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Senere middagstidspunkt 
Hvordan påvirker dette beboere og ansatte? 

Oppslag på tv2.no 

26.November 2016 

Sto opp 

for å lete 

etter mat 

 

 

• – Konsekvensen var ofte at de var sultne på 

natta og våknet tidlig. Mange sto opp veldig 

tidlig på morgenen og var på jakt etter mat og 

var sultne. Det forteller Beathe Moe, 

avdelingsleder ved Døli pleie- og 

omsorgssenter. 

• De eldre rekker ikke å bli sultne når de får tre 

store måltider innen noen korte 

formiddagstimer. Slik var det på Døli frem til i 

forrige uke. 
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Nittedal  

kommune 

• 23 000 innbyggere 

• 2 sykehjem 

• Døli pleie- og omsorgssenter 76 beboere 

• Skytta demenssenter med 30 beboere 

 Rådmannens Handlingsplan 2013-2016, 
gjenoppretting av kjøkken på begge institusjonene. 

 
 Det er et politisk vedtak om å reetablere middagsproduksjon 
på kommunens sykehjem, samt å sette ernæring generelt på 

dagsorden. Rådmannen har i 2013 satt av midler til ombygging 
og drift av kjøkkenet på Døli. Det er også avsatt ressurser i 

utviklingsteamet til et ernæringsprosjekt. 
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Døli Pleie og omsorgssenter 

• 4 Sykehjemsavdelinger  

• 1 av disse er 

rehabiliteringsavdeling 

• 1 dagsenter 

• 1 kafeteria 

 

Skytta Bo- og servicesenter/ 

demenssenter 

• 4 Sykehjemsavdelinger  

• 1 dagsenter 

• 1 bokollektiv 

Alle disse er for personer 

med demens. 

• 21 Serviceleiligheter 

• 1 kafeteria 

Mat på 

sykehjem 
 

• Over halvparten av 203 sykehjem lar det gå 
mer enn 11 timer mellom kveldsmat og 
frokost, selv om dette er i strid med 
Helsedirektoratets retningslinjer. 

• Kun 94 av 203 sykehjem som deltok i 
spørreundersøkelsen, oppfylte kriteriet for 
nattfaste på inntil 11 timer. 

• 128 sykehjem starter middagsserveringen 
allerede klokken 1330 eller tidligere. 

• Over halvparten oppgir sluttklokkeslett for 
middagsservering kl. 14 eller tidligere. 

• Kilde: «Gylne Måltidsøyeblikk 2016» fra 
Forbrukerrådet og landbruks- og 
matdepartementet 
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Kosthåndboken 

Helsedirektoratets anbefalinger 

• Nøkkelrådskost  

Antall måltider: 

4 hovedmåltider 

+1 mellommåltid 

• Nattfaste på maks 11 

timer 

 

Veien mot målet… 
  

Prosessen mot nytt middagstidspunkt 

• Oppstartsmøte 13. mai 

• Dialogmøte med 
interesseorganisasjoner 
og brukere av 
kafeteriaen 

• Beboermøte  i 
serviceleilghetene 

• Beboere i sykehjem og 
deres pårørende 

 

• Idemyldring 

• Gevinstkartlegging 

• Planla endringen 

• Satte i gang 15. 

november 

• Evaluerte  slutten av 

Januar 
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Alle var veldig 

positive til å 

endre middags 

tidspunktet 

Ønskede 

gevinster 

• Mindre uro i og etter 

vaktskiftet på ettermiddagene 

• Kortere nattfaste 

• Servere 4 hovedmåltider i 

løpet av dagen 
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Hva måtte til for å endre? 

• Legge om rutinene 

• Et ekstra måltid 

• Kulturen for middagstid 

• Turnusendring?  

Nei, kun for 

kjøkkenpersonalet 

 

 

Et døgn med mat - tidligere 

06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 02 04 

Frokost 

09:30 

Saft tralle 

11:00 

Middag 

13:30 

1,

5 
2,

5 

2,

5 
2,

5 

Kaffe 

16:00 

Kveldsmat 

18:30 

9,

0 

15,0 

Et døgn med mat – i dag 

06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 02 04 

Frokost 

09:30 

Lunsj 

12:00 (+1) 

Middag 

15:30 (+2) 

Kveldsmat 

19:30 (+1) 

9,

0 

15,0 

10,0 14,0 

06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 02 04 

Fr Lu Mi Ka Kv 

2,

5 

3,

5 
4,

0 

Tidligere 
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Hva sa du? 

Snurring? 

Smootie?  

Jaja, det var 

veldig god smak 

hvertfall! 

Eksempel på meny 

Mandag: 

Grynsodd 

Tilslørte bondepiker 

Tirsdag: 

Stekt ørret, stekte grønnsaker, 
kryddersmør 

Semulepudding og rød saus 

Onsdag: 

Kjøttkaker, kålstuing, brun saus 

Appelsin og sjokoladefromasj 

Torsdag: 

Potetball, saltkjøtt, vossakorv, 
kålrotstappe 

Yoghurt 

 

Lunsj 

 

Mandag: 

Pølse i lompe 

  

 Tirsdag: 

Brødmat 

  

 Onsdag: 

Tomatsuppe 

  

 Torsdag: 

Brødmat 

 

Resultater 
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Hvilke gevinster har vi oppnådd? 

• Mindre uro i og etter 

vaktskiftet på 

ettermiddagene 

• Servere 4 hovedmåltider 

i løpet av dagen 

• Kortere nattfaste (ikke i 

mål med) 

 

 

• Bedre tid til aktiviteter på 

dagtid 

• Mer tid til dokumentasjon 

• Mer ro under måltidene 

• Det spises mindre kjeks 

og kaker 

• Ikke medisinutdeling ved 

middagstid 

Oppfølging over tid 

KG 

Mnd 

Vekt / Utvalgte beboere / Tid 

Økonomi 

- Bruker vi mer penger 

på mat i år enn i fjor? 

- Bruker vi mer på lønn i 

år enn i fjor? 

- Bruker vi mindre 

penger på medisin? 
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Beboerne 

• De er fornøyde 

• Kom raskt inn i ny 

måltidsrytme 

• Opplever mindre uro 

 

Avdelingspersonalet 

• Veldig fornøyde 

• De opplever mer tid til 

beboerne 

• Mer tid til dokumentering 

og internundervisning  

Kjøkkenpersonalet 

• Jobber senere på dagen 

to av fem uker. 

• 8.30 – 16 den ene uka  

• 9 – 16.30 den andre uka 

• Lengre produksjonstid.  
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Deltagelse i 

planleggingen 

 • Gir gode løsninger 

• Skaper eierforhold 

• Gir forståelse 

Bare gjør det!! 
• Mange fordeler  

• Ingen bakdeler 

 

Takk for oss!  

 


