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Måltidsprogram för hemtjänst
Valfrihet/den enskildes påverkan
Den enskilde ska kunna påverka när och var måltiden ska intas, vilken mat man 
önskar äta samt storleken på sin portion.

Den enskilde ska ha möjlighet att framföra sina önskemål och åsikter kring maten.

Den enskilde ska få individuellt anpassat stöd som behövs i valet av mat.

Miljö/Hållbar utveckling
Personalen ska vara rådgivande till den enskilde så att de kan göra de bästa 
valen utifrån etiska och miljömässiga utgångspunkter.

Säkerhet / livsmedelshygien
Alla livsmedel ska hanteras på ett säkert sätt så att ingen blir sjuk på grund av 
felaktig hantering av maten.

Näring
Personalen ska arbeta aktivt med råd och stöd för att den enskilde ska få sitt 
energibehov tillgodosett med en näringsriktig mat, så att god hälsa behålls och att 
åtgärder vidtas om hälsan försämras. Vårdtagaren kan med fördel erbjudas tre 
huvudmål och tre mellanmål. 

Personalen ska uppmärksamma särskilda behov, såsom exempelvis högre 
energi-/näringsintag eller konsistensanpassad mat, och i dessa fall vidta åtgärder. 
Specialkost ska kunna erbjudas. 

Personalen ska ge stöd i att måltiderna sprids över dygnet med helst tre huvudmål 
och tre mellanmål. Personalen ska även vara observant på om vårdtagarens 
nattfasta överstiger 11 timmar.

Måltidsmiljö
Den enskilde ska kunna påverka måltidsmiljön, exempelvis dukning 
och bordsplacering.

Den enskilde ska ges möjlighet att själv ta mat och ges tillräckligt med tid för att 
kunna äta i lugn och ro i en miljö som den enskilde upplever som trevlig. Om 
behov finns ska den enskilde under hela måltiden få stöd/hjälp anpassade efter 
sitt behov för att kunna inta maten.



Personalens kompetens
Personalen ska ha så goda kunskaper om kostens betydelse för äldres hälsa och 
välbefinnande, att de kan erbjuda den enskilde måltider av god kvalitet. All personal
som berörs av mat och måltider ska ha goda kunskaper om livsmedelshygien och 
känna till och följa gällande lagstiftning, avtal, bestämmelser och riktlinjer.

Ledning och personal ska kontinuerligt utbildas med hänsyn till ansvar, 
befogenheter, arbetsuppgifter och lagstadgade krav.

Kvalitet
Den enskilde ska kunna känna sig mätt och belåten efter varje måltid. Personalen 
ska vara väl insatt i den enskildes medicinska problem och övriga önskemål så att 
den enskilde kan rekommenderas rätt kost. 

Viktig information som har betydelse för matsituationen ska vara dokumenterad 
i genomförandeplanen. 

Ansvarsfördelning
Det ska finnas tillgång till specialkompetens inom exempelvis nutrition och 
måltidshjälpmedel, som personalen kan vända sig till vid behov av stöd.

Verksamheten och nämnden ansvarar inte för den enskildes mat i det egna 
hemmet, men ska sträva efter en god och säker mathantering och stödja den 
enskilde kring mat och måltid.


