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Vårt uppdrag 

• Säker mat och bra                              
dricksvatten 

• Ingen ska bli lurad om 
vad maten innehåller 

• Bra matvanor 



Tack för idag! Våra mål 

1. De som äter sämst äter bättre 

2. Sverige har fortsatt säker mat 

och bra dricksvatten  

3. Vi har koll på och motarbetar 

fuskarna 

4. Tillsammans gör vi skillnad 







Livsmedelsverkets nya mål för arbetet med 
bra matvanor 

 

De som äter sämst äter bättre 
Avsikten är att på sikt minska ojämlikheten i hälsa 

 

Hälso - sjukvården och omsorgen har viktiga uppdrag –  

når viktiga befolkningsgrupper genom rådgivning om 
hälsosamma matvanor och med måltider som serveras 
på sjukhus och äldreboenden 



Är primärvården rätt arena  

för kostrådgivning? 

Ja! Patienten   (Socialstyrelsens webbsida) 

Ja! Personalen (Livsmedelsverkets enkätundersökning 2016) 

Ja! Utredningen (SOU 2016:2) 

 



Uppdrag sedan 2012 att stödja vårdens arbete med att förebygga 

kroniska sjukdomar 

 
 
 -  Ny webbsida 
 -  Filmer om kostråd  
 -  Faktaskrifter om prioriterade ämnen 
 -  Webbutbildningen med SoS 
 -  Annonser och debattartikel  
 
2017  
- I samarbete med DRF ta fram ett 

utbildningskoncept för att höja kompetensen 
kring bra matvanor 

- Utveckla matvanekollen som ett verktyg för 
primärvården 
 



Axplock över aktiviteter under 2016  

• Nya råd för måltiderna på förskolan 

• Medverkade i Socialstyrelsens projekt, revidering av grundkosterna 

• Påbörjade arbetet med uppdatering av råd för måltider i äldreomsorgen 

• Seminarium i Almedalen kring måltiderna i ordinärt boende 

• Debattartikel kring äldreomsorgens måltider 

• Anordnade en välbesökt branschdag i november 

Kompetenscentrum för måltider i vård, skola 
och omsorg 



Axplock över planer för 2017 

• Nya råd för måltiderna inom äldreomsorgen 

• Deltar i Socialstyrelsens projekt ”Förstudie kunskapsstöd undernäring” 

• Analysera behov och förutsättningarna, samt ta fram långsiktig plan för 

uppföljning (fakta och statistik) kring måltider i vård, skola och omsorg 

• Anordna en branschmässa och Måltidsdag den 13- 14 november på temat 

”Offentliga måltider som spjutspets för ett hållbart och jämlikt samhälle” 

Kompetenscentrum för måltider i vård, skola 
och omsorg 



Ny ansvarsfördelning sedan 1 januari 2017: 

Livsmedelsverket ansvarar för generella näringsrekommendationer 

avseende måltider på sjukhus och inom äldreomsorgen.  

 

Socialstyrelsen ansvarar för att ta fram kunskapsstöd och 

rekommendationer om individuell nutritionsbehandling vid 
förebyggande av och behandling av undernäring, samt 
nutritionsbehandling vid specifika sjukdomstillstånd.  

 

Samverkan med Socialstyrelsen 



Fokus på maten, matgästen och helheten 


