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1. Inledning
Den här riktlinjen är verksamhetsspecifik för vård- och omsorgsnämndens verksamheter och
ska förtydliga arbetet med frågor som rör mat, måltider, hälsa, klimat och miljö utifrån den
kommunövergripande kostriktlinjen.1

Riktlinjen rör alla verksamheter som på något sätt hanterar mat och måltider till vård- och
omsorgsnämndens brukare, såväl kommunala som privata utförare. Riktlinjen ska även
tydliggöra hur medarbetare ska förhålla sig beroende på hur situationen ser ut för brukaren,
vilket påverkar ansvaret kring mat och måltider. Sedan 2019 är kostenheten en del av vård-
och omsorgskontoret. Riktlinjerna är till för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten och ska
bidra till en hållbar utveckling.

1.1 Syftet med riktlinjen
Syftet med riktlinjen är att ha en gemensam grund för mat och måltider inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden. Verksamheterna ska:

följa Norrköpings kommuns övergripande riktlinje,
servera mat och måltider som håller hög kvalitet och som följer de nordiska
näringsrekommendationerna (NNR),2

erbjuda en trevlig måltidsmiljö,
arbeta utifrån brukarens önskemål och behov, sjukdomstillstånd, funktionsnedsättning
och med ett åldersperspektiv,
främja goda matvanor och hälsasamt erbjuda förebyggande insatser för att undvika
diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt, fetma eller undernäring och därigenom
minska risken för ohälsa,
nå uppsatta mål inom klimat och miljö.3

1.2 Nationella riktlinjer och föreskrifter kring mat och
måltider
Livsmedelsverket har tagit fram nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen som vänder
sig till alla som på olika sätt påverkar kvaliteten på måltiderna.4 De nationella riktlinjerna ska
vara en utgångspunkt i arbetet. Det finns även föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2014:10)5 om förebyggande arbete och behandling vid undernäring som riktar sig till vård och
omsorg om personer som har stöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

1 Se vidare Riktlinje för Norrköpings kommuns
kostverksamhet (KS 2021/0024)
2 Se vidare Nordic Nutrition
Recommendations 2012
3 Se vidare Riktlinje för Norrköpings kommuns
kostverksamhet (KS 2021/0024)

4 Se vidare Nationella riktlinjer för måltider i
äldreomsorgen, Livsmedelsverket 2019
5 Se vidare Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och
behandling vid undernäring

https://norrkoping.se/download/18.3ef6b1d158f1bd46e11dc17/1647615010003/Riktlinje-for-Norrkopings-kommuns-kostverksamhet.pdf
https://norrkoping.se/download/18.3ef6b1d158f1bd46e11dc17/1647615010003/Riktlinje-for-Norrkopings-kommuns-kostverksamhet.pdf
https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf
https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf
https://norrkoping.se/download/18.3ef6b1d158f1bd46e11dc17/1647615010003/Riktlinje-for-Norrkopings-kommuns-kostverksamhet.pdf
https://norrkoping.se/download/18.3ef6b1d158f1bd46e11dc17/1647615010003/Riktlinje-for-Norrkopings-kommuns-kostverksamhet.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer_for_maltider_aldreomsorgen.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer_for_maltider_aldreomsorgen.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-10-12.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-10-12.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-10-12.pdf
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2. Myndighetsutövningens utredning
och beslut
Vård- och omsorgskontorets myndighetsutövning har till uppgift att utreda behov och bevilja
insatser för enskilda personer enligt SoL och LSS. Brukaren kan ha beslut om följande
insatser där mat och måltider kan ingå:6

hemtjänst enligt SoL,
boendestöd enligt SoL,
dagverksamhet enligt SoL,
korttidsboendeenligt SoL,
särskilt boendeenligt SoL,
bostad med särskild service enligt SoL,
daglig verksamhet enligt SoL
bostad med särskild service för barn och vuxnaenligt LSS,
personlig assistansenligt LSS,
avlösarservice i hemmet enligt LSS,
korttidsvistelse utanför det egnahemmet enligt LSS,
daglig verksamhet enligt LSS.

I Norrköpings kommuns taxesystem7 som reglerar avgifter för vård och omsorg samt i vissa
fall avgifter för mat framgår det vad brukaren ska betala beroende på vilket stöd kring mat
och måltider brukaren har.

3. Olika sätt att tillgodose behov av
stöd med mat och måltider
Vården och omsorgen ska vara hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv. Medarbetare ska
ges förutsättningar för att skapa självständighet och livskvalitet för brukare. Alla insatser ska
utgå från det bästa för brukaren i hela vård- och omsorgsprocessen. Behovet av stöd kring mat
och måltider kan tillgodoses på olika sätt i ordinärt och särskilt boende enligt SoL och LSS.

Inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter kan brukare som behöver stöd med mat och
måltider få det utfört genom att:

kostenhetens kök eller upphandlad verksamhet lagar maten,
verksamhetens medarbetare lagar mat eller värmer mat i brukarens hem,

6 Se vidare i Riktlinje för SoL (VON 2021/1051-9 003)
och Riktlinje för LSS (VON 2021/1300-7 003)
7 Se vidare i Taxesystem avseende avgifter för insatser
enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer
med funktionsnedsättning, avgifter för kommunal

hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen
samt avgifter för mat enligt kommunallagen (KS
2022/0410) och Riktlinje – Tillämpning av taxesystem
inom vård och omsorg (VON 2021/1007)

https://norrkoping.se/download/18.124519ab17e4c342b38168/1642000037301/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20utredning,%20beslut%20och%20utf%C3%B6rande%20enligt%20socialtj%C3%A4nstlagen,%20SoL.pdf
https://norrkoping.se/download/18.124519ab17e4c342b38167/1642000036898/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20utredning,%20beslut%20och%20utf%C3%B6rande%20av%20insatser%20enligt%20lagen%20om%20LSS.pdf
https://norrkoping.se/download/18.89073aa1816a2204dc1202/1656592068318/Taxesystem%20avseende%20avgifter%20f%C3%B6r%20insatser%20enligt%20socialtj%C3%A4nstlagen%20f%C3%B6r%20%C3%A4ldre.pdf
https://norrkoping.se/download/18.328c7b0217dc11062586fa/1640773766612/Riktlinje_Taxessystem_V%C3%A5rd%20och%20omsorg%2015%20dec%202021.pdf
https://norrkoping.se/download/18.328c7b0217dc11062586fa/1640773766612/Riktlinje_Taxessystem_V%C3%A5rd%20och%20omsorg%2015%20dec%202021.pdf
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verksamhetens medarbetare lagar mat inköpt av flera brukares egna medel i det
gemensamma köket.8

I ordinärt boende kan brukaren få stöd med mat och måltider i form av matdistribution, hjälp
att värma lunchmat samt att ta fram och göra iordning tillbehör. Brukaren kan även få hjälp
med frukost, mellanmål, att tillreda enklare kvällsmat eller tillreda en del av en måltid med de
moment som brukaren inte kan göra själv. Stödet kan också handla om att planera och
strukturera, som exempelvis pedagogiskt stöd kring inköp, planera veckans måltider och hitta
lämpliga recept.

I dagverksamhet ingår mat och måltider som en del av strukturerade aktiviteter, till exempel
att duka bord eller att bereda grönsaker, vilket det kan göra även i andra verksamheter som till
exempel på servicebostad och särskilt boende för äldre. För brukare i särskilt boende för äldre
och bostad med särskild service (SoL) ingår heldygnskost. Kompletta måltider som lunch och
kvällsmat levereras från ett tillagningskök. Frukost och mellanmål lagas på plats av
verksamhetens medarbetare. I en gruppbostad kan all mat lagas i det gemensamma köket och
då har brukarna en gemensam hushållskassa.9 Maten kan även tillagas i brukarens lägenhet.

Den verksamhet som tillagar och eventuellt levererar mat ansvarar för kvaliteten på kosten
och att kommunens riktlinje för kostverksamhet följs. De ansvarar även för att NNR följs.
Alla som lagar eller serverar måltider ansvarar för att maten är säker att äta. Varje verksamhet
som har ett gemensamt kök ska ha rutiner för livsmedelshygien och ett egenkontrollprogram.

3.1 Sociala måltider
Måltiden är en social aktivitet som bidrar till att uppfylla behov av gemenskap och njutning –
en möjlighet att sätta guldkant på tillvaron, både till vardag och till fest. Vad som upplevs som
trivsamt varierar med en persons kultur, värderingar och livsstil. Verksamheten behöver
därför skapa förutsättningar för att möta brukarens behov.10

Träffpunkt är en service för kommunens invånare och kräver ingen utredning eller beslut från
myndighetsutövningen. På de flesta träffpunkter serveras lunch. Dit kan personer även gå för
att träffa andra och delta i aktiviteter. För att motverka social isolering kan den som har
matdistribution även beviljas att få äta måltiden på en träffpunkt.11

Medarbetarekan finnas med under måltiden om brukaren har svårt att äta när denne är ensam
eller inte själv kan inta sin mat. Det kan ske både i det egna hemmet eller på en träffpunkt. I
särskilda boendeformer kan måltider ätas i gemensamma utrymmen eller i den egna bostaden.
I servicebostadens gemensamhetslägenhet12 förekommer det att de som vill lagar mat
tillsammans eller att brukarna köper färdig mat för att äta tillsammans. Social måltid innebär
att medarbetareefter beslut från myndighetsutövningen sitter med vid brukarens måltid i
hemtjänst eller boendestöd. Behov av sociala måltider ska framgå i brukarens
genomförandeplan.

8 Se vidare i Rutin för gemensam hushållskassa (VON
F 2017/00240)
9 Se vidare i Rutin för gemensam hushållskassa (VON
F 2017/00240)
10 Se vidare Nationella riktlinjer för måltider i
äldreomsorgen, Livsmedelsverket 2019

11 Se vidare i Riktlinje för SoL (VON 2021/1051-9 003)
12 Servicebostad ingår som en boendeform i bostad
med särskild service enligt LSS och bostad med
särskild service enligt SoL

https://intranat.norrkoping.se/organisation/arbetsplatser/vard--och-omsorgskontoret/ny-stodprocesser/ekonomi-och-inkop/gemensam-hushallskassa
https://intranat.norrkoping.se/organisation/arbetsplatser/vard--och-omsorgskontoret/ny-stodprocesser/ekonomi-och-inkop/gemensam-hushallskassa
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer_for_maltider_aldreomsorgen.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer_for_maltider_aldreomsorgen.pdf
https://norrkoping.se/download/18.124519ab17e4c342b38168/1642000037301/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20utredning,%20beslut%20och%20utf%C3%B6rande%20enligt%20socialtj%C3%A4nstlagen,%20SoL.pdf
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Efter beslut av enhetschef äter medarbetare en smakportion tillsammans med brukaren i
särskilt boendeför äldre, korttidsboende enligt SoL, bostad med särskild service enligt SoL
och LSS, dagverksamhet enligt SoL eller daglig verksamhet enligt SoL och LSS. För
medarbetaren handlar sociala måltider inte om att inta en hel måltid eller att äta sig mätt, utan
det handlar om en smakportion. En social måltid är heller inte aktuellt när brukare behöver
hjälp med att inta maten eller vid exempelvis sondmatning. I de verksamheter där flera
brukare äter vid samma bord är det en utsedd tjänstgörande medarbetare som på sin
schemalagda arbetstid kan delta vid en social måltid. Smakportionen är kostnadsfri för
deltagande medarbetare. I bostad med särskild service enligt LSS och där de boende betalar
till en hushållskassa, ska ekonomienheten alltid meddelas om sociala måltider.

4. Utgångspunkter för verksamheten
Mat och måltider är ett komplext område, oavsett vilken insats brukaren är beviljad. En
utgångspunkt för verksamheterna är att arbeta utifrån evidensbaserad praktik. Följande avsnitt
handlar om vad verksamheter behöver tänka på för att uppnå god kvalitet för brukarnas mat
och måltider.

4.1 Att uppnå hälsa genom mat och måltider
Det förebyggande arbetet kring mat och måltider är en viktig uppgift för vård- och
omsorgsnämndens verksamheter och kan innebära både individuellt stöd eller stöd i grupp.
Det ska finnas en beskrivning i genomförandeplanen av hur det hälsofrämjande och
motiverande arbetet ska genomföras utifrån varje enskild individs förutsättningar och behov.
Genomförandeplanen bör också inkludera information om matpreferenser, vem som ansvarar
för vad vid dygnets alla måltider, hur det säkerställs att tillräckligt med mat äts samt hur mat-
och måltidsinsatserna följs upp.13

Grunden är att vård- och omsorgskontoret ska följa Livsmedelsverkets kostråd.14 Råden kan
se olika ut beroende på målgrupp och syftet med råden är främja matvanor som är hållbara för
både för hälsan och för miljön. Enligt riktlinjen för Norrköpings kommuns kostverksamhet
ska maten som vård-och omsorgsnämndens verksamheter serverar vara balanserad, näringsrik
och varierad samt följa årstiderna. Det innebär även att menyn ska vara omväxlande och
planeras utifrån olika målgruppers behov och förutsättningar. Det är viktigt att ta hänsyn till
brukares vanor och traditioner samt kulturella och religiösa aspekter kring mat. Att själv
kunna påverka och komponera sin måltid är mycket betydelsefullt.

Hel- och halvfabrikat bör användas i så liten utsträckning som möjligt. Maten lagas istället
direkt från råvaran av livsmedel med hög kvalitet. Förutom huvudmåltiderna är även frukost
och mellanmål en viktig del.

Mellanmål i alla verksamheter bör vara hälsosamma. Vad som definieras som hälsosamt kan
se olika ut beroende på målgrupp. Exempelvis vid risk för undernäring kan söta mellanmål

13 Se vidare Nationella riktlinjer för måltider i
äldreomsorgen, Livsmedelsverket 2019

14 Se vidare Livsmedelsverkets kostråd

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer_for_maltider_aldreomsorgen.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer_for_maltider_aldreomsorgen.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/kostraed_webb.pdf
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vara bra för att stimulera aptiten och främja ätandet. Det är även viktigt att utgå från
individens behov och önskemål.

Livsmedlen ska till stora delar vara etiskt och ekologiskt märkta, säsongsanpassade och
lokalproducerade. Det ska finnas god kännedom om råvarans ursprung och tillverkningsland
och att svenska miljö- och djurskyddsbestämmelser följs. Den mat som serveras leder till
minskad miljö- och klimatpåverkan jämfört 2020.

Inom särskilt boendeska brukaren få väljamellan minst två rätter, samt tillfrågas om denne
vill äta själv eller ihop med andra.

4.1.1 Måltidsordning
Måltiderna ska vara jämnt fördelade över dygnets vakentimmar så att nattfastan inte
överstiger elva timmar för äldre över 65 år eller personer med nedsatt aptit. Täta, små
måltider med extra energi och protein är särskilt viktigt för de med nedsatt aptit. Att hoppa
över ett eller fleramellanmål ökar risken för undernäring. En lång nattfasta verkar
nedbrytande på kroppen och ger en negativ inverkan på muskelmassa, immunförsvar och
fettreserver. Brukare som behöver extra mellanmål skakunnafådet oavsett tid pådygnet.
Verksamheten måstealltid tahänsyn till brukarens egnaönskemål.

4.1.2 Identifiera undernäring
Ätsvårigheter och undernäring är den största näringsmässiga utmaningen inom
äldreomsorgen.15 Det är viktigt att tidigt identifiera risker för undernäring. Risk för
undernäring identifieras som en sammanvägning av:

1. Ofrivill ig viktförlust, oavsett tidsförlopp och omfattning
2. Ätsvårigheter, till exempel aptitlöshet, tugg- och sväljningsproblem, motoriska

funktionsnedsättningar
3. Mät längd och vikt och räkna ut Body Mass Index (BMI)16

Undernäring orsakas av en kombination av brist på energi, protein eller andra näringsämnen
och inflammation. Med undernäring följer en ökad risk för bland annat fördröjd sårläkning,
försämrad muskelfunktion och nedsatt hjärt- och lungfunktion. Verksamheterna ska ha rutiner
för att förebygga och behandla undernäring.17

4.1.3 Övervikt och fetma
Övervikt är ingen sjukdom, men vid övervikt finns en ökad risk att utveckla fetma.18 Fetma
däremot räknas som en sjukdom, då det ökar risken för sjukdomar som till exempel högt
blodtryck, höga blodfetter, typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och belastningsskador i
lederna. För att minska i vikt är det viktigt att hitta hälsosamma matvanor som passar för

15 Se vidare Nationella riktlinjer för måltider i
äldreomsorgen, Livsmedelsverket 2019
16 Personer under 70 år är underviktiga när de har ett
BMI under 20, för personer över 70 år är de
underviktiga när de har ett BMI under 22.

17 Se vidare Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och
behandling vid undernäring
18 Ett BMI på 30 eller mer visar att det troligtvis är
fetma. Att mäta midjemåttet är också ett sett att ta reda
på om en person har övervikt eller fetma.

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer_for_maltider_aldreomsorgen.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riktlinjer_for_maltider_aldreomsorgen.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-10-12.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-10-12.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-10-12.pdf
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individen. Fysisk aktivitet, stresshantering och sömn är också en viktig del i att få
hälsosamma levnadsvanor.

För personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd kan det vara
svårt att få ti ll goda matvanor, att äta varierat och att äta lagom mycket. Att ha en intellektuell
eller kognitiv funktionsnedsättning kan göra det svårare att förstå konsekvenser av olika
livsstilsval. Det innebär att individen har rätt att få stöd att förstå hur mat kan påverka hälsa
och sjukdom och vad som är bra mat utifrån individuella behov och förutsättningar.

4.1.4 Specialkost och anpassade måltider
Den som har en födoämnesallergi eller är överkänslig mot födoämnen ska känna trygghet i att
den mat som serveras är säker att äta. Det innebär att medarbetare ska ha kunskap och
verksamheterna ska ha rutiner så att brukare med behov av specialkost får rätt mat. Om det
finns flera rätter på menyn erbjuds brukare i behov av specialkost i första hand någon av
dessa, men vid behov tillagas en individuellt anpassad måltid.

En individuell vårdplan kan behöva upprättas utifrån näring, mat och måltider. Utöver
medicinska skäl, kan måltiden behöva anpassas av andra anledningar. I samband med
upprättandet av en genomförandeplan tar kontaktman reda på brukares önskemål och vanor
kring mat och måltider. Med små förändringar kan ofta maten bli mer lik den mat en person är
van vid att äta.

Sedan 2012 är Norrköpings kommun ett finskt förvaltningsområde, vilket innebär att
sverigefinnar i kommunen ska stöttas i att behålla och utveckla sin kultur, där mat och
måltider är ett viktigt område. Det är även viktigt att ta hänsyn till övriga nationella
minoriteter och deras möjligheter att bevara och utveckla sin kultur.19 Sveriges nationella
minoriteter är samer, sverigefinnar, romer, judar och tornedalingar.20

4.1.5 Konsistensanpassad kost
Vid ät- och sväljsvårigheter kan maten behöva anpassas i konsistens och det är viktigt att det
görs för att maten ska vara säker att äta. Problem med att äta och svälja kan förekomma både
hos barn och vuxna. Det kan handla om personer som har exempelvis en demenssjukdom,
stroke eller en funktionsnedsättning, men kan även ha sin grund i minskad salivutsöndring
och försämrad muskelfunktion. Vanliga symtom är exempelvis svårigheter att hantera och
bearbeta mat och dryck i munnen, svårigheter att svälja, hosta i samband med eller efter
måltid samt viktförändring och nedsatt allmäntillstånd.

4.2 Agenda 2030 och hållbar utveckling
Norrköpings kommun ställer sig bakom FN:s Agenda 2030 för förändring mot ett hållbart
samhälle. Agendan består av 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. För att
matproduktionen ska bli mer hållbar måste den bli mer resurseffektiv, samtidigt som
miljöbelastningen på jord, vatten och luft hålls så låg som möjligt. Vi behöver även äta mer
klimat- och miljövänligt samt minska vårt matsvinn.

19 Se vidare Riktlinje för arbetet med nationella
minoriteter i Norrköpings kommun (KS 2019/0443)

20 Se vidare Lag (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk

https://norrkoping.se/download/18.1fbd536d176f5a7cec21f6c/1614594419680/NM%20Riktlinjen.pdf
https://norrkoping.se/download/18.1fbd536d176f5a7cec21f6c/1614594419680/NM%20Riktlinjen.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
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All kommunal verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling. I den kommunövergripande
kostriktlinjen framgår att kommunen ska verka för hållbara inköp, hållbar ekonomi och
kompetens. Norrköpings kommun gör stora inköp av livsmedel och har ett särskilt ansvar att
göra hållbara inköp som bidrar till måluppfyllelse av Agenda 2030 och de globala målen.

Genom att handla med hänsyn till miljö, klimat, biologisk mångfald, hälsa, etik, ekonomi och
arbetsmiljö medverkar vi till utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Kommunen ska följa
ramavtal, säsongsanpassa inköp och planera för färre leveranser för att minska antal
transporttillfällen. Minskat matsvinn bidrar till minskad miljöpåverkan och en hållbar
ekonomi. Där mat tillagas och serveras ska medarbetaren ha den kunskap och kompetens som
behövs för att säkerställa hög kvalitet på mat, mathantering och livsmedelshygien. Därför
behöver medarbetareha möjlighet att fortbilda sig inom dessa områden. Hur det ska
genomföras beskrivs i den övergripande rutinen för mat och måltider.

4.3 Måltidsmiljö
Måltidsmiljön är viktig i alla verksamheter enligt SoL och LSS, både i ordinärt och särskilt
boende och på träffpunkter och dagverksamheter. Oavsett boendeform är brukaren i sitt egna
hem och ska ha möjlighet att välja hur denne vill inta sin måltid. Dettaska framgå i
genomförandeplanen.

Måltidupplevelsen påverkas inte bara av maten på tallriken. Det är helheten som skapar
stämningen och som är avgörande för hur måltiden upplevs. Vad som upplevs som en trivsam
måltidsmiljö varierar med verksamhet, person och hälsotillstånd. Måltidsmiljön bör vara
till talande och anpassad för brukare. Det ska finnas möjlighet till god sittställning och tillgång
till hjälpmedel. Medarbetare har till uppgift att vara uppmärksam på exempelvis ätproblem
och stödja brukaren kring det. Social måltid kan vara ett sätt att stödja brukare kring måltiden.

Trivsamt utformade och inredda lokaler bidrar till matlust och trivsel. Även ljudmiljön
påverkar måltidsupplevelsen och det är viktigt med bra belysning utifrån brukarens behov.
Bemötandet har stor betydelse för en positiv måltidsupplevelse och det är viktigt att vara
lyhörd för varje individs behov och önskemål kring måltiden. Måltidens presentation, både
visuellt och muntligt, är betydelsefullt för måltidsupplevelsen. Maten ska serveras på ett
trevligt och aptitligt sätt. Måltiden bör präglas av lugn och ro och att få god tid på sig att äta.

Måltiderna ska vara anpassade till vardag, helg, storhelg och fest, så att brukarna upplever
skillnad på vardag och högtid. Det kan exempelvis göras genom att festligare mat serveras
samt att borden dukas och dekoreras vackert. För särskilda boenden och dagverksamheter har
Socialstyrelsen tagit fram indikatorer för måltidsmiljön.21

21 Se vidare Måltidsmiljö inom särskilda boenden och
dagverksamheter förslag till indikatorer, Socialstyrelsen
2014

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2014-8-8.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2014-8-8.pdf
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5. Rutin för mat och måltider
Riktlinjen kommer även kompletteras med en övergripande rutin som konkretiserar hur
arbetet kring mat och måltider ska genomföras utifrån riktlinjen. Varje verksamhetsområde
inom egen regin (kommunal utförare) ansvarar för arbetet med mat och måltider utifrån den
övergripande rutinen. Vid behov görs en lokal rutin på enheten. Privata utförare tar vid behov
fram en rutin för arbetet med mat och måltider.

Alla enheter inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska arbeta med kostfrågor samt
haen medarbetare med ett speciellt ansvar för kostfrågor, ett kostombud, kopplat till sin
enhet.22

6. Uppföljning
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för uppföljning av kundnöjdhet om maten,
måltidsmiljön, servicen, kvaliteten och bemötandet23 en gång per år. Hur uppföljningen ska
genomföras förtydligas i den kontorsövergripande rutinen.

22 Se vidare Rutin för standardiserat arbetssätt för
ombudsroll: Kostombud

23 Se Riktlinje för Norrköpings kommuns
kostverksamhet

https://intranat.norrkoping.se/download/18.2d0b258d175faf347d733397/1610717183737/Kostombud.pdf
https://intranat.norrkoping.se/download/18.2d0b258d175faf347d733397/1610717183737/Kostombud.pdf
https://norrkoping.se/download/18.3ef6b1d158f1bd46e11dc17/1647615010003/Riktlinje-for-Norrkopings-kommuns-kostverksamhet.pdf
https://norrkoping.se/download/18.3ef6b1d158f1bd46e11dc17/1647615010003/Riktlinje-for-Norrkopings-kommuns-kostverksamhet.pdf
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