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Agenda
● Inledning & Välkomna - Jan Grönlund & Liselott Hagberg

● Vägen hit - Marianne Backrud-Hagberg

● Livsstil & hälsa - Maj-lis Hellénius

● Övervikt & fetma bland barn och unga - Charlotte Nylander, Jessica 

Miregård & Sanna Tiikkaja

● Lunch, mingel & visning

● En berättelse ur ett barns perspektiv – Emma-Linnéa Jortikka Birgegård

● När skyddsnäten brister – fallet Elsa – Clas Lundgren

● Workshop – Sara Tunheden



Offentliga måltider
För att skapa hållbarhet, 
jämlikhet och bättre hälsa.



Måltider i det offentliga rummet
● Vi producerar offentliga måltider för 27 

miljarder kronor/år i Sverige

● Varje dag produceras 3 miljoner måltider 
inom vård, skola och omsorg:
˗ 750 000 måltider i förskola 
˗ 1,3 miljoner måltider i skolan 
˗ 390 000 måltider på fritidsverksamheter 
˗ 360 000 måltider i äldreomsorgen 
˗ 74 000 måltider i sjukvården
(Källa Livsmedelsverket)



Måltider i förskola/skola
● Förskolan och/eller skolan kan för 

vissa barn stå för så mycket som 
65–70% av det totala 
energibehovet under en hel 
vardag.

● Barn 1-5 år som går fulltid i 
förskola får 4-5 av dagens 6 
rekommenderade måltider i 
förskolan

● Barn 6-16 år: 1-2 av dagens 6 
rekommenderade måltider i 
skolan

● Ungdomar 16-19 år 1 av dagens 
6 rekommenderade måltider i 
skolan.



Undernäring hos äldre
● 58 % av de som registrerades i 

Senior alert hade risk för undernäring.

● På våra sjukhus och äldreboenden i 
Sörmland hade 71 % en nattfasta 
som var längre än 11 timmar



Vägen hit
● Ett uppdrag för att: 

Skapa förutsättningar för hälsosamma och 
hållbara matvanor för invånare i Sörmland genom 
hela livet.



Identifierade behov (ett par exempel)
● Modeller för att samverka behövs, 

skapa gemensamma rutiner 
mellan olika aktörer

● Kostpolicy i alla förskolor/skolor 
(även privata)

● Lär barn laga mat tillsammans 
med sina föräldrar

● Ökad kunskap om bra kostvanor
● Bättre schemaläggning för 

skolluncher

● Större variation i offentligt utbud
● Samverkan med näringslivet
● Mer kostkunskap genom 

utbildning, både till skolelever, 
föräldrar och yrkeskategorier 
inom vård och omsorg

● Anpassad organisation
● Behov av  meningsfull  och lärorik 

gemenskap



Piloter
● I Katrineholm är det lätt att göra bra val
● Flen – matlag, äta tillsammans.



Lunch
Bord 1-5 - mingellunch
Bord 6-10 – visning av museet

Byte vid 12.00

12.45
Bord 1-5 arbetar med barn med övervikt
Bord 6-10 arbetar med äldre och undernäring

Sätt dig vid ett bord där du gör mest nytta!



Placering workshop
● Bord 1-5 arbetar med barn 

med övervikt

● Bord 6-10 arbetar med äldre 
och undernäring

Sätt dig vid ett bord där du gör 
mest nytta!



Avslutningsvis
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