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5. Mad og måltider
”Mad og måltider skal dække de individuelle ernæringsbehov, og   
  så skal de give appetit – også på livet” 10 

Måltider og ernæring har afgørende betydning for den enkeltes livskvalitet og funktionsevne.  
God ernæring er vigtig i forhold til en borgers mulighed for at holde sig rask og bevare evnen til at 
klare de daglige gøremål 1 1.
 
Især for de svageste ældre, der modtager hjemmepleje, bor på plejecenter eller indlægges på 
hospitalet, har ernæringstilstanden stor indflydelse på livskvaliteten. For svækkede borgere 
har selv et meget lille ikke planlagt vægttab stor betydning og kan være med til at forringe den 
enkeltes trivsel og livskvalitet. Den rette ernæring har med andre ord stor betydning for effekten 
af genoptræningsindsatser, genindlæggelser og forværring af sygdom.
 
Mens den ernæringsmæssige indsats er yderst relevant – ligeså vigtig er rammerne for selve 
måltidet. Det har afgørende betydning for appetitten og lysten til at spise, at måltidet foregår i 
rammer, der for borgeren er vigtige. Det kan være alt fra at spise sammen med andre, borddæk-
ning, anretning af mad og stemning om bordet.
  
Fremtidige behov og forventede udfordringer
Når man bliver ældre ændrer ens behov for ernæring sig. Det er vigtigt, at ældre er opmærksom-
me på, hvordan de kan sørge for at få proteiner og vitaminer nok. I Svendborg Kommune formid-
les viden om hensigtsmæssig kost som en del af den daglige drift, individuelle forebyggende 
hjemmebesøg og forebyggelsen i Sundhedshuset. De supplerende kostråd til ældre 12  viderefor-
midles ved informationsarrangementer, der afholdes for borgere, når de fylder 75 og 80 år. 
 
Mange ældre spiser godt og varieret og har gode måltidsoplevelser. Underernæring og uplanlagt 
vægttab er dog et udbredt problem, særligt blandt de svageste ældre. 
 
Op mod 60% af ældre på plejecentre og i hjemmeplejen er i risiko for at blive underernærede 13. 
For ældre i plejeboliger er det påvist, at ethvert uplanlagt vægttab uanset størrelse nedsætter 
den ældres trivsel og øger behovet for hjælp fra personalet til almindelige dagligdags færdighe-
der. Når evnen til at klare sig selv bliver mindre, har det negativ betydning for både livskvalitet og 
udgifter til hjemmepleje, bolig mv.
 
Den befolkningsmæssige udvikling med stadigt flere ældre, der lever længere og samtidig får 
flere kroniske sygdomme og livsstilssygdomme, gør det stadigt mere vigtigt at fokusere på 
ernæringens betydning for ældre borgeres livskvalitet. Denne udvikling fordrer et øget fokus på 
specialkost og individuelle tilpasninger til den enkelte borger.
De fremtidige udfordringer i forhold til ældre borgeres ernæringstilstand stiller krav om en fag-
specifik viden om specialkost, og hvordan kost og ernæring skal være en vigtig del af borgerens 
rehabiliterende forløb.

10 Sundhedsstyrelsen, 2017
1 1 Socialstyrelsen, 2013
1 2 Miljø og fødevarestyrelsen, 2017
13 Sundhedsstyrelsen Vidensgrundlag , 2017 
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Retninger frem mod 2025
Den rette ernæring og gode måltider har afgørende betydning for ældres sundhed og livskvalitet. 

Ad. 1: Imødekommelse af de voksende krav om et fleksibelt  
og specialiseret ernæringsområde
Den rette ernæring er en vigtig del af et samlet forebyggende og rehabiliterende forløb.  
Ældreområdet vil sikre et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med borgeren, hvor ernæ-
ring indgår på lige fod med andre rehabiliterende indsatser som træning, medicin, sygepleje mv.

Svendborg Kommune skal fortsat kunne levere mad, der lever op til borgerens ønsker om smag, 
variation og portionsstørrelse. Samtidig skal Svendborg Kommune kunne levere mad, der kan 
tilgodese de voksende behov for specialkost, som eksempelvis allergier, diabetes,  
hjerte-karsygdomme, tykke-synkebesvær mv. Det sætter krav til, at kommunen er omstillings- 
parate og kan lave mad, hvor mange forskellige behov kan opfyldes. Der laves både mad i  
Svendborg Kommunes storkøkken Det gode madhus, i bofællesskaberne og cafekøkkenerne på 
de enkelte plejecentre. 

Ad. 2: Vejledning om ernæring til alle borgere
I fremtiden vil der være endnu større behov for i samarbejde med borgeren at finde frem til den 
rette ernæring. Det kræver, at medarbejdere på ældreområdet har viden og kan rådgive om bor-
gerens behov for specialkost. Svendborg Kommune skal kunne imødekomme borgerens behov 
for specialkost for at sikre, at borgeren har de bedste muligheder for at bevare funktionsevne og 
livskvalitet og samtidig forebygge underernæring og følgesygdomme heraf.

Svendborg Kommune skal sikre:

1. Imødekommelse af de voksende krav om et 
	 fleksibelt	og	specialiseret	ernæringsområde	

2.	 Vejledning	om	ernæring	til	alle	borgere

3.	 Gode	rammer	for	måltidet
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Ad. 3: Gode rammer for måltidet
Den rette ernæring er ikke nok. 
Svendborg Kommune skal medvirke til at sikre gode rammer for måltidet. Sammen med  
foreninger og lokalsamfund understøttes fællesskaber, der giver muligheder for at skabe  
alsidige og gode rammer for måltider for alle ældre borgere.

På plejecentrene er der kontinuerligt fokus på hyggelige måltider, og at borgerne er medvirkende 
til at skabe gode rammer for måltidet.

Litteraturhenvisning
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Bilag 
Kostpolitik 

Supplerende kostråd til ældre. Informationsarrangementer, hvor borgere på henholdsvis 
75 og 80 år informeres om særlige kostråd til ældre.

Projekt: Døgnfokus på Mad, måltider og ernæring. Et pilotprojekt på Tåsinge plejecenter, hvor der var 
fokus på måltider og ernæring i alle døgnets timer.

Projekt: Foden under eget køkkenbord. Et projekt, hvor alle kommunens plejecentre har sat fokus på 
rammerne omkring måltidet.
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