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I 2007 la regjeringen fram en handlingsplan for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens, Demens-
plan 2015, «Den gode dagen». Demensplanen er en delplan til St. meld. nr. 45 (2005-2006) «Mestring, 
muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer». Et av satsingsområdene er etablering av dag-
aktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens. Dagaktivitetstilbud skal bidra til en meningsfull 
hverdag med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. 

En hyppig aktivitet i disse tilbudene vil være måltidet. I tillegg til den ernæringsmessige betydningen er 
måltidet viktig som sosial og kognitiv stimulering. Måltidet er en kjent aktivitet som vil kunne mestres selv 
om personen har kommet et godt stykke inn i demensutviklingen. Med individuell tilrettelegging vil måltidet 
kunne gi stimulering og mestringsopplevelser, samhandling og kontakt med medmennesker, skape gjen-
kjenning og historiske tilbakeblikk om gamle mattradisjoner, skikk og bruk. 

Dette temaheftet er utarbeidet av ergoterapeut Grethe Berg som har lang erfaring i arbeid med personer  
med demens. Hun har tidligere skrevet om hvordan måltider for personer med demens kan tilrettelegges  
på sykehjemsavdelinger, og har nå sett nærmere på hvordan måltidet kan benyttes som en viktig aktivitet  
i dagtilbud. Stor takk til forfatteren for at hun på denne måten deler sine erfaringer med oss.

Å gjøre måltidene til noe man gleder seg til, noe som skaper positive assosiasjoner og gjenkjenning er en god 
investering. Dette er tiltak uten ekstra økonomiske kostnader, som kan være med å fremme og tilrettelegge 
for en positiv atmosfære som kan smitte over på miljøet i dagaktivitetstilbudet generelt. 

Kompetansesenteret håper at heftet kan være til inspirasjon og gi nyttige ideer i arbeidet med utvikling av 
gode dagaktivitetstilbud for personer med demens.

Tønsberg, august 2012

Arnfinn Eek  Liv Bj. Taranrød Elin H. Aarø Strandli 
Daglig leder Prosjektleder  Prosjektleder

Forord
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Temaheftet er skrevet med bakgrunn i egne erfaringer som ergoterapeut i demensomsorgen i mer enn tjue 
år. I miljøbehandlingen er måltidene og aktivitetene i forbindelse med mat og drikke gode muligheter til 
sosialt samvær, samhandling, opplevelse av mestring og trivsel for personer med demens. Temaheftet er en 
oppfordring til å bruke disse mulighetene aktivt.

I løpet av det siste halve året har jeg hatt gleden av å hospitere på fem forskjellige dagaktivitetstilbud for å 
få kunnskap og inspirasjon til skrivearbeidet. Jeg vil benytte anledningen til å takke brukere og ansatte på:

• Dagsenter for yngre personer med demens på Klukstuen omsorgsenter, Hamar kommune

• Dagsenteret for personer med demens, Brumunddal bo- og aktivitetssenter, Ringsaker kommune.

• Dagsenter for personer med demens, Stange omsorgssenter, Stange kommune

• Lillehov Inn på tunet, Løten kommune.

• Skjerven gård, Dagtilbud for personer med demens i Oslo.

Jeg ble mottatt med vennlighet og åpne armer på samtlige steder og er imponert over arbeidet som 
utføres.

Jeg håper temaheftet vil være til nytte og inspirasjon, både i eksisterende dagaktivitetstilbud for personer 
med demens og i nye tilbud som etableres i årene som kommer. Gode måltider er stimulerende aktivitet 
både for brukere og hjelpere. 
  

Brøttum, august 2012

Grethe Berg

Forfatterens forord
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KAPITTEL 1

Innledning

Formålet med temaheftet er å bidra med kunn-
skap, råd, ideer og inspirasjon til planlegging og 
gjennomføring av måltider i dagaktivitetstilbud for 
personer med demens. Det oppfordres til å bruke 
måltidene som mulighet til og arena for person-
sentrert miljøbehandling. 

Temaheftet omhandler ikke retningslinjer for 
kosthold. For å få råd og veiledning om dette 
anbefales personale i dagaktivitetstilbudene å lese 
Kostholdsboken. En veileder i ernæringsarbeid i 
helse og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet 
2012). Målet for veilederen er å bidra til å sikre god 
kvalitet i både forebyggende og helsefremmende 
ernæringsarbeid. 
 
Måltider og mat er viktig og nødvendig for oss alle, 
enten vi er friske eller syke. Inntak av tilstrekkelig 
og næringsriktig mat og drikke er grunnlaget for 
best mulig helse og funksjonsevne. Mange brukere 
av dagaktivitetstilbudet for personer med demens 
bor alene, og har som følge av sykdommen fått et 
redusert og mangelfullt kosthold. De evner ikke 
lenger å lage mat på egenhånd og er avhengig av 
hjelp for å holde rede på spisetider og hva en spiser. 
Måltidene på dagaktivitetstilbudet er vesentlige for 
å sikre et godt kosthold. Det må legges til rette for 
at den enkelte spiser godt og får i seg næringsrik 
mat og drikke de dagene de har tilbudet.

Måltidene er en av de viktigste former for samvær 
med andre. Det å spise sammen kan befeste 
fellesskap og tilhørighet, både til daglig og i større 
anledninger som markeres med venner og familie.

I boka Til bords i Babettes gjestebud beskrives 
måltidene som arena for fellesskap og oppretthold-
else av hjemmets verdier. «Som mennesker har vi 
behov for å komme sammen med andre for å ta 
del i sosiale fellesskap. Enten det er sorg eller det 
er glede som ligger under, trenger vi arenaer hvor 
vi samles, på tvers av kjønn, alder og rang. Helt 
sentralt i dette står bordfellesskapet, ikke minst 
fordi dette fellesskapet inneholder noe forsonende. 
Det bryter ned grenser og bygger broer mellom 
oss» (Blixen, Mogstad, Solvold 2004, s 94).

Mange personer med demens har mistet sine 
naturlige møteplasser med andre mennesker. 
Mange evner ikke lenger å delta i sosiale sammen-
henger på samme måte som før. De opplever tap av 
mestringsevne, og går ofte glipp av den viktige 
bekreftelsen vi alle trenger av å være til nytte og 
bety noe for andre. På dagaktivitetstilbudet gir 
samlingen rundt et dekket bord god anledning til å 
oppleve sosialt fellesskap og tilhørighet, og å 
kunne ha betydning for andre. 
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Aase-Marit Nygård sier i forordet til boka Til dekket 
bord; Mat og måltider i behandling og utredning av 
personer med demens «Et måltid dreier seg om 
mer enn mat. I demensomsorgen kan måltidet 
bety felleskap rundt et bord og mulighet til 
samhandling, kontakt og positive opplevelser» 
(Berg 2002, s 4).

Matlyst har ofte sammenheng med trivsel og 
trygghet. For at brukerne skal få matlyst og gode 
opplevelser ved måltidene er det viktig at vi som 
hjelpere har tenkt igjennom hva som har betyd-
ning for at en trives og vil spise godt ved et måltid. 
Det er viktig å ta hensyn til den enkelte brukers 
behov for støtte og tilrettelegging for å kunne 
mestre aktivitetene i forbindelse med måltidet. 
 

Den svenske psykiateren Lena Annerstedt har 
undersøkt hvilken betydning det fysiske og sosiale 
miljøet har for at personer med demens kan trives 
og mestre sin tilværelse best mulig. Hun under-
streker betydningen av å være aktiv med hverdags-
lige, kjente sysler. Hun sier videre at det er en 
for utsetning at personen føler seg trygg i situa-
sjonen. «Først når trygghet finnes kan pasienten 
motiveres til aktiv deltakelse og til å delta som et 
sosialt individ» (Annerstedt 1997, s 33).

Som helsearbeidere i demensomsorgen ser vi at 
mestring av kjente, dagligdagse aktiviteter har stor 
betydning for trivsel og livskvalitet. De nære ting 
har stor betydning. Måltidene og arbeidet i 
forbindelse med dem gir gode muligheter til kjente 
aktiviteter og meningsfylt innhold i dagen for 
personer med demens. 



9

Et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med 
demens kan beskrives som et aktivitetstilbud gitt 
på dagtid hvor lokalitetene er oversiktlige og lette å 
orientere seg i. Det bør være begrenset antall 
brukere og fast personale. Miljøbehandlingen skal 
gi den enkelte bruker mulighet til gode opplevelser 
og styrking av selvfølelse og egen identitet.
«Tilbudet skal bidra til en meningsfull hverdag i et 
miljø med fokus på sosialt samvær, trygghet og 
opplevelse av mestring. Aktivitetene i tilbudet kan 
bidra til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner, 
påvirke følelsesmessige og atferdsmessige endringer 
i demensforløpet, og forbedre kognitiv funksjon og 
øke trivsel og livskvalitet» (Helsedirektoratet, 
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 
2012, s 7).

Anne Marie Mork Rokstad beskriver miljøbehand-
ling som «en aktivitetsrettet form for behandling 
som generelt tar sikte på å bedre pasientens 
kognitive, sosiale og praktiske ferdigheter, og som 
innebærer å bedre pasientens selvfølelse og 
opplevelse av mestring. Når det gjelder brukere 
med demens, er målet at den enkelte får mulighet 
til å bruke sine ressurser maksimalt og opprett
holde selvstendighet så lenge som mulig. Å skape 

glede og trivsel er også viktige mål. Målsettingen 
tilpasses pasientens forutsetninger» (Rokstad, 
Lislerud 2008, s 153).

Anne Marie Mork Rokstad framhever nødvendighe-
ten av personsentrert omsorg som grunnlag for all 
samhandling og kommunikasjon med personer 
med demens. Det innebærer at:

• Vi ser hele mennesket

• Vi legger til rette for at brukere skal kunne 
bruke sine ressurser maksimalt

• Vi legger til rette for at brukere skal kunne 
opprettholde sin selvstendighet så lenge som 
mulig

• Vi respekterer brukeres identitet på ethvert 
tidspunkt i demensforløpet  
(Rokstad, Lislerud 2008, s 70).

Målet er at brukeren skal oppleve anerkjennelse, 
respekt, tillit, trygghet og mestring. Skal måltidene 
og aktiviteten i forbindelse med dem kunne bli 
gode miljøtiltak for brukerne, kreves det tilrette-
legging både praktisk og personellmessig (Rokstad 
2011).
 

KAPITTEL 2

Dagaktivitetstilbud og personsentrert 
miljøbehandling
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Gode fysiske rammebetingelser er viktig for god 
miljøbehandling. Torhild Holthe sier at «Gode 
rammebetingelser handler om å skape omgivelser 
som er gunstige for personer med demens slik at 
de kan være trygge og oppleve en bra hverdag, og 
at personalet lettere kan gjøre jobben sin» (Holthe 
2007, s 164).

Arbeidet i forbindelse med måltidene må være en 
prioritert oppgave som støttes av ledelsen. Det må 
være aksept fra ledelsen, og selvfølgelig for 
personalet, for at måltidene inntas sammen med 
brukerne. Personalet må diskutere og være bevisst 
sin egen oppfatning om hvordan måltidene kan 
brukes og gjennomføres som målrettet, person-
sentret miljøbehandling. 

På et dagaktivitetstilbud forteller personalet at 
det meste av aktivitetstida sammen med 
brukerne er relatert til mat og måltider. De 
synes at mat og måltider gir gode aktiviteter 
og samtaletemaer. Tradisjonsmat og årstider 
brukes bevisst som utgangspunkt når de 
planlegger aktiviteter framover. Til måltidene 
dekkes bordet likt til brukere og personale, og 
alle spiser samme mat. 

På et annet tilbud er det ikke aksept fra 
ledelsen for at personalet får mat på lik linje 
med brukerne. Der spiser personalet sin egen 
medbrakte mat mens brukerne spiser middag. 
Dette blir ofte kommentert av brukerne. 
Frokostbordet blir dekket med kaffekrus til 
personalet som er forskjellige fra brukernes. 
Personalet spiser delvis medbrakt matpakke til 
frokost.

Begge dagaktivitetstilbudene er preget av god 
og ivaretagende atmosfære og velmenende 
personale. Forskjellen er at mat og måltider 
ikke i samme grad blir vektlagt og brukt som 

en del av personsentrert miljøbehandling. 
Personalet har ikke i samme grad tatt hensyn 
til hva som kan fremme, eventuelt svekke 
brukernes og personalets opplevelse av felles
skap og likeverdighet. De har heller ikke 
samme mulighet til å bruke maten de spiser til 
felles opplevelser av smak og nytelse.

Personer med demens er i større eller mindre grad 
avhengig av veiledning og initiativ fra andre for å 
utføre og mestre praktiske oppgaver og delta i 
sosiale sammenhenger. Derfor er det viktig at 
personalet deltar i aktivitetene og spiser sammen 
med brukerne. Måten vi legger til rette på, kom-
muniserer med brukerne og tilpasser tempo til den 
enkelte, betyr mye for å oppnå positiv samhand-
ling. Dette krever kunnskap om hver enkelt bruker 
og om konsekvensene av sykdommen. Det krever 
evne til å være lydhør og til å bruke seg selv i 
samspill med andre (Wogn-Henriksen 2006). Dette 
er viktig for å kunne utføre en god personsentrert 
miljøbehandling som ivaretar den enkelte brukers 
individuelle forutsetninger og behov. 

De ansatte på dagaktivitetstilbudet har viktige 
oppgaver som vertskap, tilretteleggere og som 
initiativtakere til aktivitet sammen med brukerne. 
Personer med demens trenger noen å være aktive 
sammen med, og de trenger rollemodeller som kan 
det som skal gjøres. Ved å gjøre aktiviteter sammen 
med brukerne kan personalet vise hvordan 
aktiviteten utføres og hjelpe brukerne til å bli 
trygge og i stand til å mestre optimalt ut ifra egne 
forutsetninger.  
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I læreboka Demens – Fakta og utfordringer 
beskrives følgende miljøtiltak som vesentlige for å 
hjelpe personer med demens til best mulig 
fungering og opplevelse av mestring:

• Å tilby oversiktlige og trygge omgivelser med 
stabilt og begrenset antall brukere og personale.

• Å legge opp til stimulering og aktiviteter som 
bygger på brukernes tidligere erfaringer og 
interesser og unngå stimulering som virker 
forvirrende og uforståelig.

• Å øke muligheten til samhandling og samvær 
med andre.

• Å sette i gang tiltak for å fremme muligheter til 
å leve i miljø som er mest mulig normalt og 
under så vanlige betingelser som mulig. Dette 
innebefatter å bli møtt med normale reaksjoner 
fra andre mennesker (Engedal, Haugen et al. 
2009, s 295).

Når vi planlegger aktiviteter for personer med 
demens, er det viktig å ta utgangspunkt i aktiviteter 
som er kjent for brukerne. Aktiviteter i forbindelse 
med måltider er kjent for alle. Vi spiser frokost, 
formiddagsmat, middag, ettermiddagskaffe og 
kveldsmat. Vi dekker bord, finner mat i kjøleskapet, 

skjærer brød, lager kaffe, smører brødskive, heller 
melk i glasset, rydder av bordet og vasker opp, og 
så videre. Måltidene gjentar seg flere ganger hver 
dag, året rundt og gir mange muligheter til 
gjenkjenning av situasjoner og bruk av ferdigheter.

Lokalene må være utstyrt slik at det er mulig å 
lage mat og tilberede måltider sammen med 
brukerne. Mange tilbud får ferdig middag fra 
institusjonstjenesten i kommunen, men lager 
frokost, lunsj og noen ganger middag sammen 
med brukerne.

KAPITTEL 3

Tilrettelegging av måltidene  
som miljøtiltak
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Brukerne kan delta med oppgaver som å skjære 
opp grønnsaker til suppe, salat og stuing, skrubbe 
poteter, lage eggerøre, koke kaffe, skjære opp brød. 
Vaffelsteking, baking av brød, rundstykker og kaker 
kan gi gode, gjenkjennelige aktiviteter og hver-
dagslige gleder og opplevelser for brukere og 
personale. Noen har skaffet takke og bruker den til 
å steke pannekaker, lompe, lefse og flatbrød.

På dagaktivitetstilbud som drives i regi av Inn på 
tunet og/eller andre tilbud med tilgjengelige hage 
eller utearealer, brukes muligheten til å dyrke og 
høste poteter, frukt, bær og grønnsaker som en del 
av opplegget. Noen steder plukkes det egg fra egne 
høner. Det blir muligheter til å delta i årstidenes 
naturlige aktiviteter i en kjøkkenhage, og anled-
ning til å lage og konservere mat fra egen produk-
sjon. Det kan for eksempel lages saft og syltetøy, 

eple og rabarbrakake, syltede rødbeter og agurker 
og annen mat av produkter som er tilgjengelig på 
dagaktivitertstilbudet. 

Det bør være mulighet for lagring/frysing av mat 
som blir laget. Slik kan maten en har laget 
sammen tas fram og brukes året rundt. 

Viktige mål i miljøbehandling og tilrettelegging av 
måltider for personer med demens er:

• Gjentakelse og gjenkjenning

• Støtte og stimulering av orienteringsevnen

• Bruk av sanser

• Opplevelse av mestring

• Muligheter for observasjon av funksjonsevne

• Sosialt fellesskap og gode opplevelser for 
brukere og personale

Gjentakelse og gjenkjenning
Måltidene har mange muligheter til å gjenkjenne 
og gjenta aktiviteter. Når de samme brukerne 
møtes og spiser sammen i det samme rommet, på 
den samme plassen ved det samme bordet, har vi 
laget ei ramme som personer med demens kan 
kjenne seg igjen i. Antall personer rundt bordet 
bør ikke være flere enn at god kontakt og kom-
munikasjon kan bli ivaretatt på en individuell og 
respektfull måte. 

For personer med demens betyr faste rutiner og 
forutsigbarhet mye for å oppnå roen og tryggheten 
som skal til for å delta sosialt og mestre aktiviteter. 
Å bruke kjente ritualer knyttet til måltidene, som å 
si «velkommen til bords», «vær så god forsyn dere» 
eller «takk for maten», gir kjente rammer for når 
måltidet starter og slutter. Å tenne lys på bordet 
når måltidet starter og blåse det ut når en går fra 
bordet, er et annet eksempel på kjente ritualer som 
kan skape stemning og gi ramme for måltidet.
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Flere faktorer som styrker gjenkjenning, kan være 
å dekke bordet slik at det ser mest mulig likt ut fra 
dag til dag. Det kan brukes servise med dekor som 
er lett å kjenne igjen og kuvertbrikker og duk i en 
bestemt farge. En kan anrette pålegg på samme fat 
og på samme vis fra dag til dag. Slik kan det lages 
ei ramme rundt måltidet som er mest mulig 
gjenkjennelig, og som vil bidra til at brukerne 
kjenner seg tryggere og forberedt på hva som skal 
skje.

Omgivelsene bør gi brukerne informasjon om hvor 
de er og hva som er forventet aktivitet. Innredning 
som gir hjemmekoselig atmosfære og assosiasjoner 
til kjente huslige aktiviteter er viktig ramme for 
gode måltider.

På et dagaktivitetstilbud avtalte personalet før 
måltidene hvem som skulle sitte i ro ved bordet 
og hvem som skulle være vertinne/husmor. 
Husmor tok på seg forkle og gjorde nødvendig 
arbeid med servering og organisering av 
maten, mens de andre ansatte satt i ro, ved 
siden av de brukerne som trengte mest assi
stanse. Husmor ønsket alle velkommen til 
bords og sa «vær så god forsyn dere», før hun 
sendte fatene med brød og mat rundt bordet. 

Maten er i seg selv noe som kan fremkalle gjen-
kjenning. Når en velger pålegg og mat til middag 
og lunsj, kan det være nyttig å vite hva slags mat 
brukerne har vært vant til å spise og i størst mulig 
grad bruke mat som en vet er vanlig for folk flest. 
Smør og pålegg i engangspakninger anbefales ikke. 
Maten må være gjenkjennelig, synlig og lett å 
forsyne seg av. 

På et dagaktivitetstilbud som drives i regi av 
Inn på tunet gledet brukerne seg til frokost 
med kokte egg fra gårdens høner, egenprodusert 
honning og eplemos. Det var klar forventing 

om at dette skulle stå på bordet hver dag. 
Brukerne omtalte denne maten med eiermine 
og stolthet. 

På et annet tilbud var det fast rutine å starte 
frokosten med ristet brød. Duften av nyristet 
brød fylte rommet og alle ventet med forvent
ning på sin skive som ble ristet og servert etter 
tur.

Middagsmaten bør være mat som er vanlig for 
stedet og brukerne. For å finne ut hvilke retter 
dette er, kan det være nyttig å diskutere temaet 
med brukeren, eventuelt pårørende og personer 
med ansvar for planlegging av institusjonsmaten  
i kommunen.
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Støtte og stimulering av  
orienteringsevnen
Mange personer med demens har problemer med å 
orientere seg. De kan ha mistet evnen til å holde 
rede på tida på døgnet, finne fram på kjente og 
ukjente steder, vite hvor de er, og til å gjøre rede 
for familie og sin egen historie. Det er naturlig å 
tenke seg at slike problemer gjør tilværelsen 
utrygg og uoversiktlig. Det blir viktig at personalet 
stadig informerer brukerne om det de ikke lenger 
har oversikt over. Slik informasjon kan flettes inn i 
samtalene vi har med brukerne.

For å ha gode samtaler og kunne gi brukerne slik 
støtte, trenger vi bakgrunnsopplysninger om den 
enkelte. Eek og Haugen har utviklet et skjema for 
innhenting av aktuelle personopplysninger (Eek, 
Haugen 1979). 

Skjemaet er videreutviklet av Kirsti V. Solheim/
GERIA i 2012 i samarbeid med Eek og Haugen ved 
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 
(Solheim, Eek, Haugen 2012). 
Skjemaet fylles ut i samarbeid med bruker og 
pårørende, og kan brukes i den daglige kontakten 
med brukere i tilbudet. Det omhandler temaer 
knyttet til: 

• Familie og oppvekst

• Voksenliv 

• Verdier og livssyn

• Interesser og hobbyer

• Meg og mine vaner

• Andre temaer som bruker anser som viktige at 
personalet er orientert om 
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Måltidene og samværet i forbindelse med dem, gir 
god anledning til samtale der informasjon om tid, 
sted, situasjon og egen person er viktige tema. 
Måltidene er som regel til faste tider. Ved å fortelle 
hvilket måltid vi inviterer til, vil brukeren bli 
minnet på hvilken tid det er på dagen. Det er 
forskjell på å si «nå er det kaffe» og «nå er det 
formiddagskaffe». Når vi sitter ved bordet kan vi 
bruke anledningen til å se på kalenderen og prate 
om dagen i dag. Vi kan se ut igjennom vinduet og 
samtale om hva vi ser, hvor vi er, om været og 
hvordan naturen ser ut på denne årstida. Bordet 
kan pyntes med blomster og kvister som er spesielle 
for årstida og gi anledning til kommen tarer.

Maten i seg selv kan gi pekepinn om hvilken årstid 
det er. For mange er fårikål, elghakk og eplegrøt 
høstmat, ribbe, surkål og riskrem tradisjonell 
julemat. Stekt makrell og rabarbrasuppe kan gi 
assosiasjoner til tidlig sommer. Spekeskinke, 
nypoteter, fersk kål og jordbær med fløte er 
sommermat. 

De forskjellige landsdelene har lokale mattradisjoner 
knyttet til høytider og årstider. Dette bør være 
utgangspunkt når det planlegges matlaging på 
dagaktivitetstilbudet. Tradisjoner knyttet til mat  
og måltider kan gi både brukere og personale gode 
opplevelser og fine samtaleemner.

På et dagaktivitetstilbud laget personalet 
middag sammen med brukerne en dag annen 
hver uke. Da ble den ferdige maten fra det 
lokale sykehjemmet avbestilt. Meny og plan for 
middagene ble laget på forhånd for hvert 
halvår, med mat som er typisk for området og 
årstida. Det var kjøttkaker og kålstuing, 
pannekaker og grønnsaksuppe, lapskaus og 
syltet tyttebær. Til dessert var det planer om 
bærgrøt, rabarbrasuppe og tilslørte bonde piker.

Når vi sitter sammen ved matbordet har vi fine 
muligheter til å bruke maten på bordet som 
bakgrunn for samtaler med brukerne om erfaringer 
og opplevelser de har hatt tidligere i livet. Sylte-
tøyet kan gi assosiasjoner til hagebruk og dyrking 
av frukt og bær, bærturer i skog og mark, frilufts-
liv, innhøsting og så videre. Melk og ost kan for 
eksempel være utgangspunkt for samtale om 
husdyr, seterdrift, maten en laget av melka før og 
nå. Mulighetene er mange.

Ved frokostbordet blir fløtemugga, som er 
formet som ei ku, daglig kommentert. Den  
gir brukerne assosiasjoner til opplevelser og 
erfaringer fra tidligere tider med kuer og 
husdyrhold. Fløtemugga er også en kilde til 
humoristiske kommenterer om hvor melka 
kommer fra. 
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Nyere mat kan gi anledning til å bli kjent med 
fremmede smaker og til samtale om mattradisjonene 
som våre nye landsmenn har brakt med seg. 
Fremmedartet mat kan gi anledning til å prate om 
retter en har spist på ferier og opphold i utlandet 
og om hvordan verden har forandret seg fra tida da 
vi var barn.

For at alle skal kunne delta i samtalen ved bordet 
må vi bruke kunnskapen vi har om bakgrunnen til 
den enkelte, slik at vi kan minne brukerne på hva 
de har vært interessert i og deltatt i tidligere i livet. 
Samtaler med tema fra brukernes livshistorie 
kalles reminisensarbeid og er en anerkjent behand-
lingsmetode for personer med demens (Heap 1996, 
Nordstrøm uå).

Slike samtaler kan minne brukerne på ting de 
kanskje har glemt, og styrke følelsen av egenverd 
og identitet.

Ved middagsbordet en dag i slutten av mai ble 
det snakk om poteter og når det var vanlig å 
sette potetene. Signe Moen, som kom fra et 
småbruk og hadde vært kokke på sykehjemmet, 
ble spurt om når hun pleide å sette sine 
poteter. Samtalen kom inn på forskjellige 
potetsorter. Det ble nevnt både Laila, Beate og 
Mandelpotet. Signe ble engasjert i samtalen og 
kunne fortelle at på kjøkkenet på sykehjemmet 
brukte de alltid Beate, fordi den ble seig når 
den ble kokt og kokte derfor ikke så lett i 
stykker. «Det er derfor en alltid får seige 
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poteter på restaurant», sa hun med overbevis
ning og kjennermine. 

Per Nilsen, som er personale på et dagaktivi
tetstilbud, var blitt oppmerksom på at en av 
brukerne hadde skrevet et innlegg i en bok om 
uforglemmelige opplevelser. Brukeren fikk se 
boka, men kunne ikke huske at han hadde 
skrevet i noen bok. Per fikk lov til å lese stykket 
som brukeren hadde skrevet ved middagsbordet, 
slik at alle kunne få høre den. Per startet med å 
holde en liten tale, der han presenterte alle 
rundt bordet og fortalte hva de hadde arbeidet 
med tidligere i livet. Så leste han historien fra 
boka, som handlet om en opplevelse brukeren 
hadde hatt, da han var ung student i et annet 
land, langt hjemmefra. Historien rørte alle 
rundt bordet. Forfatteren gjenkjente sin egen 
opplevelse som han hadde beskrevet i historien, 
på tross av at han ikke kunne huske at han 
hadde skrevet den i en bok. Han sa han var 
glad og takknemlig for at Per hadde funnet 
historien hans i boken. Det ga han tydelig 
anerkjennelse og minnet han om noe som 
hadde vært viktig for ham, men som han hadde 
glemt. 

Å høre navnet sitt styrker bevisstheten om hvem 
en er. Vi bør bruke navnet til dem som sitter rundt 
bordet når vi for eksempel skjenker kaffe eller ber 
om å få sendt fløtemugga. Å bli tiltalt med navn gir 
opplevelse av å bli gjenkjent og sett. Det gir oss en 
form for anerkjennelse. Det er forskjell på å si «vil 
du ha mer kaffe?» og «Johan, vil du ha mer kaffe?».

På et tilbud brukes bordkort med navnene til 
dem som sitter ved bordet, skrevet på begge 
sider av kortet. Slik kan alle rundt bordet se 
sitt eget navn og bli minnet på navnene til de 
andre.

Bruk av sanser
Mat appellerer til mange sanser. Den dufter, den 
smaker, den kan være pen å se på. Matlukt får oss 
til å kjenne at vi er sultne eller har lyst på noe 
godt. Duften av nystekte brød og kaker, suppa som 
koker på komfyren, bacon og egg som steker i 
panna, kan få tennene til å løpe i vann. Synet av et 
pent dekket bord med blomster, lys og kake skaper 
stemning og forventning, og kan forsterke forviss-
ningen om at nå skal vi hygge oss eller feire noe 
spesielt. Sanseopplevelsene i forbindelse med 
forberedelse av mat gir matlyst og forventning om 
at det snart er måltid. 

Maten gir fine muligheter til å aktivisere evnen til 
å kjenne etter, bruke lukte- og smakssansen. «Hva 
slags bær er dette syltetøyet laget av? Er det 
jordbær eller bringebær?» «Synes du det er nok 
salt i suppa?» «Er potetene kokt?» «Hva tror du det 
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kan være til middag i dag, kan det være fårikål?» 
Slike spørsmål kan anspore brukeren til å bruke 
sansene sine til å gjenkjenne noe. 

På dagaktivitetstilbud som drives av Inn på tunet 
eller andre tilbud med tilgjengelige hage-/utearealer 
kan det være muligheter til å høste bær og grønn-
saker, smake på rips og solbær og kjenne om de er 
modne nok, grave opp poteter og kjenne lukta av 
potetris og jord, plukke nylagte egg og kjenne det 
varme egget i handa. Dette er sanseopplevelser 
som både gir glede og kan vekke minner. 

På dagaktivitetstilbud med kjøkken og utstyr til å 
tilberede mat, er det mulighet for aktivitet i 
forbindelse med måltidene som likner på det en 
har vært vant til hjemme. Brukerne kan delta i 
matlagingen, enten som tilskuer eller som med-
hjelper, kna brøddeig, trille boller, skjære opp 
grønnsaker og frukt, skrubbe poteter, røre i sausen 
og så videre. Duften av mat vil bre seg og skjerpe 

appetitten. En vil få mulighet til å høre at potetene 
koker og kjenne duften av kjøttkakene som steker i 
panna. Det blir anledning til å bruke sansene sine 
til å kjenne igjen tidligere opplevelser.

Opplevelse av mestring
Vel så viktig som den konkrete måten måltidene 
legges til rette på, er personalets deltakelse og evne 
til å bruke måltidene som en meningsfull aktivitet. 
Det er personalet som må ta ledelse og initiativ og 
skape stemning ved bordet. Det er personalet som 
setter normen for hvordan det skal foregå. Det er 
viktig å ha felles holdning til hvor mye tid som skal 
brukes, hvem som har ansvar for servering og 
hvem som sitter i ro sammen med brukerne. 
Trenger noen av brukerne hjelp og veiledning ved 
matbordet? Hvordan takle uro? Hvordan sette 
grenser og gripe inn når noen søler eller har 
avvikende atferd?
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Opplevelse av mestring er et overordnet mål i 
miljøbehandling av personer med demens. 
En del brukere på dagaktivitetstilbudet vil være 
avhengig av tilrettelegging og hjelp for å gjennom-
føre et måltid på en god måte. Personalet må ha 
kunnskap om hva den enkelte trenger hjelp til for 
å kunne legge til rette for at brukeren mestrer 
situasjonen og får gode opplevelser ved måltidene.

Å delta i et måltid er en aktivitet der det lett blir 
synlig for andre at en ikke mestrer. Når fatet 
sendes rundt og det stopper opp ved en person, får 
en raskt mange blikk på seg. Rot og søl med mat 
og sviktende bordskikk blir lagt merke til og fører 
ofte til nedsettende kommentarer. Derfor er det 
viktig at personalet kommer uheldige hendelser i 
forkjøpet ved å sette seg ved siden av de brukerne 
en vet trenger bistand. Noen trenger hjelp til å 
forsyne seg, velge pålegg, smøre brødskive, eller for 
eksempel skjære opp middagsmat på tallerkenen. 

Ansatte må alltid vurdere hva som til en hver tid er 
riktig tilnærmingsmåte for å ivareta den enkelte 
brukers mestringsevne ved måltidene. Vi har 
muligheter til tiltak som kan bedre brukernes 
forutsetninger for mestring. 

Vi kan passe på at alle sitter godt inntil bordet, at 
det er god belysning, at ingen blir blendet av sollys 
og at alle har god nok plass.

Vi kan sørge for at det er ro i rommet. Skru av TV, 
radio og telefoner, lukke døra til spiserommet og 
sitte mest mulig i ro ved bordet, slik at det blir 
færrest mulig forstyrrelser i rommet under 
måltidet. Personer med demens har problemer 
med delt oppmerksomhet og trenger ro til å 
konsentrere seg og holde fokus på aktiviteten de 
holder på med. 

Vi kan passe på at kopper og glass ikke blir fylt til 
randen, og blir enklere å håndtere for den som har 
nedsatt grep og er plaget med skjelving.

I vår iver etter å hjelpe og få ting unna har vi lett 
for å glemme at brukeren trenger tid til å handle 
og å delta. Personer med demens trenger mer tid 
til å orientere seg, til å oppfatte det som blir sagt 
og ikke minst tid til å gjøre ting selv. Personalet 
som er opplært og vant til å være hjelper, har 
utfordringer i å la brukerne få tid til å gjøre ting 
selv og til å hjelpe hverandre ved matbordet. Det 
må være tid til å la brukeren gjøre en ting om 
gangen og til å delta i naturlige aktiviteter ved 
bordet, som å sende pålegg, brødfat og fløtemugge 
og å skjenke i kaffe til seg selv og sidemannen. 
Dette gir enkle og viktige opplevelser av å mestre 
og å kunne være til nytte. 

Ved frokostbordet spør Per Hagen om noen kan 
sende fløtemugga. Kari Knutsen, som nettopp 
har fylt fløte i sin egen kaffekopp, ser seg om 
etter mugga, men før hun har rukket å se den 
og gi den til Per, har personalet reist seg opp, 
tatt fløtemugga, gått rundt bordet til Per og 
helt fløte i kaffen hans.

Brukerne må oppfordres til å delta ut fra de 
forutsetningene de har og i aktiviteter de føler seg 
bekvemme med. Aktiviteter i forbindelse med mat 
og måltider har tradisjonelt vært utført av kvinner. 
Derfor kan det være naturlig for personalet å be de 
kvinnelige brukerne om å delta i matlaging og 
forberedelser til måltider. Erfaringer viser at 
mennene gjerne hjelper til når de blir spurt. 

Mat og måltider har et mangfold av oppgaver som 
personer med demens kan trives med og kjenne 
seg igjen i. For at brukerne skal føle seg trygge og 
oppleve mestring er det best å gjøre aktiviteter 
sammen med noen som kan og vet hvordan 
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oppgavene skal gjøres. Derfor bør aktivitetene 
planlegges slik at personale alltid er til stede og 
gjør oppgavene sammen med brukerne. 

Muligheter for observasjon  
av funksjonsevne
Demens fører til svikt i evne til å planlegge og å 
utføre praktiske handlinger. Å delta i aktivitet i 
forbindelse med mat og måltider stiller krav til 
mange forskjellige praktiske og sosiale ferdigheter. 
Personalet har her en fin mulighet til å bli kjent 
med brukernes ressurser og til å observere hvordan 
brukerne mestrer kjente aktiviteter og situasjoner. 
Dette er nyttig grunnlag for å vurdere eventuell 
funksjonssvikt og behov for tilrettelegging for at 
brukeren skal oppleve størst mulig mestring i 
dagliglivet.

Slike observasjoner kan systematiseres ved hjelp av 
OBS-Demens, som er et kartleggingsskjema for 
funksjonsvurdering av personer med mental svikt 
og demens (Haugen et al.1997). Andre kartleg-
gingsskjemaer kan også brukes for å kunne følge 
med på brukernes ADL-funksjon (www.aldringog-
helse.no).
 

Toril Hansen var ny på dagaktivitetstilbudet. 
Ved frokosten, som var dekket når brukerne 
kom om morgenen, virket hun usikker. Hun 
vegret seg for å forsyne seg og spiste lite. 
Senere på dagen deltok hun motvillig på felles 
innsats rundt bordet med å skjære opp grønn
saker til dagens suppe. Hun spiste godt av 
suppa som hun fikk servert på tallerkenen, 
men var fortsatt preget av uro. Da hun ble 
spurt om hun trengte hjelp til å følges på 
toalettet, svarte hun bekreftende, og insisterte 
på at hjelperen måtte følge henne helt inn på 
toalettet. Det viste seg at hun ikke klarte å 
gjennomføre toalettbesøket uten hjelp. Dette 
ga tanker om at hun kanskje heller ikke klarte 

å forsyne seg og smøre brødskive ved frokosten, 
og at hun trengte mer tilrettelegging for å 
mestre praktiske aktiviteter bedre. Det ble klart 
at Toril hadde redusert evne til å uttrykke seg 
og å gjøre rede for det hun opplevde som 
vanskelig.

Det er lett å anta at en mann som ser fysisk sprek 
ut klarer seg uten hjelp når han skal forsyne seg og 
spise. Vi kan bli forbauset når voksne personer 
spiser av syltetøyskjea, eller ikke klarer å forsyne 
seg av potetfatet og sende det videre. Svikten vi ser 
kan være en følge av sykdommen og vi bør disku-
tere hvordan vi best mulig kan hjelpe brukeren til 
å gjennomføre måltidene på en god måte. Det bør 
være en regel at personalet som sitter i ro ved 
bordet, sitter ved siden av brukerne som trenger 
mest bistand ved måltidene. 

Bjørg Ving ble invitert til å være med og lage 
salat til lunsj. Hun fikk en pakke med sukker
erter som skulle strengles og skjæres opp. Hun 
ble sittende med ertene og kniven uten å 
komme videre. En medhjelper satte seg ved 
siden av henne og tilbød å dele oppgaven med 
henne. Da hun fikk se hvordan den andre løste 
oppgaven, begynte Bjørg også å strengle 
ertebelger og dele dem opp, og fortsatte uten 
problemer. 

Slik kan personale være modeller og hjelpe 
brukeren til å komme i gang med aktiviteter. Det 
er stort sett alltid best å gjøre en aktivitet sammen 
med noen som kan det som skal gjøres.

Aktivitetene i forbindelse med mat og måltider gir 
god innsikt i hvordan det står til med brukernes 
syn og hørsel. Svikt i disse sansene er viktig å være 
klar over og ta hensyn til. Forstyrrende lyder fra 
radio, TV og kjøkkenmaskiner bør unngås. Bordet 
kan dekkes med kuvertbrikker som gir god 
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kontrast til kopp, tallerken og bestikk. Vi kan 
observere om brukerne har problemer med å gripe 
eller håndtere redskaper, bestikk, glass og kopp.
Skjelving kan være årsak til at måltidet er vanske-
lig å gjennomføre. Kanskje kan en forbedre 
mulighetene til å spise uten å søle med bestikk 
som er bedre å holde i, en kopp som har større 
hank, eller en tallerken med kanter som holder 
maten bedre på plass. 

Når vi samles ved måltidene, har vi mulighet til å 
se hvordan den enkelte fungerer sammen med 
andre. Sosial passivitet er vanlig ved demenssyk-
dom. Brukeren sier mindre, tar mindre initiativ og 
kan virke mindre engasjert. Noen trives med det 
sosiale fellesskapet, mens andre er mer tilbake-
holdne og fungerer best med en til en kontakt. 
Noen er opptatt av å hjelpe den som sitter ved 
siden av seg. Atter andre roser maten og gir 
uttrykk for tilfredshet og forteller gjerne når det 
spørres om egne erfaringer. Dette er ressurser hos 
brukerne som vi må være oppmerksomme på og 
bruke under måltidet. 

Alle har behov for å bli verdsatt og bekreftet som 
den personen de er. Muligheten til kontakt, normale 
situasjoner og opplevelsen av å bli sett og møtt 
som medmenneske må ivaretas, både i forbindelse 
med måltidene og ellers i dagliglivet på dagaktivi-
tetstilbudet.

Noen personer med demens får endret atferd og 
personlighet. Sykdommen kan føre til sviktende 
kontroll av temperament og evne til å ta hensyn til 
andre. Brukeren kan for eksempel banne høgt ved 
bordet, komme med upassende kommentarer eller 
forsyne seg og spise på en ukritisk måte. Brukere 
med slike problemer vil lett oppfattes som uhøflige 
og krevende for andre brukere og personale. 
Atferden vil skape usikkerhet og misstemning.
Personalgruppa må diskutere hvordan de som 

hjelpere kan møte brukere med slik atferd. Dette er 
viktig både for å ivareta brukernes verdighet og for 
å kunne begrense den uønskede atferden. Personal-
gruppa bør drøfte situasjonen med relevant helse-
personell og med pårørende. Slik kan en finne 
årsak til atferden og en hensiktsmessig metode å 
møte den på. Brukere med forandret personlighet 
og avvikende atferd har like stort behov for respekt, 
hjelp og støtte som andre brukere med demens 
(Rokstad, Lislerud 2008).

Sosial stimulering og gode opplevelser 
for brukere og personale
Maten og måltidene er som tidligere nevnt en av de 
viktigste former for samvær vi har. Det sosiale 
fellesskapet rundt bordet og den muligheten det 
gir til samtale og mellommenneskelig kontakt er i 
seg selv en positiv stimulans som kan øke trivsel 
og matlyst. Det er i mange tilfeller ikke hva vi 
spiser, men hvem vi spiser sammen med som 
avgjør graden av trivsel og kanskje også hvor mye 
vi spiser. 

Mat kan være en form for omsorg og omtanke. Vi 
viser at vi setter pris på andre ved å servere noe 
ekstra godt, og vi blir glade når noen roser maten 
vi har laget. Mulighet til å delta i matlaging kan gi 
opplevelse av å gi noe til andre, gjøre noe for 
andre, glede andre og være til nytte, sier Mary 
Marshall i boken Food, Glorious Food, Perspectives 
on food and dementia (Marshall 2003). Det kan 
være enkle ting som å skjenke i kaffe til de andre 
ved bordet, legge kaker på fat og by det fram, lage 
eggerøre til frokost, steke vafler og lage noe godt 
til kaffen. Ofte overser personalet betydningen av 
at brukerne får mulighet til å delta, bidra og gjøre 
noe for andre på denne måten. 

En avklart og felles holdning til hvordan en kan 
ivareta og anerkjenne den enkelte bruker er det 
beste grunnlaget for personsentrert tilnærming. 
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Dette innebærer at personalet jevnlig drøfter sin 
egen og hverandres behandleratferd og gir hver-
andre tilbakemeldinger på godt og vondt. Det beste 
er å få veiledning av en kvalifisert fagperson til 
slike viktige temaer. 

Ved frokostbordet ble det prat om hva slags 
mat folk laget når de skulle kose seg. Kari 
Knutsen fortalte at hun pleide å lage noe godt 
til kveldsmat til seg og ektemannen. Hun ble 
bedt om å ta med oppskriftboka si til neste dag, 
slik at retten kanskje kunne lages og alle fikk 
smake. Neste lunsj fikk alle kjenne duften av 
Karis «lapper», som hun laget sammen med 
personalet. Alle koste seg og roste Kari for den 
gode maten. Personalet hadde lært noe nytt og 
sa de ville kopiere oppskriften og lage lapper til 
familien sin.

Personalet har ei avgjørende rolle som samtale-
partnere og initiativtakere når det gjelder samtale-
tema og aktivitet ved bordet. Samtalen bør være 
slik at flest mulig kan kjenne seg inkludert. Maten 
som står på bordet, gir konkrete muligheter til 
tema for samtale. Det kan være erfaringer i 
tilknytning til mat, husdyrhold, jordbruk, fiske, 
høytider, årstider, og så videre. Mulighetene er 
mange.

Ved frokosten ble det spørsmål om hvilket 
syltetøy som smaker best. Tor Lien fortalte at 
han syntes at molta er «de gjeveste bæra».  
Han fortsatte med å fortelle om lange turer til 
moltestedet sitt i fjellet hver høst. Flere rundt 
bordet ble spurt om dette var noe de kjente seg 
igjen i. Både brukere og personale delte opp
levelser om bærturer. Samtalen endte med 
diskusjon om hva en spiser til dessert på 
julekvelden. Blir det jul uten molte?

Den kanadiske forskeren Heather H. Keller har i 
samarbeid med flere sett på måltidenes betydning 
for hjemmeboende personer med demens og deres 
nærmeste (Keller et al. 2010). Undersøkelsen viste 
at mat og daglige måltider sammen med en nær 
person betyr svært mye for opplevelse av tilknyt-
ning, både til seg selv og til andre, for styrking av 
identitet og for mulighet til å oppleve at en er en 
del av det levende livet, på tross av demenssykdom. 
Hun sier at måltidene er en måte å komme 
sammen på som gir anledning til å se hverandre 
ansikt til ansikt, til å gi og få støtte, og til å delta 
sosialt. Det er naturlig å tenke seg at dette er 
faktorer som har betydning når vi setter oss til 
bords sammen med brukerne på et dagaktivitets-
tilbud.

Når personalet setter seg ned og spiser sammen 
med brukerne, blir det gode muligheter til å prate 
sammen. Brukerne har i mange tilfeller mistet den 
daglige omgangen med venner og familie. Personalet 
på dagaktivitetstilbudet har en viktig oppgave som 
medmennesker og samtalepartnere. Det å ha noen 
å småprate med, noen å dele bekymringer med, 
noen å betro seg til eller noen som får en til å le 
betyr mye for trivsel og trygghet for de fleste, og 
ikke minst for den som har fått en demenssykdom. 

På dagaktivitetstilbudet for personer med demens 
gir måltidene gode anledninger til å bli sett og 
hørt, til å dele erfaringer og opplevelser og til å få 
være til nytte og bety noe for andre. Personalet får 
anledning til å bli godt kjent med brukerne, både 
som medmennesker og som personer med demens. 
Det gir unike muligheter til gjensidig læring og 
normale, likeverdige samvær.
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Duft av nykokt kaffe, et pent dekket bord, fristende 
og gjenkjennelig mat, tid til å være sammen – alt 
dette gir mulighet for gode opplevelser i hverdagen. 
«For omsorgspersoner i demensomsorgen er det 
viktig å huske at livskvalitet for personer med 
demens handler om verdier som betyr mye for 
alle». «Hva som kan få pasientene til å føle 
trygghet, bekreftelse, fortrolighet, fellesskap og 
selvfølelse er i stor grad avhengig av personalets 
evne til å bruke mulighetene her og nå» (Berg 
2007, s. 235).

 

«Livet er fullt av øyeblikk – bare man ser dem!  
For meg dreier livet seg om å skape stemning.  

Å skape gåsehudopplevelser.  
Å skape noe som kan gi andre en spesiell opplevelse.  

Om bare så for et lite øyeblikk.» 

Charlotte Sveinsen

Fra boka Skafferiets kokebok (Sveinsen, Kristiansen 2012, s. 8). 
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Mat og måltider – en aktivitet
Arbeidet i forbindelse med mat og måltider må prioriteres og verdsettes som aktivitet.
Det må være klare rutiner og mål for hvordan måltidene gjennomføres og avklart ansvar for  
arbeidsfordeling i personalet. 

Personalet spiser sammen med brukerne
Dekk på likt til brukere og personale. Prøv å gjennomføre måltidet så normalt som mulig. Personale er 
modeller for brukerne når de spiser. Tenk på deg selv som en veileder og trygghetsfaktor under måltidet. 
Du gjør en viktig jobb når du medvirker til at brukerne trives ved bordet og spiser godt. Ansatte må ha 
aksept fra ledelsen til å spise sammen med brukerne. 

Den som trenger det får nødvendig hjelp
Personalet må ha kunnskap om hjelpebehovet til hver enkelt bruker. Planlegg hvor brukere og personale 
skal sitte ved bordet. Hjelp den som trenger bistand. La brukerne få mulighet til å gjøre det de klarer selv. 

Tilstrekkelig tid
Det må planlegges nok tid til måltidene.

Personer med demens trenger lenger tid enn andre til å klare ting på egenhånd. For lite tid fører lett til 
stress, som igjen fører til økt uro og dårligere mestringsevne. 

Personer med demens har nedsatt evne til å oppfatte flere ting på en gang. Det er viktig at det er tid til å 
gjøre en ting om gangen. La brukeren få tid til å sette fra seg kaffekoppen før du ber han om å sende osten. 

KAPITTEL 4

Tilrettelegging for gode måltider 
– noen kjøreregler
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Ro i rommet
Avtal hvem som skal servere og ordne maten og hvem som skal sitte i ro ved bordet. Slå av radio, TV og 
telefoner. Lukk døra til spiserommet og marker at det ikke passer for uvedkommende å komme inn i 
rommet under måltidet. Ikke bruk oppvaskmaskin eller andre kjøkkenmaskiner som lager støy. Vær 
bevisst på hvor mye du prater, hva du prater om og hvem du prater til.

God belysning
Sørg for godt lys i rommet og over bordet. Eldre mennesker trenger mer lys enn yngre. Pass på at ingen 
blir blendet av lys fra lamper, eller sollys fra vinduene. Mange personer med demens merker ikke selv at de 
blir sjenert av blending. 

Fristende, gjenkjennelig og næringsrik mat
Bruk mat som brukerne liker og er kjent med. Unngå pålegg og smør i kuvertpakker. Dekk bordet pent og 
server maten slik du ville gjort det hjemme. Maten skal være slik at du får lyst til å spise den selv. Den skal 
være næringsrik og følge nasjonale anbefalinger for et sunt kosthold (Helsedirektoratet 2012).
 

Brukerne er i fokus
Oppmerksomheten til personalet skal være hos brukerne. De må føle seg velkomne og ivaretatt. Samtalen 
ved bordet må være slik at brukerne opplever å være inkludert og verdsatt.
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Måltider er mer enn mat
Et av satsingsområdene i Demensplan 2015 er etablering av dagaktivitets-
tilbud tilrettelagt for personer med demens. Dagaktivitetstilbud skal bidra  
til en meningsfull hverdag med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, 
trygghet og sosialt samvær. En hyppig aktivitet i disse tilbudene vil være 
måltidet. I tillegg til den ernæringsmessige betydningen er måltidet viktig 
som sosial og kognitiv stimulering. Måltidet er en kjent aktivitet som vil 
kunne mestres selv om personen har kommet et godt stykke inn i demens-
utviklingen. Med individuell tilrettelegging vil måltidet kunne gi stimulering 
og mestringsopplevelser, samhandling og kontakt med medmennesker, skape 
gjenkjenning og historiske tilbakeblikk om gamle mattradisjoner, skikk og bruk. 

Måltidet er et tiltak uten store kostnader som kan være med å fremme og 
tilrettelegge for en positiv atmosfære som kan smitte over på miljøet i 
dagaktivitetstilbudet generelt. Vi håper dette temaheftet, utarbeidet av 
ergoterapeut Grethe Berg, vil være til nytte og gi gode ideer til hvordan 
måltidene kan tilrettelegges i dagaktivitetstilbudene. 
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materiale om måltider for personer med demens.  
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