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Måltidsprojektet i särskilt boende 
leg dietist Cecilia Svanberg, omsorgsförvaltningen, Växjö kommun 

Växjö kommun 
≈ 92 000 invånare  
≈ 15 000 personer (16%) är mellan 65-84 år  
≈ 2 400 personer (3%) 85 år- 
 
14 särskilda boenden/korttidsboenden som 
drivs i kommunal regi 
513 lägenheter i särskilt boende 
73 lägenheter för tillfällig placering 
 

Varför startades projektet? 
•  Fallande resultat gällande matfrågorna i Socialstyrelsens nationella 

brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” i Växjö 
kommun från 2013 och framåt 

•  Förvaltningschef efterfrågade kartläggning och åtgärdsförslag med 
uppföljning av eventuella insatser 

•  Statliga stimulansmedel fanns tillgängliga för uppstart 
 
Mål: Förbättra kvalitén på måltiderna i äldreomsorgens särskilda 
boenden 
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Växjö kommun 
-  Måltidspolitiskt program 
-  Verksamhetsplan, omsorgsförvaltningen 
-  Patientsäkerhetsplan, omsorgsförvaltningen 
-  Växjö kommuns övergripande internbudget med verksamhetsplan 
 
”Måltiden är av den största betydelse för omsorgstagare och deras 
möjligheter att fortsätta leva ett innehållsrikt liv” 
 
”Maten ska serveras på ett trevligt sätt i en inbjudande miljö.” 
 

Omvärldsbevakning 
•  Växjö kommun 
•  Goda exempel från andra kommuner 
•  ”Måltidsmiljö inom särskilda boenden och dagverksamheter – förslag 

till indikatorer” Socialstyrelsen  

Vilka faktorer påverkar hur de äldre 
upplever måltiden? 
•  Enhetens rutiner 
•  Normer och kultur bland personalen (t ex personalens grad av 

service och bemötande under måltiden, förmåga att möta individen 
och dess behov) 

•  Sällskapet – att själv få välja om man vill äta gemensamt eller i sin 
lägenhet 

•  Rummet och dukningens utformning 
•  Matens smak, form, färg, doft och konsistens 
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Måltidsindikatorer – Socialstyrelsens förslag 
•  Andel personer som ser fram emot måltiden mitt 

på dagen.  
•  Andel personer som anser att de får den hjälp 

de behöver under måltiden mitt på dagen.  
•  Andel personer med genomförandeplan som 

innehåller aktuell (ej äldre än sex månader) 
dokumentation om individens behov och 
önskemål runt måltidsmiljön.  

•  Förekomst av skriftliga rutiner för hur dygnets 
alla måltider ska genomföras.  

•  Förekomst av skriftliga rutiner för 
omsorgsmåltider  

Vad innebär måltidsrutiner? 
-  En beskrivning av hur måltiderna över dygnet ska genomföras 
-  Planering, genomförande och efterarbete för dygnets alla måltider 
-  Vem som ansvarar för vad under dygnets alla måltider 
-  Avser måltiderna i det gemensamma matrummet och de måltider som 

serveras i den enskildes egen lägenhet 
-  Inkluderar hur individens behov och önskemål som formulerats i 

genomförandeplanen ska uppfyllas 
-  Hur och när rutinen ska följas upp för att säkerställa kvaliteten 

Vad innebär måltidsrutiner? 
-  En beskrivning av hur måltiderna över dygnet ska genomföras 
-  Planering, genomförande och efterarbete för dygnets alla måltider 
-  Vem som ansvarar för vad under dygnets alla måltider 
-  Avser måltiderna i det gemensamma matrummet och de måltider som 

serveras i den enskildes egen lägenhet 
-  Inkluderar hur individens behov och önskemål som formulerats i 

genomförandeplanen ska uppfyllas 
-  Hur och när rutinen ska följas upp för att säkerställa kvaliteten 

Måltidslinjen 
Hur går en måltid till från början till slut? 
Start: Planering inför beställning/inköp 
Slut: Reflektion efter måltiden – Räckte maten? Vad tyckte gästerna? 
 
Deltagare: kostombud, enhetschefer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, 
syn- och hörselinstruktör, dietist, kockar 
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1.	Enhetschef	bildar	en	
arbetsgrupp;		
kostombud		

ak@vitetshandledare	
arbetsterapeut	

2.	Kartläggning	

3.	Mål@dsobserva@oner		

4.	Utbildning	med	hela	
arbetsgruppen	

FAMM	+	mål@dsmodellen	vs	
observa@onerna	

5.	Handlingsplan	med	
uppföljning	
vad-när-hur	

6.	
Upplevelsemiddag	
med	workshop	

Måltidsobservationer 

•  Formulär från MuMs-projektet*, 
Uppsala kommun 

•  Indelat enligt FAMM 
•  Alla i gruppen observerar en lunch var 

under en period på två veckor 
•  Resultatet sammanställs gemensamt 

*MuMs = Mat under måltids-projektet 
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3.	Mål@dsobserva@oner		

4.	Utbildning	med	hela	
arbetsgruppen	
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FAMM + måltidsmodellen 
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Grupparbete på 
avdelningen 
Varje pusselbit – tre perspektiv 
Alla grupper jobbar med alla bitar 
Alla post-it-lappar sammanställs 
 
 
 
Vi får en vision för en fantastisk måltid på 
respektive avdelning 

1.	Enhetschef	bildar	en	
arbetsgrupp;		
kostombud		

ak@vitetshandledare	
arbetsterapeut	

2.	Kartläggning	

3.	Mål@dsobserva@oner		

4.	Utbildning	med	hela	
arbetsgruppen	

FAMM	+	mål@dsmodellen	vs	
observa@onerna	

5.	Handlingsplan	med	
uppföljning	
vad-när-hur	

6.	
Upplevelsemiddag	
med	workshop	

 
I glappet mellan den verkliga bilden (måltidsobservationerna) 

och den visionära bilden (FAMM + måltidsmodellen)  
finns förbättringsarbetet 
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Måltidsindikatorer – Socialstyrelsens förslag 
•  Andel personer som ser fram emot måltiden mitt 

på dagen.  
•  Andel personer som anser att de får den hjälp 

de behöver under måltiden mitt på dagen.  
•  Andel personer med genomförandeplan som 

innehåller aktuell (ej äldre än sex månader) 
dokumentation om individens behov och 
önskemål runt måltidsmiljön.  

•  Förekomst av skriftliga rutiner för hur dygnets 
alla måltider ska genomföras.  

•  Förekomst av skriftliga rutiner för 
omsorgsmåltider  

Flera utbildnings- och uppföljningstillfällen 
med hela gruppen, t ex kick-off eller 
workshop 
 
Utöka teamet med flera yrkesgrupper, t ex 
fysioterapeut och sjuksköterska 
 
Goda exempel från kommunen 
 
Gemensam målbild 
 
Omsorgstagaren delaktig 

Flera utbildnings- och uppföljningstillfällen 
med hela gruppen, t ex kick-off eller 
workshop 
 
Utöka teamet med flera yrkesgrupper, t ex 
fysioterapeut och sjuksköterska 
 
Goda exempel från kommunen 
 
Gemensam målbild 
 
Omsorgstagaren delaktig 



18-10-17	

7	

Flera utbildnings- och uppföljningstillfällen 
med hela gruppen, t ex kick-off eller 
workshop 
 
Förläng teamet med flera yrkesgrupper,  
t ex fysioterapeut, sjuksköterska, 
enhetschef måltid och kock 
 
Goda exempel från kommunen 
 
Gemensam målbild 
 
Omsorgstagaren delaktig 

Samla flera delar under samma paraply 
-  Måltidsrutiner 
-  Dygnsfasta ersätter nattfasta 
-  Heldygnsportion (energi- och proteintäta mellanmål) 


