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Forord 

Hamar kommune har arbeidet i flere år med å redusere matsvinnet innen helse- og 

omsorgssektoren. Før dette prosjektet startet, hadde de lyktes i å redusere matsvinnet noe på 

sentralkjøkkenet. De hadde derimot ikke klart å redusere matsvinnet ute på sykehjemmene og i 

omsorgsboligene. I dette prosjektet ønsket de derfor å analysere årsakene til matsvinnet og 

bruke kunnskapen til å utforme tiltak for hvordan matsvinnet kan reduseres.  

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratets klimasatsmidler og Hamar kommune. NORSUS 

gjennomførte prosjektet på oppdrag for Hamar kommune, med bistand fra Endrava til 

gjennomføring av innledende intervjuer. Sentralt i prosjektet har vært å forstå hvorfor 

matsvinnet har vært høyt på de ulike avdelingene, og utforme og teste treffsikre og 

gjennomførbare tiltak for å redusere mengden spiselig mat som kastes. Det har vært viktig at de 

ansatte på avdelinger og kjøkken har vært med hele veien, ved å dele erfaringer og utforme og 

velge ut tiltak. Det er de ansatte som har gjennomført tiltakene og målt matsvinnet i tre 

veierunder. 

Målet for prosjektet var å redusere matsvinnet på Finsal sykehjem og Kåtorp og Finsalhagen 

omsorgsboliger med minimum 20 prosent i løpet av det første året etter at prosjektet var 

avsluttet. Det var også sentralt at tiltakene skulle ha overføringsverdi til andre sykehjem i Hamar 

som ikke var med i prosjektet. 

Denne rapporten beskriver metodene og prosessen for de ulike aktivitetene i prosjektet, og det 

som kom ut av aktivitetene. Den oppsummerer også resultatene fra tre runder med måling av 

matsvinn, før og etter at tiltak ble gjennomført. 
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1 Sammendrag 

«Reduksjon av matsvinn i omsorgssektoren i Hamar kommune» er et prosjekt finansiert av Hamar 

kommune, med støtte fra Miljødirektoratets klimasatsordning. Bakgrunnen for prosjektet var at 

Hamar kommune ønsket å kartlegge og redusere matsvinnet ved et sykehjem og to omsorgsboliger i 

kommunen.  

Prosjektet besto av fire hovedaktiviteter: 

1. Situasjonsanalyse: Veierunde 1 og intervjuer 

2. Utvelgelse og planlegging av tiltak: Workshop 

3. Gjennomføring av tiltak  

4. Evaluering: Veierunde 2 og 3, intervjuer og sluttworkshop 

De tre tiltakene nedenfor ble valgt ut av de ansatte og ledelsen ved avdelingene og kjøkkenene.  

 

Finsal sykehjem, Kåtorp og Finsalhagen omsorgsboliger og de tilhørende kjøkkenene gjennomførte 

tiltakene våren 2022. Matsvinnet ble målt før tiltakene var gjennomført (Veierunde 1) og etter 

(Veierunde 2 og 3).  

Resultatene viser at matsvinnet ble redusert med 31 prosent fra Veierunde 1 til Veierunde 3, samlet 

for alle avdelinger og kjøkken. Estimater basert på målingene viser at dette tilsvarer 5,8 tonn mindre 

mat kastet årlig på avdelingene og kjøkkenene som deltok. I kroner betyr det nesten 250 000 kroner 

spart, og klimagassutslippene vil være redusert med 11,6 tonn CO2-ekvivalenter. Likevel gjenstår det 

matsvinn. Målingene fra siste veierunde viser at det fortsatt kastes nær 13 tonn spiselig mat i året ved 

enhetene som deltok. Disse verdiene er estimater som det er knyttet usikkerhet til, blant annet på 

grunn av noe manglende data. 

Både gjennom intervjuer og sluttworkshop kom det fram at flere av de ansatte syns det var 

meningsfullt og bevisstgjørende å være med på prosjektet og å måle matsvinnet sitt. Noen 

rapporterte også at de «tok med» atferden hjem og ble mer bevisste hjemme. Erfaringer og resultater 

fra dette prosjektet kan ha overføringsverdi til andre helse- og omsorgsinstitusjoner i Hamar 

kommune.   
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2 Gjennomføring og organisering 

2.1 Aktiviteter 
I prosjektet ble det gjennomført fire hovedaktiviteter ved Finsal sykehjem og Kåtorp og Finsalhagen 

omsorgsboliger og de tilhørende kjøkkenene, som vist i Tabell 1. Målet med aktivitetene var å måle 

dagens matsvinn og forstå årsaker til at det oppstår, velge ut og gjennomføre tiltak for å redusere 

matsvinnet, og måle matsvinnet og hente erfaringer etter at tiltakene er gjennomført. 

Prosess og det som ble produsert i de ulike aktivitetene beskrives nærmere i Kapittel 3 - Aktiviteter. 

Tabell 1. Aktivitet og underaktiviteter Tidspunkt 

1. Situasjonsanalyse 

• Måling av matsvinn (Veierunde 1) ved avdelinger og kjøkken. 

• Intervjuer med relevante ansatte.  

November og 
desember 2021 

2. Utvelgelse og planlegging av tiltak 

• Workshop med relevante ansatte ved avdelinger og kjøkken 
for å identifisere og prioritere tiltak. 

Januar 2022 

3. Gjennomføring av tiltak 

• Tre tiltak som var blitt valgt ut på workshopen ble iverksatt: 
1. Kast mindre potet 
2. Justere antall porsjoner til antall personer 
3. Kurs i serveringskompetanse 

April – september 
2022 

4. Evaluering 

• Måling av matsvinn i to omganger (Veierunde 2 i april/mai og 
Veierunde 3 i september). 

• Intervjuer med relevante ansatte. 

• Sluttworkshop for å presentere resultater, hente erfaringer og 
diskutere veien videre. 

April – september 
2022 

 

2.2 Organisering 
Prosjektet var organisert med prosjektleder fra Hamar kommune, ved leder for kjøkken 

institusjonstjenesten (Gry Bondø), og med ekstern bistand fra NORSUS og Endrava. I begynnelsen av 

prosjektet ble det utnevnt en matsvinnansvarlig (matsvinnekspert) ved hver avdeling og på hvert 

kjøkken. NORSUS samarbeidet tett med prosjektleder gjennom hele perioden. 

2.3 Matsituasjonen ved Kåtorp, Finsal og Finsalhagen 
Finsal sykehjem og Kåtorp og Finsalhagen omsorgsbolig har ulike beboergrupper, fra korttids- til 

langtidsopphold. Det er flere avdelinger inndelt i grupper, som har egne kjøkken/spiserom hvor 

beboerne spiser mat sammen, dersom de ikke spiser på rommet sitt.  

Maten beboerne får servert er en kombinasjon av 1) mat som er tilberedt på det lokale kjøkkenet 

(frokost og kvelds, lunsj noen dager), og 2) mat de får tilsendt fra Prestrud produksjonskjøkken 

(middag daglig, og lunsj noen dager per uke). Det lokale kjøkkenet bestiller og håndterer også 

kolonialvarer. 
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Maten fra produksjonskjøkkenet er produsert etter kok/kjøl-metoden, der all middag produseres og 

nedkjøles før den pakkes om til grupper og hjemmeboende. Maten vakuumeres/tilsettes matgass og 

merkes maten med en anbefalt holdbarhetsdato (12 dager etter produksjonsdato). Maten blir 

distribuert av egen matombringer med kjølebil, og varmes opp og anrettes ute på avdelingene.  

Finsalsenteret kjøkken (lokalt kjøkken) lager enkelte lunsjer og lørdagskos til Finsal sykehjem og 

Finsalhagen omsorgsbolig. De drifter også en kantine. Maten fra Prestrud produksjonskjøkken sendes 

hit, og fordeles. Finsalhagen omsorg og Finsal sykehjem henter middag og lunsj her, samt 

kolonialvarer.   

Kåtorp omsorgsboliger har eget kjøkken med en fulltidsstilling. Her tilberedes alle måltider unntatt 

middag og lunsj som kommer fra produksjonskjøkkenet. 

I tillegg til å produsere mat til avdelingene, produserer Prestrud produksjonskjøkken også mat til 

hjemmeboende. Både Prestrud og Finsalsenteret kjøkken lager også mat til kantiner med påsmurt 

mat, kaker og lunsj. Kundegruppen er primært ansatte, beboere og besøkende til beboere.  

Avdelingene bruker verktøyet AIVO til å bestille tørrvarer og mat fra produksjonskjøkkenet. 

3 Aktiviteter: Prosess og resultater 

De fire hovedaktivitetene i prosjektet beskrives her nærmere, med prosess og det som kom ut av 

aktivitetene. 

3.1 Situasjonsanalyse  
Første aktivitet handlet om å forstå dagens status for matsvinn ved Finsal sykehjem og Kåtorp og 

Finsalhagen omsorgsboliger – før tiltak ble gjennomført. Matsvinnet ble målt, og utvalgte ansatte ble 

intervjuet, for å kartlegge muligheter og hindringer for å redusere matsvinn. 

3.1.1 Måling av matsvinn: Veierunde 1 
I november og desember 2021 ble 

Veierunde 1 gjennomført, og matsvinnet 

ble målt ved alle enheter som deltok i 

prosjektet (se Tabell 2).  

Deltakere 

Matsvinnet ble målt ved de tre 

institusjonene (totalt 16 gruppekjøkken), 

samt de to kjøkkenene som lager og leverer 

mat til avdelingene: Prestrud og Finsal.  

Metode 

Ansatte ved kjøkken og avdelinger var ansvarlige for å måle matsvinnet fire ganger om dagen i to uker. 

Matsvinnet ble målt etter frokost, lunsj, middag og kvelds. Fast matsvinn ble veid, og flytende 

matsvinn ble målt i volum. Mengdene skulle registreres i et registreringsskjema, i henholdsvis kilo og 

desiliter.  

Tabell 2. Enheter som målte matsvinn  

Avdelinger  Kjøkken 

• Finsal sykehjem:  
9 gruppekjøkken 

• Kåtorp omsorgsboliger: 
1 avdelingskjøkken 

• Finsalhagen 
omsorgsboliger: 
6 gruppekjøkken 

• Prestrud kjøkken 

• Finsal kjøkken 
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Antall serveringer/beboere ble registrert for å beregne nøkkeltall (gram matsvinn per servering per 

beboer). Under veiing var det mulig for personalet å legge inn kommentarer ved behov. Veiing ute på 

avdelingene ble utført av pleiepersonalet. 

I forkant av målingen fikk de ansatte et informasjonsskriv (se Bilde 1) som beskrev hvordan de skulle 

måle matsvinnet, og eksempler på hva som skulle veies og ikke. Registreringsskjemaene ble tilsendt 

NORSUS i etterkant av veieperioden, og ble sammenstilt og analysert av NORSUS. 
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Bilde 1: Informasjonsskriv som de ansatte fikk i forkant av veierundene. 

 

Resultater 

Figur 1 viser matsvinnet for avdelingene, og Figur 2 viser matsvinnet for kjøkkenene. Matsvinnet ved 

avdelingene tilsvarte 15,8 tonn i året, eller 323 gram per beboer per dag. Matsvinnet ved kjøkkenene 

tilsvarte 2,8 tonn i året. Det samlede matsvinnet lå på 18,6 tonn i året. 

Verdien av maten som kastes tilsvarte i overkant av 800 000 kroner i året. Klimagassutslippet fra 

matsvinnet tilsvarte 37,6 tonn CO2-ekvivalenter per år – eller som å kjøre 11 dieselbiler i ett år.  

Resultatene fra veierundene oppsummeres mer i detalj i Kapittel 4: Resultater.   

 

Figur 1. Matsvinn for avdelingene i Veierunde 1, før innføring av tiltak. Resultatene vises i gram 

matsvinn per beboer per dag. Gruppene A1-A4, B og C1-C4 er ved Finsal sykehjem. Gruppene D1-D2 og 

OMS1-OMS4 er ved Finsalhagen. 
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Figur 2. Matsvinn for kjøkkenene i Veierunde 1, før innføring av tiltak. Resultatene vises i kilo matsvinn 

per år. 

Usikkerhet 

Registreringene har usikkerheter knyttet til seg. For eksempel manglet registreringer av noen 

dager/måltider (ikke fylt ut tall i skjema). Usikkerhet og datakvalitet beskrives nærmere i Kapittel 4. 

3.1.2 Intervjuer 
For å forstå mulige årsaker til at matsvinn oppstår, ble et utvalg ansatte fra avdelinger og kjøkken 

intervjuet i desember 2021. Målet var å lære om dagens rutiner, forstå årsaker til matsvinn og få 

innspill til tiltak, samt å involvere de ansatte tidlig i prosjektet, for å sikre at tiltakene ble 

gjennomførbare og treffsikre. 

Deltakere 

Det ble gjennomført fem intervjuer, ett per institusjon/kjøkken: 

• Finsal kjøkken 

• Prestrud kjøkken 

• Finsal sykehjem  

• Finsalhagen omsorgsboliger 

• Kåtorp omsorgsboliger 

Én til to ansatte fra samme avdeling deltok i hvert intervju.  

Metode  

Intervjuene ble gjennomført digitalt i Teams. De ble gjennomført som semistrukturerte intervjuer, og 

det ble tatt notater underveis. Det ble forberedt to intervjuguider, én for avdelingene og én for 

kjøkkenene. Se Tabell 3 for hovedtema som ble tatt opp i intervjuene. 
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Oppsummering av funn 

Intervjuene ga innsikt i hvordan maten produseres, bestilles og serveres på de ulike kjøkkenene og 

avdelingene i dag. Tabell 4 oppsummerer funnene.  

De ansatte oppga ulike grunner til at mat kastes. Noen av årsakene er knyttet til at maten serveres på 

omsorgsboliger og institusjoner med eldre beboere, som kan ha varierende helse og appetitt. Dette 

gjør det vanskelig å beregne riktig mengde mat. Det er også strenge regler for bruk av rester på grunn 

av hensyn til mattrygghet, og det meste av maten som blir til overs blir derfor kastet. I tillegg nevnte 

de ansatte bestillingssystem og kommunikasjon mellom kjøkken og avdeling som mulige årsaker til at 

det kommer for mye eller feil type mat, og at det derfor oppstår matsvinn. Avdelingene uttrykker at de 

har god kjennskap til brukernes preferanser, men at dette er personavhengig, og for eksempel er mer 

utfordrende for vikarer. 

De ansatte sa de var motiverte til å kutte matsvinn, og hadde mange ideer til hvordan matsvinnet 

kunne kuttes. Disse ble diskutert i workshopen som er dokumentert i neste kapittel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Tema for intervjuer med ansatte ved avdelinger og kjøkkener i desember 2021  

Intervjuer med avdelingsansatte  Intervjuer med kjøkkenansatte 

• Hvem bor på avdelingene? 

• Rutiner for matservering og -bestilling 

• Kommunikasjon mellom kjøkken og 
avdelingene 

• Restemat 

• Matsvinn 
▪ Årsaker 
▪ Hindringer 
▪ Løsninger 

• Bestilling av mat 

• Planlegging og tilbereding av mat 

• Kommunikasjon mellom kjøkken og avdelingene 

• Matsvinn 
▪ Årsaker 
▪ Hindringer 
▪ Løsninger 
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Tabell 4. Oppsummering fra intervjuer med ansatte ved avdelinger og kjøkkener i desember 2021. Utvalgte 
sitater i tekstbobler. 

 
1. Årsaker til matsvinn 

• Det er krevende å beregne riktig mengde mat, fordi: 
o Beboerne har varierende helse og appetitt. 
o Utskiftning av beboere kan skje ofte, særlig på korttidsavdeling. 

• For enkelte retter kommer det for mye mat fra kjøkkenet. 
o Det er vanskelig å bruke rester fordi det kommer ny mat neste dag – det er tette måltider. 
o Det er også strenge regler for hvilke rester som kan tas vare på.  
o Det er ikke lov å varme opp igjen mat, så alt av supperester, gryter osv. kastes. Mat som 

har ligget en stund fremme (pålegg til frokost), kastes også.  

• Bestillingssystemet til middag/lunsj er lite fleksibelt. Det er for eksempel ikke mulig å bestille mer 
eller mindre potet e.l.  

• Det kan ta tid fra man melder om at en beboer er borte, til man slutter å få maten 
(produksjonskjøkkenet produserer mat 10 dager i forveien). 

• Det er ikke faste rutiner for å gi tilbakemeldinger til kjøkkenet når det er for mye/lite mat, eller mat 
ikke faller i smak. Det er heller ingen fast rutine for hvordan tilbakemeldinger følges opp.  

• Det hender avdelingene bestiller tørrvarer uten å sjekke hva de har først, særlig om man har dårlig 
tid. 

«Det er variert hvor mye folk spiser. 

Det kommer an på dagsformen.» 

 

«Det kastes mye fra middagen. Det kommer 

en del store porsjoner. Det kunne vært 

mindre mat.» 
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2. Rester 
a) Rester på avdelingene 

• Det blir ofte rester igjen etter måltidene. 

• Det er ingen spesielle rutiner for å bruke opp rester, dette er personavhengig. 

• De ansatte rapporterer at dette er typiske rester som oppstår for de ulike måltidene: 
Frokost 

• Kjøttpålegg og ost som er lagt opp på fat og ikke spises, kastes.  
Lunsj: 

• Ofte litt supperester. Disse kastes. 

• Når det serveres smørbrød, pannekaker eller vafler, kan det tas vare på og brukes til kvelds. 

• Omelett og karbonader tas vare på og serveres til kvelds.  
Middag: 

• Det meste som er til overs kastes. 

• Kjøttkaker og kjøtt tas ofte vare på og serveres til kvelds eller frokost, f.eks. på brødskiva. 

• Noen rapporterer at særlig fisk og gryter kastes mye.  
 
 
 
 
 
 
b) Donering av rester 

• Prestrud produksjonskjøkken donerer overskuddsmat til Arbeideren. 

• Kantina på Prestrud har billig restemiddag til ansatte, og påsmurt gis bort på slutten av dagen. 

• Finsalsenteret kantine lar overskuddsmat stå i disken til kveldsvaktene. 

• En fordel med kombinasjonen kantinedrift/kjøkken er at rester kan brukes i kantina. 

 
3. Porsjonsplanlegging 

• Alle porsjoner fra produksjonskjøkkenet er like store, siden det kreves av bestillingssystemet. Det er lite 
mulighet for skreddersydde porsjoner. 

• Det hender kjøkkenet sender med mer/mindre av visse retter etter ønsker, men dette er avhengig av 
faste folk på jobb. Man må huske det i hodet. 

• Produksjonskjøkkenet pleier å lage opp noen ekstra porsjoner diettmat «i tilfelle», siden det er lang 
produksjonstid, og det kan komme nye beboere med diettbehov. Dette blir rester som kastes dersom 
det ikke kommer beboere med diettbehov. 

• De fleste avdelingene bestiller én porsjon til én person. 
 
 

«Suppa er god, men veldig 

næringsrik, så den blir det alltid 

rester av.» 

 

«Poteter som er til overs 

kastes stort sett.» 

 

«Det hender vi [kjøkkenet] justerer ned mengder 

av noe til nye menyer, men da må vi ha fått 

tilbakemelding fra flere avdelinger.» 

 

«Vi bestiller samme antall 

porsjoner som det er personer. Vi 

kunne kanskje sett på det.» 
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3.2 Utvelgelse og planlegging av tiltak 

3.2.1 Workshop  
I februar 2022 holdt NORSUS en fysisk workshop på Hamar. Hovedmålet var å identifisere og prioritere 

tiltak for å redusere matsvinnet. Deltakere var et utvalg ansatte fra de ulike avdelingene og 

kjøkkenene, samt prosjektleder (Gry Bondø), leder ved omsorgsboliger og institusjonen (Ane 

Børresen) og leder institusjonstjenesten (Trine Pettersen) og klimarådgiver i Hamar kommune 

(Karoline Finstad Vold). 

I workshopen ble det først gitt en innføring i matsvinn og viktige grunner til at det oppstår. Spesielle 

utfordringer for matsvinn i omsorgssektoren som det er viktig å ha med seg inn i prosjektet ble belyst: 

De ansattes hovedfokus og primærkompetanse er ikke mat og servering av mat. Maten produseres et 

annet sted enn der den skal serveres, og beboernes helsetilstand varierer.  

Resultater fra intervjuene og fra første veierunde ble presentert. Denne statusrapporten dannet 

grunnlaget for gruppeoppgavene som deltakerne gjorde for å utforme og velge ut tiltak.  

Gruppeoppgave 1: Utfordringer og løsninger 

I første gruppeoppgave skulle deltakerne gå sammen i grupper og diskutere fire spørsmål. Spørsmål og 

besvarelser oppsummeres i Tabell 5.  

 
4. Kommunikasjon og bestilling 
a) Pårørendesamtalen 

• Mat er ikke et fast punkt pårørendesamtalen. Hvis beboeren er dement, pleier man spørre pårørende 
om hva slags mat beboeren har pleid å like. 
 

b) Mellom produksjonskjøkken, mottakskjøkken og avdelingene 

• Kommunikasjon mellom produksjonskjøkkenet og avdelingene går hovedsakelig via mottakskjøkkenet. 
Flere savner en direkte linje for kommunikasjon. 

• Det kan ta tid fra man melder kjøkkenet om endringer (f.eks. at en beboer ikke er der mer) til endringen 
trer i kraft. 

• Avdelingene sier de sjeldent gir tilbakemeldinger på porsjonsstørrelser og retter som ikke faller i smak 
til kjøkkenet. Kjøkkenet er avhengig av å få tilbakemeldinger, for å kunne gjøre endringer.  

 

 
5. Hva skal til for å kutte matsvinn 

• De ansatte virker motiverte for å kutte matsvinnet. 

• For å få det til, etterlyser de gode systemer som er  
enkle og fungerer. 

«Når maten kommer ut på avdelingene, 

har ikke vi [produksjonskjøkkenet] noe 

innsyn i hvor mye de kaster.» 

 

«Det hadde vært fint å kunne legge inn 

midlertidige endringer i bestillingssystemet, 

f.eks. at man kunne kunne avbestille to 

middager i fire uker.» 

 

«Vi skal kunne bestille akkurat 

det vi trenger, verken mer 

eller mindre.» 
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• Det blir generelt levert for store mengder 

mat. Lang produksjonstid gjør at dietter 

«henger» i opptil 2 uker. 

• Mer mat enn behovet 

o Bestillerkompetanse og 

tilbakemelding 

o Kunnskap om og kjennskap til 

den enkelte pasient 

o Manglende kommunikasjon 

• Fra tallerken og ned i søpla 

o Særlig middag og lunsj 

o Det blir laget for mye mat på 

produksjonskjøkkenet («sånn har 

vi alltid gjort det») 

o For dårlig serveringskompetanse 

(for mye mat på tallerken) 

o Personalet bestiller ikke riktig 

mengde 

o Tomme rom – mat ikke avbestilt 

 

• Ønsker bedre dialog mellom 

produksjonskjøkken og mottaker 

o Toveis kommunikasjon 

o Tilbakemeldinger 

o Bedre samarbeid 

• Bevisstgjøring rundt produksjon fram til 

kast 

• Synliggjøre med tall etter kartlegging 

• Ernæringskontakter tar mye ansvar 

o Bedre rutiner og kommunikasjon 

o Spising på jobb? 

o Primærkontaktrollen (hvem 

ringer, hvor ser vi dette...?) 

 

 

 

 

 

 

• Dampet torsk 

• Aspik 

• Ost og kjeks 

• Gratenger, fisk, poteter, gryteretter 

• «Moderne mat» og smakssterke 

gryter/supper er lite populært 

o Tilsvarende med alle typer 

salater, ris, pasta, 

fløtegratinerte poteter 

o Dette gjelder oftest de eldste 

beboerne 

 

• For lang bestillingstid/produksjon 

• Vanskelig å gjennomføre med faste 

bestillere 

• Tørrvarer fungerer bra! 

 

 

 

 

Tabell 5: Oppsummering av gruppeoppgave om utfordringer og løsninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeoppgave 2: Tiltak 

1. Hvor oppstår matsvinn og hva er årsakene til 

dette? 

2. Hva skal til for å bygge nødvendig kultur for 

matsvinnreduksjon hos dere? 

   

3. Er det noen retter/måltider som gir spesielt mye 

matsvinn? 

4. Hvordan fungerer bestillingsrutiner med hensyn 

til mengde og leveringstidspunkt? 
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I neste gruppeoppgave fikk alle deltakerne tenke 

fritt for å komme opp med tiltak for å kutte 

matsvinn. Tiltakene ble notert ned, og 

oppsummeres i Tabell 6.  

Gruppene ble så bedt om å prioritere tiltakene 

gjennom å bruke metoden «Bull’s eye»1. 

Forslagene som fikk flest poeng, og som man 

bestemte seg for å gå videre med, var følgende: 

1. Potet: Redusere mengden potet 

2. Obligatorisk opplæring i mat, måltid og 

serveringskompetanse 

3. Justere antall porsjoner til antall personer 

3.3 Gjennomføring av tiltak 
Etter workshopen hadde NORSUS, prosjektleder og 

Hamar kommune et arbeidsmøte. De tre tiltakene 

som ble prioritert i workshopen ble konkretisert og 

finpusset, og det ble skrevet en problembeskrivelse 

og gjennomføringsplan for hvert tiltak (se Tabell 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bull’s eye er en prioriteringsmetode som går ut på at ideer nummeres, og gruppene har en viss pott 
med poeng de kan fordele til de ulike ideene. 

 

 

Tiltak i fet ble prioritert å gå videre med. 

1. Potet (redusere mengde potet) 

2. Obligatorisk opplæring i mat, måltid og 

serveringskompetanse 

3. Være nøye med bestillinger, faste bestillere – 

bedre kommunikasjon i bestillingsprosessen 

4. Måltidsrutiner – evaluere realiteten opp mot 

dagens rutiner 

1. Vurdere å tilbakeføre det 4.måltid 

(heller kaffe og kake til lunsj) 

2. Personsentrert omsorg – rett mat, 

rett mengde til rett person til rett tid 

5. Innføring av matvert: Matvert med 

kompetanse til alt fra dekking av bord til 

mating: Kompetanse tilsvarende en kokk 

6. Justere antall porsjoner til antall personer 

7. Tilbakemeldinger/kommunikasjon: Etablere 

og strukturere rutinen for tilbakemeldinger 

 

 

 

•  

Tabell 6. Forslag til tiltak for å kutte matsvinn som ble 

vurdert i workshopen 
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Tabell 7. Tiltak som ble gjennomført for å redusere matsvinn ved Finsal sykehjem, Finsalsenteret og 

Kåtorp omsorgsbolig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vet at det kastes mye 

potet fordi det pr i dag er 

standard størrelse på 

posene potetene kommer 

i. De leveres i dag fra 

BAMA i pakninger på 400 

g og 1200 g. Avdelingene 

kan få et mer riktig antall 

poteter ut fra sitt behov 

ved at potetene pakkes 

om på Finsal kjøkken.  

1. Kast mindre potet 

2. Justere antall 

porsjoner til antall 

personer  

Avdelingene bestiller ofte 

like mange porsjoner som 

det er beboere. Kanskje 

blir det for mye mat og 

dermed matsvinn på noen 

avdelinger om beboerne i 

sum ikke spiser en hel 

porsjon hver. Må også 

skille på type retter. Vi ser 

at sammenkokte retter og 

omeletter/gratenger 

skiller seg ut ved at det 

ofte blir mye mat til overs, 

altså matsvinn. Dette 

gjelder både til middag 

eller lunsj.  

B
A

KG
R

U
N

N
 

Matsvinneksperten(e) ved 

hver avdeling får ansvaret 

for å lage en oversikt over 

hvor mange poteter 

beboerne spiser og 

bestiller riktig antall 

poteter tilpasset 

beboernes behov.  

Vi gjennomfører en ny 

måleperiode i uke 17. for 

å vurdere effekten av 

dette ene tiltaket.    

3. Kurs i serverings-

kompetanse  

Gjennomføre et kurs i 

serveringskompetanse for 

å gjøre ansatte på 

avdelingene gode på 

servering. På kurset vil vi 

bruke kjøkkenansatte og 

deres serverings-

kompetanse. Vi vil også 

videreføre og dele gode 

serveringsrutiner som 

allerede er etablert, blant 

annet på avdeling A.   

Hver avdeling går 

igjennom sine brukere 

med hensyn til hvor mye 

de spiser. Kastes det mye 

mat, skal antall porsjoner 

reduseres ved bestilling til 

kjøkkenet.   

  

TI
LT

A
K

 

Hvordan ser en anbefalt 

sammensetning av maten 

på tallerkenen ut? Hva er 

ernæringsmessig best, og 

hva ønsker beboerne? Det 

er også viktig at maten 

som serveres ser god og 

innbydende ut. Alle som 

serverer mat, må ha god 

serverings-kompetanse.  
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Tiltak 1 for å kaste mindre potet ble gjennomført i april. Matsvinnet ble så veid i en uke (Veierunde 2), 

for å måle effekten av tiltaket. Deretter ble Tiltak 2 og Tiltak 3 gjennomført i mai og juni, før det ble en 

ny veierunde i september (Veierunde 3). 

Tiltak 3 var et kurs i serveringskompetanse. Charlotte Gaustad Mohn holdt et kurs for et utvalg ansatte 

i mai 2022. Kurset hadde mål om bedre deltakernes serveringskompetanse, gi ideer om hva som 

skaper matglede på en enkel måte, og gi kunnskap om hvordan økt serveringskompetanse kan 

redusere matsvinn. Det var flere gruppeoppgaver, hvor deltakerne blant annet diskuterte hva som er 

viktigst for å skape matglede og matlyst, og hvilke serveringsrelaterte tiltak som vil være viktigst for å 

kutte matsvinn. 

 

Bilde 2: Kurs i serveringskompetanse med Charlotte Gaustad Mohn. Foto: Mona Nilsen 

3.4 Evaluering 
Etter at avdelinger og kjøkken hadde testet ut tiltakene i noen måneder, ble matsvinnet målt på nytt, 

og de ansatte ble intervjuer igjen for å høre deres erfaringer. Det ble også arrangert en sluttworkshop 

for å presentere resultatene fra prosjektet og evaluere tiltakene. 

3.4.1 Måling av matsvinn: Veierunde 2 og 3 
Matsvinnet ble målt på nytt på de samme avdelingene og kjøkkenene, og med samme metode som for 

Veierunde 1. Veierunde 2 var én uke i april/mai, da kun potettiltaket (Tiltak 1) var gjennomført, mens 

Veierunde 3 var i september, da alle tiltakene hadde vært gjennomført i noen måneder.  

Målerundene tydet på at det totale matsvinnet hadde blitt redusert med 41 prosent fra Veierunde 1 til 

Veierunde 2, og med 31 prosent fra Veierunde 1 til Veierunde 3. Det er derimot forbehold knyttet til 

disse estimatene, blant annet grunnet manglende data. Kapittel 4 presenterer resultater fra de tre 

veierundene, og beskriver antakelser og usikkerheter mer i detalj. 
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3.4.2 Intervjuer 
Etter at de ansatte hadde gjennomført den tredje og siste veierunden, ble noen av dem intervjuet for 

å høre erfaringene deres med tiltakene, og tanker om veien videre.  

Deltakere og metode 

Det ble gjennomført intervjuer med de samme avdelingene som ble intervjuet i første intervjuene. Det 

var stort sett de samme personene som i første runde. Intervjuene ble gjennomført i Teams. Spørsmål 

som ble diskutert var:  

1. Hvordan har det gått å gjennomføre tiltakene? 

2. Er det fortsatt mulig å redusere matsvinnet mer hos dere? 

3. Hvordan kan dere jobbe videre? 

Oppsummering av funn 

Flere sa i intervjuene at de var blitt mer bevisste på matsvinn gjennom å delta i prosjektet, og 

opplevde at også kolleger var blitt mer bevisste. Avdelingene oppga å ha gjennomført ulike tiltak, flere 

enn de tre som var valgt ut i prosjektet.  

Flere opplevde at de kastet mindre mat nå enn før prosjektet startet, og at det var motiverende å se 

resultatene fra målingene. Andre sa derimot at tiltakene ikke hadde vært så relevante for dem, og at 

de ikke kastet mindre nå enn før.  

Flere nevnte at det fortsatt gjenstår utfordringer for å kutte matsvinnet ytterligere, og hadde forslag til 

hvordan disse kunne møtes. Se Tabell 8 for oppsummering av intervjuene. 
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3.4.3 Sluttworkshop 
I september 2022 gjennomførte NORSUS en sluttworkshop på Hamar. Deltakerne var ansatte fra 

institusjonene og kjøkkenene, prosjektleder, leder ved Finsalsenteret, Finsalhagen og Kårtorp, samt 

klimarådgiver fra Hamar kommune. NORSUS presenterte resultatene fra de siste intervjuene, og fra 

alle tre veierundene samlet. Resultatene ble diskutert og kommentert. Også usikkerheter ved 

resultatene ble presentert, og datakvalitet ble diskutert. 

Tabell 8. Oppsummering og sitater fra intervjuer med ansatte ved avdelinger og kjøkken, september 2022  

Erfaringer med tiltakene Andre tiltak 

Tiltak 1: Kast mindre potet 

• Flere bestiller mindre poteter enn før, og 
opplever at tiltaket er effektivt. 

• Det har vært behov for å justere mengden 
poteter man bestiller litt fram og tilbake, for å få 
passe mengde. 

 
Tiltak 2: Justere antall porsjoner til antall personer 

• Flere har justert porsjonene ned, og får mindre 
mat nå. De opplever likevel at det er nok mat.  

• Også for dette tiltaket er det behov for å justere 
fram og tilbake for å få riktig mengde. 

• Noen sier det er vanskelig å justere ned på 
bestillinger, fordi det varierer fra dag til dag hvor 
mye beboerne spiser. 
 

Tiltak 3: Kurs i serveringskompetanse 

• De som hadde tatt kurset syns det var nyttig. 

• Det er likevel en utfordring å få tid til å bruke det 
man har lært i det daglige, på grunn av tidspress. 

I tillegg til de tre tiltakene til venstre, oppga 
de ansatte ulike tiltak de har gjennomført: 

• Fylle kaffekrus halvfulle i stedet for 
fulle med kaffe. 

• Bytte ut noen supperetter til lunsj 
med annet alternativ. 

• Lage mindre porsjoner av kjøttretter. 
• Ikke smøre frokost på forhånd, men 

vente til beboeren kommer og spørre 
hvor mange brødskiver de vil ha. 

• Legge mindre pålegg på fatene til 
frokost, heller fylle på. 

• Lage pytt i panne til kvelds av potet- 
og evt. kjøttrester. 

• Være flinkere til å se over kjøleskapet 
og ikke bestille så mye tørrvarer. 

• Gjøre måltidene innbydende, dekke 
på fint, og gjøre det annerledes i 
helgene. 

 

Utfordringer  

Faktorer som hindrer ansatte og kjøkken i å kutte matsvinnet ytterligere, fordelte seg på tre temaer: 
1. Bestillingssystem: Systemet er lite fleksibelt, med lite rom for justeringer. Dessuten varierer 

størrelsene på porsjonene fra rett til rett, noe som gjør det vanskelig å bestille rett antall 
porsjoner. 

2. Utskifting av brukere – beregne mat til riktig antall: Beboere skiftes ut ofte. Noen spiser mye, 
og andre lite. Samtidig kan det ta lang tid fra man legger inn endringer til man får oppdatert 
mengde mat fra kjøkkenet. Det oppstår et dilemma om det da er verdt å melde fra om 
endringer. Antall hjemmeboere som skal ha mat fra produksjonskjøkkenet Prestrud endres 
fra dag til dag, noe som gjør at det kan bli rester. 

3. Tid og vaner: Flere hindre handler om tidspress og vaner. Har man tid til å steke opp pytt i 
panne av restepotetene? Noen sier de har det, andre ikke. Noen sier de setter karbonadene i 
kjøleskapet og tenker de kan brukes, men så blir det til at man ikke gjør det, kanskje av vane. 



 

 22 

Bilde 3. Sluttworkshop i september 2022. Foto: Mona Nilsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 4. Karoline Finstad Vold i Hamar 

kommune, prosjektleder Gry Bondø, Mona 

Nilsen og Sigrid Møyner Hohle i NORSUS. Foto: 

Monica Persson 

 

I et gruppearbeid ble deltakerne delt inn i grupper, og skulle diskutere nye tiltak som kunne 

gjennomføres. Deltakerne tok utgangspunkt i en liste over tiltak som var blitt diskutert i begynnelsen 

av prosjektet, og tiltak som hadde kommet fram i intervjuene (se Bilde 5). 
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Bilde 5. Ideer til nye tiltak som ble diskutert på sluttworkshop i september 2022. 

 

Med utgangspunkt i mulige nye tiltak, diskuterte gruppene følgende spørsmål: 

• Hvis dere fikk velge ett nytt tiltak – hvilket velger dere? 

• Hvordan ville dere jobbe for å få til dette? 

Noen grupper tok utgangspunkt i lista, og andre valgte seg nye tiltak. Gruppene presenterte følgende 

tiltak som interessante å gå videre med fremover: 

• Kjøkken og avdeling kan hospitere hos hverandre, for å utveksle kompetanse begge veier.  

• Ulike tiltak for å kaste mindre kaffe 

o Sjekke om det traktes mye kaffe som tømmes ut.  

o Skaffe kaffemaskiner med god kaffe på de avdelingene som ikke har det. 

o Kjøpe mindre kaffekopper (man kan kjøpe fine, gamle kaffeserviser brukt). 

• Justere ned mengden per porsjon  
o For sammenkokte retter som det kastes mye av (f.eks. grøt og gryteretter). 
o Mange eldre er ikke så glade i grønnsaker. Vurdere å redusere litt på 

porsjonsstørrelsen også for grønnsaker.  

• Opplæring om hvordan rettene skal serveres 

o Opplæring av nyansatte og de med lengre ansiennitet, så vi vet hva vi serverer og 
hvordan retter skal serveres.  

o Bilde av hvordan retten skal se ut på forslag til meny. 
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4 Resultater: Matsvinntall 

Matsvinnet ved Finsal sykehjem, Kåtorp og 

Finsalhagen omsorgsboliger, og de to 

kjøkkenene, ble målt i tre omganger (se 

Tabell 9). NORSUS har sammenstilt 

resultatene og estimert hva matsvinnet 

tilsvarer i årlig matsvinn og matsvinn per 

beboer. Det presiseres at dette er estimater 

og ikke nøyaktige resultater, blant annet 

fordi det er mangler i datamaterialet. 

4.1 Oppsummering 
Det totale matsvinnet er redusert med anslagsvis 31 prosent i prosjektperioden (fra Veierunde 1 til 

Veierunde 3). Matsvinnet var lavest i Veierunde 2, da det var redusert med 41 prosent i forhold til 

Veierunde 1. Både avdelinger og kjøkken kastet betydelig mindre mat ved slutten av prosjektet 

sammenlignet med oppstart. Tabell 10 lenger ned viser de samlede resultatene for avdelinger og 

kjøkken. 

4.2 Avdelinger 
Ved avdelingene på Finsal sykehjem, Kåtorp og Finsalhagen omsorgsboliger ble det kastet i 

gjennomsnitt 323 gram mat per beboer i Veierunde 1, før tiltak var iverksatt. Matsvinnet sank så til 

199 gram per beboer i Veierunde 2, og gikk noe opp, til 233 gram per beboer, i Veierunde 3. 

Reduksjonen fra Veierunde 1 til 3 var på 28 prosent.  

Som det kommer fram av Figur 3, var det variasjoner mellom gruppene og avdelingene i hvor mye 

matsvinnet ble redusert i perioden. Ved noen grupper var reduksjonen stor, mens ved andre var 

svinnet mer stabilt eller gikk opp. Gruppene hadde også ulike utgangspunkt da de startet. Noen 

begynte med et matsvinn på over 500 gram per beboer i Veierunde 1, mens andre begynte med et 

matsvinn på 150-200 gram per beboer. 

Tabell 9. Måling av matsvinn  

 Tidspunkt Lengde Tiltak innført i 
forkant  

Veierunde 1 November/ 
desember 
2021 

2 uker Ingen tiltak 

Veierunde 2 April/mai 
2022 

1 uke Tiltak 1 

Veierunde 3 September 
2022 

2 uker Tiltak 1, 2 og 3 
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Figur 3. Matsvinn per beboer per dag ved avdelingene, i gram, for Veierunde 1, 2 og 3. Gruppene A1-

A4, B og C1-C4 er ved Finsal sykehjem. Gruppe D1-D2 og OMS1-OMS4 er ved Finsalhagen. 

4.3 Kjøkken 
Ved kjøkkenene på Finsal og Prestrudsenteret tilsvarte matsvinnet fra målingene 2,9 tonn mat i året 

før tiltak ble iverksatt (Veierunde 1). Dette sank til 1 tonn i Veierunde 2, og gikk opp til 1,7 tonn, i 

Veierunde 3. Det ble kastet 41 prosent mindre mat i Veierunde 3 sammenlignet med Veierunde 1. I 

virkeligheten er nok reduksjonen noe mindre, siden matsvinnet på Finsal var unormalt høyt i 

Veierunde 1. Grunnen var at Finsal under måleperioden var nødt til å kaste en større mengde poteter 

som var gått ut på dato. Tar man høyde for dette, blir endringen fra Veierunde 1 til Veierunde 3 noe 

mindre, men fortsatt betydelig (se i Figur 4). 

 

Figur 4. Matsvinn per år ved kjøkkenene, i kilo fast matsvinn, for Veierunde 1 og 3. Figuren viser kun 

fast matsvinn fordi Prestrud i Veierunde 3 ikke separerte fast fra flytende matsvinn. De grønne søylene 

viser kilo fast matsvinn per år. Finsal hadde i Veierunde 1 behov for å kaste mye potet pga. utløpt dato. 

Den gule søylen viser mengden matsvinn dersom man trekker fra dette. 
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4.4 Samlet matsvinn og betydning 
Tabell 10 viser mengden spiselig mat som ble kastet ved avdelinger og kjøkken i de tre veierundene, 

og samlet for avdelinger og kjøkken, regnet om til kilo per år. Tabellen viser også endringen fra første 

til siste veierunde, og hva tallene tilsvarer i økonomisk kostnad og klimagassutslipp. 

Totalt ble det kastet tilsvarende 18,6 tonn mat i året i Veierunde 1, 11 tonn i Veierunde 2 og 12,9 tonn 

i Veierunde 3. Matsvinnet ble redusert med 31 prosent fra Veierunde 1 til 3. Reduksjonen i matsvinn 

tilsvarer en årlig besparelse på: 

• Ca. 5,7 tonn matsvinn per år 

• Ca. 250 000 kroner per år 

• Ca. 11,5 tonn CO2-ekvivalenter per år 

Selv om dette er en stor nedgang, kastes det fortsatt mye spiselig mat: 11,2 tonn ved avdelingene og 

1,7 tonn ved kjøkkenene.  

Maten som ble kastet i Veierunde 3, har en samlet kostnad på en halv million kroner for ett år. 

Klimagassutslippene fra maten er 26 tonn CO2-ekvivalenter, eller tilsvarende utslippet fra å kjøre åtte 

dieselbiler i ett år.  

 

 

 

 

Tabell 10. Nøkkeltall for matsvinn – årlig, økonomisk kostnad og klimagassutslipp for Veierunde 1, 2 
og 3, og endringer fra Veierunde 1 til 3. 

 Veierunde 1 
(Før tiltak) 

Veierunde 2 
(Tiltak 1 innført) 

Veierunde 3 
(Tiltak 1, 2 og 3 

innført) 

Endring fra 
Veierunde 1 til 3 

Avdelinger 

Kg/år 15 775 10 078  11 210      4 565 (-29 %) 

Gram per person 
per dag 

323  199  233      90 (-28 %) 

Kroner/år 678 330  433 352  482 043     196 287 

Kg CO2-ekv/år 31 866  20 357  22 645      9 221  

Kjøkken 

Kg/år 2 868  1 003  1 693      1 865 kg (-41 %) 

Kroner/år 123 342  43 111  72 781      50 561  

Kg CO2-ekv/år 5 794  2 025 3 419      2 375  

Samlet for avdelinger og kjøkken 

Kg/år 18 644  11 081  12 903      5 741 (-31 %) 

Kroner/år 801 672  476 463  554 824 kr     246 848  

Kg CO2-ekv/år 37 660  22 383 26 064      11 596  
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Nøkkeltallene er beregnet slik av NORSUS i denne tabellen:  

• kg matsvinn/år er beregnet ut fra dataene NORSUS samlet inn avdelinger og kjøkken.  

• kr/år er mengden matsvinn per år ganger 43 kr, som er den vektede råvareprisen det regnes 

med at hver kilo med matsvinn koster. 

• Kg CO2-ekvivalenter/år representerer antall CO2-ekvivalenter som slippes ut som konsekvens 

av denne mengden matsvinn. Utslippene beregnes ut fra gjennomsnittlig sammensetning av 

ulike varegrupper i matsvinnet (fra plukkanalyser av matsvinn i sykehjem fra 2019 (Møller et 

al., 2020)) og tilsvarende CO2-utslippene knyttet til de ulike varegruppene (Møller et al., 2018, 

Nersund and Bergsdal, 2017).  

4.5 Usikkerhet og forbehold 
Datagrunnlaget har usikkerheter knyttet til seg som beskrives under. Disse usikkerhetene gjør at 

resultatene må anses som estimater. Videre er datagrunnlaget for Veierunde 1, 2 og 3 ikke direkte 

sammenlignbart, fordi ikke alle avdelinger har målt alle periodene.  

Prestrud målte ikke mastsvinn i Veierunde 2, og det ble ikke skilt på fast og flytende matsvinn i 

Veierunde 3. I samtaler med personalet, kom det fram at de i Veierunde 3 hadde målt noe flytende 

matsvinn i samme beholder som fast matsvinn, mens en del flytende matsvinn ikke ble målt i det hele 

tatt. Det betyr at det kan være en underrapportering av matsvinn i Veierunde 3. 

En annen kilde til underrapportering er at noen avdelinger/kjøkken hadde måltider eller dager de ikke 

hadde registrert matsvinn. I registreringsskjemaene fra avdelinger og kjøkken var matsvinnet registrert 

som «0» for noen måltider. I analysene er «0» tolket som 0 matsvinn, men i samtaler med avdelingene 

kommer det fram at noen også har skrevet 0 når de ikke har målt matsvinnet. Det gjør disse analysene 

til et «beste fall-scenario». Imidlertid er dette et problem som går igjen for Veierunde 1, 2 og 3, så 

dataene bør være nogenlunde sammenlignbare. 

Det er også en forskjell at Veierunde 1 og 3 varte i to uker, mens Veierunde 2 varte i én uke.  

Dersom Hamar kommune tester nye tiltak i framtiden, anbefaler vi å tilstrebe god datakvalitet, og 

sørge for at «manglende registrering» og «null matsvinn» skilles tydelig fra hverandre. 

5 Oppsummering og videre arbeid 

I løpet av dette prosjektet har de ansatte ved Finsal sykehjem og Kåtorp og Finsalhagen 

omsorgsboliger i Hamar kommune sammen lykkes i å kutte matsvinnet sitt med anslagsvis 31 prosent. 

Det betyr at de er godt innenfor målet for prosjektet, som var å redusere matsvinnet med minimum 

20 prosent i løpet av det første året etter at prosjektet var avsluttet. At matsvinnet er blitt mindre, har 

positive effekter for både klimagassutslipp og økonomi.  

FNs bærekraftsmål nummer 12 er «Ansvarlig forbruk og produksjon». Delmål 12.3 er å redusere 

mengden mat som kastes fra salg, distribusjon av mat og i husholdninger med 50 prosent, målt i 

kg/innbygger, innen 2030. Dette prosjektet har brakt omsorgssektoren i Hamar kommune godt på vei 

for å bidra til å nå dette bærekraftsmålet. Dersom avdelinger og kjøkken klarer å holde på de gode 

rutinene de har innarbeidet seg i prosjektet, vil et redusert matsvinn på sikt ha store positive 

konsekvenser. Målet til Hamar kommune bør være å redusere matsvinnet ytterligere. 
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Tre hovedtiltak ble gjennomført i prosjektet:  

1. Kaste mindre potet gjennom opptelling av behov per beboer og omsortering til mindre 

forpakninger på kjøkkenet 

2. Justere antall porsjoner man bestiller avhengig av hvor mye beboerne spiser 

3. Gjennomføre kurs i serveringskompetanse.  

Imidlertid satt flere avdelinger i gang med andre tiltak for å kutte matsvinnet sitt i perioden, og ble 

generelt mer bevisste på å kaste mindre mat. Derfor er det ikke mulig å kvantifisere effekten av hvert 

enkelt tiltak. Prosjektet har synliggjort at flere tiltak vil være nødvendig for å klare å kaste mindre mat, 

og at det trengs systematisk arbeid for å utvikle gode rutiner og økt kompetanse.  

5.1 Anbefalinger 
Når prosjektet går over i ordinær drift, vil det være viktig å holde oppe engasjementet og 

bevisstheten, og også vurdere å innføre andre tiltak. Vi anbefaler å vurdere følgende tiltak nærmere 

(NORSUS’ anbefalinger, samt innspill fra intervjuer og workshoper):  

• Ledelsesforankring er helt sentralt for å få til endring, og noe Hamar har fått til i dette 

prosjektet. Det er viktig at det fortsatt er et ledelsesansvar å ha matsvinn kontinuerlig på 

agendaen i videre arbeid. 

• Daglig veiing av matsvinn. 

• Systematiske tilbakemeldinger på matkvalitet og -mengde. 

• Individuelle systemer som dekker behovet til den enkelte.  

• Bedre bestillingsrutiner og kommunikasjon.  

• Gjør matsvinn til et fast tema på regelmessige møter.  

• Mulighet for å bestille stor eller liten porsjon. 

• Lage enkelt informasjonsskriv/illustrasjon per rett, med informasjon om hvor mye én porsjon 

inneholder (f.eks. «2 kjøttkaker og 2 poteter»), samt hvordan retten skal anrettes. 

• Ha matsvinn som fast punkt i opplæring av nyansatte. 

• Redusere kaffesvinn. 

• Innføring av matvert med kompetanse om bl.a. dekking av bord, varebestilling, servering og 

tilrettelegging av mat og måltider og utnyttelse av restemat. 

5.2 Videre framdrift 
Resultatene for prosjektet skal presenteres for hele Institusjonstjenesten i Hamar i november 2022. 

Prosjektleder kommer til å presentere de tiltakene som er jobbet med i prosjektet, og bruke disse som 

en oppstart på videre arbeid i alle sykehjem/omsorgsboliger. 

Matsvinneksperter fra Finsal vil dele sine erfaringer med bl.a. veiing, som inspirasjon i det videre 

arbeidet. De vil også kunne si noe om hvilke andre effekter matsvinnprosjektet har hatt i sin avdeling. 

Målet er å gjennomføre systematisk forbedringsarbeid for å redusere matsvinn i hele 

institusjonstjenesten i Hamar. 

Hamar kommune ønsker også etter hvert å jobbe videre med å redusere matsvinn i andre enheter i 

kommunen. 
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