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Allas ansvar – ingens ansvar

Hälso- & Sjukvård i kommunen

Josephine Garpsäter
Nutri,onsansvarig die,st Sundbybergs Stad
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Maslows behovstrappa

Styrning & råd över maten,
målCden, nutriConen
• Socialstyrelsen SoS
• Livsmedelsverket SLV
•
•
•
•
•

EU – EG 852:2004
ESPEN
SKL
DRF
Agenda 2030

Aroseus, F (2016) LäJ aJ lära
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LandsKng

Antal kommuner

Antal dieKster i
kommuner med ÄOuppdrag

Antal kliniska dieKst
i kommuner

Folkmängd
(2017)

Folkmängd per
ÄO-dieKst

Blekinge

5

2

0

159 367

79683

Dalarna

15

4

2

285 724

71 431

Gotland

1

-

-

58 464

-

Gävleborg

10

2

1

285 452

142 726

Hallands län

6

2

1

323 729

161 864

Jämtlands län

8

1

0

129 649

129 649

Jönköpings län

13

1

1

356 291

356 291

Kalmar län

12

1

1

243 219

243 219

Kronobergs län

8

1

0

197 040

197 040

NorrboJens län

14

0

0

251 080

-

Skåne län

33

6

3

1 340 415

223 402

Stockholms län

26

15

14

2 299 593

153 306

Södermanlands län

9

4

3

290 711

72 678

Uppsala län

8

1

0

367 483

367 483

Värmlands län

16

1

0

279 999

279 999

VästerboJens län

15

3

2

268 067

89 356

Västernorrlands län

7

3

1

246 082

82 027

Västmanlands län

10

0

0

270 535

-

Västra Götalands län

49

7

1

1 686 287

240 898

Örebro län

12

2

0

297 997

148 998

Östergötlands län

13

1

2

456 550

456 550

TOTALT

290

57

32

9 934 367

79 683

SOSFS 2014:10 Förebyggande av
& behandling vid undernäring
Med undernäring avses i dessa föreskri\er och
allmänna råd eJ ,llstånd där brist på energi, protein
eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och
ogynnsamma förändringar i kroppens
sammansäJning eller funk,on eller av en persons
sjukdomsförlopp.

Hur vet vi aU den äldre har/inte har
dessa brister?
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Integrerade målCder

DieCst nämns

När de individuella behoven får styra innebär det ökad ﬂexibilitet
och anpassning från hela verksamheten, vilket i sin tur ställer högre
krav på den professionella kompetensen.

• 1:a vid Matskola för äldre, kan organiseras/ledas av die,st
• 2:a vid mål,dskedjan, exempelvis die,st kan vara med
• 3:de återkoppling om kläder siJer lösare, synpunkter på maten
osv ska föras vidare ,ll exempelvis BIB, ssk eller die,st
• 4:e tvärprofessionellt team kan ,ll exempel bestå av die,st
• 5:e Godare mat med kompetens, exempelvis die,st.

1. Vad är ”den professionella kompetensen?”
2. Hur ﬂexibla är det möjligt aF vara?
3. Är det möjligt aF hela verksamheten anpassar sig? Ekonomi?
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Karta: Jenny Illerstam
Karta: Josephine
Jenny Illerstam
Sta,s,k:
Garpsäter
Sta,s,k: Josephine Garpsäter

Karta: Jenny Illerstam
Sta,s,k: Josephine Garpsäter
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Karta: Jenny Illerstam
Sta,s,k: Josephine Garpsäter
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Karta: Jenny Illerstam
Sta,s,k: Josephine Garpsäter
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Finns krav på kompetens i
kommun och landsCng?

Kostekonom

• Stockholms kommuner har krav på die,st inom SÄBO

• 0

(Nynäshamn& Tyresö undantag)

Övriga kommuner och landsting?
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MålCdschef
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Kock

• 1:a vid mål,dskedjan, exempelvis mål,dschef kan vara med
• 2:e tvärprofessionellt team kan ,ll exempel bestå av mål,dschef
• 3:e Godare mat med kompetens, exempelvis mål,dschef.

•
•
•
•
•
•
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1 vid Matskola för äldre, kan organiseras/ledas av kock
2:a vid mål,dskedjan, exempelvis kock kan vara med
3:e tvärprofessionellt team kan ,ll exempel bestå av kock
4:e Godare mat med kompetens, exempelvis kock.
5:e kockar ska uppmuntras ,ll utbildning
6:e Det ﬁnns böcker riktade ,ll kockar inom äldreomsorgen
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Kan vi få stöd i något yQerligare?

Integrerade målCder - sammanfaQning

”Vid tvärprofessionella genomgångar av omsorgstagarnas hälsa
och välmående bör målJden och näringsintaget ha en lika självklar
plats som läkemedel och andra omsorgsinsatser.” SLV

• Det ﬁnns en genomförandeplan för dygnets alla mål,der och
tydlig arbetsfördelning.
• Mål,derna bidrar ,ll verksamhetens värdegrund.
• Möjlighet aJ påverka vad, när och hur mål,derna serveras.

PaJentsäkerhetslagen; SystemaJsk paJentsäkerhetsarbete.
Undernäring är en vårdskada om den kunnat förebyggas.

• Möjlighet aJ vara delak,g i planering, matlagning och servering.
• Mål,derna skapar sociala sammanhang och bryter ensamhet.
• Samsyn och tvärprofessionell samverkan i hela mål,dskedjan.
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Trivsamma målCder
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Goda målCder
Läkemedel

Låt måltiden ta tid

Dessert!

Ljud
Omsorgsmåltider

Egetkryddat
Stimulera alla sinnen

Ljus
Presentera maten

Kontraster

Rätt hjälpmedel

Gemensamma
måltider

Rätt kompetens
Många små rätter, buffé

Social aktivitet

Munhälsa

Rätt dryck
Planera menyn
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Trivsamma målCder - sammanfaQning

Trivsamma målCder - sammanfaQning

• Det ﬁnns ,llräckligt med ,d för mål,den.
• Omsorgsmål,der där personalen deltar ak,vt i själva mål,den.

• Det ﬁnns ,llräckligt med ,d för mål,den.
• Omsorgsmål,der där personalen deltar ak,vt i själva mål,den.

• Mål,dsmiljön är ,lltalande och anpassad för omsorgstagaren.

• Mål,dsmiljön är ,lltalande och anpassad för omsorgstagaren.

• Möjlighet ,ll god siJställning och ,llgång ,ll hjälpmedel.
• Möjlighet aJ välja aJ äta mål,den i sällskap med andra eller
enskilt.

• Möjlighet ,ll god siJställning och ,llgång ,ll hjälpmedel.
• Möjlighet aJ välja aJ äta mål,den i sällskap med andra eller
enskilt.
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Goda målCder - sammanfaQning
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NäringsrikCga målCder
Fördelat över dygnet
Ibland ≥ 40E% fett

• Mål,derna utgår från matgästernas vanor och önskemål.
• Kulinarisk kvalitet – presenta,on, do\, smakbalans, varia,on i
konsistens och smakintensitet.

Utredning på individnivå

• Möjlighet aJ välja alterna,va räJer, ,llbehör och mål,dsdryck.

Behålla funktion

• Maten serveras på eJ ,lltalande säJ, som buﬀé alterna,vt
bordsservering.
• Det ﬁnns en förtroendefull dialog mellan matgäster och de som
lagar maten.

9 MJ/dag (2150 kcal)

Mat som ger
tillräckligt med energi
& protein
1,2-1,5 g protein/kg/dag

20 µg D-vitamin
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NäringsrikCga målCder sammanfaQning
• Mål,derna täcker behovet av näring och energi, med extra
energi och protein ,ll dem med nedsaJ ap,t.
• Mål,derna är många, små, energi- och proteintäta och spridda
över dygnet.

”En förutsäFning för aF maten ska göra nyFa är aF den äts upp.
Därför är det vikJgare aF maten är god och lockar apJten än aF
den exakt uppfyller näringsrekommendaJonerna”

• Naiastan är högst 11 ,mmar.
• Äldre över 75 år tar ,llskoJ med 20 mikrogram D-vitamin
dagligen.
• Vätskebehovet ,llgodoses.
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Matundersökning 2016

2 räJer de dagar då huvudalterna,vet är ﬁsk, inälvsmat eller soppa, annars
inget alterna,v. 5. Det är möjligt aJ vi kommer aJ inför ﬂer alterna,v om
intresse ﬁnns, men det är inget vi har upplevt e\erfrågas idag.
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Anpassad tallriksmodell för äldre

Till kvällen har vi lite läJar räJer såsom soppa, omeleJ, varma smörgåsar, gratänger
osv.
O\a används e\erräJer ,ll middagsalterna,v tex mannagrynspudding, blåbärscrepes,
ostkaka, risgrynsgröt, äggakaka.
Samma mat serveras ,ll förskola, skola, SÄBO och ﬂyk,ngförläggningar
E\erräJ serveras på söndagar
2 räJer ,ll lunch mån-tors, övriga 1 räJ. Enklare alterna,v på kvällen tex
soppa, omeleJ, crepes, sill
Gröt eller soppa ,ll söndagsmiddag utan alterna,va räJer
För oss är det vik,gaste aJ få ,ll näringsinnehållet för varje individ samt alla
specialkoster/konsistensers. Fokus ligger mer på deJa än aJ erbjuda ﬂera räJer.
Middagsmaten är eJ läJare alterna,v som soppa, pläJar, omeleJe, kalvsylta
Vi ger ingen möjlighet aJ välja mellan olika räJer. Det serveras en lunch 27
respek,ve en middagsräJ.
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Hållbara målCder
Protein från källor som är miljövänligare
Handla upp smart

MSC-märkt fisk
God mat som äts upp
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Hållbara målCder - sammanfaQning
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Säkra målCder

• Svinnet i kök, vid servering och från tallrikar minimeras.
• Livsmedel väljs som producerats med hänsyn ,ll miljö, djurskydd
och social hållbarhet.

• Personalen har kunskap om livsmedelssäkerhet och ru,ner för
aJ hantera risker.
• RäJ mat serveras ,ll räJ person.

• Vildfångad ﬁsk som köps in kommer från stabila bestånd och har
ﬁskats med omsorg om miljön.

• Konsistensanpassad mat hanteras med särskilt noggrann hygien.
• Kall mat förvaras kallt, +4 °C, och varm mat förvaras ,llräckligt
varmt, +60 °C.
• Risken för mapörgi\ning minskas genom räJ hantering av vissa
risklivsmedel.

• Andelen köJ begränsas och ersäJs med andra proteinrika
livsmedel, helst vegetabiliska.
• Lagringsdugliga frukter och grönsaker väljs i första hand och
varieras e\er säsong.
• Avfall källsorteras, energiåtgång och transporter minimeras.
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