner till servicehus och
äldreboenden varje år.

Kommu
nikation
är A
och O!”

Man kan välja mellan två maträtter på
Kvarnlyckans äldreboende i Harplinge.
Här knaperstekt
fläsk.
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Kvarnlyckan
Kvarnlyckans äldreboende är beläget i Harplinge,
cirka 20 km från Halmstad. I detta kommunala
boende finns 60 lägenheter fördelade på fem
enheter. Det finns ingen speciell demensavdelning,
utan det är blandade enheter med både somatik
och demens. ”Det funkar så länge vi inte har några
boende som är rymningsbenägna”, säger Ulla Sixtensson, enhetschef för Kvarnlyckans äldreboende.
På varje avdelning bor 12 personer.
Här finns ett eget tillagningskök som, förutom
till Kvarnlyckans avdelningar, lagar mat till även
två andra särskilda boenden.
Ulla-Maj Johansson, som är områdeschef vid
Måltidsservice, berättar att maten levereras till
Kvarnlyckans avdelningar i värmevagnar. På avdelningarna används sedan karottsystem. Avdelningspersonalen lägger upp maten på serveringsfat.
När smakpanelen kommer till Kvarnlyckan
ser vi ett sällskap äldre män som äter lunch vid
ett stort matbord i entréhallen.”Kvarnlyckan är

Den goda maten av Sveriges Konsumenter 2012

speciellt jämfört med de stora servicehusen”, säger
Ulla-Maj Johansson, ”Här får även ’farbröder’ som
inte bor här men som träffas till lunch, karottservering. De anmäler att de kommer och så får de
äta.” Hon poängterar att maten och det sociala
sammanhanget spelar roll, att måltiderna är ett
socialt forum.
Köket lagar mat sju dagar i veckan. Förutom
lunch och middag lagas även frukosten där. Det
finns inga kök på avdelningarna. ”Det positiva med
detta är att vårdpersonalen inte behöver koncentrera sig på maten”, anser Ulla-Maj Johansson.
Mattiderna är: frukost klockan 8.45–9.00, lunch
12.30, kvällsmat 17.30, plus fika och kaloribomber.
Dessutom serveras det många mackor på nätterna.
Menyn bestäms av en matsedelsgrupp. I den
sitter Ulla-Maj Johansson och alla de andra områdescheferna, produktionsledare och kokerskor
från alla Måltidsserviceköken. Alla kallas till mötet,
men man får meddela om man inte kan delta.
Ulla-Maj Johansson tycker att det är en fördel att
olika personer deltar olika gånger så att man får
höra åsikter från många personer.
Till lunch och middag finns alltid två alternativ
att välja mellan. På torsdagsluncherna är alltid
ett alternativ en soppa. På sommaren serveras det
dock ingen soppa.
Ulla-Maj Johansson berättar att tvårätterssystemet infördes för cirka två år sedan i det måltidsområde där hon är enhetschef. ”Det är en rätt så
stor apparat. Det hela ska introduceras till vårdpersonal, kökspersonal och boende. Alla ska vänja
sig vid tanken”. Men nu fungerar det, och hon
vill poängtera att det är viktigt med valfriheten.
Ulla-Maj Johansson nämner att under 2011 införs
tvårätterssystem i alla äldreboenden i Halmstad.
Avdelningar gör matbeställningarna dagen
innan för annars kommer de boende inte ihåg
vad de har beställt. ”Men även detta med bara en
dag innan kan vara svårt ibland”, tillägger Ulla
Sixtensson.
Både Ulla Sixtensson och Ulla-Maj Johansson
bedyrar att de har ett bra samarbete mellan kök
och vård, och med de boende. ”Kommunikation
är A och O!”
Ulla-Maj Johansson anser att ha ett eget kök i
ett särskilt boende är det bästa sättet att få god mat.
Ulla Sixtensson håller med: ”Annars skulle det vara
svårt att förklara varför maten är så bra här”. Andra viktiga aspekter som är betydelsefulla är dock
det personliga bemötandet, det öppna klimatet och
den smidiga kommunikationen mellan vårdavdelningarna och det egna köket. ”God mat handlar
också om känsla”, påpekar Ulla-Maj Johansson.

Färsk fruktsallad till efterrätt. Kvarnlyckan, Harplinge.

Hon tillägger att hennes personal har kompetensen
att laga specialkoster. ”De går på utbildning en
gång per år och tar del av tips och nyheter hela
tiden. Utbildningar är väldigt populära bland min
personal.”
Servera är huvudgrossisten för livsmedel.
”Närodlade råvaror har upphandlats, till exempel
potatis och grönsaker. Vi har även ett charkuteri
som levererar kött och korv”, berättar Ulla-Maj
Johansson.
Vid upphandlingar är numera kökspersonal
från skolor och äldreboenden med. Detta gäller
för hela Halmstads kommun och inte bara för
Måltidsservice. Det tycker Ulla-Maj Johansson är
mycket bra.
Nöjdhetsundersökning görs en gång per år.
Då får de boende fylla i en enkät och tycka till om
maten. Varje vår och höst har man kostombudsmöten. Då träffas vårdpersonal och kökspersonal
och man kan framföra synpunkter. Ett exempel på
förändringar är att man tidigare hade soppa varje
måndagskväll, men de boende åt hellre yoghurt
och mackor istället. Då togs soppan bort. ”Vi vill ju
inte slänga mat!”, påpekar Ulla-Maj Johansson.
Hon vill gärna dela med sig av kostkunskap
och erfarenheter: ”Jag vill inte att kosten alltid
kommer i sista hand. Det är alltför länge som den
gjort det, som ett bihang till allting annat. Den
ska belysas mycket mer och lyftas fram. Det är
viktigt! Hela måltidsupplevelsen, inte bara kosten,
är viktig!”
Smakpanelens intryck
I matsalen vid entréhallen hade ett stort bord
dukats för panelen. Kökspersonalen kom med
maten i en serveringsvagn och ställde karotterna

på bordet. Maten bestod av stekt fläsk med stuvad
vitkål och kokt potatis. Det vegetariska alternativet
var quornlasagne. Det serverades också sallad och
bröd och till efterrätt fruktsallad med blandade
färska och konserverade frukter.
Maten fick genomgående höga betyg. Den såg
god och aptitretande ut med många fräscha färger
och det fanns en tilltalande doft av nylagad mat.
Måltiden beskrevs som ”komplett med flera olika
tillbehör” och ”kompositionen var utmärkt och
hade högt näringsvärde”. Konsistensen var bra och
det var lätt att identifiera olika smaker. Quorn
lasagnen beskrevs som ”mjuk och fyllig”. Överlag
var måltiden mycket god och vällagad.
Dukningen var fin med elegant vikta färgglada
servetter och med blommor på bordet. ”En dukning med guldkant”, som en person skrev. Miljön i
rummet var hemtrevlig, inbjudande och ombonad.
Möblering beskrevs bland annat som ”sympatisk,
ungefär som hemma”. Det fanns många och stora
gröna växter och mycket textilier, bland annat
vävnader på väggarna. Der var dock
ganska mörkt i foajén, eftersom
taklamporna inte var tända.
Personalens bemötande
var bra och kompetent med
god information om verksamheten. All personal,
både köks- och vårdpersonal,
hade leenden på läpparna. Det
allmänna intrycket var ”mycket god
fräsch mat i hjärtlig miljö.”
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Hallands sjukhus Halmstad
Hallands sjukhus Halmstad är ett komplett akutsjukhus som ger specialistvård dygnet runt. Här
arbetar cirka 2 500 personer med att ge specialistsjukvård till invånare i hela Region Halland. Sedan
2006 är det, som ett av de första offentliga sjukhusen i Sverige, certifierat enligt ISO:s standarder för
kvalitet, informationssäkerhet och miljö.
Regionservice Kostservice svarar för maten på
sjukhuset, både till patienterna och i Restaurang
Galaxen. Vid Kostservice arbetar 38 personer,
kostchef är Eva Nolenstam.
Menyn är femveckors rullande, på lunchen
får patienterna välja mellan två olika alternativ.
Beställningen till köket görs drygt en timme innan
brickorna börjar dukas. Till lunch serveras alltid
dessert. De som har SNR-kost får frukt, de med
A-kost till exempel en kräm och de med E-kost
efterrätt med extra grädde till.
Till måltiderna finns det alltid olika tillbehör
som sallad, sylt, bröd och smör. ”Om patienten är
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allergiker, vegan eller dylikt fixar köket självklart
det”, påpekar Eva Nolenstam. Köket erbjuder även
önskekost. ”Personer som ordineras det är oftast
riktigt sjuka. Önskemålen är inga märkvärdigheter.
Det kan vara till exempel en omelett, en soppa eller
pommes frites med lövbiff ”, säger Eva Nolenstam
och tillägger att det är vårdavdelningen som är
”kunden” och avgör vem som får önskekost.
Menyn bestäms av ett menyråd, i vilket det
ingår kostekonom, dietist, kockar och bandledare,
i samarbete med Hallands sjukhus Varberg, då
samma meny serveras på båda sjukhusen. ”Det
är viktigt att vi har ett menyråd där olika personalkategorier sitter med. Det räcker inte att bara
göra en meny”, säger Eva Nolenstam. ”Logistiken
måste stämma i köket vid tillagningen och vid
brickdukningsbandet. Dietisten kvalitetssäkrar
näringen och ser att vi följer Livsmedelsverkets
rekommendationer. Vi ska gå runt ekonomiskt,
och kostnaderna får inte dra i väg.”
Frukosten serveras klockan 7.30–8.45,
lunchen 11.15–12.30 och kvällsmaten 16.00–17.15.
Eftermiddagsfika och kvällsmellanmål serveras
däremellan.
Serveringssystemet som används är brickdukning med varm mat. Efter dukningen sätts
brickorna in i en vagn med en varm och en kall
sida. Innan vagnen lämnar köket ställs den i en
dockningsstation där man ger den en extra skjuts
av värme genom elanslutning, samt kyld luft sprutas in via en kylkompressor. Sjukhuset i Halmstad
var det första sjukhuset i Sverige att gå över till
detta vagnsystem 2007.
För att ta reda på varför patienter ibland inte
äter upp maten, gjorde dietisten vid Kostservice en
undersökning på en av vårdavdelningarna. Dietis-

Lungavdelningens
matsal beskrevs som
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Halmstad. Hallands
sjukhus Halmstad.
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ten intervjuade patienterna och mätte hur mycket
mat som fanns kvar på tallrikarna efter måltiderna.
Vid undersökningen framkom det att portionerna
ofta ansågs vara för stora. ”Det är väldigt viktigt
att patienterna får rätt kosttyp. Om man uppfattar en SNR-portion som för stor, och inte orkar
äta upp den, får man i sig för lite näring. Istället
borde patienten fått en A- eller en E-kost. Dessa
koster innehåller lika mycket näring men består
av mindre mängd mat. Det är viktigt att ta reda
på varför patienten inte har ätit upp. Det kan bero
på dålig tandstatus, medicinering, att patienten i
sängen bredvid precis har mått dåligt eller dylikt”.
Eva Nolenstam påpekar att vårdpersonalen i hög
utsträckning kan påverka hur måltiderna upplevs:
”Att vädra rummet för att göra en trevlig och
behaglig måltidsmiljö kan vara viktigt. Framförallt
måste man vara positiv till maten.”
Hon tillägger: ”Vårdpersonalen är ju våra
hovmästare! Och självklart måste de veta vad som
serveras.”
Personalen på sjukhuset försöker få så många
som möjligt att äta ute i matsalen, istället för att
vara sängliggande, och göra måltiden till en trevlig
och avkopplande stund.
Kommunikationen mellan vården och köket
fungerar bra tycker Eva Nolenstam. Om vårdpersonal har frågor om ingredienserna kan de enkelt
kontakta köket genom att ringa. ”Finns andra
önskemål så försöker köket fixa det mesta.”
Det är viktigt hur menyn skrivs och maträtterna presenteras. Eva Nolenstam berättar att de
betonar när rätterna är hemlagade och skriver
till exempel ”hemlagat potatismos” på menyn.
Hemlagat upplevs i regel som positivt. ”Vi försöker
’måla ut’ rätterna på menyn så att de blir mer
inspirerande. Ibland händer det dock att köket får
samtal: ’Vad är detta för någonting?’. Det är svårt
att göra en meny som alla förstår, men vi vill ändå
att den ska vara utmålande och attraktiv.”
Eva Nolenstam berättar att de har ett systematiskt kvalitetsarbete kring maten och måltiderna.
Regionservice är ISO 14001-, ISO 9001- och
AFS 2001-certifierade och arbetar med ständiga
förbättringar.
Sjukhusets alla avdelningar har kostombud.
De är oftast undersköterskor, och det är ofta de
som beställer maten. Ett led i kvalitetsarbetet är
den kostpärm som dietisten vid Kostservice har
gjort. I den står det utförligt om alla koster som
serveras på sjukhuset. ”Det är allt från A-, SNR-,
E- till dysfagi- och laktosfri kost samt om allergier.
Pärmen är mycket fin och vi är stolta över den”,
säger Eva Nolenstam. Pärmens innehåll finns även

Det är viktigt att maten har rätt temperatur. Maten
serveras på en bricka med en varm och en kall del.
Hallands sjukhus Halmstad.

på intranätet. ”Men helst ska kostpärmen fungera
som ett verktyg ute på avdelningarna.”
Om vårdpersonalen önskar få utbildning inom
kost och nutrition bistår dietisten även med detta.
Hallands sjukhus arbetar mycket med kökspersonalens kompetensförhöjning. Till exempel
uppgraderade de för några år sedan köksbiträden
till kockar. De har också kontinuerlig utbildning i
kostdatasystemet AIVO. ”Vi försöker vara lyhörda
för utbildningar som finns. Personalen skickas
till utbildningar i den mån och omfattning vi har
behov och råd med. Det kan vara utbildningar
inom miljö, kvalitet och kostdata.”
Eva Nolenstam har sedan länge haft en vision
att förena restaurangkockar med storkökskockar.
På senare år har detta lyckats och nu har de flera
medarbetare med en bakgrund från restaurang.
”Det är inspirerande att dra nytta av varandras
erfarenheter i arbetet för ständiga förbättringar.”
En livsmedelsupphandling är på gång i
regionen. Eva och hennes teamledare är med i
upphandlingsprocessen och kan påverka vad
som skrivs i kravspecifikationen. Men livsmedelsupphandlingarna är svåra anser Eva Nolenstam:
”Bland det mest komplexa man kan hålla på med”.
Sjukhuset är nöjd med sina leverantörer, och
regionen har som mål att 25 procent av livsmedlen
som inhandlas ska vara ekologiska.
Det händer att köket får negativ feedback. Eva
Nolenstam försöker möta detta på ett vänligt och
konstruktivt sätt: ”Man beklagar och förklarar.
Vårdpersonalen är ju så viktig även i dessa frågor.
Om patienten säger att hon inte vill ha just denna

mat, ska man göra något åt det. Smaken är alltid
delad, och är man är sjuk är man kanske inte sugen
på kalops eller fisk just den dagen.”
De flesta uppskattar dock sjukhusets mat.
Enligt Eva är den populäraste rätten fisksoppa med
en klick aioli samt äpplekaka med vaniljsås. Själv
äter hon dagligen på sjukhusets restaurang.
Köket får mycket positiv feedback från patienter. Ofta kommer lappar där det står: ”Tack för
den goda maten!” och ”Kan jag få receptet?”.
Alla sådana lappar sparas. I ett mejl från en patient
stod det: ”Maten, som jag hade undvikit att ha
några förväntningar på, visade sig vara värd ett
mycket högt betyg. Den bidrog i högsta grad till
välbefinnandet.”
Eva Nolenstam är stolt över sitt kök, och tror
att det ligger bra till jämfört med andra sjukhuskök i Sverige.
Smakpanelens intryck
Provsmakningen skedde i matsalen på avdelning
53, som är sjukhusets lungavdelning. På denna
avdelning finns det 24 patientplatser. De flesta
patienter äter på salarna, några i avdelningens
matsal.
Lunchmaten var lasagne med marinerade
gröna bönor. Efterrätten bestod av fruktsallad
med konserverade frukter. Maten serverades på en
bricka med en varm och en kall del.
Lasagnen fick höga betyg. Den var varm och
smaken fick beröm: ”mycket god, fin eftersmak”,
”bra kryddning”, ”väl balanserad” och ”hög
standard”. Så gott som alla berömde doften, att den
luktade som hemlagad. Vissa tyckte att portionen
var lagom medan andra att den var för stor. Det
var ganska stora skillnader på portionsstorlekarna.

Kan
jag få
receptet?”

Lasagnen smakade
hemlagat, tyckte
smakpanelen.
Hallands sjukhus
Halmstad.
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Våra boende ska
känna friheten att
forma sin
vardag”

Färsbiffar med
bacon och ost
med nykokt
potatis. Frennarps
äldreboende,
Halmstad.
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Fruktcocktailen var ingen höjdare eftersom ”färsk
frukt saknades”. Trots att maten var god och
vällagad, kunde något ”piffigt” ha serverats, ansåg
någon. En annan menade att det var gott med
marinerade grönsaker men att det ”kunde vara
rikligare med grönsaker och råkost”.
Matsalen beskrevs som ”trivsam och vilsam”
och ”fräsch”. Det var bra ljusinsläpp från flera
fönster och trevligt med gröna krukväxter. Möblemanget var enhetligt och det fanns trevliga röda
pinnstolar kring matbordet och ”bra sittvänliga fåtöljer för äldre”. Det var hemtrevligt med bokhyllor
med böcker och lamporna och vägglampetterna
var fina. Det dukade kaffebordet vid ingången till
matrummet var inbjudande.
Panelen kände sig välkommen och bemöttes av
personal med hög servicevilja.
Frennarps äldreboende
På Frennarps kommunala äldreboende i Halmstad
finns 48 lägenheter. Huset har två våningar, och på
båda våningar finns tre enheter. På varje enhet bor
åtta personer. Den ena våningen är inriktad mot
demenssjukdom och den andra mot somatik.
Huvudkomponenterna till lunch och middag,
som till exempel biffar, grytor, sås och gratänger,
kommer från Vallåsköket. Det är ett storkök med
kapacitet att tillaga cirka 2 000 portioner dagligen.
Vallåsköket finns någon kilometer ifrån Frennarps.
På Frennarps finns det ett mottagningskök med
kökspersonal. I detta kök kokas potatis, ris, mos
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Dukat för lunch. Frennarps äldreboende, Halmstad.

och grönsaker. Kökspersonalen gör även sallader,
smörgåsar, vispar grädde och gör en del desserter.
De flesta desserterna kommer dock från Vallås.
Två personer arbetar på Frennarps mottagningskök där de även packar och beställer varor till
avdelningarna.
Lunchmaten kommer varm från Vallåsköket. I
samma vagn skickas även kvällsmaten, som alltid
är kall och värms upp i mottagningsköket.
Till lunch kan de boende välja mellan två olika
rätter. Till kvällsmaten, som serveras klockan 17,
finns en rätt. Klockan 19 serveras kaffe och mackor
och självklart bjuds det på eftermiddagsfika.
Frukost kan de boende äta när de själva önskar.
”Vill man sova länge och få frukost på sängen får
man det. Men vill man äta tillsammans med de
andra så gör man så istället”, säger Jennie Vidal,
enhetschef vid Frennarps.
”Utgångspunkten i vår verksamhet är att möta
varje boende utifrån det individuella behovet
genom att bevara självbestämmande och delaktighet i insatser och beslut. Våra boende ska känna
friheten att forma sin vardag och få leva det liv
man är van vid även på ålderns höst”, säger Jennie
Vidal. ”Måltiderna fördelas över dygnet på ett
för var och en lämpligt sätt, och vi arbetar aktivt
med att minska nattfastan. Genom att förkorta
nattfastan förbättras i regel nattsömnen, fallrisken
minskar och sårläkning kan förbättras.”
Hon berättar vidare att de arbetar aktivt med
att förbättra och förgylla måltidssituationerna för
de boende. På helgerna dukar personalen med
fint porslin och viker vackra servetter – allt för
att markera att helgen är här. Alla högtider firas
traditionsenligt med speciell mat och musik. De
ordnar till exempel julfest, påskfest, midsommarfirande och kräftskiva.
Vid vårt besök får vi äta lunch tillsammans med
de boende på en av de somatiska avdelningarna.

Nära till naturen.
Utsikt från matsalen
på avdelningen Laxön.
Frennarps äldreboende,
Halmstad.
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Smakpanelsmedlemmar i Halmstad
betygsätter måltiden
på Frennarps äldreboende.

Vi delar bord med några av de boende. Det finns
färska blommor på bordet.
Personalen berättar att alla måltider äts i
matsalarna som finns i anslutning till enheternas
kök. Det finns en ugn i varje avdelningskök, men
vårdpersonalen lagar inte någon mat i ugnarna. De
kan dock baka sockerkakor och pajer – vilket de
ofta gör.
Margareta Sjödin som jobbar i mottagningsköket berättar att de har inte så många boende
med specialkost. Det är hon och hennes kollega i
mottagningsköket som gör matbeställningarna.
Hon berättar att maten från Vallåsköket kommer
färdigpackad med en etikett med innehållet på.
Det tycker hon är väldigt bra. Hon menar att en av
fördelarna med ett stort centralkök är att det finns
personal som är kunnig inom kost och näringslära.
Matsedlarna görs av Måltidsservice, men de

planeras tillsammans med personal och chefer från
köken. Alla rätter är näringsberäknade och portionerna följer riktlinjerna från Livsmedelsverket och
Svenska näringsrekommendationer (SNR). Josephine Nylander, områdeschef vid Måltidsservice,
berättar att de har som mål att laga så mycket mat
som möjligt från grunden. ”Idag lagas 94 procent
från grunden, men vi jobbar på att bli ännu bättre”,
säger hon. Hon tillägger att de ligger ganska långt
framme när det gäller även konsistensanpassad
kost, och gör timbal- och patékost själva.
Två gånger om året ordnas ett matråd. Då träffas personalen från avdelningarna och köket. Man
tar då upp vad de boende tycker om maten och
om det saknas något på matsedeln. De boende och
vårdpersonalen har också tillgång till en blankett
där de kan skriva ner sina synpunkter och vad de
tycker om maten. Josephine Nylander påpekar
att köket gärna vill ha både ris och ros; dessa
blanketter är till för att användas! Om de boende
eller vårdpersonalen har åsikter om maten kan de
också alltid komma till personalen i mottagningsköket. De kan sedan gå vidare med ärendet till
Vallåsköket.
Smakpanelens intryck
I matsalen på avdelningen Laxön åt vi tillsammans
med de boende. Personalen serverade oss och de
boende maten från kantinerna och frågade hur
mycket vi ville ha. Det som serverades var färsbiffar
med bacon och ost, brunsås, lingon, kokt potatis
och kokta grönsaker. Vegetarianen i panelen fick
en sojafärsbiff. Till efterrätt var det konserverade
päron med vaniljkesella.
Maten fick ett bra betyg. Det var bra konsistens
i biff och sås, potatisarna var goda och nykokta,
kompositionen var bra och det var lätt att identifiera de olika komponenterna. Det saknades dock
färska grönsaker och maten doftade inte så mycket.
Några tyckte också att biffarna var för stora
och hade dessutom gärna velat ha lite starkare
kryddning.
Dukningen var trevlig och praktisk men ”utan
guldkant”. Någon tyckte att de fjärilsdekorerade
vaxdukarna var vackra. Rummet var ljust och det
fanns gott om utrymme. Det låg på markplan så
det var lätt att komma till terrassen, ”nära till naturen”. Matsalsmiljön var modern och ombonad med
textilier, tavlor och prydnadsföremål. Möblerna
var funktionella och komfortabla, och det fanns en
trevlig blandning av gammalt och nytt.
Det var bra stämning och personalen hade
ett trevligt sätt med de boende, var hjälpsamma,
öppna och servicevilliga.
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Västerbotten
I Umeå besökte smakpanelen tre kommunala
särskilda boenden och universitetssjukhuset. I
panelen ingick lokala representanter för PRO och
projektledaren.
Hemgårdens äldrecenter
I Hemgårdens äldrecenter i centrala Umeå ingår ett
servicehus, ett seniorboende och ett gruppboende
för dementa. Sammanlagt finns det 135 lägenheter.
Här finns även dagverksamhet för dementa och en
rehabiliteringsavdelning med bad. Det finns också
en restaurang och ett kafé. Verksamheten drivs av
Umeå kommun.
På Hemgårdens restaurang kan de boende äta
frukost, lunch och middag. På servicehuset och på
demensboendet finns det också mindre matsalar
där de boende kan äta sina måltider.
”För cirka tio år sedan, innan ombyggnationen
av husen, lagades maten i köket vid Hemgårdens
restaurang”, berättar Lena Tannfors, enhetschef vid
Hemgårdens servicehusdel. Idag lagas lunch- och
middagsmaten i köket vid Norrlands universitetssjukhus av företaget Medirest. Maten levereras till
Hemgårdens restaurang och till avdelningarna i
kantiner i värmeboxar.
”Idag lagas det frukostgröt, ägg, välling och
smörgåsar samt efterrätter på helgerna i Hemgårdens mottagningskök. Ibland bakas det också”,
berättar Louise Westerlund, som är enhetschef
för Mattjänst. Vid serveringen arbetar alltid tre
personer i köket.
Lena Tannfors berättar att förutom några
personer i seniorboendet lagar nästan ingen av
de boende sin egen mat. ”Möjligen lagar någon
i servicehuset gröt till frukost eller steker paltar,
men det är ovanligt”, säger hon. Enligt henne finns
inte råd eller resurser för att vårdpersonalen ska
laga mat för de boende i deras egna kök. Men hon
påpekar också att maten som Medirest levererar
är bra och näringsmässigt väl genomtänkt. Det går
också att beställa all specialkost som behövs.
Lena Tannfors säger att de har ganska många
boende som behöver specialkost, men hon poängterar att de har en bra planering och genomförandeplan kring varje boende. Om någon till exempel
behöver extra näring sätts åtgärder snabbt in.
De som äter E-kost får alltid efterrätt till lunch.
Det får däremot inte de personer som har normal
kost. Detta är ett bekymmer ibland, menar Lena
Tannfors som anser att alla boende ska få efterrätt
till lunch. ”Vi försöker driva frågan att höja matabonnemanget så att det täcker även efterrätten.
Det skulle handla om cirka 7 kronor per dag”, säger

Smakpanelen
uppskattade maten
på Hemgårdens
äldrecenter i Umeå.

hon. Maten kostar idag cirka 2 200 kronor per
månad per boende. I summan ingår frukost, lunch,
middag och två mellanmål. ”Vissa gamla kan bli
jätteledsna om de inte får glass när kompisen
bredvid får det. Och på grund av sekretessen kan vi
inte säga att kompisen fick glass eftersom hon har
ordinerats E-kost.”
På torsdagarna serveras soppa och då är det
efterrätt till alla.
Frukost serveras klockan 8–10, lunch 11.30–
13.00 och middag 16.30–17.30.
Menyn planeras och bestäms av Medirest. Det
finns två olika rätter att välja mellan till lunch, och
av dessa rätter beställer Hemgårdens kökspersonal
en till restaurangen. ”De vet bäst vad som brukar
gillas”, säger Louise Westerlund. Avdelningarna
beställer också en av dessa maträtter. ”Den kan
dock vara det andra alternativet, det vill säga inte
densamma som serveras på restaurangen.”
Louise Westerlund berättar att de ofta beställer
hälften potatis och hälften ris till restaurangen.
Då kan de som äter där välja mellan dessa. På
avdelningarna kan personalen individanpassa
beställningen mer. ”De kan till exempel beställa
mera ris, om det finns många boende som inte
tycker om potatis”.
Maten beställs cirka en vecka innan leverans
och eventuella ändringar i beställningen ska göras
senast dagen innan.
”I restaurangköket finns det också frysta pajer,
pannkakor och annat som vi kan värma ifall någon
inte tycker om dagens mat. Men då får man betala
extra för den maten”, tillägger Louise Westerlund.
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Detta är
det bästa
som hänt
här!”
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Anhöriga är välkomna att äta på restaurangen,
men även den maten ska helst förbeställas. Restaurangen kan dock ta emot sex till åtta oanmälda
matgäster.
Det finns kostombud på varje våning. Vid
möten med Medirest kan kostråden framföra de
boendes åsikter och önskemål om maten.
”Av de som bor på servicehuset är det ganska
många som äter ibland på restaurangen och
ibland uppe på våningsmatsalarna”, berättar Lena
Tannfors. ”Många känner att det är för stort här i
restaurangen och att det känns otryggt. Matsalarna
uppe på avdelningarna är mycket mindre och
känns mer som hemma.”
”Kanske borde vi skaffa spaljéer till restaurangen”, funderar hon. ”De kunde se trevliga
ut, men också fungera som rumsdelare, så att
det inte känns så stort.” Hon ska fråga husrådet,
Hemgårdens intresseförening, ifall de har idéer om
förbättringar till restaurangens inredning.
Lena Tannfors önskar också att de kunde ha
en salladsbuffé i restaurangen. Louise Westerlund
instämmer, men anser att det i så fall behövs mer
bemanning i restaurangen. ”För hygienens skull,
för att kunna ha uppsikt över buffén.”
Lena Tannfors berättar vidare att de små
matsalarna, som finns på varje våning i servicehuset, är mindre än de på demensavdelningarna.
”Där har man större gemensamhetsutrymmen
eftersom de boende är där mest hela tiden
under dagtid och inte bara vid måltider. De
som bor i servicehuset går på fler aktiviteter
under dagarna och rör på sig på ett annat
sätt.”
De små matsalarna i servicehuset har
inte funnits i huset från början utan Lena
Tannfors fick kämpa för att få dem. ”Vi hade
länge känt ett behov att ha utrymmen där
de boende kunde samlas och där det fanns tv.”
För cirka 4 år sedan togs det ett politiskt beslut att
bygga om.
”Och detta är det bästa som hänt här!”, utbrister Lena Tannfors, ”både för personalen, som kan
jobba på ett annorlunda sätt, och för de boende
som får en helt annan gemenskap”. Hon berättar
att några politiker tidigare sagt att det inte behövs
gemensamhetsutrymmen på servicehus, eftersom
de boende kan gå in till varandras lägenheter och
fika. ”Men de gör ju inte det! De vill inte störa
varandra. De tycker att det känns pinsamt om
någon kommer in, och de blir trötta och måste be
den andra personen att gå. Det har väl hänt någon
enstaka gång att någon har bjudit på kaffe hos sig,
men inte ofta. Därför behövdes det utrymmen där
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En av de små matsalarna i servicehuset. Hemgårdens
äldrecenter, Umeå.

de boende kan träffas och vara med varandra – när
de själva orkar och känner för det”, menar Lena
Tannfors.
Panelen får en rundtur i servicehuset och
besöker några av de små matsalarna, där cirka
12 personer får plats att äta. Maten kommer till
avdelningarna med en värmevagn som man kan
docka. Avdelningspersonalen lägger upp maten på
tallrikarna. Porslinet är fint med blommor på.
Några av de boende går ner till stora restaurangen och äter lunch, men de äter helst middag
i den lilla matsalen. De verkar tycka att det är
bekvämare att göra så när det blir kväll och man
börjar bli trött. Många äter dock alla mål uppe på
våningen. Sedan finns de som inte orkar komma
ens till den lilla matsalen utan äter i sitt rum.
På restaurangen finns alltid personal som hjälper de boende som inte kan hämta sin matbricka
själva. Hemgården har också ett antal volontärer
som gör insatser på boendet. Vissa av volontärerna
är ”lunchvärdinnor” som hjälper till med måltiderna hos de boende, men även på restaurangen. De
kan till exempel hjälpa med att hämta kaffe, ta upp
servetter och annat som råkat falla på golvet. Lena
Tannfors berättar att volontärerna får utbildning
genom frivilligcentralen.
Louise Westerlund har varit med vid tidigare livsmedels- och måltidsupphandlingar som
kommunen gjort. Hon tycker att det är viktigt
att livsmedlen är närproducerade och ekologiska
så långt det är möjligt. Hon berättar vidare att
upphandlingen med Medirest är gjord så att de

ska leverera husmanskost så långt det går. Man
följer årstiderna vad gäller primörer och grönsaker
och uppmärksammar högtider. Allt detta står i
kravspecifikationen.
Lena Tannfors påpekar: ”Menyn ska utgå ifrån
vad de gamla vill ha. Man kan inte bara tänka att
det här nyttigt. Man borde kunna få palt eller
pannkaka en gång i veckan om man vill ha det.
Vi har här många som är över 90 år och de måste
kunna äta den mat de tycker om och vill ha. Maten
påverkar ju oss så mycket. Den är en stor del av
njutningen i livet. Höjdpunkten på dagen. Och
när man inte längre kan laga sin egen mat är det
jätteviktigt att ändå kunna känna att man kan
påverka det som serveras!”
Smakpanelens intryck
På restaurangen, där panelen åt, var dagens rätt
kycklinggryta med curry, kokta morötter och
sallad. Det vegetariska alternativet var currygryta
med kidneybönor och paprika. Vid serveringen
frågade restaurangpersonalen hur stor portion
man ville ha och om man ville ha potatis, ris eller
pasta.
Matens smak och utseende fick klart godkänd.
Sältan var lagom och ”morötterna och salladen
livade upp färgen”. Några tyckte dock att de fick
för mycket sås på tallriken och att morötterna var
något överkokta.
De flesta skrev att matsalen var trevlig och
”sommardukningen” med blommor och färgglada dukar fick beröm. Belysningen var bra med
trevliga lampor och en hel del dagsljus. Möblerna
var ”klassiska och ljusa”. Någon noterade att det
doftade gott från köket. Ljudmiljön var också bra
trots många människor på en relativt liten yta.
Några tyckte att det var en aning trångt med tanke
på alla rullatorer.
Personalen som vi mötte gav ett mycket servicevilligt och trevligt intryck. Det allmänna intrycket
var ”bra personal, god mat och bra planering i
matsalen”.

Det kommer en leverans till lunchen och en till
middagen. Personalen i köket tar emot maten och
serverar till de boende.
Frukost, eftermiddags- och kvällsfika tillagas i
huset.
De boende kan välja om de vill laga sina
måltider själva eller om de vill köpa dem. Emelie
Rådström Sipinen, som är vikarierande enhetschef
vid Sofieborg, berättar att de flesta boende köper
”hela matpaketet” i vilket det ingår frukost, lunch,
middag och fika. Detta kostar cirka 2 200 kronor i
månaden.
De flesta boende äter i matsalen. ”Vi har dock
en farbror som brukar laga sin egen lunch. Det
finns fullt utrustade kök i varje lägenhet”, säger
Emelie Rådström Sipinen.
Hon berättar också att matsalen, som finns
intill mottagningsköket, i själva verket består
av flera mindre rum i anslutning till varandra.

Man
borde
kunna få
palt eller
pannkaka
en gång
i veckan
om man
vill ha
det.”
På Sofieborgs service
hus i Umeå finns det
alltid två rätter att
välja mellan.

Sofieborgs servicehus
Sofieborg är ett kommunalt särskilt boende i
Umeå. I detta servicehus bor 22 personer med
biståndsbeslut. Det finns alltid vårdpersonal i
huset: fem personer på dagen och två på natten.
Dessutom arbetar en person i mottagningsköket
på dagtid.
Lunch- och middagsmat beställs från måltidsleverantören Medirest, som också lagar maten till
exempel till Norrlands universitetssjukhus. Maten
levereras varm och färdiglagad till Sofieborgs kök.
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Det är
så viktigt
med
dofterna”
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Erfarenheterna säger att mindre rum och enheter
skapar mindre stress kring matsituationen – det
blir lugnare.
Lunchservering börjar efter
klockan 11. ”Hyresgästerna är
delaktiga och brukar till
exempel hjälpa till att
vika servetterna i
matsalen”, berättar
Hanna, som arbetar
i köket dagen för
vårt besök.
”Det finns alltid
två alternativ att
välja emellan, förutom
då det är soppa, men då
får man efterrätt i stället”,
berättar Hanna. ”Annars serveras
ingen efterrätt till lunch, eftersom vi har valt
att erbjuda två maträtter istället”, förklarar Emelie
Rådström Sipinen och tillägger: ”Däremot har vi
alltid eftermiddagsfika klockan 14, vilket är relativt
snart efter lunchen. Då blir det bullar, kakor eller
pajer. Och personalen är duktig på att baka här
så det blir ofta nybakt. Det är så viktigt med
dofterna!”
Till maten blir det ofta potatis eller potatismos
och det serveras alltid kalla och varma grönsaker.
Allt detta kommer också från Medirest.
Matbeställningen måste göras ungefär en vecka
innan. Hanna tror att personalen som beställer
maten tar hem lite mer av rätter som brukar vara
populära, till exempel köttbullar och fiskgratäng.
Annars beställer de ungefär lika många portioner
av varje maträtt. ”De boende är också ibland med
och väljer maträtterna”, säger hon.
De som äter i matsalen blir serverade. När
maten har kommit går personalen runt med en
vagn, där det finns olika sorters bröd samt smör,
och frågar vilken av de två rätterna de boende vill
ha. ”Man kan också alltid få mer mat om man vill.”
”Om någon av de boende vill krydda maten
extra, finns det salt och peppar att få”, säger Emelie
Rådström Sipinen. ”Men annars har vi inte så
jättestort kryddutbud.”
”Om någon är missnöjd med maten, att den till
exempel är för salt, för vi det vidare till dem som
lagar maten”, säger Hanna.
Kan de boende få hjälp att äta? ”Ja, personalen
sätter sig ner med dem som har svårt att äta och
hjälper dem. Vi vet vilka som behöver hjälp”, svarar
Hanna. Hon påpekar dock att hon är kökspersonal, och inte vårdpersonal.
Här på Sofieborg, som på andra servicehus,
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gäller ”kvarboendeprincipen”. ”Det betyder att
om du har fått plats i servicehuset, får du bo kvar
även om din situation förändras – förutsatt att det
fungerar”, förklarar Emelie Rådström Sipinen och
tillägger: ”Att flytta tär på krafterna”.
Några som jobbar inom vården här har ”köksturer” ibland. På dagen har de renodlade köksturer,
men på kvällen ser det lite annorlunda ut. Det
finns dock alltid någon i köket.
Emelie Rådström Sipinen berättar att de ibland
har låtit bli att beställa varm mat och lagat den
själva. ”Vi har ett stort kök, så möjligheterna finns.”
Hon vill minnas att det senast var rehabiliteringsassistenten som tillsammans med några andra i
personalen gjorde palt. ”Och palten var väldigt
omtyckt! Vi kan göra sådant här om tid finns.”
Sofieborgs rehabiliteringsassistent har också
lunch en gång i veckan med 3–4 boende. Då får de
boende bestämma vilken mat som ska lagas, vara
med och laga samt servera maten. Sedan äter de i
samlingssalen och har lite finare dukning. ”Dessa
måltider brukar hålla på väldigt länge. De som
deltar trivs!”, berättar Emelie Rådström Sipinen.
De flesta boende har sina givna platser i matsalen till lunch och middag. ”Man brukar sitta med
sina kompisar”, säger Hanna.
Middagen är klockan 16 på vardagar, och 16.30
på helgerna. På kvällen får de boende kvällsfika
och energibomber eller smoothies. ”De ser goda
ut och personalen gör dem själva”, säger Emelie
Rådström Sipinen tillägger: ”Vaknar du på natten
här, blir du också direkt erbjuden mat!”.
Frukost serveras från klockan 7 nere i matsalen. Då finns det bland annat smörgåsar, fil och
olika grötsorter varje dag: Pajala-, havregryns-,
risgrynsgröt med flera. Frukosten fixar personalen
i Sofieborg själva.
Emelie Rådström Sipinen berättar att de emellanåt får enkäter från Medirest som de boende får
fylla i. Även personalen som äter av maten får fylla
i enkäten.”Jag brukar själv äta maten ibland, för att
kolla att den smakar bra. Jag har ju ett ansvar att se
till att maten är ok!”
Hon berättar också att de boende har mycket
åsikter om maten. Det tycker hon är bra. ”Oftast
är det positiv kritik. Fast ibland tycker någon att
det är för mycket grönsaker i allt, eller att man
får för lite palt.”, säger hon och fortsätter: ”Jag
tycker nog att måltidsleverantören försöker variera
maten. Men de borde tänka på att en del mat är för
modern. Boende vill gärna ha potatis och kött, lite
mer rejäl husmanskost. Om det kommer kycklingpytt-i-panna med currysås går det inte alltid hem.
Och då kommer reaktionerna.”

Smakpanelens intryck
Panelen gjorde sin provsmakning på terrassen
utanför matsalen. De två rätterna man fick välja
mellan var hjortragu och köttfärs med tomatsås.
Till detta serverades kokt potatis och grönsallad.
Vegetarianen i panelen fick grönsakssås med ris
och kokt blomkål. Personalen i köket frågade hur
mycket vi ville ha innan den varma maten lades
upp på tallriken. Salladen fick vi ta själva från en
skål.
De flesta gav maten ett ganska högt betyg. Det
såg gott ut, var trevligt upplagt och välkomponerat.
Det smakade bra och salladen var fräsch. Någon
tyckte dock att maten var något salt och att det var
för mycket sås på tallriken. Riset till den vegetariska rätten var ganska torrt och hårt.
På uteplatsen där vi åt där var det fint med en
porlande fontän och många fina växter i rabatterna. Även matsalsmiljön inne i huset tyckte panelen
om. Det var lugnt och trevligt i de tre matrummen.
”Bra med flera mindre matrum.” Andra kommentarer var att det var hemtrevligt med runda bord
med rosa pelargoner, servetthållare och kryddkar.
Panelen tyckte också att det var trevligt att de
boende hjälpte till med dukningen.
Personalens bemötande och den lugna miljön
fick höga betyg. Det var också bra att man kunde
välja mellan två rätter.
Norrlands universitetssjukhus
Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå, är
ett av Sveriges åtta regionsjukhus. NUS har ansvar
för högspecialiserad sjukvård till invånarna i
hela den norra sjukvårdsregionen, totalt 885 000
människor.
”Företaget Medirest är leverantör för den mat
som serveras här på sjukhuset”, berättar Elinor
Yifter Lindgren som är kostsamordnare vid NUS.
Hon jobbar med mat och som ”kravställare” åt
landstinget. ”Jag är vårdens och avdelningarnas
representant för att driva deras krav och frågor
mot producenten, i detta fall Medirest. Jag hjälper
till att lyssna och utbilda patienter och personal.”
Elinor Yifter Lindgren berättar att de tidigare
hade kantinsystem för maten, men vid enkäter
framkom det att 20 procent av patienterna tyckte
att maten var för kall. ”Då började vi fundera på
ett annat system.”
Systemet som de har idag heter Steamplicity.
”Vi startade åren 2007–2008 med det. Det är bara
vi och S:t Görans sjukhus i Stockholm som har det
här systemet. Så vi är ganska unika i Skandinavien.”
”Tekniken på Steamplicity bygger egentligen på
tryckkokning. Det är ett slags tryckkoksteknik för

mikrovågsugn. Man skapar värmetryck och lagar
mat på det sättet.”
Maten levereras till avdelningar i färdiga
portionsförpackningar. Portionerna lagas sedan
i mikrovågsugnar i avdelningsköken. ”Dessa
mikrovågsugnar är rostfria och driftsäkrare än en
vanlig mikro”, säger Elinor Yifter Lindgren.
Ortopedavdelningen, som vi besöker, har 40–45
patientplatser. Vårdtiderna är långa eller korta, beroende på ingrepp och eventuella komplikationer.
Det finns två matsalar på denna avdelning, men
många patienter har mycket ont efter sin operation
och de flesta äter i sina sängar.
Kylskåpen med alla maträtterna, liksom mikrovågsugnarna i vilka matportionerna lagas, finns
i avdelningens kombinerade kök- och matrum.
Elinor Yifter Lindgren visar oss olika maträtter
som finns i kylskåpen: ”Den näringsmässiga
kvaliteten blir bättre när maten inte är kokt flera
gånger. Till exempel har vi här en rätt med rå kyckling, som lagts i en marinadsås. Samma sak med
fisken: den är också rå, så att den ska vara riktigt
färsk vid serveringen. Däremot, vad gäller kött, så
måste man laga till det innan det körs i mikron.
Även broccolin är rå och inte förkokt. Potatisen är
förkokt, men inte helt klar. Den är kanske kokt till
70–80 procent.”
”Det ska finnas flera rätter att välja på! På de
flesta avdelningar har vi tre olika rätter varje dag.
På några avdelningar, som till exempel på geriatriken, har man valt att ha en lunch- och en middagsrätt. Där kan patienterna ha svårt att komma
ihåg vilken maträtt de har beställt. Men målet
framöver är att öka antalet rätter och därmed öka
valmöjligheterna.”

Det ska
finnas
flera
rätter att
välja på!”

Smakpanelen i
Umeå tyckte om
maten på Norrlands
universitetssjukhus.
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Maträtterna i kylen på avdelningen har en
hållbarhet på tre dagar. ”Alltså kan även gårdagens
mat stå kvar i kylen, om man skulle vilja äta den”,
säger Elin Yifter Lindgren.
Det finns även flerportionsförpackningar av
maten. Då innehåller en förpackning cirka sex portioner. I ett annat kylskåp finns några ”extra maträtter”: crêpes, pannkakor m m., ifall någon skulle
vilja ha det istället. Maten i avdelningarnas kylskåp
är bara till för patienter, inte för personalen.
Elinor Yifter Lindgren visar mikrovågsugnarna
och hur de fungerar. Det finns fyra stycken i detta
kök. Det tar cirka 3,5–4 minuter att tillaga en portion. På mikron finns flera sifferknappar. Till exempel står siffran ”5” för tillagning av kyckling. För
att göra tillagningen enkel står siffran ”5” också på
kycklingrättens förpackning. Till matportionerna
serveras även råkost. När avdelningspersonalen
dukar brickorna lägger de salladen på en assiett.
Till middagen får man även dessert.
Elinor Yifter Lindgren tycker att det bästa med
Steamplicity-systemet, förutom valfriheten och
variationen, är att patienten kan äta när som helst.
”Vi har de som kommit från Vilhelmina och har
rest hela dagen och är jättehungriga. Då kan de
få mat klockan 22 om de önskar. Eller om någons
blodsocker går ner vid ett besök på mottagningen
kan de snabbt få riktig mat. Det finns en flexibilitet
i det här som vi inte hade förut.”
Till frukost levererar Medirest varm gröt och
välling till avdelningarna. Före 2007 kokades
gröten av avdelningspersonalen, men Elinor Yifter
Lindgren såg då att man fick vissa hygien- och
kvalitetsproblem. Gröten kokades för tidigt och
ibland för länge.”Det behövdes jämnare och bättre
kvalitet, för gröt ska ju vara nykokt.”
När beställs maten till avdelningen? ”Det
funkar lite som på Coop. Man fyller på i lagret,
dvs. i kylskåpen i avdelningsköket. Men man ska
helst beställa dagen före om det behövs mat för
någon som har allergier eller annan specialkost.
Och gärna innan klockan 14 så att maten hinner
lagas och kylas ner före leverans till avdelningen”,
förklarar Elinor Yifter Lindgren.
En del avdelningar har undersköterskor som är
köksansvariga och administrerar beställningarna.
Annars hjälps all personal åt eller så delar man upp
ansvaret.
De har femveckors rullande meny. ”Köttbullar
och lax med hollandaisesås är populära och därför
återkommer dessa rätter oftare i matsedeln”, säger
Elinor Yifter Lindgren. Hon berättar att de har
krävt att Medirest även levererar midsommar- och
jultallrik. Vårdpersonal kan också alltid beställa
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önskekost till någon som har dålig aptit.
NUS har gjort nöjdhetsundersökningar som
visade att patienterna var mer positiva till maten
än personalen. ”Personalen har ju med det nya
systemet fått ett nytt sätt att arbeta och var kanske
därför mer negativa”, tror Elinor Yifter Lindgren.
”I dag har man mycket färre specialkoster
än för 10 år sedan. Patienterna hittar en maträtt
lättare, tittar på innehållsdeklarationen och ser
att ’det där kan jag nog äta’. Totalt sett är det cirka
5–6 procent av patienterna som äter någon form
av specialkost i vårt sjukhus”, tillägger Elinor Yifter
Lindgren. ”På andra sjukhus är siffran kanske
20–25 procent, men det beror också på vad man
räknar till specialkost. Är man på sjukhus så har
man oftast dålig aptit, det är ett normalt tillstånd.”
Elinor Yifter Lindgren tycker att man borde
satsa på mer kostkunskap på vårdutbildningarna.
”Förr i världen var sjuksköterskorna väldigt kunniga i mat- och kosthållning. Det ingick i behandlingen då. Idag är det så mycket annat, så det blir
dåligt med kostutbildningen. Därför försöker vi
ge vårdpersonalen utbildning.” Det är oftast hon
som bjuder in och alla i vårdpersonalen får delta.
Utbildningarna kan till exempel handla om matens
konsistens. ”Men andelen som har svårt att tugga
och svälja har blivit färre och det kan bero på att
de äldre idag har bättre tänder.”
Elinor Yifter Lindgren är med på upphandlingen. Hon berättar att representanter från vården
också alltid är med. Enligt henne är ekologiskt och
närproducerat inte en så het fråga i Västerbotten.
”Men vi har ett politiskt beslut om ekologiskt kaffe

Självklart finns det salt och peppar på bordet.
Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

och te i hela landstinget, och vi har lagt som förslag
att bara köpa ekomjölk. Men vi vill också gärna ha
KRAV- och rättvisemärkta bananer.”
Man har sagt till Medirest att så mycket som
möjligt av plastmaterialet i portionsförpackningarna bör tas bort. Medirest har nu minskat plasten
med 40 procent och den som återstår är återvunnen. ”Vi vill förstås minska ännu mer!”, tillägger
Elinor Yifter Lindgren.
”Om man jämför med landets 42 sjukhus så
har NUS hälften av de kostnader per portion
som betalas i genomsnitt. Så vi har relativt billiga
portioner.” Enligt Elinor Yifter Lindgren kostar en
portion Steamplicitymat 50–60 kr. Hon tillägger
att det är dock svårt att jämföra kantinsystemet
med singelpackade portioner.
Panelen träffar även Mikael Ljuslinder, avdelningens sektionsledare och Ann-Charlotte Elebro
som är undersköterska.
Mikael Ljuslinder berättar att på denna avdelning har de en akut och en elektiv sektion. På den
elektiva sektionen har de patienter som har stått
på väntelista för operation i höfter, knän och andra
svåra fall. Just dessa patienter äter oftare i matsalen
än de på den akuta sidan. ”Merparten av dessa patienter är äldre och efter operationen i stort behov
av mat. Maten är ju bensinen som ska driva oss
framåt och hjälpa till i läkningsprocessen! Så vi
jobbar mycket med E-kost. Har du en höftfraktur
och är över 70 år, då försöker vi ge E-kost.”
Ann-Charlotte Elebro tycker att det är bra att
maten är varm, och enligt henne brukar patienterna gilla maten. ”Men det finns också många
patienter som inte vill ha någon mat alls, eftersom
de mår så dåligt. Vi slänger dock inte lika mycket
mat som förut, när vi hade kantinsystemet.”
Elinor Yifter Lindgren tillägger: ”Om jag jämför
Steamplicity- och kantinsystemet och tittar på hela
NUS, så har svinnet av matrester sjunkit med cirka
80 procent med det nya systemet. Förut hade vi
över 108 ton matrester per år. Idag betalar vi bara
för det som faktiskt konsumeras.”
Smakpanelens intryck
Provsmakningen skedde i den ena matsalen på
ortopedavdelningen. Inga patienter åt i detta rum
den dagen eftersom denna avdelningshalva inte
användes så mycket på sommaren. Kostchefen
Elinor Yifter Lindgen sade till oss att hon inte hade
förberett någonting särskilt för panelen, utan att
vi fick vara med i hela tillagningsprocessen. Hon
tog fram matportionerna från kylskåpet, vi fick
välja vad vi ville smaka av och sedan tillagade hon
portionerna i mikrovågsugnarna. Rätterna vi fick

välja mellan var kassler med sparrissås och kokt
potatis, kycklingfilé med gräddsås och klyftpotatis,
samt fiskfilé med dill- och kaviarsås och kokt
potatis. Till rätterna serverades rårivna morötter
och isbergssallad.
De flesta i panelen gav maten högt betyg. Maten
beskrevs som ”en positiv överraskning”, ”varmt
och gott”, ”välkomponerat”, ”smakade och luktade
gott”, ”bra upplägg” och ”salladen och morötterna
var frasiga och krispiga”. Det var bra med flera
rätter att välja emellan. Ett par personer ansåg att
portionerna var något stora och en person tyckte
att fisken inte var ordentligt kokt och att grönsakerna var sladdriga. Någon skrev att ”potatisen var
bra, men att såsen hade skurit”.
Panelen tyckte att man kunde ha satsat mer
på matsalsmiljön – den var inte så inspirerande.
Det som fick positiva kommentarer var att det
fanns salt och peppar på borden, gardinerna var
färgglada, det fanns några tavlor och en stor grön
växt. Rummet var relativt litet och flera i panelen
funderade över om det inte blir mycket oljud när
alla mikrovågsugnarna går samtidigt, samt att det
kanske blir konstigt när olika matdofter blandas.
Någon tänkte också att det inte blir så mycket
matro för de patienter som väljer att äta i matsalen.
Panelen blev väl mottagen och kände sig
välkommen. Personalen var kunnig och gav bra
information.

Norrlands universitetssjukhus i Umeå hade
många maträtter att
välja mellan.
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Sjöjungfrun
Äldreboendet Sjöjungfrun i Umeå har 48 lägen
heter fördelade på tre våningsplan. Varje våningsplan har två avdelningar med åtta boende per
avdelning. De som bor här har diagnosen demens.
Lunch och middagsmat till Sjöjungfrun kom-
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mer från ett skolkök i stadsdelen Ersboda. Köket
drivs av kommunens Måltidsservice. Frukost,
mellanmål, kvällsfika och nattmål tillagas i avdelningsköken av Sjöjungfruns egen personal.
Frukost börjar serveras från klockan 7 när de
boende börjar stiga upp. ”Vissa äter i sina rum,
andra i matsalen” förklarar Mattias Gerdin som
under sommaren är vikarierande enhetschef vid
Sjöjungfrun.
Lunchen är runt klockan 11 och middag 16
eller 16.30. Eftermiddagsfikat är vid 14 och på
kvällen serveras det kvällsmål, till exempel smörgås, våfflor, gröt eller nyponsoppa.
Innan Måltidsservice blev Sjöjungfruns
måltidsleverantör var det företaget Medirest som
levererade maten.
En av de undersköterskorna som vi träffar
berättar att de ibland lagar egen mat till middag.
Då får de boende som vill och kan vara med och
laga maten. Som regel gör de detta på fredagar,
men ibland kan det bli lördagar. Då köper de in
lite extra mat, som till exempel filéer. De kan även
grilla ute i trädgården.
Till lunch finns det två olika rätter att välja mellan. Maten ska beställas helst två veckor i förväg.
”Just nu har vi en boende som väljer själv från
matsedeln. Annars är det personalen som väljer”,
säger undersköterskan Ulrika Wiklund. ”Vi kan till
exempel beställa fyra fiskrätter och fyra kycklingrätter till lunch. Ibland gör vi så, men för det mesta
äter alla samma rätt. Sedan har vi ganska många
specialkoster, så det blir ändå olika rätter. Vissa har
mixad mat, eller utan laktos, flytande etc... Och om
någon inte tycker om fisk, beställer vi något annat.
Vi försöker anpassa så gott det går.”
Mattias Gerdin tillägger: ”Att välja mat är

Ljust och trevligt i
matsalen. Sjöjungfruns demensboende,
Umeå.
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komplicerat. Detta är ju ett demensboende och
alla boende kan inte alltid välja själva. De är inte
kapabla till det. Men man kan prata om kost med
de anhöriga.”
Hur smakar maten? Jämfört med den tidigare
leverantörens mat, tycker Ulrika Wiklund att
maten från Måltidsservice smakar mycket bättre.
”Den känns mer hemlagad och godare. Kanske
beror det på mera kryddor.”
Mattias Gerdin berättar att de har kostombud
på avdelningarna. De deltar i kostombudsträffar
och kan därigenom påverka menyn.
De fredagar det lagas mat med de boende är det
upp till dem som jobbar att bestämma vad som
lagas. ”Man behöver inte göra det så märkvärdigt.
Oftast uppskattar de boende bara att få vara med
och känna dofterna. Och hjälpa till. Plocka sallad,
skala potatis... Ibland blir det ugnspannkaka eller
korv och makaroner”, berättar Ulrika Wiklund.
”Oftast äter alla mycket bättre när vi lagat maten
här.”
”Vad gäller hygienen, så är det samma regler för
de boende som för personalen. Alla ska ju tvätta
händerna med tvål och vatten och man kan även
ha handskar på. Dessutom har alla förkläden”,
tillägger hon.
Ulrika Wiklund tycker att de har bra kontakt
med skolans kök. Personalen på Sjöjungfrun kan
ringa dit om de undrar över något eller om de vill
göra en avvikelserapportering. ”Vi kan också fylla i
blanketter om något har blivit fel, och skicka sedan
blanketterna till köket med vagnarna.”
Har ni mycket matsvinn? ”Nog kastas det en
hel del. Vissa rätter går åt väldigt precist, medan
det av andra rätter, som gratänger, blir rester kvar.
Potatis slängs det mest av”, säger Ulrika Wiklund.
”Köttbullar är en av favoriträtterna. Igår serverades
pölsa och det var ganska omtyckt av de äldre. Men
de yngre tyckte inte lika mycket om det.”
Mattias Gerdin tycker att personalen på Sjöjungfrun är duktig på att ordna måltider med olika
teman. Till exempel kan de ordna ”damernas” och
”herrarnas” middagar. Dessutom bakar personalen
mycket. ”Vid storhelger brukar vi alltid ha större
kalas. Vi har också ’husfester’, till exempel en
surströmmingsfest i fjol. Då hade vi ett stort tält i
trädgården. Jättetrevligt!”, tillägger Ulrika Wiklund.
De berättar också att de har en extraresurs, en
person som jobbar halvtid med bara aktiviteter för
de boende. ”Någon gång fixade hon en minibar
och så dansade alla!”, berättar Mattias Gerdin.
”Musik och dans är uppskattat. Även de anhöriga
tycker om det.”
”Men det vore roligt om det satsades mer på att

Vårdpersonalen
plockar fram de
varma kantinerna
och serverar maten.
Sjöjungfruns
demensboende,
Umeå.

man kunde laga mat själv. Att det fanns mer utrymme för det: både tid och möjlighet. För dyrare
blir det inte, snarare tvärtom. Och det förhöjer!”
påpekar Ulrika Wiklund. ”Det är viktigt att kunna
delta aktivt. Även om alla boende inte kan det,
tittar de gärna på och är med ändå. Och kan känna
goda matdofter!”
Smakpanelens intryck
Panelen fick äta i personalrummet i nära anslutning till det kombinerade köket och matsalen
på en av avdelningarna. I köket plockade vårdpersonalen fram de varma kantinerna med
mat. Vi fick hämta och lägga upp maten själva.
Dagens lunchrätt var ärtsoppa och pannkakor.
En i panelen hade beställt vegetariskt och fick en
broccolisoppa.
Ärtsoppans smak, utseende och konsistens var
de flesta nöjda med. En kommenterade att den
kändes hemlagad. Broccolisoppan var smakrik och
fick det högsta betyget. Pannkakorna tyckte flera
var något sega. Några tyckte att maten kunde ha
varit varmare.
Miljön kommenterades positivt med orden
lugnt, trevligt och fint. Det fanns bra med utrymme och funktionella fina möbler, det var ljust
och det fanns många gröna krukväxter.
Hur personalen bemötte oss och de boende
fick mycket uppskattning. Någon skrev ”fantastisk
personal” i sitt protokoll.

Stockholm
I Stockholmsområdet medverkade fem särskilda
boenden: stiftelserna Danvikshem och Stora
Sköndal, kommunala äldreboendena Brommagården och Väderkvarnen samt det kommunala
servicehuset Pilträdet. Medverkande sjukhus var
landstingsägda Danderyds sjukhus och privata
Sophiahemmet.
Projektledaren besökte alla de medverkande
institutionerna och intervjuade kostchefer, enhetseller avdelningschefer, vårdpersonal och personer
som var ansvariga för matlagningen. När det var
möjligt, tillfrågades även patienter och boende vad
de ansåg om maten. Men detta var något utöver
projektplanen.
I Stockholm var upplägget för provsmakningen
annorlunda jämfört med de övriga regionerna.
Det ordnades endast ett provsmakningstillfälle.
Lunchmaten provsmakades alltså inte på plats på
sjukhusavdelningarna eller de särskilda boendena,
utan maten levererades till Sveriges Konsumenters
kansli där provsmakningen ägde rum. I panelen
fanns personer med specialkunskaper i matlagning
och sensorik.

Det är
viktigt
att kunna
delta
aktivt”

Väderkvarnen
Väderkvarnens vård- och omsorgsboende ligger
i centrala Stockholm. På Väderkvarnens olika
avdelningar (gruppboende för demenshandikappade, somatiskt handikappade samt äldrepsykiatri)
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Det
puttrar i
kastrul
lerna och
doftar
från
spisen”

Efter maten bjuds
det på kaffe och
jordgubbstårta
som avdelningspersonalen har
gjort. Väderkvarnen,
Stockholm.
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bor sammanlagt 84 personer. Till Väderkvarnen
hör också korttidsvård med 14 platser och en
servicehusdel med 60 lägenheter.
Verksamheten drivs i kommunal regi av Norrmalms stadsdelsförvaltning. I huset finns också en
restaurang, ett bibliotek och lokalen Träffpunkten,
där det arrangeras till exempel bio, bingo, dans och
pubkvällar.
Maten som serveras i restaurangen och på avdelningarna tillagas av företaget Svenska Försvarsrestauranger AB (SFAB) under varumärket Märtas
kök. De har levererat mat till Väderkvarnen sedan
juni 2010. Maten är så kallad cook’n’ chill-mat.
Den tillagas i SFAB:s produktionskök i Stockholm
och levereras kyld i aluminiumformar till Väderkvarnen. Maten är inte portionsförpackad utan i
varje aluminiumform finns flera portioner av till
exempel biff, kyckling eller sås. Lunch- och middagsmat levereras samtidigt.
Vid Väderkvarnens restaurang finns ett mottagningskök. SFAB:s kökspersonal tar emot maten
och kör sedan upp den till avdelningarna. SFAB
(Märtas kök) sköter även driften och serveringen
på restaurangen.
Dagen innan midsommarafton får projektledaren besöka Blåklinten, som är en av Väderkvarnens
somatiska avdelningar, och äta lunch med de
boende.
Personalen på avdelningen hade redan förberett
för midsommarfesten genom att duka långbord.
”Vi brukar duka långbord i avdelningens matsal
när det är fester och högtider. Annars har vi separata bord, eftersom det är lättare att komma fram
med rullstolar då”, berättar Jai Herzing, undersköterska och gruppledare på avdelningen.
Matsalen är ett ljust hörnrum med många
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fönster och med friska, blommande krukväxter på
fönsterbrädorna. På det dukade långbordet finns
bröd och smör salt- och pepparkar samt blommor.
Servetterna är omsorgsfullt vikta.
De flesta boende äter sina måltider i matsalen,
men om de vill kan de även äta i sina rum.
På boendet har man femveckors rullande
meny. Till varje lunch och middag finns det två
olika rätter att välja mellan. På torsdagar brukar
den ena lunchrätten vara en soppa. Två gånger i
veckan serveras efterrätt, som kommer från SFAB,
till lunch. Jai Herzing påpekar dock att Blåklintens
personal brukar laga efterrätt cirka fyra gånger i
veckan, och därmed får de boende efterrätt nästan
varje dag.
Matbeställningarna skickas cirka en vecka i
förväg till SFAB. Det är framför allt kostombuden,
som finns på varje avdelning, som gör beställningarna. De boende som är kapabla till det, får
själva välja från menyn vad de vill äta. Det är dock
många som inte kan göra detta och då väljer personalen åt dem. I allmänhet har personalen goda
kunskaper om vilka rätter som är populära på
deras avdelningar och vet vilka boende som tycker
om vilka rätter.
När maten kommer till avdelningen, värms den
upp på avdelningskökets spis eller i ugnen. ”Inte
i mikron”, påpekar Jai Herzing. De kokar också
potatis, pasta och ris på avdelningen.
Matsalen finns i anslutning till köket. ”Det blir
nästan som att maten lagas på plats, eftersom det
puttrar i kastrullerna och doftar från spisen”,
menar Jai Herzing. Avdelningspersonalen gör
också sallader och bakar så ofta de kan.
På varje avdelning finns en kostpärm som SFAB
har tillhandahållit. I pärmen finns veckomenyerna och där står allt om beställningsrutinerna
samt hur maten ska förberedas och värmas på
avdelningarna. Där finns också information om
vilka ingredienser maträtterna innehåller. Om
vårdpersonalen har frågor om maten, kan de också
kontakta SFAB:s kökspersonal direkt. Jai Herzing
betonar att de har bra kommunikation med köket.
Lunch serveras klockan 12 varje dag. Idag är
det ärtsoppa. Personalen har hällt soppan i en fin
glasskål. De flesta boende har dock svårt att ta
maten själva och därför lägger personalen upp den.
Först frågas de boende vad och hur mycket de vill
ha på tallriken. Många av de boende behöver också
hjälp med att äta.
Efter maten bjuds det på kaffe i fina små kaffe
koppar och jordgubbstårta som en i personalen
har gjort. ”Många är duktiga på att baka kakor,
muffins och tårtor”, säger Jai Herzing och til�-

lägger att det går åt en hel del kakor eftersom de
boende tycker så mycket om dem. ”Något annat
som är väldigt populärt är de vinprovningar med
ostbricka som vi brukar ordna på avdelningen
ibland”, berättar hon.
De boende kan köpa alkohol till sig själva och
även bjuda på det. Vid dagens lunch bjuder två
personer på rödvin.
Jai Herzing poängterar att det är viktigt att de
boende får bestämma så mycket som möjligt över
sin mat. Hon berättar att på avdelningen bor till
exempel en person som inte vill ha fet mat, han får
förstås fettsnål kost. För att skapa goda måltider
är det viktigt att personalen lyssnar på de boendes
önskemål och har tålamod. Hennes devis är: ”Ha
boende i centrum och bemöt dem med ett leende.”
Jai Herzing anser att det är bra variation i
menyn, men ibland är de boende inte sugna på
maten som är beställd. Som idag: plötsligt säger
en av damerna vid bordet att hon vill inte äta
ärtsoppa nu, utan vill få fruktyoghurt istället. Då
får hon det genast.
Jai Herzing tror att hennes avdelning skulle
klara sig bra vid en jämförelse med andra. Hon
anser att det mesta kring deras måltider fungerar
bra. Personalen är duktig, har olika ansvarsområden, uppmuntrar och trivs med varandra. ”Hur
personalen mår påverkar också de boende. Och
det är viktigt att de boende kan ’äta med ögonen’,
att maten serveras på ett snyggt sätt.”
Några av damerna som bor på avdelningen vill
hälsa att de trivs bra och att det är trevlig stämning
där. På frågan vad som är god mat, svarar en av
damerna: ”Att man har god sås till. Att det är gott
och lätt att äta och inte jobbigt. Köttfärs är bra.
Och soppor ska inte vara för tjocka!”
Allan Kock, kundansvarig vid SFAB, berättar att
Väderkvarnen tidigare hade ett eget tillagningskök
som stadsdelen drev, men att de på Väderkvarnen
inte var nöjda med maten. Därför upphandlades
en cook’n’ chill-lösning, där man värmer maten
på avdelningarna istället. ”Och det är där vi verkar
först och främst inom SFAB. Vi levererar färdiglagad mat 365 dagar om året.”
Han säger också att Försvarsmakten är, som
man kan gissa av företagets namn, SFAB:s största
kund. Men i dag levererar de måltider till allt fler
äldreboenden och sjukhus. ”Försvarsmakten har
ju stora kök, men det finns inte så många militärer
kvar. Därför utnyttjas kapaciteten för att laga mat
åt andra”, förklarar han.
Lyckad cook’n’ chill-mat bygger enligt Allan
Kock främst på två saker: skicklig kökspersonal
och välgenomtänkta menyer. Förutom detta

påpekar han att kallmatsleverans kräver en del av
avdelningspersonalen. Därför har han vid starten
personligen besökt alla Väderkvarnens avdelningar
och instruerat personalen om hur man handskas
med denna typ av mat.
Kostombuden, som finns på varje avdelning,
deltar i kostmöten med Allan Kock. Han har
3–4 sådana möten årligen med varje avdelning.
Kostombuden förmedlar inte bara synpunkter och
önskemål från avdelningarna, utan är också en
kanal för att föra ut information till avdelningarna.
Kostombuden kan till exempel informera om
en uppdatering på matsedeln eller om midsommaraftonens meny. ”De står för den övergripande
kostinformationen på avdelningarna”, säger Allan
Kock.
Allan Kock bestämmer menyn för alla särskilda
boenden som SFAB har som kunder. ”Det är framför allt vid kostmötena som jag får kännedom om
vad som fungerar och inte. Här på Väderkvarnen
är vi nu till exempel inne på menyversion nummer
8. Det handlar om att lyssna på vad de boende
faktiskt vill ha.” Annars revideras menyn två gånger
per år.
Det är viktigt att menyn för de äldre kännetecknas av sådant som de känner igen. ”Man måste
ha med grundsmakerna sött, salt, surt, beskt och
även umami som finns till exempel i svamp, kött
och tonfisk. Det är umami som ger bakgrunden
och fylligheten”, säger Allan Kock och fortsätter:
”Det ska vara mycket husmanskost, sådant som
de har ätit största delen av sitt liv. Om du tittar på
matsedeln ser du inte så många franska ord. Man
ska inte behöva undra: ‘Vad kan det här vara för
någonting?’. Det ska vara lätt att läsa matsedeln.”
Några gånger per år får kunderna också en
enkät där det ställs frågor om maten. ”I princip är
det fem frågor”, berättar Allan Kock. ”Hur tycker
du att maten smakar? Hur upplever du doften på
maten? Är maten tillräckligt varm? Tycker du om
salladerna? Vad tycker du om desserterna?” Han
nämner att det är svårt att undersöka vad de boende på demensavdelningar tycker. Han tror dock
att om den dementa personen äter upp maten, är
det i sig ett bra betyg. Sedan påpekar han att det
är mycket värdefullt om anhöriga, eller andra som
känner den dementa, kan hjälpa till vid matbeställningen. ”De kan titta på menyerna i kostpärmen
och markera de rätter som deras anhörig bruka
ogilla eller tycka om.”
SFAB använder kostdatasystemet AIVO, som är
ett heltäckande beställnings- och produktionsdatasystem. ”Ur det får man ut alla etiketter, följesedlar,
näringsberäkningar m m.” Utan AIVO skulle det

Hur perso
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Danvikshem
Danvikshem, som finns i Nacka kommun, är ett
särskilt boende med social och medicinsk dygnetrunt-vård. Det finns somatiska avdelningar och
demensavdelningar, samt en korttidsavdelning.
Sammanlagt finns det 4 avdelningar fördelat på
16 enheter med 188 platser för heldygnsomsorg.
Verksamheten drivs som en allmännyttig stiftelse,
Stiftelsen Danviks hospital, som leds av en styrelse
utsedd av Socialstyrelsen.
Danvikshem har ett eget produktionskök där
all mat lagas. ”Vårt kök håller öppet alla dagar
under året och vi kan tillgodose alla former av
dieter och individuella önskemål”, berättar Irene
Gidlund Granqvist, kostchef vid Danvikshem. I
köket arbetar förutom kostchefen 11 anställda: fyra
kockar, en köksmästare samt köksbiträden.
Köket lagar tre måltider om dagen: frukost,
lunch och middag. Maten levereras till avdelningarna i kantiner i värme- och kylvagnar. Avdelningspersonalen serverar maten till de boende.
I huset finns även en restaurang och en ”butik”
varifrån avdelningspersonal kan hämta varor till
mellanmål och måltidstillbehör som dryck, sylt
och pålägg.
Danvikshems kök levererar även några matlådor till hemtjänsten, men Irene Gidlund Granqvist
berättar att de inte har något tecknat avtal. ”Vi
gör detta lite av humanitära skäl. Det har blivit
så eftersom pensionärerna på ett närliggande
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seniorboende har möjlighet att komma och äta på
Danvikshems restaurang, och när dessa personer
sedan får ett biståndsbeslut på hemtjänst, brukar
hemtjänsten höra av sig till oss och köpa matlådor
till de gamla.”
Danvikshem har sjuveckors rullande grundmatsedel som utvärderas två gånger per år.
Matsedeln bestäms av Irene Gidlund Granqvist,
men först diskuterar hon den tillsammans med
sin personal. Till sommaren och vintern har de
olika menyer. ”Vissa rätter återkommer i båda
menyerna, men till exempel ärtsoppa förekommer
endast i vintermenyn.”
Sedan tre år tillbaka erbjuds de boende tre olika
rätter till både lunch och middag: en traditionell
svensk husmanskost, en lite modernare rätt och en
laktovegetarisk rätt. Till huvudrätten kan man välja
ris, pasta, potatis eller potatismos. Sedan får man
även välja råkost och kokta grönsaker. Till lunch
serveras alltid en dessert som kan fås i en lättsötad
variant.
”Självklart följer vi Livsmedelsverkets rekommendationer vad gäller energi- och näringsinnehåll. Vi har näringsberäknat vår matsedel i vissa
delar så att vi kan se att det stämmer överens med
rekommendationerna”, berättar Irene Gidlund
Granqvist. ”Men eftersom de boende på avdelningarna väljer portionsstorleken själva, kan vi
från köket inte påpeka att de ska ta mer potatis
eller grönsaker.” Hon berättar vidare att de flesta
boende äter A-kost och flera stycken äter den
energi- och proteinrika E-kosten. Nästan ingen har
SNR-kost.
Många av de boende har tugg- och sväljsvårigheter och maten konsistensanpassas till dessa
personer. Man har även gjort vissa anpassningar i
menyn. Trådiga grönsaker, till exempel vaxbönor
och sockerärtor, kan vara svåra att svälja och har
plockats bort från menyn.
De har väldigt få med matallergier eller intoleranser i huset. ”Vi har en person som är jordgubbsallergiker och en annan som har glutenfri kost”,
säger Irene Gidlund Granqvist och nämner dock
att laktosintoleransen har ökat något.
Irene Gidlund Granqvist påpekar att det är
bra att kunna erbjuda flera olika rätter per måltid.
Hennes erfarenhet är att ju större valmöjlighet
matgästen har, desto färre specialkoster behövs det.
”Man kan styra en hel del genom menyvalen. Jag
behöver inte ta den där mjölkiga stuvningen, om
jag inte tål laktos. Jag kan välja den andra rätten
istället.”
”Många personer behöver personlig kost
på grund av åldersrelaterade magproblem eller
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vara omöjligt att hantera specialkoster, konsistensanpassningar och alla maträtter. Allan
Kock berättar att med de olika alternativ
som serveras till exempel på Väderkvarnen,
genererar deras femveckors matsedel cirka
4 300 receptrader.
En av de stora fördelarna med måltidssystemet är att uppvärmningen sker på avdelningen och att man även kokar potatisen där.
”Då får de boende en känsla av att maten lagas
på plats. Det blir ett naturligare måltidsskeende.
Det börjar hända lite i köket. Personalen går in där
och det börjar lukta mat.”
Allan Kock påpekar också att lyckade måltider
inte bara handlar om maten, utan om mycket
annat runt omkring, som till exempel miljön
och serveringsrutinerna. Även sådant som
hur ofta man bakar på avdelningen och
vilka mellanmål som serveras, är viktigt.
På Väderkvarnen tycks de flesta vara nöjda med
maten, flera boende har lyckats höja sitt BMI. ”Då
blir det mätbart. Om maten är god går man upp i
vikt!”

Sommarlunch
på Borggården.
Danvikshem, Nacka.
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sjukdomar”, fortsätter Irene Gidlund Granqvist.
Hon diskuterar med dessa personer om vad de
kan och vill äta och skriver vid behov personliga
och individanpassade matsedlar till dem. Sedan
finns det också tillgång till önskekost vid extrem
aptitlöshet.
Irene Gidlund Granqvist vill helst ha positiva
beställningar och inte ”minuskostbeställningar”,
som till exempel ”minus fisk”. ”Om man säger minus det och det, lägger man allt ansvar om vad som
ska serveras på köket, och sedan passar kanske inte
det heller.” Hon tillägger: ”Jag vill inte veta vad du
inte äter. Tala om för mig vad du vill äta istället!”
För råvaror och livsmedel har Danvikshem
många olika leverantörer. Kolonialvarorna levereras framför allt av Servera och Menigo. ”Där har
vi hakat på landstingets avtal”, säger Irene Gidlund
Granqvist. Men Danvikshem har även många
andra leverantörer. Till exempel köper de grönsakerna från ett företag vars sortiment är bättre
anpassat för Danvikshems verksamhet.
Irene Gidlund Granqvist säger att hon är väl
medveten om att det finns en stor frustration
bland yrkeskåren om att man inte kan ställa krav
på närodlat och svenskproducerat vid offentliga
upphandlingar. Danvikshem, som är en stiftelse,
kan dock köpa det de vill. Hon skulle dock gärna
köpa mer ekologiska livsmedel och tittar alltid om
det finns ekologiska produkter som är inte alltför
dyra i förhållande till de konventionella produkterna. Men för flera ekologiska inköp skulle hon
behöva en större budget.
Den mesta maten i Danvikshem tillagas från
grunden. ”Vi köper inga pulversåser, färdiga pannbiffar eller köttbullar. Men på sommaren tycker
jag inte att kökspersonalen ska behöva grädda
pannkakor. Då köper vi färdiga. Annars är det enda
som vi inte gör själva fiskbullar och kalvfrikadeller.
De är bökiga att göra och det finns produkter av
god kvalitet att köpa.”
All timbalkost tillagas i köket utifrån puréer.
”Visserligen är timbalkosten som vi själva lagar
inte alltid lika vacker som den fabrikstillverkade,
men de boende tycker bättre om smaken.” Hon berättar också att personalen har blivit riktigt duktig
på att göra timbaldesserter utifrån fruktpuréer och
att dekorera dem med till exempel gräddrosor och
toppningar av olika slag.
Matsedeln på Danvikshems restaurang kan ibland skilja sig lite från den som finns på avdelningarna och detta beror på att det är mest personal
som äter där. ”Restaurangen är ju egentligen till för
de gamla, men många är så dåliga att de flesta äter
på avdelningarna i stället”, tillägger hon. Alla är
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dock välkomna till restaurangen och den används
ofta vid besök eller när de boende firar födelsedagar eller vid familjesammankomster.
Irene tycker att det är synd att alla äldreboenden eller servicehus inte har egna restauranger.
”Måltid är ju en social upplevelse. Det är viktigt
att få äta med sina nära och kära även när man
bor på ett äldreboende!” 		
Kökspersonalen har gjort praktik på vårdavdelningar. ”Det ger en värdefull inblick. Plötsligt
förstår man varför det ser ut som det gör i beställningarna. Man kan kanske inte förstå problematiken kring dementa om man inte har sett hur det
är”, påpekar Irene Gidlund Granqvist.
Kökspersonalen måste vara alert. Om en
avdelning inte har kommit med en matbeställning,
måste de i köket reagera. ”Det kan ha varit två
stycken som avlidit och det har blivit stressigt och
kaotiskt på vårdavdelningen. Då kommer kanske
matbeställningen i andra hand, och vi måste
försöka hjälpa till med det. ”
”Vi har jobbat mycket med kökspersonalens
kompetenshöjning”, fortsätter Irene Gidlund
Granqvist. ”Det krävs till exempel en helt annan
logistik och kunskap när det serveras tre rätter
istället för en”. Hon visar en matsedel och ett tillhörande produktionsunderlag, där man kan se att
varje maträtt blir många olika varianter beroende
på vilken kosttyp och konsistens som ska tillagas
samt vilka tillbehör som väljs till. I köket används
kostdatasystemet AIVO. ”Utan ett kostdatasystem
skulle logistiken bli omöjlig.”
Irene Gidlund Granqvist säger att hon tänker
mera på matens smaklighet än att den ska vara
näringsrik i alla delar. Hon tillägger dock att
självklart sätter de in insatser om någon boende
skulle visa symptom på näringsbrist och att alla
näringsberäkningar kan hämtas ur AIVO-systemet.
”Men vi är framför allt väldigt noga med att de
boende ska få i sig energi. Får man igång aptiten,
brukar näringen följa med. Den finns ju i maten!
Om maten inte är god spelar det ingen roll att den
är jättenäringsrik!”
Irene Gidlund Granqvist berättar att för ett
antal år sedan arbetade hon på ett sjukhus där
det serverades en rätt som var leversoppa med
tomatsmak. ”Den var hiskeligt otäck och det var
ingen som ville äta den”, minns hon. Hon hade
frågat sjukhusets dåvarande dietist hur de kunde
servera en sådan rätt och fått till svar: ”Den är ju så
näringsrik!”. Detta brukar Irene Gidlund Granqvist
ofta citera. ”Näringsrikt eller inte, det spelar ingen
roll om ingen vill äta det!”
När Irene Gidlund Granqvist besöker avdel-

ningar får hon höra mycket positivt om maten.
”Det kan vara för att jag har duktiga kockar som är
skickliga smaksättare!”. Hon påpekar också att hon
och hela hennes personalgrupp trivs tillsammans:
”Vi skrattar och har roligt. Jag tror att det smittar
av sig på kvaliteten på maten!”
Den negativa feedbacken som köket får kommer oftast via klagomålsblanketter som personalen
kan hämta från intranätet. De blanketterna
vill Irene Gidlund Granqvist få in så snart som
möjligt. Klagomålet ska analyseras, åtgärdas och
återkopplas. ”Om det tar för lång tid är det svårt
att analysera vad var det som gick snett. Var det fel
på råvaran eller var kocken slarvig?” Enligt Irene
Gidlund Granqvist beror klagomålen inte sällan på
beställningsmissar från avdelningarna.
På varje avdelning finns ett kostombud.
Danvikshem har kostombudsmöten fyra gånger
per år. Då går man bland annat igenom butikens
utbud, så att det motsvarar avdelningarnas och
de boendes behov. Kostombuden får också till
exempel provsmaka bröd och andra produkter till
butikens sortiment.
Det ordnas många olika mattillställningar på
Danvikshem. ”I juni ordnade vi en sommarlunch
utomhus på Borggården. Vi förväntade oss cirka
150 boende och anhöriga, men det kom 312
personer! Vid långborden serverades varmrökt
lax, färskpotatis, vin och jordgubbstårta”, beskriver
Irene Gidlund Granqvist. Lunchen blev succé och
hon är övertygad om att den blir en tradition. Men
för att lyckas med en sådan stor tillställning krävs
ett bra samarbete mellan alla personalgrupper.
”Traditioner är viktiga”, påpekar Irene Gidlund
Granqvist. ”Vi har surströmmingsfest varje år och
restaurangkvällar anordnas tre gånger per år. Vid
sådana tillställningar har vi levande musik och
köket beställer hem extra fina och lyxiga råvaror.
För att få en riktig restaurangkänsla får de boende
dessutom beställa bord.” Hon berättar att ibland
agerar hon hovmästare och ibland är det VD:n
som gör det. Avdelningspersonal eskorterar dem
som inte har anhöriga.
Många avdelningar ordnar egna fester. Ibland
serverar de varmkorv på Borggården eller har
tårtkalas. Irene Gidlund Granqvists uppgift är att
leverera varorna. ”Det är helt okej bara beställningen görs i god tid”, säger hon. ”Idag har till exempel
en pensionär och anhöriga beställt en tårta som de
ska äta ute på Borggården. Hon tillägger att fester
är viktiga även för dementa och att känslan av välbefinnande kan finnas kvar i kroppen långt efteråt,
även om man glömt vad man varit med om.
Irene Gidlund Granqvist håller utbildningar för

vårdpersonalen. Vid dessa tillfällen diskuteras det
inte bara hur viktigt det är med näring, utan även
allt annat kring måltiden. För att vårdpersonalen
ska förstå sin del i matupplevelsen brukar Irene
Gidlund Granqvist referera till modellen FAMM.
Hon tar också upp frågor som: Hur presenterar
och pratar man om maten? Hur har man byggt
upp förväntningarna inför måltiden?
Miljön och sällskapet är viktiga. ”God mat är
inte bara produkten utan hela sammanhanget.
Grillad varmkorv i trevligt sällskap kan vara
hur gott som helst”, säger hon, men tillägger:
”Köttbullarna kan aldrig bli så goda som mammas,
eftersom miljön aldrig kan återskapas.”
Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett landstingsägt bolag som
har planerad och akut sjukvård dygnet runt, främst
för invånarna i norra Storstockholm. Sjukhuset är
ett akutsjukhus med specialistvård med huvudsaklig inriktning på internmedicin, hjärtmedicin,
ortopedi, obstetrik, gynekologi, kirurgi och
urologi.
Maten till sjukhuset levereras av företaget Sodexo från deras produktionskök beläget i Märsta,
norr om Stockholm. Den större delen av maten
som kommer till Danderyds sjukhus är så kallad
SoFresh-kost. Maten är portionspackad, kyld och
tillagas i mikrovågsugn på avdelningskök precis
innan servering. Tillagningen bygger på ångtryck.
Danderyds sjukhus har haft SoFresh-systemet
sedan 2009.
”Vi har sju olika alternativ varje dag och bröd,
smör, dryck och råkost och/eller dessert”, berättar
Therese Berglund, kostcontoller vid Danderyds
sjukhus. Det finns till exempel vegetariska och
ekologiska rätter.
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Tiden att äta
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Danderyds sjukhus,
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De små meny
tavlorna visar
vad som serveras
till frukost och
mellanmål. Ortopedavdelningen,
Danderyds sjukhus,
Stockholm.
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Therese Berglund berättar att landstingets
miljöpolicy har som krav att 25 procent av maten
ska vara ekologisk. ”Men på Danderyd har vi passerat 25 procent. Vi får statistik från Sodexo varje
månad”, säger hon.
Två gånger per år gör Sodexo
enkäter och frågar vad patienterna tycker om maten. Man
gör sedan en handlingsplan och
försöker införa förbättringar
utifrån enkäterna. Från Sodexos
sida handlar det mest om kvalitet,
men från sjukhusets sida har man
arbetat mycket med bemötande
och valfrihet.
Therese Berglund påpekar att
kunna välja mellan flera rätter är
viktigt, likaså att man blir bemött
på ett bra sätt. Tiden är också
valfri, man får äta lunch klockan
10 eller 15. Det måste inte vara 12.
Vissa avdelningar har satt en viss tid
generellt, men det är möjligt att få äta
på annan tid.
Therese Berglund går ofta runt på
avdelningarna och lyssnar på personalen
som jobbar med måltiderna. ”Jag är länken
mellan Sodexo och patienterna.”
Enligt Therese var 61 procent av patienterna
nöjda med maten vid den senaste undersökningen
som gjordes på våren 2011. ”Det blir lite bättre år
för år – men det är inte jättebra. Medierna hjälpte
inte till i starten, det skrevs mycket om ’de svarta
hundskålarna’. Det gjorde att många patienter blev
misstänksamma och inte åt maten. Svarta plastlådor är väl inte det roligaste som finns, men man
får ju lägga upp på tallrik”, menar hon. Enkäterna
visar att 50–55-åriga män är de som är mest
missnöjda med sjukhusmaten.
”Starten med det nya systemet var ganska tuff,
men tack vare personalen och Sodexos hjälp gick
det väldigt smidigt ändå. Sedan måste man alltid
jobba med kvaliteten på maten. Vi har provsmakningar en gång i månaden. Till exempel har vi haft
problem med potatisen. Sodexo har bytt, vi har
provat, och de har bytt igen tills vi har blivit nöjda.
Vi hade också problem med att lådorna ’sprängdes’, då det var för mycket vätska i dem och de
gick sönder när de värmdes. Det skrevs det också i
tidningarna om.”
Therese Berglund anser att det som var bra
med mediebevakningen var att det uppstod en
generell diskussion om sjukhusmat och även om
tillsatser: ”Sodexo hade en hel del tillsatser, men
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nu är det max två per rätt, och då kan den ena vara
något ’vanligt’, som citronsyra till exempel. Det var
jättebra att det diskuterades.”
Om en patient undrar vilka ingredienser som
finns i maten, kan personalen gå in på Sodexos
webbplats och titta. Där finns alla ingrediensförteckningar. Även på etiketterna på matlådorna
finns en del information om innehållet.
Avdelningen har haft utbildningar för kostombud, men även för övrig personal. Dessa
utbildningar har haft olika teman som mellanmål,
FAMM-modellen eller service. Alla nyanställda
får också en introduktion i livsmedelshygien i
samband med övrig hygienutbildning. Landstinget
har satt ihop ett utbildningsprogram som heter
Matlust som handlar om bemötande, miljö,
matlust osv. Under 2011 har man fyra utbildningstillfällen: två på våren och två på hösten. Dessa är
för undersköterskor och sjuksköterskor.
”Sedan har vi kostombudsmöten också, där
till exempel Sodexo eller jag informerar om det är
något särskilt och vi tar upp frågor från avdelningarna. Just detta nätverk är jätteviktigt. Annars är
man rätt så ensam som avdelningens kostombud
eller köksansvarig”, påpekar Therese Berglund.
Johanna Forssbeck, biträdande enhetschef
vid ortopediavdelningen, berättar att de har nya
måltidsrutiner. Dessa skrevs av avdelningschefen
tillsammans med dietisten och avdelningens
nutritionsansvariga sjuksköterskor och undersköterskor. Till exempel tog de fram mellanmåls- och
frukostmenyer. Dessa menyer, som finns i små
tavelramar på kaffevagnen, visar det som serveras
på avdelningen. ”Det är ett sätt att få koll på vad vi
har hemma, så att vi inte köper fel. Både personalen och patienterna ser vad vi serverar. Patienterna
erbjuds samma alternativ oberoende av vem som
jobbar för dagen”, förklarar Johanna Forssbeck.
Frukostserveringen börjar cirka klockan 7.30
på ortopedavdelningen. Undersköterskorna delar
ut så kallade frukostkort där patienterna kan
kryssa för vad de ha till frukost. ”Det som står på
korten är det som vi har hemma”, säger Johanna
Forssbeck.
Vissa avdelningar, som ortopedavdelningen,
har köksor som arbetar i avdelningsköket. Kristina
Wennerström, som är köksansvarig på denna
avdelning, berättar att det är hon som beställer och
handhar all mat. Vårdpersonalen får inte gå in i
köket av hygienskäl. Undersköterskorna serverar
maten till patienterna. Undersköterskorna kan
dock rycka in i köket om Kristina Wennerström är
borta någon dag.
Vårdpersonalen lämnar in de ifyllda frukost-

korten till Kristina Wennerström, som sedan gör
i ordning maten och ställer allt på ett brickställ.
Undersköterskorna hämtar brickorna därifrån och
bär ut till patienterna.
”Anledningen till att vi har det här systemet var
att vi hade en patient som uttryckte synpunkter
på hur vi jobbade med maten och vad hon blev
erbjuden. Det ledde till att vi skapade nya rutiner.
Det blev en win-win-situation för både patienterna
och för personalen”, berättar Johanna Forssbeck.
Kristina Wennerström berättar vidare att till
lunch går hon runt med ett lunchkort och frågar
patienterna vad de vill ha till huvudrätt, om de vill
ha råkost, vad de vill dricka och om de vill ha smör
och bröd. Sedan plockar hon i ordning allt, värmer
maten och ställer i brickställen därifrån undersköterskorna hämtar de dukade brickorna.
Det blir mellanmål runt 14.30-tiden. Detta och
alla andra mattider står i den information som
patienterna får när de skrivs in. Men där står det
också att de kan få äta vid andra tidpunkter om de
så önskar.
”Vi hade fasta mattider förut också, men vår
dietist gjorde oss uppmärksamma på att det inte
ska vara mer än 11 timmars dygnsfasta. Tidigare
serverade vi kvällsmålet vid halv sju, och då blev
det mer än 11 timmar, eftersom frukosten serverades vid halv åtta. Så vi har flyttat kvällsfikat så att
det serveras vid åtta, då blir det jämnare fördelat
över dagen”, berättar Johanna Forssbeck.
Alla avdelningar kan köpa dietisttjänster.
Ortopedavdelningens dietist jobbar 15 procent
där och resten av tiden på andra avdelningar.
Johanna Forssbeck berättar om ytterligare några
ändringar som de har infört på avdelningen. ”Vi
har infört att det alltid ska finnas salt och peppar
och en handdesinfektionsduk på brickan. Och vi
frågar patienterna om de vill ha maten upplagd på
tallriken. Vi har alltid en tallrik under matlådan.
Många vill det och då hjälper vi dem att lägga upp
maten. Patienterna pratar också om maten. En
del tycker att den är jättegod, andra tycker inte att
det är så bra med lådorna. Själva kan vi jämföra
med hur det var förut med de stora kantinerna
som vi stod och lade upp mat ifrån. Det såg ju inte
aptitligt ut över huvud taget. Så där har det blivit
en förbättring.”
Det som Johanna Forssbeck tycker är det bästa
med deras måltidsrutiner är tydligheten mot
patienterna. ”Och det är en trygghet för personalen
också, nu vet vi vem som ska göra vad. Det var
otydligt förut.”
Helena Öberg, som arbetar för Sodexo och är
patientservicechef vid Danderyds sjukhus, anser

att det är viktigt att höja statusen kring mat
frågorna. ”Både chefer och personal måste vara
engagerade. Maten och måltidsmiljön är en del av
patienternas välmående och behandling. Det är bra
att fler avdelningar satsar på kostutbildad personal
i avdelningsköken.”
Helena Öberg tycker att det är bra om olika
avdelningar samarbetar och hjälper varandra i
kostfrågor. ”Vi utbyter erfarenheter och jobbar
tillsammans för att ännu fler patienter ska vara
nöjda med måltiderna.”
Hon anser också att det vore bra om avdelningspersonalen gick runt och frågade patienterna
hur maten var. ”Smakade det bra? Det vore bra att
få feedback!”
Therese Berglund påpekar att för en lyckad
måltid är det viktigt med valfriheten och att
man vet vad man äter. När det gäller mediciner
förklarar vårdpersonalen oftast noga vad de är
till för, men alla är inte lika noggranna när de ska
presentera maten. ”Det räcker inte att komma med
brickan, säga ’Var så god’, och sedan gå. Att som
patient inte veta vad som serveras är inte bra för
ens aptit.”
Helena Öberg instämmer. Det är
viktigt att gå runt till alla patienterna på avdelningen,
presentera de olika
maträtterna som
erbjuds och fråga
vilket alternativ
de vill ha. ”Det
är jätteviktigt
för en patient att
få välja maten.
Att det kommer in en trevlig
undersköterska som
frågar vad just jag
vill ha. Det är det man
berättar när man kommer
ut från sjukhuset. Patienten har
kanske gjort sin matbeställning redan dagen innan,
och då fanns det flera rätter att välja mellan. Det
är lätt att glömma vad man har beställt, så det är
jätteviktigt att vårdpersonalen talar om vad som
serveras. Är man dessutom lite äldre, eller kommer
från ett annat land, kanske man inte känner till
alla maträtterna. Hur som helst är det trevligt att få
maten presenterad!”
Therese Berglund lägger till ytterligare en
aspekt: ”Patienten ska inte känna att hon eller han
är till besvär. Maten är ju en del av behandlingen,
äter man inte så tillfrisknar man inte!”
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Pilträdets servicehus
Pilträdets servicehus ligger på Kungsholmen i
centrala Stockholm. I detta kommunala servicehus
finns 115 lägenheter. De som bor här kan få vård
och omsorg dygnet runt. I huset drivs även social
och funktionsuppehållande dagverksamhet.
I huset finns en restaurang och ett kök som
drivs av företaget Sodexo. ”Vi är inte på entreprenad, utan hyr lokalen från fastighetsägaren
och i den ingår restaurangen”, berättar Gun-Britt
Englund, Sodexos platschef vid Pilträdet. Hon
berättar att förutom Pilträdets servicehus, får
även många andra vård- och omsorgsboenden sin
lunch- och middagsmat härifrån. Köket lagar cirka
1 200–1 500 portioner varje dag. Maten packas i
kantiner och transporteras i värmevagnar. I köket
jobbar 15 personer.
Menyn är samma för alla de ställen som köket
levererar mat till. Menyn bestäms av en menykommitté i vilken det sitter personer från Sodexos
huvudkontor, Gun-Britt Englund och två av hennes
kollegor: ”Vi har samma meny för all varm mat
som Sodexo levererar till äldreomsorgen. Sodexos
produktionskök i Märsta, som levererar kyld mat,
har delvis en annorlunda meny.”
I restaurangen finns alltid två alternativ att välja
på till lunch och två alternativ till middag. Man
kan välja mellan traditionell husmanskost och à la
carte. Det finns även sallader och pajer.
Menyn finns att se i restaurangen, men de
boende kan också få veckomenyerna hem till sig.
På restaurangen finns även en monter där matgäs-

Den goda maten av Sveriges Konsumenter 2012

terna kan se dagens måltider.
Gun-Britt Englund berättar att hon träffar sina
kunder regelbundet. Ibland är vårdpersonal med
och ibland även boende och anhöriga.
Vid möten med personal pratas det mycket
om beställningar och rutiner. Gun-Britt Englund
menar att det blir en form av utbildning. Hon har
också hållit särskilda utbildningar, om bland annat
specialkost, för kostombud och sjuksköterskor, och
fått förfrågningar om att prata om måltidsmiljö.
”Men de bästa mötena är egentligen när man träffar de boende”, tycker Gun-Britt Englund. ”När de
är med pratar man mat på ett annat sätt.”
Gun-Britt Englund har jobbat länge inom
branschen och sett att mycket har förändrats. ”Nu
vill de boende faktiskt veta mer om maten och
inte bara önska sig saker. På sistone har de frågat
mycket om fisk – de hänger verkligen med!”. GunBritt Englund har till exempel fått frågor om varför
hennes kök inte serverar vissa fiskarter. ”Då får
jag berätta att vi följer WWF:s rekommendationer
vad gäller vilka fiskar vi ska inte äta, eftersom vissa
arter är utrotningshotade.”
”Men de boende kommer också med önskemål.
Dessutom har de börjat komma ifrån det här att
man ska vara så himla tacksam. De har kommit på
att de har rätt att ställa krav!”
Alla avdelningar har fått en kostpärm där alla
rutiner kring maten finns beskrivna. I pärmen
finns också en blankett för händelse- eller avvikelserapportering. Allt ska rapporteras in och kunden
ska få svar från Sodexo inom två dagar.
Sodexos huvudgrossist är Servera. Detta styrs
av Sodexos centrala upphandling via inköpsavdelningen. Det finns en produktkommitté som
provlagar, testar och plockar ut vilka produkter
de ska ha. Sodexos menyarbete är delat i tre olika
kommittéer: meny-, recept- och smak/produktkommitté. I dessa sitter folk från Sodexos olika kök
och från produktavdelningen.
Genom sina kunder har Sodexo krav på sig att
tillhandahålla en hel del ekologiskt. ”Landstinget
har krav på 25 procent, Stockholms stad 15–16.
Det är egentligen de privata vårdbolagen som inte
har det i sina upphandlingar. Vi ligger någonstans
mellan 17–20 procent per månad ekologiska
inköp”, berättar Gun-Britt Englund.
Köket lagar så mycket mat som möjligt från
grunden. De halvfabrikat som är kvar är köttbullar,
pannkakor och järpar. Att laga dessa anses svårt, i
alla fall med den utrustning man har idag.
Vad gäller klagomål kan de boende till exempel
tycka att det serveras ”fel” rätter, berättar Gun-Britt
Englund. Annars är potatis alltid ett hett ämne.

”Potatis är ett känsligt livsmedel som inte klarar
av långa transporter. Då gäller det att hitta en sort
som klarar av varmhållningen. Om potatisen är
dålig betygsätter man kanske hela måltiden lägre.
Potatis är en viktig komponent och basföda för
många i den här generationen.” Vissa av GunBritt Englunds kunder får färdigkokta potatisar
från köket, medan några avdelningar kokar sina
potatisar själva.
Enligt henne är det överhuvudtaget just potatis
och grönsaker som folk har mest åsikter om:
ifall de är överkokta eller inte tillräckligt kokta.
Köket tycker att grönsakerna helst ska vara lite al
dente, men många kunder vill hellre ha dem lite
överkokta.
Gun-Britt Englund berättar att Sodexo-restauranger numera satsar extra på snyggt material
och inredning i sina matsalar. De jobbar också
med så kallad ”guldkant” på sina restauranger. ”Vi
erbjuder någonting som kunden inte förväntar sig
en helt vanlig vardag. Till exempel kan vi bjuda på
någonting till maten eller så serverar vi en dessert
som vanligtvis inte finns på menyn.”
Odini Nzeribe, som är verksamhetschef vid
servicehuset, berättar att det är väldigt många som
äter på restaurangen, både boende och personal.
De boende bestämmer själva om deras mat ska
lagas hemma hos dem, eller hämtas från restaurang Pilträdet eller någon annan av de närliggande restaurangerna. ”Om en boende inte orkar
komma ner till restaurangen tar personalen upp en
matlåda och serverar maten på den boendes eget
porslin.” För att få hjälp med mat och mathållningen krävs ett biståndsbeslut.
Odini Nzeribe anser att det har skett en förbättring på matkvaliteten och servicen på Pilträdets
restaurang och kök mot vad det var tidigare.
”Många av de boende orkar inte äta en hel portion,
men nu kan de köpa en halvportion för halva
priset. Det kostar 40 kr, vilket är billigt, för det är
fortfarande stora portioner”, säger Odini Nzeribe.
”Nu kan de köpa två halva portioner av två olika
rätter om de vill och äta den andra rätten till middagen. Det är många som gör så”, tillägger han.
De boende kan köpa kuponger om de inte vill
betala för maten med kontanter och inom snar
framtid kommer de även att kunna betala med
kontokort. ”Även detta är en förbättring, eftersom
om man betalar en halv portion med kort så kostar
det bara 40 kr. Som det ska. Men om man köper
med kupong går hela kupongen åt trots att man
köper bara en halv måltid. Och då förlorar man
på det.”
Det görs regelbundna undersökningar om

vad de boende tycker om maten. ”I de centrala
brukarundersökningar som staden gör är det alltid
klagomål kring maten. Men går man direkt till de
enskilda som bor på Pilträdet så är det inte mycket
klagomål”, menar Odini Nzeribe.
Man har nyligen gått ut med en enkät som är
riktad bara till dem som bor i huset. På de enkäter
som köket genomfört tidigare hade alla som besökt
restaurang Pilträdet, dvs. även personer som inte
bor i huset, fått svara.”Nu ville vi ha en enkät som
är riktad enbart till boende på Pilträdet. Vilka
eventuella problem kan vi angripa just här?”
”När enkäten är genomförd tar vi sedan upp
svaren i vårt förtroenderåd. I rådet ingår bland annat förtroendevalda från huset och representanter
för PRO ”, berättar Odini Nzeribe. Även Gun-Britt
Englund brukar bjudas in på förtroenderådets
möten.
Det finns ett kostråd och flera kostombud i huset. Två av kostombuden är utbildade för att jobba
med de fall som är lite mer komplexa, till exempel
när den boende har förlorat aptiten, blivit svagare
eller håller på gå in i en demens. ”När man tappar
aptiten, hur stimulerar man den? Det är frågan
vi måste jobba med”, påpekar Odini Nzeribe.
”Hur ska vi presentera måltiden? Man får prova
olika rätter. Det viktiga är att man får näring. Man
tar till näringsdryck, shakes och soppor för att
få igång aptiten, men det kan vara knepigt ändå.
Vissa lägger av och har ingen aptit. Och man ska
inte tvinga folk att äta. Det finns en gräns mellan
integritet och hur långt man kan gå. Man får helt
enkelt försöka stimulera.”
I huset har de också en kosthörna som kostombuden har byggt. Där finns information om kost
och näring som alla som arbetar i huset kan ta del
av.
Sjuksköterskorna väger de boende och kollar
BMI. ”Om någon tappar vikt, tar vi till näringsdryck, lättuggad mat och sådant. Köket kan ju
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tillaga mat med alla olika konsistenser”, fortsätter
Odini Nzeribe. Köket har också kostdataprogrammet AIVO och kan näringsberäkna alla rätter.
Vissa boende äter för mycket istället. ”När du
flyttar in på ett boende och är över 70–80 år har du
ditt eget sätt att leva och vill äta en viss typ av mat
– som kanske inte är näringsriktig. Och här bor du
ju på ett eget boende, får äta det du vill och tycker
om. Men när personalen uppmärksammar ett
försämrat hälsotillstånd hos någon av de boende
är de viktigt med ett snabbt agerande. Personalen
måste hela tiden bygga upp ett förtroende, och
med kontaktmannaskap och tillit få den boende att
prova på något nytt.”
Odini Nzeribe vill lyfta fram de många olika
matrelaterade aktiviteter som de arrangerar. ”Vi
har pubaftnar, trerättersmiddagar, kräft- och
surströmmingsskivor. Evenemang där man
kombinerar musik och mat. På kräftskivan kom 60
personer. Vi har också fredagsfika då alla pensionärer träffas. Då har man till exempel föreläsningar
och fika med kakor och bullar. Dessutom ordnas
hjärnjympa, utflykter och andra aktiviteter där
maten är en självklar del. Det är en fördel att ha
ett eget kök i huset, för då kan vi ha alla dessa
evenemang. Vi diskuterar med Sodexo och de
planerar maten. Vårdpersonalen tar ner de boende
och ordnar musiken.”
”Vi har också så kallade mat- och baklag”,
fortsätter Odini Nzeribe. ”Dessa drivs av personalen i arbetsterapin. Då lagar de mat ihop med de
boende i arbetsterapins kök. När det kommer tio
herrar kallas det för herrklubben. När det är bara
damer, kallas det för damklubben. 10–15 herrar
samlas i köket, förbereder och lagar maten ihop.
De tar ett glas vin eller vad de nu önskar sig att
dricka. Så äter de ihop och det som blir över får de
ta med sig hem. Baklaget gör likadant. De bakar
tillsammans. Det är också oerhört populärt och
uppskattat. De är lite som studiecirklar. Det är till
och med kö till dessa lag. Även kö till kön. Mat
lagen är ett bra tillfälle att umgås. Och dessutom
äter alla bättre då!”
Odini Nzeribe tillägger: ”Det gäller att fånga
dem som har tröttnat på mat och tycker att det är
tråkigt att äta för att man måste. Då är det stimulerande med miljöombyte.”
Det finns även en frukostklubb som öppnar
klockan 8 på morgnarna. ”Man måste ha fått beviljat biståndsbeslut för att gå på den. Det innebär
att personalen klär på dig, tar med dig ner och
sedan äter du från en liten frukostbuffé med några
andra boende, istället för att äta ensam. Frukosten
serveras och dukas upp trevligt med alla tillbehör,
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som en hotellfrukost. Det är min personal från
arbetsterapin och dagverksamheten som fixar
frukosten, inte Sodexo”, berättar Odini Nzeribe.
Han säger att de är stolta över frukostklubben.
”De boende kommer ner och bryter hemmiljön.
De sitter inte kvar i nattlinnet utan är påklädda när
de kommer ner. Dagen börjar och man får rytm i
det. Mycket med mat är också rytm: att förbränna
och få igång magen på morgnarna.”
Stiftelsen Stora Sköndal
Stora Sköndal är en stiftelse som i mer än 100
år bedrivit olika former av vård, äldreomsorg,
diakoni, rehabilitering och utbildning. Idag är den
huvudsakliga sysselsättningen äldreomsorg och
det finns flera olika boendeformer för äldre som
fått biståndsbeslut: ålderdomshem, sjukhem och
gruppboende för demenssjuka. Sammanlagt finns
cirka 270 platser inom särskilda boenden. Det
finns även neurologavdelning och socialpsykiatri,
med cirka 20 platser på vardera.
Dessutom bor det cirka 200–300 seniorer inom
Stora Sköndals område. ”Flera av dessa kommer
och äter på Stora Sköndals restaurang Magnolia
varje dag”, berättar Helena Blomberg, kostchef vid
Stora Sköndal. Alla är välkomna. Lunchen kostar
80 kronor kontant, 70 kronor med kuponger. Det
är buffé med mat, sallad, måltidsdryck och kaffe.
”Tidigare portionerades maten ut, men sedan
vi byggde om för fyra år sedan får man ta själv”,
berättar hon. Restaurangen har öppet klockan
11.15–16.00 alla dagar utom lördag.
Vid ombyggnationen för fyra år sedan satsades
mycket på inredningen och restaurangen fick
ett nytt, fräscht utseende. Rummet är stort och
ljust med flera meters takhöjd. Olika delar av
restaurangen har skilda möbeltyper och det finns
vackra blommor på borden.”Vi har en person som
kan mycket om dukning och servetter. Hon dukar
jättefint”, berömmer Helena Blomberg.
Stora Sköndals eget produktionskök, som
finns i samma byggnad som restaurang Magnolia,
tillagar lunch- och middagsmat till alla vård- och
omsorgsavdelningar inom stiftelsen. Köket
skickar dagligen ut 33 vagnar med varm mat till
de olika avdelningarna. Maten levereras i kantiner
i värmevagnar. Dessutom skickar köket specerier
till frukost, eftersom den lagas på plats på avdelningarna. Köket levererar också cirka 80 matlådor
via hemtjänsten. De externa kunderna är Saltsjöbadens sjukhus, Ersta sjukhus och Skärholmens
stadsdelsförvaltning.
På de flesta avdelningarna finns det kostombud,
som tillsammans med kökspersonalen träffas

Restaurang Magnolia.
Stora Sköndal, Stockholm.
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Dagens meny, och frukt därtill. Kyrkbyns gästhem,
Stora Sköndal, Stockholm.
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regelbundet och diskuterar maten. Köket och avdelningarna har också tillgång till en dietist. ”Hon
kommer när vi ringer. Vi rådfrågar henne om till
exempel näringsdrycker och om undernäring”,
berättar Helena Blomberg.
Kökspersonalen har hög kompetens. Alla har
kockutbildning, även de som jobbar som biträden.
”Vi har det som krav vid anställning. Vi märker att
det kan brista annars. Man ska kunna mycket om
hygien, metoder och så vidare.” Helena Blomberg
anser att de har en bra mix i personalen vad
gäller ålder och kön. De yngre som kommer från
restaurangskolorna kan många bra metoder och är
duktiga på smaker, livsmedelshygien, husmanskost
och äldremat. Hon nämner också att sju stycken
olika nationaliteter jobbar i köket. ”Men de lyckas
ändå med de svenska smakerna! Dessutom är det
en fördel med blandad personal om vi får fler
invandrare som boende.”
Köket använder sig av kostdataprogrammet
AIVO. All mat är näringsberäknad och recepten
dras ut från AIVO. Helena Blomberg tycker att
dataprogrammet är ett fantastiskt hjälpmedel. Hon
berättar att alla kockarna kan använda programmet. ”Det ska smaka likadant oavsett vem som
lagar maten. Spårbarheten är viktig och de boende
kan få reda på vad som ingår i maten.”
Köket lagar cirka 1 200 portioner per dag. De
lagar två alternativ med kött och fisk samt ett
vegetariskt. Alternativ 1 är husmanskost, alternativ
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2 är ”när och fjärran” och sedan det vegetariska.
Varje rätt kan lagas i fem konsistenser: normalkost,
lättuggat, timbal- och gelékost samt flytande.
Eftersom många boende inte tål eller tycker om
vissa ingredienser, får köket även många beställningar med avvikelser och minuskoster.”Förutom
de rätter som vi anger i menyn finns det säkert
ett tiotal till som vi lagar varje dag”, säger Helena
Blomberg.
Det serveras alltid efterrätt till lunch, ibland
även till middag. De som äter timbalkost får alltid
efterrätt. Enheterna köper även frukt, glass och
kakor via köket.
Man har sjuveckors rullande matsedel. På sommaren har de en annan meny än på vintern. ”Vi
ändrar utifrån helger och traditioner: till midsommar, jul och påsk. Och om en rätt inte är populär
så tar vi bort den”, säger hon.
Helena Blomberg berättar att nästan all mat
lagas från grunden. Tidigare var färsbiffarna halvfabrikat men nu gör köket även dem själva. ”Det är
roligare att se ett bra resultat än att öppna kartonger”, påpekar hon. Endast vissa saker, som köttbullar
och pannkakor samt en del timbaler köps färdiga
från Findus. De flesta timbalerna tillagas i köket.
”Vi gör egna timbaler, kryddar och färgsätter dem.
Vi jobbar mycket med färger, till exempel karamellfärger. Röd färg på korvtimbalen, bara några
droppar. På grönsakstimbalen kan vi använda
broccoli blandad med morot, så att det blir lite
melerat.” Helena Blomberg förfasar sig över mixad
mat: ”Det är inte fräscht. Att mixa karré med sås
ser ju bara äckligt ut. Vi jobbar med timbalerna i
stället. Inga mixerstavar här! Maten ska inte bara
smaka gott, den ska se god ut också.”
Råvarornas kvalitet är viktig. ”Vi tittar mycket
på kvaliteten, vill ha ekologiskt och närodlat. Vår
grönsakshandlare har mycket ekologiskt. Mejeriprodukter och kaffe är också ekologiska. Alla rotfrukter och all potatis samt sallad får vi närodlat.
Vi har olika leverantörer, jag får bestämma vilka
jag vill ha. Men vi vill inte ha så många leverantörer. Vi är miljöcertifierade enligt ISO och tänker på
det. Det ska inte köra för många lastbilar här!”
Helena Blomberg säger att hon satsar mycket på
personalens kompetensutveckling och att de gärna
tar hjälp av utomstående specialister. Kökspersonalen har till exempel varit på konditorkurs, samt
på kursen ”Laga mat för många” med Årets kock
Tommy Myllymäki. Det har också ordnats föreläsningar för vårdpersonalen om specialkoster. Man
har även ett bra samarbete med Stockholms stads
äldreförvaltning som har hållit utbildningar om
bland annat diabeteskost.

Helena Blomberg upplever att de flesta boende
och även personalen är nöjda med maten. Köket
har fått bra betyg på de enkäter som restauranggästerna svarat på.
Enligt Helena Blomberg är det bästa med deras
mat kreativiteten. ”Och bra råvaror och bra kvalitet. Det är roligt att jobba då”, tillägger hon. Det
är viktigt att laga mycket mat från grunden. ”När
jag började här var det mycket halvfabrikat. Sedan
började vi laga mer själva och det blev godare. Visst
tar det lite extra tid, men det är också roligare. I går
stekte vi 45 kg lax. Det går bra, kockarna står och
pratar och lyssnar på musik.”
Helena Blomberg vill poängtera att det är
betydelsefullt med en restaurang i anslutning till
äldreboenden. Trots att man bor på en avdelning
kan man då ibland äta på restaurangen, och kanske
ta med sina anhöriga.
Hon berättar att ibland ordnar köket kalas. Det
kan vara en surströmmingsskiva eller en asiatisk
vecka. ”Seniorerna har sin herrklubb och damklubb, trivselmiddagar, Wienervals och så vidare.
De är mycket aktiva”, säger Helena Blomberg. Hon
tillägger att restaurangen har vinrättigheter och de
som vill kan köpa vin på festerna.
Kyrkbyns gästhem är ett av de särskilda boendena inom Stora Sköndal. Pasi Ollila, enhetschef
vid Kyrkbyn, berättar att här bor personer med
blandat vårdbehov. Vissa klarar sig nästan själva,
andra behöver mycket hjälp.
Vi besöker en avdelning där det finns två
mindre matrum intill varandra. Köket finns i ett av
rummen. De boende som behöver mer tillsyn och
hjälp sitter i köket, där de är närmare personalen.
I det andra rummet äter de boende som klarar sig
bättre själva. ”Vissa vill dessutom äta hemma hos
sig”, tillägger sjuksköterskan Johanna Andersson.
Pasi Ollila berättar att de har tre olika gruppboenden med sammanlagt 30 personer. ”Det är
olika typer av grupper eftersom de boende och
situationerna ändras konstant. En trappa ner har
vi boende som är lite piggare, då är även matsalen
annorlunda. Där sitter nästan alla vid samma bord.
Eftersom behoven vid matsituationen ändras med
tiden är det bra att kunna möblera om när det
behövs.”
Vi går runt och tittar på avdelningarna. Det
finns många fina gamla möbler och de flesta utrymmen (kök, matsal och korridorer) har tapeter
på väggarna. Det ger ett hemtrevligt intryck.
De är alltid minst två personal per grupp vid
lunchtid. ”På vardagar har vi också en sjunde
person som befinner sig vid den måltid där det
behövs som mest, till exempel där man har flest

matningar”, säger Pasi Ollila.
Frukost serveras från klockan 7.30 till 10 på
morgnarna. ”Eller egentligen när man vill”, säger
Johanna Andersson. ”Alla får sova så länge de vill.
Man får äta frukost i sitt rum eller i matsalen.
Mycket är individanpassat.”
Johanna Andersson och Pasi Ollila påpekar att
de tre grupperna jobbar väldigt olika, eftersom de
ändrar sina arbetssätt enligt de boendes behov. ”En
trappa ner vill de flesta äta frukost i rummen, och
får den på brickor. Bara två personer äter frukost
i matsalen, men lunch äter alla där”, berättar
Johanna Andersson. ”På den här avdelningen har
vi ’drop-in’. Frukostvagnen är dukad med det som
folk vill ha. Det finns bland annat ägg, ost, skinka,
gröt, välling och yoghurt. Allt lagas på avdelningen.
Vi har också alltid kaffe i termosen och de som kan
tar själva en kopp när de vill. Och så finns det även
kakor till.”
Lunch är klockan 12 och middag 16.30. De
boende får välja om de vill ha potatis, potatismos,
ris eller pasta till maten. På vissa avdelningar, som
den vi besöker, kokas potatisen på plats. Några
avdelningar beställer färdigkokt potatis från det
stora köket. Johanna Andersson nämner att de
flesta boende vill äta potatis då det är lättare att äta
än ris.
Maten kostar 130 kronor/dygn per boende. Pasi
Ollila tillägger att de dagar de boende inte är här,
till exempel när de är på en resa eller på sjukhus,
betalar de självfallet inte för maten.
”Vi har en person i varje grupp som sköter

Det är viktigt att
matgästen får
bestämma sin egen
plats vid bordet.
Kyrkbyns gästhem,
Stora Sköndal,
Stockholm.
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matbeställningarna”, berättar Johanna Andersson.
Alla boende får var sin matsedel en vecka innan
beställningen görs och då frågar personalen vad de
vill äta och dricka. Tack vare AIVO-systemet kan vi
även göra en beställning, eller ändringar i beställningen, varje dag om det skulle behövas.”
Pasi Ollila säger att det varierar hur mycket
hjälp de boende behöver för att välja maträtterna.
Johanna Andersson fortsätter: ”Målsättningen är
att alla får välja själva. Sedan är det klart att man
har olika förutsättningar. De boende som inte
har matallergier eller besvär, till exempel dåliga
tänder eller svårt att svälja, kan ju välja fritt från
matsedeln som de vill. Men har man svårt med
sväljförmågan blir man erbjuden timbalkost eller
liknande. Allting utgår från de boende och deras
förmåga.” Johanna Andersson berättar att ibland
går inte viljan och förmågan ihop. Till exempel
har de en dam som vill äta vanlig mat så länge det
bara går, trots att hon egentligen skulle behöva
sondmatning.
Matåtgången kan variera väldigt mycket. Ibland
går allting åt, ibland blir det över. Ibland glömmer
några vad de har valt för mat. ”Då vill de kanske ha
en annan rätt istället, speciellt om de tycker att den
ser godare ut.”
Pasi Ollila påpekar att det är ett ganska vanligt
problem att de boende på demensavdelningar
glömmer vad de har beställt för mat.”Men vi vill
ändå att man ska få välja, med motiveringen att
just den stunden är väldigt viktig för den personen.
Det är en typ av aktivitet. Att man känner i rygg-

Maten på restaurang Magnolia
serveras som buffé.
Mycket av råvarorna
är ekologiska och
närproducerade.
Stora Sköndal,
Stockholm.
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märgen att man får välja själv. Men sedan just när
maten kommer, då kan det bli lite problematiskt.
Personalen känner dock ofta de boende så väl, att
de vet ganska bra vad de tycker om.”
Personalen bakar ofta. Utanför huset har de
många äppelträd, så de kan plocka äpplen och
baka äppelpajer. ”Sedan beställer vi mycket vispgrädde och vispar till efterrätter. Vi har tur att vi
har personal som är duktiga på att baka”, tillägger
Johanna Andersson. Pasi Ollila berättar att de tänker också börja jobba mera med egna näringsbomber, för att få ner antalet färdiga näringsdrycker:
”Det är bra om de boende får något trevligare än
ett sugrör i munnen.”
Pasi Ollila vill framhäva att det som är bra med
Kyrkbyns måltider är att personalen kan ändra
sitt arbetssätt och sina rutiner, vad gäller både
omvårdnad och mat, utifrån boendegruppernas
behov. ”Hela avdelningen kanske måste göra
ändringar så att det blir så bra som möjligt för just
den gruppen. Vi är väldigt flexibla. Ett tag kanske
allt flyter automatiskt, men sedan börjar det hacka
någonstans och då löser vi det tillsammans.” Pasi
Ollila berättar att de ibland kan anpassa arbetstiderna. Till exempel behövdes mera personal på
en avdelning under tidiga morgnar. Då ändrades
arbetsschemat under en begränsad period så att
flera började tidigare.
Johanna Andersson vill också poängtera att
egentligen är allting individanpassat. Man får äta
frukost när man vill och man kan få ”kvällsmacka”
mitt i natten om man vill.

Sophiahemmets sjukhus
Sophiahemmet i Stockholm är ett av Sveriges
äldsta privata sjukhus. Här finns två vårdavdelningar. På den ena avdelningen har man 20
vårdplatser och på den andra 12.
Maten lagas av företaget Sabis som driver köket
och restaurangen vid Sophiahemmet. ”Ända fram
till i våras hade vi ett eget kök med egna kockar
och kökschef ”, berättar Eva Malmqvist som är
chefssjuksköterska på vårdavdelningen.”Men det
blev för dyrt till slut. Kockar från vårt kök gick
dock över till Sabis kök. Så maten är ungefär
densamma som förut – kanske till och med bättre.”
Maten kommer från köket i kantiner i en
värmevagn. ”Maten är alltid jättevarm och nylagad.
Det är ju bara en liten sträcka som den transporteras”, säger Eva Malmqvist och fortsätter, ”Vi gör
alltid temperaturmätning på maten innan vi börjar
servera den. Och vi har aldrig haft magsjuka här!”
Vårdpersonalen lägger upp maten på tallrikar
och brickor. Patienterna kan välja portionsstorlek
och få mer mat om de vill. Vårdpersonalen gör
avdelningens matbeställning varje dag. ”Eftersom
Sabis även lagar vår personallunch finns det nu
flera rätter att välja emellan än när vi hade köket
själva. Förut var det ungefär samma mat som kom
var fjärde vecka. Nu finns det större variation”,
säger Eva Malmqvist. Patienter kan dock inte välja
mellan olika rätter, utan de får en rätt till lunch och
en till middag. Till middagen serveras det efterrätt.
Alla specialkoster som behövs finns, plus önskekost. ”Vi har ibland medicinpatienter som ligger
hos oss en längre tid och de kan ha önskekost. Fast
egentligen kan vem som helst få det. Om en patient
vill ha GI-kost eller annat, så ordnar vi det. Vi hade
en patient som ville ha engelsk frukost med bacon
och ägg och allt. Det var inga problem.” Just idag
har någon önskat räksallad till lunch. När vi frågar
Eva Malmqvist om hon tror att man skulle kunna
få till exempel helt ekologisk önskekost, svarar hon
att det säkert skulle gå. ”Vi kan ju beställa många
ekologiska livsmedel till avdelningsköken också.”
Varorna beställs via Sabis.
På varje avdelning finns en tavla där veckans
meny presenteras. Dessutom delas matsedeln ut till
alla patientrum.
Frukost serveras klockan 7–8, lunch 11.30 och
middag 16.30. Om man vill ha en smörgås eller
något annat att äta utanför de fasta mattiderna
så får man det. ”Här får man mat när man vill. Vi
har alla tillbehör i avdelningsköket: kaffe, kakor,
smörgås m m. Det är bara att fråga så får man det.
Jag tycker att man ska äta när man är sugen!”
Hon berättar också att patienter som opereras

Man ska
äta när
man är
sugen!”

Ögat betyder lika mycket som smaken för att maten
ska vara god. Sophiahemmets sjukhus, Stockholm.

kommer upp så sent att de missar middagen och
måste därför få smörgåsar eller något annat att äta
på kvällen. Idag är det till exempel endast sex patienter som äter lunch. De andra är på operation.
Patienterna kan välja att äta ute i dagrummet
om de vill. Men eftersom vårdtiderna här är korta
(1–2 dygn) och många patienter är nyopererade,
vill de flesta vara i fred och äta i sina rum.
Vid högtider har de specialmeny, till exempel
jul- och påsktallrik. Patienterna har också möjlighet att köpa och dricka alkohol på avdelningen om
de så önskar. Först måste dock läkaren tillfrågas
och ge sitt godkännande.
När jag frågar om vårdpersonalen kan påverka
matsedeln, svarar Eva Malmqvist att de inom
kort kommer att börja med matråd. Vid dessa
matrådsmöten kommer vårdpersonalen att träffa
representanter för köket och kan vidarebefordra
patienters åsikter och påverka den vägen. På varje
avdelning har de kostansvariga, och det är framför
allt dessa personer som kommer att medverka i det
framtida matrådet.
För att ta reda på hur nöjda patienterna är med
Sophiahemmet får alla en enkät att fylla i. Här
finns bland annat en fråga om maten. Enligt Eva
Malmqvist är svarsfrekvensen hela 87 procent och
svaren ligger på en nöjdhet mellan 93–97 procent
på alla frågor. Hon tillägger att de får i princip bara
tacksamma kommentarer om maten.
Eva Malmqvist tror att det som gör att alla
är så nöjda med maten framför allt är ”ögat” –
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maten ser god ut och serveras på ett snyggt sätt.
”Nöjdheten beror nog mycket på silverkupoler och
persiljekvisten på maten. Vi tänker också på att
inte lägga upp för stora portioner. För mår man
lite illa vill man inte ha en jätteportion. Och man
kan faktiskt få mer mat senare om man vill.”
Om någon av patienterna har frågor om matens
innehåll, till exempel om den innehåller paprika
eller ett visst e-nummer, kan personalen ringa till
köket och fråga. Man har en tät och bra kontakt
med köket överhuvudtaget. ”Är det något så säger
vi till kökspersonalen. Vi träffar ju dem dagligen!”
Det slängs en del mat och flera i personalen
önskar att man kunde källsortera även matresterna. Men att det slängs mat beror enligt Eva
Malmqvist framför allt på att patienter är nyopererade och mår illa. ”Det är det som påverkar mest,
inte matkvaliteten.”
Eva Malmqvist har jobbat många år i landstinget och kan se att det finns skillnader jämfört
med Sophiahemmet. På Sophiahemmet har man
det där ”lilla extra”. Till exempel är efterrätterna
finare än på landstinget, tycker hon.
”Här har vi förutsättningarna för att kunna
göra vackra dukningar. Vi har en duk på brickan
under tallriken, porslinet är fint med Sophiahemmets emblem, vi har små kannor för juice och
karaffer för vin. Det finns små te- och kaffekannor
och efterrätterna serveras i efterrättsskålar. Vi
torkar tallrikskanter och gör sådana små saker som
gör skillnad”.
För några år sedan serverades det även förrätt
till lunch. Eva tycker att det vore roligt om de
kunde börja med förrätterna igen. ”Det var väldigt
uppskattat hos patienterna. Det var liksom ännu

Den goda maten av Sveriges Konsumenter 2012

mera extra”, berättar Eva Malmqvist.
Hon tror att de har lite mera tid, än personalen på landstinget, att fråga patienterna vad de
verkligen vill ha. ”Vi har dock yngre och friskare
patienter. Det är nog svårare när man jobbar
inom äldrevården, att veta vad de äldre vill ha alla
gånger.” Hon tillägger: ”Men vi lägger ner mycket
tid på att verkligen lyssna på patienterna.”
Vid besöket på vårdavdelningen får vi se hur
personalen lägger upp lunchmaten. Det dukas upp
brickor med salsnummer på och matens temperatur mäts. ”Matens temperatur får inte vara under
65 grader när man börjar servera den”, påpekar
Eva Malmqvist. Dagens lunch är fiskgryta och
mätningen visar cirka 90 grader.
Förutom det fina porslinet och serveringsfaten
lägger vi märke till golvet på avdelningen. Det är
laminat men ser ut som parkett. Sjukhusmiljön
känns med ens mycket trevligare.
Brommagården
Brommagården är ett vård- och omsorgsboende
med 36 lägenheter. Av dessa är 15 demensplatser.
Här drivs även dagvård med inriktning på demens.
Verksamheten drivs av Stockholms stad.
Brommagården byggdes 1993. Då fanns ett
mottagningskök, men stadsdelsnämnden tog ett
beslut om att göra om detta till ett tillagningskök
2007. I detta kök tillagas nu huvudmåltiderna,
lunch och middag.
”Maten är jätteuppskattad”, berättar Taina
Huhtala, enhetschef på Brommagården sedan
2003. Hon påpekar att de har ett kök, men ingen
restaurang. Varje avdelning har eget kök, likaså
dagverksamheten.
Frukost serveras på avdelningarna allt eftersom
de boende kommer upp. En del går upp och
äter frukost i morgonrocken, andra vill göra sig
i ordning innan, säger Taina Huhtala. Lunch är
klockan 13 och middag 17.30. Det serveras också
förmiddags- och eftermiddagsfika, samt kvällsmat
med mackor.
På avdelningarna används karottsystem vid servering. ”Vi lägger upp maten i karotter för att det
ska bli en aktiv situation – funktionsbevarande i
vardagen”, förklarar Taina Huhtala. De har också
pedagogiska måltider, då personalen sitter med
vid varje bord. ”Maten är ju dagens höjdpunkt för
många och det finns verkligen tillfällen till funktionsbevarande där. Måltiden kan ta längre tid,
men de boende äter bättre. Vi hade tidigare, innan
vi införde karottsystemet, en boende som åt väldigt
dåligt. När hon fick en portion framställd framför sig tappade hon aptiten. Men när vi införde

karottsystemet så tog hon en halv potatis och en
köttbulle. Det tyckte hon var en portion som var
lagom för henne. Och hon tog om tio gånger! Hon
kunde äta tio köttbullar och tio halva potatisar –
det tog lång tid, men hon åt.” Taina Huhtala vill
poängtera hur viktigt det är att kunna påverka sin
egen situation, när det till exempel handlar om att
kunna bestämma över den portionsstorlek som
man finner aptitlig.
De boende kan välja att äta i avdelningens
matsal eller i sitt eget rum. Om man äter i sitt eget
rum, serveras maten på en bricka.
På vissa enheter finns det matbord även i
avdelningens vardagsrum. Det är viktigt att
kunna möblera om och ha flexibilitet. ”Bara för
att man är gammal behöver inte betyda att man
ska tvingas att vara med varandra. Alla trivs inte
ihop. Man måste kunna ha flexibilitet för att
kunna lösa situationer som uppstår”, menar Taina
Huhtala . Hon säger att de pratar mycket om detta
med personalen också. Hon vill också poängtera
personalens betydelse: ”Det man verkligen behöver
är personal så att man aktivt kan jobba med
vardagssituationerna.”
Till lunch och middag serveras endast en rätt.
Men det är så de boende vill ha det, berättar Taina
Huhtala. De har matrådsmöten fyra gånger per
år och varje enhet är representerad av minst två
boende. ”Då diskuterar vi mycket kring maten,
sammansättningen och om de vill ha två rätter att välja på. Men alla säger nej. De vill hellre
att vi satsar på matens kvalitet”, säger hon, men
poängterar att de kontinuerligt tar upp detta, ifall
de boende skulle ändra sig och vill ha mer att välja
på. När menyn går ut till avdelningarna i förväg
vet personalen i allmänhet vad de boende tycker
om. Är det fisksoppa så vet de vem som inte vill
ha fisksoppa, då måste köket göra en annan soppa
till den personen. Detta gör också att de boende
upplever att de har fler rätter att välja mellan.
Kokerskan Anneli Jussila har huvudansvaret
i köket. Tillsammans med sina två kollegor
planerar hon menyn. Taina Huhtala berättar att
den planeras mycket utifrån årstiderna, men
också utifrån dagspriserna. Leverantörerna är
de som upphandlats av Stockholms stad: Servera, Menigo och Dafgårds. Arla kommer med
mejeriprodukter.
I Stockholms stads miljöprogram 2008–2011
står det att andelen ekologiska livsmedel som
staden köper in ska vara minst 15 procent. Enligt
Taina Huhtala är Brommagården uppe på cirka
20 procent idag, men det går inte att öka hur lätt
som helst, eftersom de måste ta hänsyn även till

kostnaderna. På frågan om någon av de boende
bryr sig om matens ekologi och ursprung, svarar
hon att det gör de inte.
Brommagården gör inte näringsberäkningar av
rätterna varje dag. ”I början när vi öppnade köket
hade vi hjälp av en dietist som näringsberäknade
grundmenyerna. Men det är mycket smör och
grädde i allting. Sedan gör vi ju kontinuerliga mätningar av tiden för nattfasta, och väger de boende
och beräknar BMI. Detta kollar vi fyra gånger per
år”, säger Taina Huhtala och tillägger att de som
har flyttat hemifrån till Brommagården brukar gå
upp i vikt.
”Men om någon går ner i vikt eller har svårt att
äta kan vi komplettera maten med näringsdrycker”,
säger hon.
Brommagården har inte många boende som
har specialkost. ”Endast några diabetiker och några
med passerad kost. Men ingen E-kost ”, säger Taina
Huhtala. Just nu har de inte heller någon med
matallergi eller intolerans. Men om det kommer någon sådan person kan de anpassa maten
efter det. Taina tillägger att av och till har de haft
vegetarianer som bott hos dem och det har alltid
fungerat bra att tillaga vegetariska rätter.
Det är en stor fördel att ha ett eget kök i huset,
anser Taina Huhtala. Det underlättar planeringen
och kommunikationen enormt. ”Och de boende

Snart dags för
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”Smakar det bra?”
Pedagogisk måltid
på Brommagården,
Stockholm.

tycker väldigt bra om maten! Vi intervjuade alla
förra året och då var det 100 procent som tyckte
om maten! Sedan hade vi en brukarundersökning,
då tillfrågades inte alla, men av dem som var med i
undersökningen, var det 92 procent som tyckte om
maten.”
Man har inte så mycket matsvinn. De diskuterar
ju vid matrådsmöten vad de boende vill äta. Så det
mesta som tillgas och serveras går åt. ”Ibland om vi
provar någon ny rätt som inte blir populär kan det
bli över, men annars slängs det ganska lite.”
Taina Huhtala rekommenderar matråd. Man lär
sig mycket där, anser hon. Därför är hon även med
själv. ”Vi är två boende per enhet, alla kokerskor
och så jag. Då får vi synpunkter också om måltidssituationen på enheterna, något vi kunde göra
annorlunda. En dam framförde till exempel att de
ville ha fler olika sorters grönsaker i salladen och
då införde vi mer variation där.”
Taina Huhtala försöker även då och då att vara
med vid en måltid på någon av avdelningarna.
Då kan hon få synpunkter om maten från både
personal och de boende. Om maten är riktigt god,
behöver variationen kanske inte vara jättestor.
”När vi pratar om vilka maträtter de boende
saknar i matsedeln så kan de säga till exempel
’ärtsoppa’ även om de har fått det alldeles nyss.
Och om vi påtalar det kan de säga: ’Men det kan
vi ha varje vecka.’ Det är en bra bekräftelse för
kokerskan!”
Personalen på Brommagården får kompetensutveckling i kostfrågor och har haft utbildning i
livsmedelshygien. Taina Huhtala berättar vidare att
de har tillsammans med stadsdelens kostekonom

planerar att hålla en utbildning som handlar om
svensk mat. ”Eftersom 50 procent av personalen
är av utländsk härkomst vill många veta mer om
svenska mattraditioner. Man vet inte alltid hur
man ska agera när det är bufféer eller surströmmingsfest till exempel, hur de ska lägga upp
maten ”, säger hon och fortsätter: ”I kväll då vi ska
kräftskiva och har lassat in torrvaror och annat till
avdelningarna, har personalen frågat om det finns
någon ’guidebok’ om hur de ska lägga upp maten.
Så kokerskan Anneli håller på att skriva en sådan
nu. Västerbottenspajen ska komma till kräftorna
och inte till kaffet!”.
Det ordnas många olika matrelaterade aktiviteter på Brommagården: äppelfest med must och paj
som är gjorda av äpplen från den egna trädgården,
surströmmingsfest, kräftskiva, påsk-, midsommar- och julfest, glöggmingel och svampvecka.
Man har ett aktivitetsråd som planerar alla stora
arrangemang. ”Då kan vi prova olika saker och se
om det blir lyckat. Vår midsommarfest började i
ganska liten skala, sedan har den blivit bara större
och större.”
Taina Huhtala berättar att i början av augusti
hade de en grillfest utomhus. De hade en ny grill
och grillade korv, hade potatissallad till och gräddade till och med pannkakor på grillen. ”Det var ju
inga märkvärdigheter, men de boende pratar fortfarande om grillfesten och frågar om vi inte ska ha
en ny”, säger Taina Huhtala. ”Det behövs egentligen
inte så märkvärdiga saker. Det behöver inte vara
entrecote för att det ska bli en höjdpunkt. Man
måste hitta möjligheterna och pröva idéerna.”

Provsmakning i Stockholm
Provsmakningen gjordes den 23 augusti 2011 på
Sveriges Konsumenters kansli. Lunchmat transporterades till lokalen från sju olika ställen:
1) Danderyds sjukhus, maten tillagad av Sodexos
kök i Märsta
2) Stora Sköndal, maten tillagad i deras eget kök
3) Väderkvarnen, maten tillagad av SFAB
4) Sophiahemmet, maten tillagad av Sabis
5) Pilträdets servicehus, maten tillagad av Sodexos
kök vid Pilträdets servicehus
6) Danvikshem, maten tillagad i deras eget kök
7) Brommagården, maten tillagad i deras eget kök
Maten levererades varm från sex av de sju
ställena. Från en institution (nr 1) levererades mat
som värmdes upp i mikrovågsugnar i kansliets
kök. Två av institutionerna var tveksamma till att
transportera mat till provsmakningen. Som orsak
angavs att deras mat helst skulle ätas inom en
halvtimme från tillagningen.
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Ekokocken Ulrika Brydling. En av dem som bedömde
maten i Stockholm.

Från sex av de sju institutionerna levererades två
olika maträtter: sju portioner av dagens rätt samt
två portioner av en vegetarisk rätt. Sex panelmedlemmar provsmakade dagens rätt och två panelmedlemmar provsmakade den vegetariska rätten.
Från ett ställe levererades endast dagens rätt.
Eftersom maten levererades varm fanns ett
leveransschema enligt vilken maträtterna ankom
med cirka en halvtimmes mellanrum. Provsmakningen börjades klockan 9 och avslutades cirka 13.
Panelen bestod av följande personer:
Ulrika Brydling, frilansande eko-kock och
sommelier
Louise Ekström, kommunikationsansvarig,
Sveriges Konsumenter
Anders Holmestig, kommunikationschef, LRF
Guy Lööv, socialpolitisk ombudsman, PRO
Tiina Rantanen, projektledare, Sveriges
Konsumenter
Anne Sihlén, kock, Sällskapet Vänner till Pauvres
Honteux
Anna Sjögren, kostekonom och frilansjournalist
Åsa Öström, docent i måltidskunskap, Örebro
universitet.
Smakpanelens bedömning
Efter provsmakningen av varje maträtt fyllde alla
i panelen var sitt protokoll där maten bedömdes.

Panelen bedömde utseende, måltidskomposition,
doft och smak samt konsistens. Lägsta möjliga
betyg var 1 och högsta 6. Under tiden protokollet
fylldes i fick panelmedlemmarna inte diskutera
maten med varandra. Efter avslutad bedömning
följde en allmän diskussion.
Bedömningen redovisas dels som några
negativa och positiva kommentarer, dels som
medelbetyg för varje rätt.
Till skillnad från de provsmakningar som
genomfördes på plats på sjukhus och särskilda
boenden, har vi vid denna gemensamma provsmakning valt att ange även sifferbetyg. Detta
eftersom panelmedlemmarna här bedömde de
olika maträtterna vid ett och samma tillfälle, och
därmed hade samma förutsättningar vid varje
bedömning.
Det som drog ner betyget på flera av rätterna
var att det var för mycket sås på portionen, vilket
gjorde att det var svårt att särskilja komponenterna. Även konsistensen på de olika komponenterna
fick kritik från flera panelmedlemmar. Exempelvis
kunde moset upplevas som för löst eller potatisen
för hård. Värt att notera är att en och samma rätt
kunde få både positiv och negativ kritik på samma
punkter. De vegetariska rätterna fick högre betyg
överlag.
Danderyds sjukhus/Sodexo
Dagens rätt: Kyckling i currysås med mango
chutney, basmatiris, brysselkål och morötter.
Kycklingrätten fick godkänt för utseendet. Den
var aptitlig och färggrann, om än lite tråkig. Currydoften ansågs god. Såsen var inte lika populär: den
smakade inte mycket och var för tjock. Kycklingen
ansågs ha ”okej smak” och vara ”saftig och mör”,
medan någon tyckte den var ”som en skosula”.
Medelbetyg 2,5.
Vegetariskt: Falafel i krämig tomatsås med
fullkornsris, fetaost och grönsaksblandning.
Höga poäng bland annat för fina färger och
god smak. ”Mycket trevligt första intryck och god
kryddning på såsen”. Men doften upplevdes som
svag och det önskades lite mer salt, framför allt i
riset. Medelbetyg 5.
Stora Sköndal/eget kök
Dagens rätt: stekt fiskfilé, remouladsås, potatismos.
Flera tyckte att fisken hade fin stekyta och bra
konsistens. ”Komponenterna är separerade och
det ser prydligt ut.” Det efterfrågades dock lite mer
färger på portionen. Några ansåg att det fattades
sälta och att grönsakerna var överkokta. ”En bra
måltid. Om den hade serverats på en porslinstallrik
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Rätten fick beröm för bland annat bra komposition och lagom mycket sås så att man såg alla
komponenterna. Potatismoset ansågs lite för löst.
Det allmänna intrycket var ”kreativt och smakfullt.
Riktigt god måltid”. Medelbetyg 5.

Vid Stockholms
panelens prov
smakning serverades
maten mestadels på
detta sätt.

hade den varit perfekt.” Medelbetyg 3,5.
Vegetariskt: rotfruktsgryta med linser.
”Okej vardagsmat.” Grytan ansågs bra kryddad,
men det fanns för mycket sås i portionen och för
lite salt i riset samt för lite grönsaker.
Medelbetyg 4,5.
Väderkvarnen/SFAB
Dagens rätt: sparrisfylld fiskroulad med örtsås och
kokt potatis.
Flera tyckte att det var för mycket sås och att
portionen var färglös trots persiljekvisten.”God
knaprig sparris – men sparris i augusti?”, var en av
kommentarerna. Fisken hade bra konsistens och
smakade okej. Såsen drog ner betyget för många.
Medelbetyg 3,5.
Vegetariskt: rotfruktsbiff, morot, potatis, kålrot,
ägg, örtkrydda.
Överlag högt betyg: ”Gillar persiljekvisten
och färgen på biffarna.” Potatis lagom kokt, men
biffarna kunde vara mer knapriga”. ”Riktigt god,
välkomponerad och bra kryddat.” ”Snyggt, trots att
maten är i en plastlåda”. Medelbetyg 5,5.
Sophiahemmet/Sabis
Dagens rätt: frikadeller med tomatsås och
potatisstomp.
Några av de positiva kommentarerna var:
”goda dofter av tomat och örter”, ”färgmässigt och
innehållsmässigt okej”, ”kryddigt och smakrikt”
och ”fräsch sallad och hemmagjord dressing”. Flera
tyckte att det var för mycket och för löst potatismos,
vilket gjorde att hela portionen såg ”rinnig” ut.
Medelbetyg 4.
Vegetariskt: panerad brieost, tomatsås, potatismos och sallad.
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Pilträdets servicehus/Sodexo
Dagens rätt: stekt saltsill med löksås, kokt potatis
och brytbönor.
Många tyckte att det var så mycket sås att man
inte såg de olika komponenterna och att portionen
var färglös och utan doft. ”Acceptabel men lite
trist.” Medelbetyg 2.
Vegetariskt: vegetarisk risotto med tomatsås och
marinerade bönor.
Smaken bedömdes som bättre än portionens
utseende. Den var ”välkryddad med god eftersmak”. Det fanns ”en bra mix av färger, men det
lilla extra saknades”. Det ansågs också att det
var för mycket sås, och att det fattades ”något”
då det bara var sås, ris och grönsaker.
Medelbetyg 3,5.
Danvikshem/eget kök
Dagens rätt: lammfärsbiff, tomatsås, ris och
romanabönor.
Flera tyckte om såsen för att den hade ”god
smak och bra kryddning”. Rätten fick också beröm
för att den var ”snyggt uppdelat i tre fack i matlådan” och för att ”biffarna hade tydlig lammsmak”.
Färgblandningen ansågs som ”något fantasilös”.
Några ansåg att sockerärtorna var för mjuka och
att det inte fanns så mycket dofter. Någon annan
tyckte att det doftade gott av lammfärs och kryddor.
Medelbetyg 3,5.
Vegetariskt: bulgurrisotto, kall sås och
romanabönor.
Rätten fick positiva kommentarer för att ”alla
tillbehören fanns” och att det var ”fint med persiljan över, rivna morötter och sallad”. En person
skrev att ”maten var god och tillbehören bra,
men hade velat ha mer kryddor”. Även matdoften
ansågs lite svag. Medelbetyg 4.
Brommagården/eget kök
Dagens rätt: dillkött, potatis och morotsblandning.
Maten fick positiv kritik på flera punkter,
bland annat: ”bra måltid i alla kategorier”, ”god
och mycket mat”, ”doftar riktigt gott” och ”klassisk
husmanskost med bra komposition”. Några ansåg
dock att grönsakerna var lite för lite salta och
att ”såsen för dillkött var för mörk”, men att ”de
vackra morötterna lyste upp”. Medelbetyg 5.
Vegetariskt: ingen vegetarisk rätt.

Önskemål och utmaningar
I detta avsnitt samlas en del synpunkter och önskemål som framfördes av flera av de intervjuade
personerna, samt utmaningar som de intervjuade
ville framföra anonymt.

Om upphandling
Flera personer säger att de önskar att större andel
av de inköpta livsmedlen skulle vara ekologiska.
Som ett hinder för detta nämns att det inte finns
tillräckligt med pengar i budgeten för att köpa fler
ekologiska varor, som ofta är dyrare än konventionella produkter. Vissa upplever att den upphandlade leverantören inte kan erbjuda tillräckligt brett
sortiment.
De flesta skulle gärna vilja köpa flera lokal- eller
närproducerade livsmedel, men är också medvetna
om att sådana krav inte går att ställa vid offentlig
upphandling.
Personal på några mindre äldreboenden
önskar att livsmedelsförpackningarna, som de
måste köpa in via upphandlade leverantörer,
skulle vara mindre. På grund av framför allt
platsbrist önskar de att de kunde köpa normala
konsumentförpackningar istället för de stora
industriförpackningarna.
Livsmedelsupphandlingar anses allmänt som
mycket tidskrävande och krångliga att genomföra.

Flera tycker att upphandlare ofta tar hänsyn till
bara priset och inte betonar kvaliteten tillräckligt.
”De bör vara mer noggranna med kvaliteten på
maten som de köper in. Till exempel om man köper
billigt kött, med mycket brosk och benbitar i, kan
de äldre inte äta det.” Bristen på tid framhävs som
en orsak varför upphandlingarna inte alltid blir så
detaljerade som man skulle vilja.
”Det skulle vara bra att ha med personal ’ från
golvet’ vid upphandlingsarbetet så att de kan
påverka.”
”Vid upphandlingar skulle det behövas kontroller av hur maten smakar. Man ska ha med kockar
som smakar och testar!”
Det är viktigt att den som upphandlar livsmedel
och måltider har kompetens inom området.
Det anses problematiskt att de stora grossisterna Servera och Menigo överklagar upphandlingsbeslut så ofta.
Det önskas mer kommunikation mellan
upphandlarna och vård- och omsorgspersonal.
”Att de (upphandlarna) någon gång frågade vad vi
(i vården) vill ha, och att det inte alltid var vi som
måste kontakta dem. Om de kontaktade oss skulle vi
kunna lotsa frågan vidare. Nu får vi prata med dem
bara när vi inte är nöjda. De kunde fråga oss vad vi
behöver, och om vi är nöjda med leverantörerna.”

Tillräckligt med
personal är viktigt för
den goda måltiden.
Brommagården,
Stockholm.
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Annedals äldreboende i Göteborg
har ett eget kök
och engagerad
kökspersonal.

Det är bra med Miljöstyrningsrådets hjälp vid
upphandlingar, men vissa personer nämner att
de skulle önska ännu mer hjälp vid formulering
av kravspecifikationer. ”Hur ska man fråga efter
en produkt? Hur formulera så att man inte blir
överprövad? Hur ska man få hjälp för att formulera
hur-frågorna?”

Om tillagning av mat

Vi vill
inte ha
mikro
mat”
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Många intervjuade anser att maten helst ska til�lagas nära dem som äter maten.
Några personer som arbetar i verksamheter
som har egna tillagningskök och som är nöjda med
det, kan känna en viss oro inför hur det kommer
att bli i framtiden. ”Kommer politikerna att besluta
att vi måste lägga ner vårt kök?” ”Vi vill inte ha
mikromat.”
De flesta intervjuade anser att det är viktigt att
så mycket mat som möjligt lagas från grunden. De
tycker inte om halvfabrikat. Flera personer som
arbetar med kosten eller i köket anser dock att
det är okej att använda några halvfabrikat för att
underlätta för kökspersonalen. Dessa halvfabrikat
ska dock hålla hög kvalitet och smaka gott.
En person hälsar: ”Svartmåla inte maten.
Halvfabrikat är inte alltid dåligt. Vi har inte tid
att rulla köttbullar själva. Dessutom får vi det inte
att gå runt ekonomiskt om vi inte använder vissa
halvfabrikat.”
Flera personer, både de som jobbar inom köket
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och vården, påpekar att goda matdofter är viktiga
för aptiten. ”Det hade varit roligt om vi hade kunnat laga maten här och att få känna doften. Det är
jätteviktigt! Och det gör vi nu inte alltid.”
”Vi blev ju av med alla spisar på avdelningarna och det är en stor saknad efter dem. Förut
spred sig doften av sockerkaka på avdelningen på
eftermiddagarna...”
En del kökspersonal påpekar att det är viktigt
att uppdatera köksutrustningen i köken och
att det behövs ekonomiskt utrymme för detta
vid upphandlingar och i budgetar. Annars kan
produktionen och kvaliteten på maten försämras.
Någon påpekar att råvarukostnaderna per portion mat kan vara för låga och det kan då bli svårt
att följa Livsmedelsverkets rekommendationer.

Om måltider
Flera påpekar att serveringspersonalen, vilket
i denna undersökning i de flesta fall är vård- och
omsorgspersonal, har en enormt viktigt uppgift
att presentera maten på ett trevligt och proffsigt
sätt och därmed främja patienters och boendes
aptit. ”Det är viktigt att vårdpersonalen berättar för
patienterna vad som serveras. Det gör stor skillnad
att man vet vad man har på tallriken.”
”Även fast maten är god och tillagad med hjärta
och omsorg, kan allting fallera på två sekunder om
den serveras på ett fel sätt.” ”Det ska finnas kunskap
i alla led!” ”Viktigt att de som serverar maten har

kunskap och intresse för maten!”
De flesta intervjuade anser att det är viktigt att
patienter och boende kan välja mellan olika rätter
vid varje måltid. Om det finns flera rätter att välja
mellan är det viktigt att personalen informerar om
detta och att alla har tillgång till aktuella menyer.
Flera kostchefer menar att E-kost borde ordineras till flera äldre patienter och personer inom
särskilda boenden. ”Det är inte bara att hålla på
grädde och näringspulver... Det kan förstöra matens
utseende och smaken. Det är bättre att köket lagar
E-kosten.”
Vissa i vårdpersonalen anser att de näringsberäknade portioner som levereras till dem,
antingen i kantiner eller i tråg, är för stora. ”Det
blir ofta mat över. De boende orkar inte äta de stora
portionerna.”
Många kostchefer vill också påminna vårdpersonalen att de inte ska ”mixa” maten om de boende
har sväljsvårigheter, utan beställa mat med rätt
konsistens, till exempel timbalkost, från köken.
”Generellt önskar vi att både (vård-)avdelningar
och köket skulle ta bättre helhetsgrepp om måltiderna så att det blir mera tydligt vem som ansvarar
för vad. Helhetsgrepp från alla håll och kanter!”
Några i vårdpersonalen önskar nytt porslin,
upprustning och renovering av avdelningskök och
matsalar.

Övrigt
Flera stycken hälsar att det behövs mer personal
både inom vården och i köket. ”Om man har mer
personal hinner man göra mer.” ”Det skulle behövas
mer personal för pedagogiska måltider.”
Det är viktigt att tänka på transporterna. ”Om
ett och samma kök ska leverera mat exempelvis
till en skola och ett äldreboende, är det bättre att
köket finns vid äldreboendet än vid skolan. Detta
eftersom äldreboendet har öppet året om och även
på helgerna, samt att det serveras flera måltider per
dag där. Därmed kan man spara in flera transporter dagligen.”
En del hälsar att politikerna är för långt borta
och saknar vetskap och insikt för arbetet med
maten och måltiderna trots att det är just politikerna som kan genomföra ändringar. ”Det finns
ingen mötesplats där olika yrkeskategorier kan
mötas naturligt. Visst måste tjänstemännen tala
om vad som behövs, men politiker måste göra något
åt det sedan.” Flera vill hälsa till politikerna att
det behövs mer pengar för råvarorna. Det kan till
exempel behövas större livsmedelsbudgetar om det
ska köpas mer ekologiska varor som i allmänhet är
dyrare än de konventionella. ”Det behövs pengar till

kosten. Det är viktig, så satsa några kronor extra.
Det är värt det!”
Det är många olika yrkeskategorier som är
involverade i maten och måltiderna som serveras
de äldre. Det kan behövas tydligare riktlinjer för
till exempel vem som driver vilka delar av ett
äldrematsprojekt.
”Man kan alltid öka samarbetet mellan köket
och vården. Ibland jobbar man åt var sitt håll...”
Någon berättar att de inte har tillgång till så
många dietisttjänster och anser att dietisternas
kompetens kunde utnyttjas mer.
Det påpekas att det är viktigt med utbildningar
inom kost och uppgradering av kompetensen,
både för personal inom vården och i köken. Man
önskar flera utbildningstillfällen och möjlighet att
delta i dem. ”Läkarna har för lite kostkunskap i sina
utbildningar.” ”Vårdpersonalen måste också förstå
att alla inte ska få slät kost... För då blir de boende
till slut inte trygga själva och svälj- och tuggförmågan blir sämre om man inte tränar den. Det kanske
räcker med att mosa maten?”
”Fler borde se maten som medicin!”
Vissa nämner att de slänger en hel del mat och
att de tycker det är synd. De önskar att de kunde
ta tillvara köttbullar och annat som blir över efter
middagen eller lunchen, de kan till exempel skivas
till kvällsmackorna. Potatis som blir över skulle
kunna skäras och stekas. ”Men det får man inte
göra, för då anses det inte vara hygieniskt enligt
Livsmedelsverket”.
Många har inte riktigt koll på hur stort matsvinnet är. Några personer nämner att man borde
titta närmare på detta.
Vissa upplever att det finns för litet sortiment
av bröd och kakor som erbjuds av dem som levererar livsmedel till särskilda boenden. ”Om man bott
på ett ställe 4–5 år, och det finns bara 5–7 sorters
bröd... Då kan det bli trist till slut.”
Det vore bra om fler sjuksköterskor var
inblandade, och intresserade sig, för måltiderna
och gjorde matbeställningar ibland. Oftast är det
undersköterskor som gör det jobbet.
Det är viktigt att offentliga inköpare blir bättre
på att samarbeta med industrin och har bra
kontakt med sina leverantörer.
Ledningen och cheferna måste engagera sig
i maten och måltiderna. ”Om det finns dålig
kunskap bland vårdpersonalen vad gäller servering
och presentation av maten, ska det komma signaler
och åtgärder från ledningen.” Många i vårdpersonalen är inte födda i Sverige och kan inte alltid
de svenska mattraditionerna. Då kan det behövas
utbildningar kring detta.

Fler
borde se
maten
som
medicin!”
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Näringen i maten
Alla verksamheter som bidrog med mat till provsmakningar tillfrågades om de kunde tillhandahålla
recept och om de hade näringsberäknat maten.
Detta gjordes för att ta reda på hur näringsriktig
maten var. Vi fick recept, med eller utan näringsberäkningar, från 20 av de 24 medverkande ställena.
Vid flera tillfällen serverades och provsmakades
mer än en rätt. Vi valde dock att göra närings

beräkningar på bara en av de erbjudna rätterna.
För näringsberäkning av den provsmakade
maten anlitades en kostekonom som sammanställde recepten och näringsberäkningarna. I
många fall fick vi näringsberäknade recept direkt
från verksamheterna, men i de fall då recept utan
näringsberäkning erhölls, gjorde kostekonomen
beräkningarna.

Näringsberäkning
av testade måltider

även måltiden mer variationsrik, det är helt enkelt
lättare att äta mer när det serveras efterrätt. När
desserten är baserad på frukt och bär bidrar den
med värdefulla C-vitaminer. Rekommendationerna om bra mat inom äldreomsorgen säger att
efterrätt är ett bra sätt för de äldre att få i sig mer
energi.

av Anna Sjögren
Lunchmåltiderna som testats av provsmakarna
har näringsberäknats. De energigivande näringsämnena samt ett urval av vitaminer och mineralämnen har beräknats. För att få en uppfattning
om måltidernas energitäthet har fördelningen av
de energigivande näringsämnena fett, protein och
kolhydrater beräknats.
Underlag för beräkningarna är recept från de
enheter som deltar i projektet. Ett näringsberäkningsprogram har använts (Aivo 2000). Flera av de
kostansvariga på de olika enheterna har skickat
in näringsberäkningar från sina egna datasystem.
I sådana fall har dessa använts som underlag i
tabellen på nästa uppslag.

Resultat
Energiinnehållet i lunchmåltiderna varierar mellan
391 och 823 kcal. Det är alltså drygt dubbelt så
många kalorier i den energirikaste lunchen jämfört
med den som innehåller minst. Enligt rekommendationerna ska lunchen ge 20–25 procent av det
dagliga energiintaget eller 430–540 kcal.
Det beräknade värdet för måltidernas energiinnehåll berättar inte hela sanningen eftersom
den beror på fler faktorer, som till exempel om
det serveras dessert och om det finns tillgång till
bröd, smör och salladsbuffé. Under en dag på ett
sjukhus eller äldreboende erbjuds de boende flera
måltider och därför räcker det inte med att veta
energi- och näringsinnehåll i en av dagens måltider för att kunna påpeka eventuella brister.

Gärna dessert
Flera enheter serverar dessert varje dag efter
lunchen, men några gör det inte. Eftersom vi inte
har fått tillgång till dessertrecepten från alla de
ställen som serverar dessert så har vi valt att endast näringsberäkna huvudrätterna. Ett undantag
från den regeln är soppmåltiden, efter soppa följer
nämligen efterrätt på alla enheter.
Lunchmåltider som innehåller både huvudrätt och
dessert ger mer energi och näringsämnen. Den gör
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Vitaminer och mineraler
Förutom energigivande näringsämnen har även
innehållet av vitaminerna C, D och B12 samt
mineralerna kalcium och järn beräknats. Vitamin
C är en viktig antioxidant som även säger något
om hur mycket grönsaker och potatis som ingår i
måltiden.
Vitamin D är ett annat vitamin som är speciellt
viktigt för äldre. Brist kan bland annat leda till
muskelsvaghet och även påverka den kognitiva
förmågan på ett negativt sätt.
Vitamin B12 behövs bland annat för bildningen av
blodkroppar och äldre har ökad risk för att få brist
eftersom förmågan att absorbera det minskar med
åldern.
Kalcium är nödvändigt för bildning av benvävnad
och långvarig brist kan ge benskörhet. Brist på
järn kan orsaka trötthet och sänkt immunförsvar.
Flera av de testade måltiderna har ett lågt innehåll
av vitamin D. Fisk är en källa till vitamin D och
fiskmåltiderna i undersökningen innehåller mer
vitamin D.
Rekommendationer för måltider i sjukvården och
äldreomsorgen finns det speciella rekommendationer. Det är Livsmedelsverket och ESS-gruppen
(Expertgruppen för samordning av sjukhuskoster)
som står bakom dessa.
Kosten på sjukhus delas in tre grundkoster, de är
uppdelade efter hur energitäta de är:
SNR-kost (Svenska Näringsrekommendationer):
det är samma typ av mat som rekommenderas till
friska.
A-kost: innehåller relativt mer fett och proteiner
och mindre fibrer än SNR-kosten och bör vara den
vanligaste kosten inom vård och omsorg.

E-kost: Extra energirik kost för den som är undernärd eller på väg att bli det.
Rekommendationer för energigivande näringsämnen enligt ESS-gruppens rekommendationer:
A-kost
Protein: 15–20 E% (SNR 10–20%)
Fett: 35–40 E% (SNR 30%)
Kolhydrater: 40–50 E% (SNR 50–60%)
E-kost
Protein: 15–25 E%
Fett: 40–50 E%
Kolhydrater: 25–45 E%

Vitaminer och mineraler
Rekommendationerna för de vitaminer och mineraler som beräknats i Den goda maten är lika för
alla vuxna med undantag av vitamin D som äldre
anses ha ett större behov av.
Rekommendationer enligt SNR 2005
(dagligt intag):
Vitamin B12: 2,0 µg (mikrogram)
Vitamin C: 75 mg
Vitamin D: 10–60 år: 7,5 µg, från 60 år: 10 µg
Kalcium: 800 mg
Järn: 9 mg

hänsyn till de äldres smakpreferenser och presenteras på ett sätt som gör att uppätningsgraden är
stor. Detta procenttal skulle också kunna användas
för att mäta vad som händer när det görs förändringar, som till exempel nya serveringssystem eller
förändringar av matsedeln.
En skicklig kock i ett restaurangkök håller även koll
på diskinlämningen. Det är där som kocken får
reda på hur väl de välkomponerade maträtterna
verkligen gillades av gästerna.

Källor
Vetenskapligt underlag till råd om bra mat i
äldreomsorgen. Rapport 3–2011, Livsmedels
verket.
Bra mat i äldreomsorgen: Meny och mat,
Livsmedelsverket 2011
Svenska näringsrekommendationer 2005:
www.slv.se
Näringsberäkningsprogram som använts vid
beräkningarna: Aivo 2000
Tabellen på nästa uppslag: Beräkning av energi
och vissa näringsämnen i lunchmåltider i projektet
Den goda maten.

Flera av de
provsmakade
lunchrätterna
näringsberäknades.
Här wienerfärs
med potatis på
Mårtenslunds
restaurang, Lund.

Kostrekommendationer för äldre
Det finns speciella kostrekommendationer för
äldreomsorgen. De betonar att arbetet bör fokusera på att förebygga undernäring och verka för
god livskvalitet. Måltiderna ska anpassas efter den
äldres behov, vanor och önskemål.
Enligt rekommendationerna bör äldre med god
aptit få A-kost, E-kost rekommenderas till dem
med sämre aptit.

Måltidsordning
Lunchen ska vara ett av tre huvudmål på ett
äldreboende. Dessutom ska de äldre erbjudas tre
mellanmål. Flera måltider under dagen ger de
äldre bättre möjligheter att förse sig med energi
och näringsämnen.
Frukost

15–20% 320–430 kcal

Mellanmål 10–15% 210–320 kcal
Lunch

20–25% 430–540 kcal

Mellanmål 10–15% 210–320 kcal
Middag

20–25% 430–540 kcal

Kvällsmål

10–20% 210–430 kcal

Diskussion
I dag är det en självklarhet att måltiderna på sjukhus och äldreboende håller en god näringsmässig
standard och de allra flesta kostansvariga kan visa
upp näringsberäkningar för varje måltid som til�lagas i köket. Vi anser dock att näringsberäkningarna skulle behöva kompletteras med ett procenttal som säger hur mycket av de olika rätterna
som verkligen äts upp av de boende. Det skulle
vara ett mätvärde som skulle vara lika mycket värt
som näringsberäkningarna. På det sättet skulle
den kostansvariga kunna visa upp att rätterna tar
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Tabell: Beräkning av energi och vissa näringsämnen i lunchmåltider
in
te
tt
Energ pro
fe
kcal gram gram
E%
E%
i

ter
ydra
kolh fiber
gram gram
E%

in
in
in
am
t
i
am itam
v
t
cium rn
i
2
v
v
1
Jä
kal
D
b
c
µg
µg
mg
mg
mg

VÄSTRA GÖTALAND
Göteborg Annedal
Ugnsstekt sej, kryddsmör, grönsaker,
potatis och palsternacksmos.

403

25,7
26

17,4
39

36,2
36

7,9

1,09

0,8

39

165

1,93

Kungälvs sjukhus
Frukostkorv med purjolöksmos
och sallad.

486

16,6
14

28,8
53

40,7
33

4

1,34

0,4

24

122

2,33

Göteborg Tre Stiftelser
Smörstekt kolja med gubbröra
och potatis.

425

31,8
30

20,7
44

27,3
26

2,1

4,66

1,4

14

148

2,31

Bro Tingsbrogården
Fisksoppa
Smörgås
Pannkakor med sylt
Total

135
62
249
446

16,1
1,3
9,8
27,2
24

4
3,2
8
15,2
31

8,5
6,8
34,7
50
45

1,8
0,9
2,2
4,9

us

0,8
0,5

us

us

us

Hemse Iliansgården
Pannbiff, gräddsås, potatis och sallad.

us

us

us

us

us

us

us

us

us

us

Visby lasarett
Frukostkorv, stuvad vitkål, grönsaker
och potatis.

561

18,6
13

34,4
55

44,5
32

3,4

us

0,9

us

us

us

Visby Gråbo
Fiskpudding med räkor och skaldjur,
skirat smör, potatis och ärtor.

555

34,6
25

24,1
39

49,2
35

6,9

us

4,7

us

us

us

Lund Fäladshöjden
Örtagårdsstek, potatisgratäng och
sallad.

us

us

us

us

us

us

us

us

us

us

Ängelholms sjukhus
Baconlindad frukostkorv, potatisoch blomkålsstomp.

436

20,4
19

31,7
65

18
16

1,3

1,35

0,6

20

91

1,99

391

21,7
22

16,6
38

37,8
39

4,7

1,02

0,9

17

60

2,89

741

29,8
16

52,3
64

37,9
20

5,35

us

0,41

us

162

1,78

823

38,2
18

45,4
50

65,3
32

3,7

1,56

1,9

11

165

3,51

718

31,6
18

35,9
45

67
37

8,4

us

1

11

171

4,1

gotland

1,3

SKÅNE

Lund Mårtenslund
Wienerfärs, potatis, sås, och grönsaker.

HALLAND
Harplinge Kvarnlyckan
Stekt fläsk, stuvad vitkål, potatis,
broccoli och sallad.
Hallands sjukhus Halmstad
Husets lasagne och marinerade bönor.
Halmstad Frennarps
Färsbiffar med bacon och ost, brunsås,
potatis och grönsaker.
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in
te
tt
nerg
E
fe
pro
kcal gram gram
E%
E%
i

ter
ydra
kolh fiber
gram gram
E%

in
in
in
am
t
i
am itam
v
t
cium rn
i
2
v
Jä
kal
Db1
c-v
µg
µg
mg
mg
mg

VÄSTerbotten
Umeå Hemgårdens äldrecenter
Kycklinggryta med curry,
kokta morötter, kokt potatis eller ris.

us

us

us

us

us

us

us

us

us

us

us

us

us

us

us

us

us

us

us

us

Umeå Norrlands univ sjukhus
Fiskfilé, dill- och kaviarsås, potatis och
rotfrukter.

441

24,2
22

21,5
44

36,2
33

4,6

1,99

2,1

13,2

152

1,57

Umeå Sofieborg
Köttfärs med fetaost och tomatsås,
potatis och sallad.

615

31,4
20

18,8
28

79,8
52

us

us

us

us

us

us

448

29,5
26

20,5
41

30,8
28

4,8

0,09

0,1

25

56

1,42

664

29,7
18

29
39

70,2
42

7,9

1,59

0,7

25

170

6,02

Danderyds sjukhus
Kyckling med currysås, morot,
brysselkål, mango chutney och ris.

479

21,7
18

19,2
36

56,4
47

31

0,37

0,7

26

49

1,59

Pilträdet
Stekt salt sill, löksås, potatis och
brytbönor.

603

26,1
17

27,9
42

60,8
40

4,5

0,41

9

23

23

2,21

672

28,3
17

46,2
62

36,2
22

2,6

1,59

2

13

100

1,41

Sophiahemmet
Frikadeller med tomatsås och
potatisstomp.

us

us

us

us

us

us

us

us

us

us

Brommagården
Dillkött, potatis, morotsblandning,
sallad med dressing, smör och bröd.

453

31,9
28

25,6
51

24,5
22

3,7

0,11

1,1

11

37

1,08

Umeå Sjöjungfrun
Ärtsoppa med pannkakor och sylt.

STOCKHOLM
Väderkvarnen
Fiskroulad, kokt potatis, gröna ärtor
och örtsås.
Danvikshem
Lammfärsbiff, tomatsås, ris och bönor.

Stora Sköndal
Fiskfilé, remouladsås och potatis.

Beräkning av näringsvärden har utförts med näringsberäkningsprogrammet Aivo 2000.
kcal: kalorier
E%: energivärde
µg: mikrogram
mg: milligram
u s: uppgift saknas
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Diskussion och slutsatser

Flera vill att så
mycket som möjligt
av råvarorna ska
vara ekologiska
och när- eller
lokalproducerade.
Fruktkorg på
Fäladshöjden, Lund.
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Projektets resultat understryker hur viktigt det
är att satsa på offentliga måltider som en helhet.
Precis som FAMM-modellen påpekar är rummet
(dvs måltidsmiljön) och mötet (dvs bemötandet)
lika viktiga delar som produkten (dvs maten) för
lyckade måltider. Detta har framkommit vid de
intervjuer som genomförts inom projektet och
genom smakpanelernas protokoll. Maten och
måltidssituationen ska upplevas som tilltalande
så att matlusten väcks. Om måltidsmiljön inte är
välkomnande och funktionell, blir inte måltidsupplevelsen lika högt uppskattad oavsett hur god
själva maten är.
Smakpanelerna gav höga betyg för måltider
när maten upplevdes som ”hemlagad” och doftade
gott. Höga betyg gavs också för möjlighet att välja
mellan olika rätter och påverka portionsstorleken,
bra kryddning, ombonad matsalsmiljö, tillräckliga
och rätta tillbehör, engagerad, positiv personal
samt omsorgsfull dukning.
Alla ovan nämnda faktorer, samt flera andra,
fann vi vid provsmakningarna. Vissa av de besökta
boendena och sjukhusen upplevdes ha i princip
alla dessa faktorer, medan andra ställen hade en
del av dem. Panelmedlemmarna gav lägre betyg då
de upplevde till exempel att de inte hade kunnat
påverka portionsstorleken, att det var för mycket
mat eller sås på tallriken, när efterrätten bestod av
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bara konserver, eller när matsalsmiljön upplevdes
som mindre kreativ eller ombonad.
De flesta betygen som smakpanelerna i Umeå,
Göteborg, Lund, Halmstad och på Gotland gav var
höga, vilket är positivt eftersom projektets syfte var
att hitta goda exempel.
Maten som betygsattes av Stockholmspanelen
fick en mycket tuffare bedömning än maten som
bedömdes av panelerna ute i regionerna. En
bidragande orsak till detta kan vara att panelerna
i regionerna bedömde hela måltidssituationen på
plats på sjukhus och äldreboenden, medan Stockholmspanelen koncentrerade sig på att betygsätta
endast maten. Vid provsmakning på plats kunde
till exempel ombonade måltidsmiljöer samt tillmötesgående och positiv personal kompensera för en
annars ”medelmåttig” matportion. Vi upplevde
att panelernas inställning ute i regionerna var mer
inriktad på att hitta goda exempel, medan Stockholmspanelen, i sin expertisroll, var mer kritiskt
granskande. Vid provsmakningen i Stockholm fick
panelen inte heller tillgång till alla tillbehör, som
salladsbufféer, dryck och bröd, som annars erbjöds
på flera av de ställen som levererade maten.
Vid intervjuer med kostchefer, enhetschefer
inom vård- och omsorg, samt köks- och vård
personal framhölls ofta att det är betydelsefullt
att maten lagas nära dem som äter den. De
verksamheter som idag har ett eget tillagningseller produktionskök betonade att det var en av de
viktigaste faktorerna för bra måltider. Flera som
arbetade på särskilda boenden, som inte hade egna
tillagningskök, kom med önskemål om att i framtiden kunna ha ett eget kök och att maten skulle
kunna lagas närmare de boende.
Ytterligare faktorer som framhävdes som
viktiga var: minimering av användandet av
halvfabrikat, tillgång till råvaror av god kvalitet
samt täta kontakter mellan köket och vården.
Betydelsefullt är att patienter och boende får
komma till tals genom till exempel kost- eller
matråd, att det finns aktiva kostombud och att det
ordnas många matrelaterade aktiviteter. Tillräckligt
med personal är också enormt viktigt, samt att
cheferna inom vården engagerar sig i maten och
måltiderna. Det måste också finnas resurser för att
upprusta kök och måltidsmiljöer. Representanter
för både kök och vård bör dessutom vara med vid
upphandlingar. Flera kostchefer påpekade att det
vore önskvärt att flera äldre patienter och boende
ordinerades protein- och näringsrik E-kost. Vikten

Mat som upplevdes som ”hemlagad” och doftade
gott fick höga betyg av smakpanelerna. Lunch på
Annedals äldreboende, Göteborg.

av att maten presenteras på ett proffsigt och
trevligt sätt var också en faktor som framkom i de
flesta intervjuerna.
Näringsberäkningar som gjordes på den provsmakade maten visade att energiinnehållet varierade relativt mycket mellan de olika lunchrätterna.
Vi vill dock poängtera att resultaten inte säger hela
sanningen då vi endast näringsberäknade en av
dagens måltider. Vi har inte heller inkluderat eventuell dessert, sallader, bröd, smör m m. Därför kan
vi inte uttala oss om den dagliga näringstillförseln
följer rekommendationerna. Vid intervjuer med
bland annat kostchefer framkom det att de flesta
köken kontrollerar regelbundet näringsinnehållet i
maten och använder kostdatasystem, såsom AIVO
eller Matilda.
Vi vill framhäva att det är viktigt att vården
och omsorgen följer upp hur mycket patienter och
boende äter upp. Vid flera intervjuer framkom det
att en hel del mat slängs. Genom att komplettera
näringsberäkningar med ett procenttal som säger
hur mycket av de olika rätterna som verkligen äts
upp, skulle de kostansvariga kunna visa att rätterna
tar hänsyn till de äldres smakpreferenser och presenteras på ett trevligt sätt, vilket gör att mängden
mat som äts upp ökar.
Detta skulle vara helt i linje med vad flera av
projektets intervjuobjekt påpekade. De sade att det
är viktigt att kunna näringsberäkna maten, och be-

römde kostdatasystem som AIVO och Matilda som
oumbärliga verktyg, men poängterade samtidigt
att det är enormt viktigt att maten upplevs som
tilltalande så att den äts upp – för annars gör den
näringsberäknade maten ingen nytta.
Flera vill att så mycket som möjligt av råvarorna ska vara ekologiska och när- eller lokalproducerade, men påpekade att det finns både ekonomiska
begränsningar och hinder förknippade med Lagen
om offentlig upphandling (LOU) för att öka
andelen sådana livsmedel.
I konceptet Den goda maten ingår ju inte bara
att maten smakar och doftar gott och att den är
näringsmässigt bra, utan även hur och var den
är lagad, samt råvarornas kvalitet. Lika viktigt är
också att råvarorna är producerade på ett hållbart
sätt med hänsyn till miljö- och etiska aspekter
såsom djurskydd och arbetsmiljöförhållanden. Via
enkäten till livsmedels- och måltidsupphandlare
ville vi ta reda på hur de tänker kring dessa frågor
vid upphandlingar. Eftersom vi fick endast nio svar
kan vi dock inte dra några långtgående slutsatser.
De upphandlare som svarade sade att personer
med kostkompetens deltog vid upphandlingar,
men däremot var det inte lika självklart att serveringspersonal involverades. Det ställdes krav
på ekologiska livsmedel, men endast tre av de nio
ställde krav på djurskydd och djurhållning samt
sociala villkor. I några av svaren framkom det
att man utvärderar matens smaklighet; antingen
genom att vissa produkter testas eller att man
arbetar kontinuerligt med enkäter och fokusgrupper. Några skrev däremot att det inte finns ett
kontrollsystem för detta, eller att de inte vet om
ifall ett sådant system finns. Alla som svarade på
frågor om livsmedelsupphandling angav dock att
de kontrollerar livsmedlens kvalitet under den
pågående avtalstiden. Detta är ett positivt tecken
då det i allmänna diskussioner anges att många
upphandlingar brister just på punkten uppföljning.
Projektets syfte var att uppmärksamma de
offentliga måltiderna inom sjukvård och äldreomsorg genom att hitta och lyfta upp goda exempel.
Utifrån projektets resultat kan därför inte uttalanden om den allmänna nivån på offentliga måltider
inom de sex berörda regionerna och kommunerna,
eller i hela landet, göras. Underlaget för sådana
uttalanden är alldeles för litet och vi har inte heller
kunnat genomföra någon allmän granskning eller
oanmälda besök.
Trots att vi kan vara tämligen säkra på att nivån
på måltiderna inom alla vård- och omsorgsverksamheter i hela landet är inte alltid hög och jämn,
inger projektets resultat hopp. Vi hittade flera goda

Den goda maten av Sveriges Konsumenter 2012

77

exempel på måltider och bra arbetssätt – de finns!
Många bland vård-, köks- och måltidspersonalen
har uppskattat att vi har lyft fram det positiva som
görs inom verksamheterna. Projektet har kunnat
bidra med en motbild till allt det negativa som ofta
uppmärksammas av medierna och kan förhoppningsvis uppmuntra personal som arbetar seriöst
och engagerat med maten.
Metoder som projektet använt sig av, såsom
smakpaneler och protokoll för bedömning av
måltider, har väckt intresse. Detta kan bidra till
att liknande metoder kommer att användas inom
olika intresseorganisationer, i studiecirklar och
även inom vårdverksamheternas interna kvalitetsarbete. Det vore välkommet då det säkerligen
behövs fler ögon som uppmärksammar både
det goda och mindre goda som finns inom den
offentliga måltidsverksamheten.
Sveriges Konsumenters slutsatser av projektet
Den goda maten visar vikten av se den offentliga
måltiden som en helhet, där flera olika faktorer:
näring, måltidsmiljö, bemötande, råvarornas kvalitet och ursprung spelar in. Maten och måltiderna
påverkas också av många olika yrkesgrupper: de
som upphandlar råvarorna och måltiderna och

Det är mycket
viktigt att maten
upplevs tilltalande –
så att den äts upp!
Kungälvs sjukhus.
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som ska se till att kvaliteten på dessa är hög genom
hela avtalsperioden, de som planerar menyerna
och lagar maten, samt de som serverar maten och
ansvarar för och upprätthåller en trivsam, funktionell måltidsmiljö.
Politikerna måste prioritera och skapa goda
förutsättningar och hållbara ramar för de offentliga måltiderna. Det måste finnas tillräckligt stora
budgetar för att kunna handla hållbara råvaror av
god kvalitet och det ska finnas system som möjliggör uppföljning under pågående avtalsperioder.
Det ska också finnas möjlighet till kompetenshöjning av all inblandad personal, och tillräckligt med
personal inom alla dessa yrken som behövs för
goda offentliga måltider.
Det är viktigt att det finns och skapas utrymme
och tillfällen där de sjukas och äldre konsumenternas åsikter och önskemål hörsammas.
Det krävs krafttag från många olika håll och
många olika aktörers medverkan, för att det
självklara ska bli norm: god mat och bra måltidsupplevelser för alla konsumenter av offentliga
måltider. Flera yrkesgrupper behöver förstå och
ta sitt ansvar i den komplexa verklighet där de
offentliga måltiderna skapas.

Spridning av projektets
resultat
Seminarier
Projektets resultat har presenterats och diskuterats
vid sex olika seminarier under november 2011.
I Lund, Göteborg, Halmstad, Visby och Umeå
arrangerades seminarier med regional prägel.
Dessa tvåtimmarsseminarier var öppna för
allmänheten och annonserades i lokala tidningar.
De medverkande på seminarierna var projekt
ledaren, de samarbetande organisationerna PRO,
ABF, Aktiva Konsumenter i Halmstad, Föreningen
Medvetna Matval och Riksförbundet Hem och
Samhälle samt lokalpolitiker och representanter
för verksamheter som projektets smakpaneler
besökt.
I Stockholm arrangerades ett nationellt branschseminarium den 23 november. Förmiddagen
innehöll föreläsningar om bland annat vad som
styr våra matupplevelser och exempel på goda
förebilder ur projektets studie:
● Var finns den goda maten? – Tiina Rantanen,
projektledare, Sveriges Konsumenter
● Näring för god vård och omsorg – Torsten
Mossberg, medicinalråd, Socialstyrelsen
● Lustfyllda, individanpassade måltider inom
äldreomsorgen – Taina Huhtala, enhetschef,
Brommagården, Stockholm
● Att uppleva måltiden – om sensorik – Åsa
Öström, docent, Örebro universitet
● Kost och hälsa för välbefinnande – Linda
Martinsson, kostchef, Tre Stiftelser, Göteborg
● Hållbar upphandling av livsmedel – Monica
Sihlén, projektledare, Miljöstyrningsrådet
● Ansvar och visioner: om kommuners och
landstingens roll – Carola Gunnarsson, vice
ordförande Sveriges Kommuner och Landsting
Alla ovan nämnda föreläsningar filmades och kan
ses på ABF Play www.abfplay.se. Filmerna heter
”Den goda maten del 1”, ”Den goda maten del 2”
och ”Den goda maten del 3”.
På eftermiddagen delades seminariepubliken
i tre workshopgrupper i vilka deltagarna tillsammans fick utforma idéer och förutsättningar för
att fler goda och hållbara offentliga måltider inom
sjukvård och äldreomsorg ska kunna serveras. De
tre grupperna var:
● Kostgruppen, som leddes av Linda Martisson,
kostchef Tre Stiftelser.

●

●

Myndighetsgruppen, som leddes av Inger
Stevén, projektledare Livsmedelsverket och
Ann-Christin Sultan, utredare Socialstyrelsen.
Upphandlingsgruppen, som leddes av Gunnar
Lyckhage, journalist och författare av boken
Konsten att göra affärer med offentlig sektor.

Frågor som grupperna skulle ta ställning till var:
● Vad ska vara den lägsta acceptabla nivån på
offentliga måltider?
● Hur kan vi med gemensamma krafter förbättra
maten och måltiderna för de äldre och sjuka?
● Hur kan den verksamhet som jag representerar
bidra till fler bättre måltider?

Fördjupning
För dig som vill ha ytterligare information och
fördjupning i Den goda maten kan gå på Sveriges
Konsumenters webbplats. Där hittar du:
● Denna rapport: Den goda maten – på spaning
efter föredömen inom sjukvård och äldreomsorg
● Protokoll och bedömningsgrunder som användes vid projektets provsmakningar.
● Referat och föreläsarnas Power Point-presentationer från det nationella branschseminariet
den 23 november 2011.
Materialet kan användas som underlag till utbildning och diskussion. Webbplatsens adress är
www.sverigeskonsumenter.se/dengodamaten

Tiina Rantanen

Torsten Mossberg

Monica Sihlén

Carola Gunnarsson
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Ordförklaringar
A-kost Allmän kost för sjuka. Innehåller något mer
fett och proteiner, samt mindre fibrer än SNRkosten (se nedan).
AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling.
AIVO Kostdatasystem. Hjälpmedel för kost
planering i storkök. Med programmet kan man
bl a beräkna recept, råvaruåtgång, kostnader och
näringsinnehåll.
BASERA Ett webbaserat verktyg för att effektivisera
hantering av livsmedelsartiklar från upphandling
till uppföljning.
Biståndsbedömning Prövning av ansökan om
bland annat äldreomsorg.
Cook´n’ chill Ett system för matlagning som
används i vissa storkök. Efter tillagningen kyls
maten snabbt ner till mellan 0°C och +3 °C.
Maten förvaras därefter i denna temperatur till
dess den ska upphettas och serveras.
Cook’n’ serve Traditionell tillagning av varm mat;
maten serveras genast efter tillagningen.
Dysfagi Svårighet att svälja mat, dryck, medicin
etc.
E-kost Energi- och proteinrik kost. För personer
som är undernärda eller på väg att bli det.
Elektiv vård Planerad vård.
Energiprocent (E%) Storhet som beskriver fördelningen av energin (Kcal) från de olika delarna
(protein, kolhydrater och fett) i kosten.
Five Aspects of Meal Model (FAMM) En modell
framtagen av forskare vid Restauranghögskolan
Grythyttan vid Örebros universitet. Modellen
beskriver hur faktorerna atmosfären, styrsystemet,
produkten (maten), rummet och mötet tillsammans
bildar den sammantagna måltidsupplevelsen.

Geropsykiatri Äldrepsykiatri.
ISO 14001 En internationell standard för miljö
ledningssystem som hjälper företag och organisationer att bedriva ett strukturerat miljöarbete.
ISO 9001 En internationell standard för kvalitetsoch ledningssystem.
LOU Lagen om offentlig upphandling
Matilda Kostdatasystem. Hjälpmedel för kost
planering i storkök. Med programmet kan man
bland annat beräkna recept, råvaruåtgång,
kostnader och näringsinnehåll.
Pajalagröt Gröt gjord av linfrön, russin, katrinplommon, torkade aprikoser, fiberhavregryn,
havrekli, salt och vatten. Används ibland mot
tröga magar.
SNR Svenska näringsrekommendationer. Anger
vad en person i genomsnitt behöver av energi
och näringsämnen för tillväxt och livsfunktioner.
Rekommendationerna ges ut av Livsmedelsverket.
SNR-kost Kost som rekommenderas till friska
personer enligt SNR (se ovan).
Somatisk vård Fysisk omvårdnad.
Specialkost Kost som är anpassad för personer
som inte kan äta vissa ämnen i maten på grund
av olika sjukdomstillstånd, allergier eller intolerans.
Särskilt boende Det gemensamma namnet för
flera boendeformer som anpassats för till exempel
äldre med stort behov av omsorg.
Timbalkost Specialkost med slät, mjuk och
sammanhållande konsistens, t ex puréer, mousse
och timbaler. Avsedd för personer med uttalade
tugg- och sväljsvårigheter.

Gelékost Specialkost med helt slät konsistens som
upplevs som mjuk och hal. Avsedd för personer
med uttalade tugg- och sväljsvårigheter.
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Bilaga
Upphandlarenkätens resultat
Livsmedelsupphandling
1) När gjorde ni senast en livsmedelsupphandling och hur lång avtalstid har ni med era
leverantörer?
De flesta regioner och kommuner svarade att de
hade gjort sin senaste upphandling 2008 eller
2010. Avtalsperioderna löpte för de mesta under
två år med möjlighet till förlängning på ytterligare
ett eller två år. Stiftelsen hade löpande avtalstider
med sina leverantörer med tre månaders uppsägningstid.
2) Antal leverantörer ni har avtal med?
Den ena regionen som svarade hade elva olika leverantörer och den andra sex. Antalet leverantörer
i kommunerna varierade från fyra till sex. Stiftelsen
hade tretton olika leverantörer.
Menigo Foodservice AB förekom som leverantör
hos fyra av de svarande, likaså företagen Servera
R&S AB, Dafgård AB och Arlafoods AB. De övriga
leverantörerna förekom hos en eller två av dem
som svarade.
3) Var personer med följande befattningar
inblandade vid framtagandet av er senaste livsmedelsupphandling: kostsamordnare/kostchef,
näringsdietist/kostekonom, kökschef/husmor,
serveringspersonal, personal med miljökompetens, eller liknande befattningar? Om inte,
varför?
Personer med kostkompetens var med vid alla
upphandlingar, men det var inte lika vanligt att
ha med serveringspersonal eller personer med
miljökompetens. Av några av svaren framkom att
de två sistnämnda grupperna inte bedömdes som
nödvänliga vid upphandling av livsmedel.
4) Vilka andra personer/befattningar är viktiga
för framtagandet av livsmedelsupphandling,
och hade ni tillgång till dessa personer vid er
senaste upphandling?
I svaren nämndes styrgrupp bestående av verksamhetschefer, referensgrupper från berörda verksamheter, politiker och intressegrupper.
5) Vid er senaste livsmedelsupphandling, ställde
ni krav på ekologiska livsmedel (EU-ekologiska
och/eller ekologiska med högre krav), djurskydd och djurhållning, sociala villkor, näringssammansättning och andra hälsoaspekter samt
miljömässiga transporter?
Alla kommuner och regioner svarade att de ställde
krav på ekologiska livsmedel. Fyra stycken uppgav
att de dessutom ställde krav på djurskydd och
djurhållning. En kommun och en region skrev att
de i båda fallen ställde krav i enlighet med Miljöstyrningsrådets rekommendationer.
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Två kommuner och en region uppgav att de hade
ställt krav om sociala villkor. De hade bland annat
ställt krav enligt Miljöstyrningsrådet vad gällde
kaffe, te och kakao.
En region och tre kommuner svarade att de ställde
krav på näringssammansättning och andra hälsoaspekter. Exempel på sådana krav gällde fetthalt,
sockerhalt eller andelen kött och fiskråvara i färsrätter och fiskprodukter.
Alla förutom en kommun skrev att de inte ställde
krav på miljömässiga transporter.
6) Förutom ovan nämnda aspekter, samt pris,
vilka övriga aspekter anser du är viktiga i kravspecifikationen?
Som viktiga krav nämndes leveranser, information
om produktförändringar, prissättning av kompletterande produkter, statistik, service, produktkvalitet med avseende på smak och utseende, märkning, svinn vid tillagning, möjlighet att få delade
förpackningar, leveranssäkerhet och samtransporter och samarbete mellan säljare och köpare.
7) Anser du att det finns faktorer som försvårar
att ställa kvalitets-, miljö- och djurskyddskrav?
Alla förutom en svarade ”ja” och uppfattar LOU
som hindrande vad gäller till exempel att ställa
krav på när- eller lokalproducerat och djurhållning.
I några av svaren påpekades att om man ställer
krav enligt svensk djurskyddslag, är det oförenligt med EU:s regler. Även det osäkra rättsläget,
att det är svårt att veta vad som accepteras vid
en rättslig prövning, nämndes som en besvärlig
faktor.
8) Hur kontrollerar ni att de ställda kraven följs
upp?
Här nämndes bland annat produktinformation från
grossist, producent och DABAS (databas där det
finns information om livsmedel på den svenska
foodservicemarknaden), eller att man testar
produkterna. Avtalsgrupper som består av beställare i verksamheten och som träffas regelbundet
finns också i några kommuner. Andra exempel är
uppföljningsmöten med leverantörer och att kvalitetskrav följs upp genom dokumentation såsom
ekomärkning och sociala märkningar eller avvikelserapporter.
9) Utvärderar ni måltidernas smaklighet?
Båda regionerna, stiftelsen och en av kommunerna
angav att de har kontrollsystem. De system som
nämndes var ett kontinuerligt arbete med enkäter
och fokusgrupper, ”klagomålsblanketter” eller att
vissa produkter som är centrala för produktionen
testas. Några skrev att det inte finns ett kontrollsystem för detta eller att de inte vet om ifall ett
sådant system finns.

10) Utvärderar eller kontrollerar ni livsmedlens
kvalitet under den pågående avtalsperioden?
Alla svarade att de utvärderar och kontrollerar
kvaliteten. Som metoder uppgavs bland annat
provkök som testar nya produkter avseende smak,
lukt, utseende, konsistens och svinn, systemstödet
BASERA och kontinuerlig avstämning med produktionsköken.
11) Anser du att er senaste livsmedelsupphandling kan kallas ”klimatsmart?”
Ett par upphandlare ansåg att de saknade kompetensen att avgöra detta. Tre av sju upphandlare
menade att de hade gjort åtgärder som bidrog till
att upphandlingen var klimatsmart. De hade till
exempel ekologiska mål som att minska köttkonsumtionen eller att antalet varutransporter
minimerades.
12) Skulle du vilja ha kompetensförhöjning
inom något område som rör upphandling av
livsmedel?
Fyra av upphandlarna ville inte ha kompetenshöjning inom området. Som en orsak gav en person
en hög arbetsbelastning. Tre upphandlare ville där
emot ha kompetenshöjning. Det påpekades också
att det helst ska ske kontinuerligt då ämnesområdet ständigt utvecklas.
13) När ni tog beslut om leverantör vid er senaste upphandling, krävde någon part överprövning av beslutet?
En region och två kommuner svarade ”ja” på
frågan. I ett av fallen hade anbudsgivaren hävdat
att upphandlingen inte var tillräckligt transparent.
I två av fallen hade kommunerna hamnat i överprövningsprocessen på grund av att de hade ställt
krav avseende god djuromsorg. Åtminstone i det
ena fallet var det företaget Servera som inte hade
accepterat de djurskyddskrav som kommunen
hade ställt.
14) Delar ni upphandlingen i olika produkter?
Alla uppgav att de delar upphandlingen i olika
varugrupper som kaffe, mejeri, bryggeri, nötkött,
färsk fisk, färska grönsaker, bröd etc. En person
nämnde att motiveringen till de mindre varugrupperna är att lokala leverantörer ska kunna lämna
anbud.

Måltidsupphandling
Alla frågor som ovan, förutom fråga 14, ställdes
även angående måltidsupphandling.
Endast tre svar erhölls. Dessa kom från kommuner
som hade genomfört måltidsupphandlingar under
2010 eller 2011. Avtalstiderna varierade från ett
till två år, med möjlighet till förlängning på ett
eller två år i taget.

framtagandet av den senaste måltidsupphandlingen svarade en av kommunerna att kostsamordnare, dietist och undersköterska var involverade.
Däremot hade de inte haft tillgång till en person
med spetskompetens inom miljö. I en annan kommun hade en arbetsgrupp bestående av både personal och brukare från en daglig verksamhet medverkat. I den tredje kommunen hade de vid den
senaste upphandlingen använt tidigare framtaget
material då personer med både kost- och miljökompetens varit med. I svaren påpekades att det
är viktigt att de som kommer att äta måltiderna är
involverade, liksom till exempel representanter för
pensionärsorganisationer, den ekonomiskt ansvariga chefen och övriga verksamhetsledningen.
Två av kommunerna ställde krav på ekologiska
livsmedel, men ingen på djurskydd eller djurhållning. En ställde krav på sociala villkor gällande
ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s barnkonvention. Alla ställde krav på näringssammansättning
och hälsoaspekter. Det nämndes bland annat att
det fanns krav på matsedelns utformning och
tillgång till olika specialkoster. En kommun ställde
även krav på miljömässiga transporter. Servicenivån påpekades som ett ytterligare viktigt kriterium.
En av kommunerna ansåg att det finns faktorer som försvårar att ställa kvalitets-, miljö- och
djurskyddskrav, ”detta är ett komplicerat rättsområde”.
Två av kommunerna svarade att de kontrollerar
att de ställda kraven följs genom bland annat
enkäter, avvikelserapportering, uppföljningsrutiner
och möten. Två av kommunerna uppgav också
att de utvärderar måltidernas smaklighet. Detta
görs genom stickprovskontroller, avvikelserapportering och genom att brukarna får kommentera
maten och matsedeln när avtalsförlängningen ska
diskuteras.
Alla tre kommunerna svarade att de utvärderar
och kontrollerar måltidernas kvalitet under den pågående avtalsperioden. Detta görs genom enkäter,
egenkontroller och matråd.
Ingen av kommunerna ansåg att deras senaste
måltidsupphandling kunde kallas för ”klimatsmart”. Som orsak angavs att upphandlingen inte
hade haft det syftet eller att ett lågt pris hade varit
mer intressant för uppdragsgivarna.
En av personerna som svarade ville ha kompetenshöjning inom någon del av området ”upphandling
av livsmedel eller måltider”.
Ingen av de svarande kommunerna hade blivit
utsatt för överprövning av beslutet om måltidsleverantören eller – leverantörerna vid den senaste
upphandlingen.

Varje kommun angav två upphandlade företag var.
Företag som nämndes var Medirest, Eurest, EBEC
AB, Gomiddag Halmstad AB, Sodexo och ISS.
På frågan vilka yrkesgrupper som medverkade vid
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Röster från rapporten Den goda maten:

”Nybakat går folk igång på!”

”Det är en fördel att ha ett eget kök i huset”
”Man blir piggare och gladare när
man ser något snyggt på tallriken!”

”Det är viktigt att få äta med sina nära och kära”

”Det ska finnas flera rätter att välja på!”

”Maten är ju bensinen som ska driva oss
framåt och hjälpa till i läkningsprocessen!”

”Att kunna välja själv är viktigt”

”Det puttrar i kastrullerna och doftar från spisen”

”Kan jag få receptet?”

Box 38001
100 64 Stockholm
Besöksadress Hornsgatan 172
T-bana Hornstull, buss nr 4
Telefon

08-674 43 00

telefax

08-674 43 29

info@sverigeskonsumenter.se
www.sverigeskonsumenter.se
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