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BAKGRUND
Inom äldreomsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av
omvårdnaden. Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras
inom äldreomsorgen är god, näringsrik och väl sammansatt. Matgästerna ska
också känna sig trygga i att maten som serveras följer regler om specialkost och
livsmedelshygien.
Inom kommunen finns en enhetlig kostavdelning. Kostpolicyn ska fungera som
ett styrande dokument i det dagliga arbetet och som stöd för att kvalitetssäkra
frågor som tillhör kost. En bra måltidsverksamhet är av stor vikt för den
enskilda individens välbefinnande.

SYFTE
Vi vill erbjuda våra matgäster goda, näringsrika och lustfyllda måltider som
lagas och serveras av kunnig och serviceinriktad personal. Maten ska i största
möjliga utsträckning vara lagad från råvaror som bidrar till hållbar; ekonomisk,
social och ekologisk utveckling.

MÅL
I en lugn och trygg miljö servera goda näringsrika måltider som är tilltalande
samt tillgodoser alla behov och därigenom främjar hälsan.
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MAT OCH HÄLSA
Maten och måltidsmiljön är viktig då måltiderna skapar förutsättningar för ett
välbefinnande. Förutom näring ger måltiden också en plats för sociala kontakter
och något man ska se framemot under dagen.
Behovet av energi och näring påverkas bland annat av ålder, kön, kroppsstorlek
och fysisk aktivitet. Storleken på portionen anpassas efter det individuella
energibehovet. För äldre personer gäller att få i sig tillräckligt med energi utan
att portionen blir för stor. Detta kräver att man till de flesta inom
äldreomsorgen energi- och proteinberikar maten.
Livsmedelsverkets riktlinjer ligger till grund vid planering och tillagning av
samtliga måltider. Nattfastan ska inte överstiga elva timmar. Måltiderna för
övrigt ska vara väl utspridda över dygnet.
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MATEN, MÅLTIDSMILJÖ OCH BEMÖTANDE
Maten ska kunna avnjutas i en lugn och trivsam miljö som främjar social
samvaro. Måltiden ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen,
något att se fram emot. Måltiden ska se aptitlig ut, dofta gott och vara en lagom
stor portion.
Följande är viktigt för en bra miljö:
•

snygg och trevlig servering och dukning

•

bra belysning

•

lugn och behaglig miljö

•

avskildhet till dem som behöver det

För att främja aptit och matglädje är det viktigt att som matgäst få ett trevligt
bemötande av den personal som ansvarar för servering av måltiden. Personalen
ska ha kunskap om maten samt kunna svara på frågor. Personalen ska också ha
en positiv attityd till både matgästen och maten. Det är viktigt att tänka på att
många äldre och personer med funktionsnedsättning behöver god tid på sig vid
måltiderna.

MÅLTIDERNAS SAMMANSÄTTNING
Matsedlarna ska vara välplanerade och varierade. Maten ska vara lagad mat
från grunden i största möjliga mån. Lagad mat ger större möjlighet att täcka
näringsbehovet och middag ska planeras utifrån lunch så att de kompletterar
varandra.
Frukost bör innehålla gryn, mjölk/mjölkprodukter, ägg, bröd, pålägg,
grönsaker, frukt eller juice samt kaffe eller te. Lunch bör innehålla kött, fisk
eller äggkomponent, potatis, ris eller pasta, grönsaker, mjölkprodukter, bröd
med matfett och måltidsdryck samt dessert varje dag inom äldreboende.
Middag bör innehålla kött, fisk eller äggkomponent, potatis, ris eller pasta,
mjölkprodukter, bröd med matfett, grönsaker, färsk frukt och måltidsdryck.
I normalfallet ska huvudmålet vara varm mat. Mellanmål ska innehålla bröd,
pålägg och mjölkprodukter samt grönsaker och/eller frukt. Valfri måltidsdryck
som t ex mjölk, juice, saft, lättöl eller vatten.

SPECIALKOSTER OCH ALTERNATIVRÄTTER
Specialkost serveras till alla vid behov och kan beställas på någon av följande
grunder:
•

sjukdomsrelaterad

•

religiösa eller etiska

•

aversion mot vissa livsmedel eller rätter

Sjuksköterska ordinerar specialkoster såsom konsistensförändrad mat,
diabeteskost, laktosreducerad eller glutenfri mat samt näringsdryck.
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Alternativrätter ska erbjudas inom äldreomsorgen och önskekost vid specifika
tillfällen ska kunna serveras i samråd med den enskilde och personal.
Vegetarisk kost liksom särskild mat av religiösa eller etiska skäl serveras efter
önskemål.

KVALITETSSÄKRING
All personal som hanterar livsmedel ska följa livsmedelslagens krav och arbeta
utifrån egenkontrollprogram för att förebygga hälsorisker. Kontinuerlig
utvärdering av hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling av maten
samt om maten är god och näringsrik.
All köks- och omvårdnadspersonal ska ha kunskap i livsmedelshygien,
näringslära och miljöns betydelse för välbefinnandet och ska regelbundet
fortbildas i ämnet. Minst ett kostombud ska finnas för varje avdelning.
Kostombuden och kökspersonalen ska träffas med regelbundenhet i matråden.
Genom kostombuden kan den enskilde och anhöriga ha en möjlighet att
påverka och lämna synpunkter på matsedlar, maträtter, miljö etc.
Viktigt att det finns en bra kommunikation mellan olika personalgrupper (MAS,
sjuksköterska, vårdbiträde, kök, kostchef, enhetschef m.fl.) och matgästen. Det
ska även finnas tydligt ansvarsfördelning mellan olika personalgrupperna.
Syftet är att främja samarbete, erfarenhetsutbyte men också att ge information.
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HÅLLBAR UTVECKLING
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov.”
(Brundtlandsrapporten 1987)
Kostavdelningen ska i större utsträckning erbjuda ett utbud som är baserat på
ekologiska och närproducerade livsmedel inom ramen för
livsmedelsupphandlingen. Målet till 2014 är att ekologiska livsmedel utgör 25 %
av livsmedelskostnaden. Närproducerade livsmedel ska väljas när så är möjligt
inom en 250 km radie. Målet är även att öka kunskapen om det socialt etiska
kunnandet.

HÅLLBARA INKÖP
Genom att göra medvetna inköp som är bra för miljön, klimatet, arbetsmiljön
och hälsan kan vi påverka livsmedelsproduktionen i en hållbar riktning. Etiskt
certifierade (t.ex. Rättvisemärkta) produkter ska alltid vara förstahandsvalet i
de produktkategorier där sådana finns. Kils kommun blev 2011 Fairtrade City.
För att inköpen av mat ska bli bättre för hälsan, ekonomin och miljön, bör de så
långt det är möjligt följa ”Ät S.M.A.R.T-modellen”.
•

Större andel vegetabilier

•

Mindre ”tomma kalorier”

•

Andelen ekologiskt ökas

•

Rätt kött och grönsaker

•

Transportsnålt

HÅLLBAR EKONOMI
Avtalstrohet
Inköp av livsmedel ska ske inom upphandlade avtal. Vi kan då påverka våra
leverantörer att öka utbudet av ekologiska och socialt etiska produkter.
Genom att handla inom avtalet har vi möjlighet att få bra priser på de varor vi
använder mest och hålla matkostnaderna på en så låg nivå som möjligt.
Minska svinnet
Enligt livsmedelsverket slängs varje år cirka 30 kilo fullt ätbar mat per person –
det motsvarar kostnaden för en hel månads mat! Då är inte det som hälls ut i
slasken inräknat. Förutom att det är dumt att slänga pengar i sophinken är
svinnet dåligt för miljön. Genom att minska svinnet gör vi en stor insats för
klimatet och miljön. Alla som hanterar mat inom Kils kommun ska verka för att
minska svinnet, dock utan att äventyra livsmedelssäkerheten.
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