
Hva ligger i matglede? 
Beskriv en gyllen måltidsopplevelse

Ta eierskap til og skap stolthet for måltidet



Hvilke fire kjennetegn ønsker dere
at måltidet skal ha hos dere?

Ta eierskap til og skap stolthet for måltidet



Med utgangspunkt i måltidet hos 
dere: Hva gjør dere stolte? 
Hva må til for å bygge enda større 
stolthet for måltidet?

Ta eierskap til og skap stolthet for måltidet



Hvordan kan dere bygge et sterkere 
fellesskap rundt måltidsarbeidet?

Ta eierskap til og skap stolthet for måltidet



Hvordan kan dere gjøre arbeidsprosessen 
fra innkjøp til bord på en enklere og
mer praktisk måte?

Sørg for god ressursutnyttelse og flyt i arbeidet



Hvilke justeringer kan gjøres for 
å bedre arbeidsstasjonene for 
de ulike etappene?

Sørg for god ressursutnyttelse og flyt i arbeidet



Hvem gjør hva hos dere, og er det behov 
for å tydeliggjøre ansvaret for de ulike 
etappene enda bedre? 
Hvordan kan dette eventuelt gjøres?

Sørg for god ressursutnyttelse og flyt i arbeidet



Gleder spisegjesten/beboeren
seg til måltidet?

Skap en måltidsopplevelse med smarte måltider



Gir måltidet ønsket næring?

Skap en måltidsopplevelse med smarte måltider



Gir måltidet en opplevelse av 
tilhørighet?

Skap en måltidsopplevelse med smarte måltider



Hvilke mat- og måltidstradisjoner er 
viktig for beboerne hos dere?

Øke bruken av lokale råvarer, sesongråvarer og tradisjonsmat



Hvordan kan dere i enda større grad 
stimulere sansene og vekke matminner
gjennom mat og måltider?

Øke bruken av lokale råvarer, sesongråvarer og tradisjonsmat



Sesongråvarer og lokalmat:
Hvilke muligheter finnes 
lokalt/regionalt?

Øke bruken av lokale råvarer, sesongråvarer og tradisjonsmat



Hvordan kan dere skape større 
bevissthet rundt matsvinn?

Redusere matsvinn



På hvilke områder har dere mest 
å hente med tanke på matsvinn? 
Innkjøp, kjøkken, tilberedning, 
servering? Hva kan dere gjøre?

Redusere matsvinn



I brosjyren «Måltidet i eldreomsorgen» kan dere finne 
inspirasjon og informasjon knyttet til refleksjonsspørsmålene 
i «kortstokken». Håper dere kan benytte kortene, og sammen 
reflektere rundt hvordan dere kan: 

Ta eierskap til og skap stolthet for måltidet

Sørg for god ressursutnyttelse og flyt i arbeidet

Skap måltidsopplevelse med smarte måltider

Øk bruken av lokale råvarer, sesongråvarer og 
tradisjonsmat

Reduser matsvinn

Matgledekorpsets 5-faktormodell

Ta eierskap til og skap stolthet  
for måltidet

Sørg for god ressursutnyttelse  
og flyt i arbeidet

Skap måltidsopplevelse  
med smarte måltid

Øk bruken av lokale råvarer,  
sesongråvarer og tradisjonsmat

Reduser matsvinn

Matgledekorpsets arbeidsmodell 
beskriver faktorer som er 
viktige for endring og omfatter 
både refleksjonsspørsmål og 
generelle tips til måltidsglede. 
Arbeidsmodellen er uavhengig av 
om det er produksjonskjøkken eller 
kjøkken på institusjonen.

Vårt ønske er at 5-faktormodellen 
skal bidra til fruktbare diskusjoner 
rundt kosthold, ernæring og 

måltidsglede. Diskusjoner som 
fører til at ansatte på landets 
sykehjem finner ut av hvordan 
måltidet kan løftes fra holdepunkt 
til høydepunkt. 

Vi oppfordrer til at flest mulig som 
jobber med mat og eldre deltar i 
samtalene. Og inviter gjerne med de 
eldre og deres pårørende.
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