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Varför nya kunskapsstöd?

Nya kunskapsstöd för måltider i vård och omsorg
- Vem, vad, hur och varför?

Lena Martin
Projektledare
lena.martin@socialstyrelsen.se
18-10-17

Andelen äldre ökar

VikJgt aI klara sig själv och vara oberoende

Antal personer
80 år eller äldre
2000–2014 samt
prognos 2015–2035

•

Vikten av aI få vara delakJg, betraktad som
den person man är och få behålla siI säI aI
leva och sina vanor.

•

MålJder är en meningsskapande social
akJvitet med vilken vi kan uIrycka idenJtet
och kulturell Jllhörighet.

•

AI äta ensam är en riskfaktor för ohälsa

Källa: SCB

1

18-10-17

Allas räI aI få behålla siI säI aI leva

Strukturer som försvårar

Äldreomsorgens värdegrund enligt Socialtjänstlagen:

• ”EI starkt insJtuJonellt ramverk med ruJner och strukturer som i liten
utsträckning tar hänsyn de äldres egna önskemål”

•

•

E" värdigt liv - självbestämmande, delakJghet och
individanpassning; respekt för privatliv och personlig
integritet; goI bemötande; och insatser av god
kvalitet
Välbeﬁnnande - trygghet och meningsfull Jllvaro
Socialtjänstlagen (2001:453)

§

• Otydlig målJdskedja och ansvarsfördelning
• Bristande uppföljning av vad som fakJskt äts upp
• Hemtjänstpersonalens dilemman – Jdsbrist och ansvar vid nedsaI apJt?
• MålJden inte en del av kärnverksamheten
• Brist på kompetens
Livsmedelsverkets rapport 37, 2017

Vad behöver göras?

AI sJmulera
apJt och
väcka
matglädje
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MålJder som ger mening
• Inte bara eI verktyg för aI förebygga
undernäring
• Mat och ätande en central del av aI vara
människa
• MålJdsstöd ur eI helhetsperspekJv

MålJden som grund

”Grunden för all nutri?onsbehandling är
bra mål?der, men dessa kan behöva
kompleHeras med yHerligare insatser
vid speciﬁka sjukdoms?llstånd, som
undernäring.”

Hur kan vi stöIa er?
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Nya råd:
Bra målJder i äldreomsorgen
• Matgästen i centrum
• HelhetsperspekJv
• Samverkan

Vi byter fokus
• Från kost Jll målJd
• Från tabeller Jll modeller
• Från detaljer Jll helhet

”Mat av god kvalitet och trivsamma mål?der är inte
aH betrakta som lyx utan en mänsklig räNghet och
en central del av vården och omsorgen om äldre.”

Samverkan kring målJden
•

•

Läkare, MAS, sjuksköterska, dieJst,
arbetsterapeut, logoped,
tandvården, biståndshandläggare
Undersköterska, målJdsombud,
målJdsbiträde, akJvitetsansvarig

•

Kock

•

MålJdschef, enhetschef

Fem framgångsfaktorer
1. Fokusera på individen
2. Satsa på kunskap och kompetens
3. Se Jll helheten − använd MålJdsmodellen
4. Tydliggör ansvarsområden och möjliggör samarbete
5. SäI upp mål, prioritera och fråga e_er resultaten
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livsmedelsverket.se/malJder
malJdsbloggen.se

Frågor och funderingar?
Välkomna att höra av er!

Lena Martin
Projektledare
lena.martin@socialstyrelsen.se

Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se
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