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Sluttrapport: Reduksjon av matsvinn i omsorgssektoren og innføring av klimavennlig mat i Østre Toten kommune   

Forord 

Østre Toten kommune ønsket å gjennomføre et prosjekt for å sette fokus på matsvinn og 
klimavennlig mat i omsorgssektoren.  

Da prosjektet startet i november 2019 hadde kommunen på det nærmeste ferdigstilt et nytt 
sykehjem som skulle erstatte to av de eksisterende institusjonene. Det nye sykehjemmet, Labo 
helse og omsorgssenter, fikk medarbeidere fra fire tidligere kjøkken og tre ulike institusjoner. En 
annen institusjon, Fjellvoll, ble omgjort til omsorgsboliger med bemanning.  

Østre Toten kommune ønsket å implementere felles metoder og rutiner, kompetanseheving og 
etablering av en felles kultur ved det nye kjøkkenet. Hovedmålet for prosjektet var å redusere 
klimagassutslipp gjennom å redusere matsvinnet med 20% i løpet av prosjektperioden og 
innføre mer klimavennlige menyer. Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratets klimasatsmidler 
og Østre Toten kommune.  

Prosjektet ble delt inn i 4 faser:  

• Situasjonsanalyse med gjennomføring av måling av matsvinn, gjennomføring av 
intervjuer med relevante ansatte for å kartlegge muligheter og utfordringer for å 
redusere matsvinn og innføre mer klimavennlige menyer, og sammenstilling av 
resultatene 

• Planlegging og prioritering av tiltak hvor det ble gjennomført en workshop med de 
ansatte på avdelingene for å identifisere og prioritere tiltak 

• Gjennomføring med innføring av nye rutiner for å redusere matsvinn, kompetanseheving 
innenfor klimavennlig mat for ansatte på kjøkkenet og utarbeidelse av 
målgruppetilpasset informasjonsmateriell 

• Evaluering hvor det i forkant ble gjennomført en ny periode med måling av matsvinn, og 
gjennomføring av workshoper for ansatte på kjøkkenet og på avdelingene, lederne og en 
felles workshop for alle hvor målet var å prioritere tiltakene som skulle videreføres.  

 

Å redusere matsvinnet i omsorgssektoren der det serveres mat vil, i tillegg til reduserte 
klimagassutslipp, bidra til reduserte innkjøpskostnader, bearbeidingskostnader og 
lønnskostnader. I tillegg kan svinnreduserende tiltak bidra til bedre holdninger hos ansatte slik at 
den enkelte får større bevissthet om matsvinn og endrer atferd privat. Svinnreduserende tiltak 
kan også bidra til bedre utnyttelse av råvarer og utvikling av nye retter med bruk av restemat.  
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Sluttrapport: Reduksjon av matsvinn i omsorgssektoren og innføring av 
klimavennlig mat i Østre Toten kommune  

  

1 Sammendrag 

«Reduksjon matsvinn og innføring av klimavennlig mat i Østre Toten kommune» er et prosjekt finansiert av 
Miljødirektoratets klimasatsmidler. Bakgrunnen for prosjektet var at Østre Toten kommune ønsket å 
kartlegge matsvinnet i omsorgssektoren og få bedre oversikt og kunnskap om hva som er de beste 
klimavalgene når organisasjonen kjøper inn mat og lager mat. I tillegg hadde kommunen behov for å 
kartlegge hva omsorgssektoren trenger av tilrettelegging og kunnskap for å redusere matsvinn og ta mer 
klimavennlige matvalg. 

Prosjektet ble delt inn i 4 faser:  

• Situasjonsanalyse med gjennomføring av måling av matsvinn, gjennomføring av intervjuer med 
relevante ansatte for å kartlegge muligheter og utfordringer for å redusere matsvinn og innføre mer 
klimavennlige menyer, og sammenstilling av resultatene 

• Planlegging og prioritering av tiltak hvor det ble gjennomført en workshop med de ansatte på 
avdelingene for å identifisere og prioritere tiltak 

• Gjennomføring med innføring av nye rutiner for å redusere matsvinn, kompetanseheving innenfor 
klimavennlig mat for ansatte på kjøkkenet og utarbeidelse av målgruppetilpasset 
informasjonsmateriell 

• Evaluering hvor det i forkant ble gjennomført en ny periode med måling av matsvinn, og 
gjennomføring av workshoper for ansatte på kjøkkenet og på avdelingene, ledelsen på avdelingene 
og en felles workshop for alle hvor målet var å prioritere tiltakene som skulle videreføres 

 

Resultatene etter tre veierunder viser at Østre Toten har redusert sitt matsvinn med 14%. 

Erfaringer fra prosjektet viser at det har vært lærerikt og skapt ringer i vannet for kjøkken og 
sykehjemsavdelingene som har deltatt. Intervjuene i forkant og ved prosjektavslutning var ressurskrevende å 
gjennomføre, men samtidig var de en viktig del av prosessen. De bidro til å bekrefte antakelser og status og 
kunnskapsnivå. Mange deltakere uttrykker også ved slutten av prosjektet at det har vært lærerikt og delta, 
og at de har blitt motivert til å gjøre endringer.  

Prosjektet kan ha overføringsverdi til andre kommuner. For eksempel var det ressurskrevende å 
gjennomføre en 7-ukers veieperiode med ulike tilnærminger grunnet store datamengder. Samtidig ga det 
prosjektet viktig informasjon om hvilke tiltak, eierskap og ledelsesforankring som er viktig for å redusere 
matsvinn i omsorgssektoren på avdelingene. Arbeidet med reduksjon av mastvinn og mer klimavennlig mat 
skal fra prosjekt til ordinær drift hvor det er etablert et «Matgledekorps» med mandat til å arbeide med disse 
temaene også.  
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2 Gjennomføring og organisering 

I prosjektet er det gjennomført ulike aktiviteter i ved sykehjemmene i Østre Toten kommune. 

 

A. Workshop januar 2020 

På workshopen fikk deltakerne presentert resultatene fra situasjonsanalysen med sammenstilte tall for 
matsvinn og oppsummering fra intervjuene. Deltakerne fikk også faglig påfyll om klimavennlig mat og 
menyvalg. På workshopen ble det identifisert og prioritert tiltak som det skulle jobbes videre med for å nå 
målsetning om reduksjon av matsvinn.  

 

B. Aktiviteter ved omsorgssentrene 
• Kunnskapsbygging blant ansatte 
• Kartlegging av matsvinn gjennom veiing 
• Fokus på matsvinnreduserende tiltak  

 

Prosjektleder sørget for at alle involverte på avdelingene fikk innføring i måleutinene. De ansatte var 
svært positive til å gjennomføre veiing av matsvinn, og de uttrykte stor støtte til prosjektet. Det ble 
understreket at de ansatte skulle oppføre seg mest mulig «normalt» under veieperioden for ikke å bli for 
«flinke», og dermed få mindre matsvinn enn normalt. Matsvinnet, fordelt på fast og flytende form, ble 
kartlagt alle avdelingene.  

 
C. Presentasjon av resultater – workshoper august 2020 

I august ble det gjennomført to workshoper; en for ansatte ved kjøkken og avdelingene og en for 
relevante ledere på avdelingene, og et klimakokkekurs for kjøkkenansatte. På workshopene ble 
deltakerne presentert for måleresultater etter to målinger av matsvinn. På klimakokkekurset fikk 
kjøkkenpersonale innføring i begrepene klimavennlig mat og klimavennlige menyer i et 
bærekraftperspektiv samt at de ble presentert for ulike klimavennlige menyer og kortreist mat.  

 

D. Organisering 

Prosjektet var organisert med prosjektleder fra Østre Toten kommune, en tverrfaglig intern 
prosjektgruppe og NORSUS samarbeidet tett med prosjektleder og den interne prosjektgruppen gjennom 
hele perioden. 

 

3 Aktiviteter 

Det ble arrangert to workshoper for avdelingene på Labo bo- og omsorgssenter og Fjellvoll bo- og 
omsorgssenter, en workshop etter første veierunde og en workshop etter andre målerunde. Det ble i tillegg 
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avholdt dialogmøter med prosjektleder og arbeidsgruppen avhengig av behov og interesse. Det ble også 
gjennomført et klimakokkekurs for kjøkkenpersonalet.  

3.1 Utarbeidelse av statusgrunnlag – november/desember 2019 
Statusgrunnlaget ble basert på måling av matsvinn (delt opp i fast og flytende) og en intervjurunde for å 
kartlegge muligheter og hindringer for å redusere matsvinn og innføre mer klimavennlig mat. Veiingen på 
avdelingene ble gjennomført i to uker i november/desember 2020. Matsvinnet ble målt på de 3 ulike 
institusjonene. Matsvinnet ble veid etter frokost, lunsj, middag og kvelds. 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.  

Det var noen usikkerhetsmomenter knyttet til registreringene: 

• Noen få dager/måltider manglet registreringer (ikke fylt ut tall i skjema) 
• Det er usikkerhet om vekten av registreringsbøtten er inkludert eller trukket i fra registreringene, og 

det kan dermed ha noe innvirkning på resultatene 

3.2 Workshop med presentasjon av resultater og identifisering av tiltak– januar 2020 
På workshopen ble resultatene fra første målerunde og sammenstilling av intervjuene presentert. 
Hovedmålet med workshopen var å identifisere og prioritere tiltak for å redusere matsvinnet på avdelingene 
og kjøkkenet. Eksempler og resultater fra tilsvarende matsvinnprosjekter i kommunene Fredrikstad og 
Sandefjord ble presentert for deltakerne.  

 

Figur 1: Lysbilde fra workshopen som viser programmet 
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Deltakerne ble presentert for status i matsvinnkartleggingen og sammenstilling av intervjuene. I prosjektet har 
det vært viktig å være bevisst på at ansatte i sykehjem på avdelingene ikke har hovedfokus eller 
primærkompetanse på mat og servering av mat. Maten produseres dessuten et annet sted enn der den skal 
serveres, og beboernes helsetilstand varierer.   

Resultatene etter første veierunde viser at matsvinn ved sykehjemmene var: Gjennomsnittlig matsvinn per 
beboer per dag fordelt på fast: 230 g/beboer/dag og flytende: 108 g/beboer/dag; totalt 338 gram per beboer 
per døgn.   
 

Matsvinnet er fordelt slik på avdelingene:  

 

 

Figur 2: Gjennomsnittlig mengde matsvinn fordelt på avdelingene etter målerunde 1 

 

De ansatte kom med følgende kommentarer til presentasjonen: 

• Enkelte avdelinger har brukere som er småspiste 
• Det er kjent at gryterett og ris er mat som brukerne ikke liker så godt 
• De ansatte kjenner brukerne, hva de liker, og hvor mye de spiser. I helgene er det en utfordring 

knyttet til bruk av vikarer, og det er ikke alltid brukernes spisevaner blir kommunisert godt nok 
• Store porsjoner gir som kjent mer matsvinn enn små porsjoner. Det kan virke mot sin hensikt å gi syke 

brukere for mye mat. Mindre porsjoner kan gi bedre appetitt, og de ansatte kan heller servere mer 
mat etter hvert 

• Rett oppbevaring av mat er viktig 
• Det er kjent at man ofte koker full kanne kaffe til kvelds selv om det vanligvis kanskje blir drukket 3 

kopper kaffe 
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Oppsummering fra intervjuene med avdelingene gjennomført desember 2019 

• De ansatte på avdelingene opplever at de ikke har noen mulighet til å påvirke menyene 
• Hindringer for å gjøre endringer i innkjøp/bestilling er knyttet til manglende kunnskap, tid til 

planlegging og handlingsrom 
• Avdelingene uttrykker at de har god kjennskap til brukernes preferanser 
• Tilbakemeldinger til kjøkkenet gis muntlig, og det ble etterlyst et funksjonelt tilbakemeldingsskjema 
• Eksempler på retter som gir mye matsvinn er havregrøt til lunsj, hvis kjøttet ikke er mørt, for mye 

krydder i supper 
• Generelt opplever de ansatte å ha god oversikt over beboernes matønsker og preferanser 
• Ofte kommer det for mye mat til middag, og avdelingene opplever selv at det hender de «hamstrer»  
• De ansatte opplever selv at de kaster for mye mat og drikke; særlig fisk og kaffe 
• Alle ga uttrykk for et ønske om å få mer kunnskap om klimavennlig mat 

 

Workshop med gruppearbeid 
Deltakerne ble satt sammen i grupper, og følgende spørsmål skulle besvares: 

• Hvorfor oppstår matsvinn og hva er årsaken til dette? 
• Hva skal til for å bygge en kultur for matsvinnreduksjon i Østre Toten kommune? 
• Er det noen retter/måltider som gir spesielt mye matsvinn? 
• Fungerer bestillingsrutiner med hensyn til mengde og leveringstidspunkt? 

 

 

Bilde 1: Fra workshopen hvor det jobbes med å identifisere tiltak 
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Sammenstilling av resultater fra gruppearbeidet: 

 

1. Hvorfor oppstår det matsvinn, og hva er 
årsakene til dette? 

2. Hva skal til for å bygge en nødvendig kultur 
for matsvinnreduksjon? 

• På avdelingene 
• Det blir ofte påsmurt for mange brødskiver 
• Vanskelig å regulere innkjøp fordi noen 

beboere spiser lite, noen mye, og dette er 
avhengig av hva de liker 

• Manglende kommunikasjon mellom 
avdelingene og kjøkken 

• For mye serveres på tallerkenen, og det er 
behov for opplæring 

• Feil tilberedning av maten. Bedre opplæring 
og mer kunnskap hadde gitt bedre mat og 
mindre matsvinn 

• Ha kontinuerlige målinger for å se hvor mat 
som kastes 

• Viktig at avdelingsleder motiverer og støtter 
arbeidet med reduksjon av matsvinn 

• Arbeidet må gjøres lystbetont, og det er 
viktig med tilbakemeldinger 

• Kunnskap og kultur om mengde mat (for 
mye) – det er lov å fylle på mer? 

• Holdninger til mat: Hva er en stor nok 
porsjon? Hva liker brukeren?  

• Kan kjøkkenpersonale servere maten? 
• Kommunikasjon er et viktig stikkord 
• Godt arbeidsmiljø er viktig fordi det i seg 

selv skaper motivasjon 
3. Er det noen retter/måltider som gir mye 

svinn? 
4. Fungerer bestillingsrutiner med hensyn til 

mengde og leveringstidspunkt? 
• Pastasalat 
• Gryterett er ikke godt likt 
• Fårikål med veldig mye kål og lite kjøtt 
• Brød med hard skorpe 
• Lasagne med «hard kjøttdeig» 
• Havregrøt som blir tykk 
• Fisk med mye bein 
• Seigt kjøtt 

• Utfordrende å ha oversikt over hva vi 
trenger/hva som er nødvendig 

• Delt ansvar er ingens ansvar 
• Tettere samarbeid/kommunikasjon mellom 

avdeling og kjøkken 
• Leder bestiller samlet det som avdelingene 

har meldt inn 
• Utfordring: Dersom man har lagt inn en 

bestilling og brukeren av ulike årsaker ikke 
skal ha middag, og man ikke kan avbestille 
denne, så blir det for mye mat 

• Lage en liste over hva brukerne liker og ikke 
liker  

• Små bokser/mindre porsjoner av varer som 
ikke har så lang holdbarhet 

  
  

5. Hvilken kunnskap trenger vi for å legge om til mer klimavennlige menyer? 
• Føringer på meny; liste over hva vi bør unngå og hva vi kan bruke – ja/nei-liste 
• Leverandørsamarbeid kan føre til mer klimavennlig mat; f eks hjelp til å bestille epler som er 

mest klimavennlig 
• Må få kjøpe mer lokal og kortreist mat som rips, plommer, rabarbra og poteteter 
• Mer kunnskap om og opplæring i klimavennlig mat og klimavennlige menyer 
• Minst mulig ferdig «plastgrønnsaker» 
• Kunnskap om matproduksjon – hva er mest klimavennlig? 
• Bruke mat som ikke brukes så mye i dag; viltkjøtt, kje, høne og lam 

Tabell 1: Sammenstilling av resultater fra gruppearbeidet 
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Prioritering av tiltak 

Tiltakene ble oppsummert, og gruppene ble med utgangspunkt i sammenstillingen under bedt om å prioritere 
tiltak. Følgende tiltak ble prioritert ved bruk av prosessmetoden” Bull’s eye”. Disse tiltakene bør være med når 
Østre Toten kommune skal jobbe videre med matsvinnreduserende tiltak i omsorgssektoren.  

 

 

Figur 3: Prioriterte tiltak fra gruppearbeidet 

3.3 Workshop etter to målerunder 
19.august 2020 ble det gjennomført to workshoper for; en for «alle» og en for ledelsen som ble avsluttet med 
en felles workshop for begge de nevnte målgruppene.  Målet var foruten å få presentert tall fra siste måling, 
og jobbe videre med tiltak.  

 

Målsetningen for selve workshopen var:   

Hvordan skape en kultur i Østre Toten kommune for å redusere matsvinn i omsorgssektoren?  

Diskuter, identifiser og prioriter tiltak 

 



 

 

 
 

"Merk og sett inn sammarbeidslogo"  

 

Bilde 2: Diskusjon prioritering av tiltak for å redusere matsvinn 

Arbeidet tok utgangspunkt i å plassere tiltak for å identifisere de «lavthengende fruktene», det vil si tiltak som 
ville være lette å gjennomføre og som man antok ville ha stor verdi.  

 

 

Figur 4: Prioritering av tiltak som er lett å gjennomføre med høy verdi  
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Etter workshopen og møte i styringsgruppa ble følgende besluttet:  

o Gjennomføre daglig målinger i 7 uker på alle avdelinger med ukentlige rapporteringsskjema 
og hvor NORSUS sammenstilte tallene pr uke 

o En avdeling får bistand fra kjøkken til servering av middag mandag – fredag. 
o To avdelinger får ukentlige tilbakemeldinger på måleresultater. (avdeling som får bistand til 

servering + en avdeling til). 
o Gjennomføre kartlegging av opplevd kvalitet på kommunikasjon mellom kjøkken og pleie 

etter 7 uker. 

3.4 Workshop med klimakokkekurs og fokus på klimavennlig og kortreist mat 
19.august 2020 ble det gjennomført en workshop og kokkekurs med fokus på klimavennlig og kortreist mat 
for målgruppen kjøkkenpersonale. Foruten Mona Nilsen, NORSUS, deltok kokk Charlotte Mohn Gaustad med 
faglig kunnskap, inspirasjon og veiledning under matlagingen. Maten som ble laget var både kortreist og 
klimavennlig.  

 

 

Bilde 3: Inspirasjonskokk Charlotte Mohn Gaustad med noen av deltakerne på klimakokkekurset 

3.5 Nytt statusgrunnlag høsten 2020 
I august 2020 konkluderte ledelsen med at flere tiltak er viktig for å nå målene om reduksjon av matsvinn. 
Mange av tiltakene som kan fram på møtene var ganske like. Kommunikasjon er av områdene de fleste 
nevner, men det ble lite konkretisert om hvordan kommunikasjon bør være. Kommunikasjonstiltak er 
vanskelige å gjennomføre selv om kommunikasjon som tiltak i seg selv har stor verdi. Prosjektledelsen var 
opptatt av måling over tid ville holde fokuset på å redusere matsvinn levende. Samtidig vil det være en 
kontrollfunksjon for drift. Det var også ønskelig å teste ut ulike tiltak for å vurdere om de hadde noen effekt 
på måleresultatene.  
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Det ble gjennomført daglige målinger etter hvert måltid i en periode på 7 uker i oktober/desember 2020.  

I tillegg ble det gjennomført en ny intervjurunde med avdelingene og kjøkken i desember 2020 for å kartlegge 
«før og etter» med fokus på hvor prosjektet var ved oppstart, og hvor det er nå. Følgende emner ble diskutert 
i intervjuene:  

• Før og nå– kommunikasjon 
• Kjennskap til prosjektet 
• Målingene og motivasjon 
• Kunnskapsbehov 
• Kjennskap til beboerne og deres matvaner 
• Hvilke hindringer og utfordringer er det for å fortsette arbeidet med å redusere matsvinn i 

omsorgssektoren i Østre Toten kommune? 
• Andre synspunkter, refleksjoner  

 

 

Bilde 3: Prosjektgruppa ved kjøkkensjef Torun Solhaug, prosjektleder Lars Erik Gimlevold, klimarådgiver Inger-
Lise Willerud og Mona Nilsen, NORSUS 
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3.6 Fra prosjekt til ordinær drift 
I desember 2020 ble gjennomført et utvidet styringsgruppemøte med mål om å diskutere veien videre. 
Sammenstilte resultater fra måleperioden ble presentert sammen med en oppsummering fra intervjuene.  

Østre Toten har etablert et Matgledekorps, og det ble foreslått å inkludere temaet reduksjon av matsvinn som 
en del av oppgavene til Matgledekorpset. På møte i januar 2021 ble det framlagt et mandat for 
Matgledekorpset. Opplæring og kunnskapsbygging innenfor matsvinn konkretiseres ytterligere.  
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4 Sammenstillinger av resultater 

Resultatene etter tre veierunder viser at Østre Toten har redusert sitt matsvinn med 14%.  Gjennomsnittlig 
matsvinn per beboer per dag i oktober/desember 2019 på alle sykehjemmene viste følgende: 

 

• Fast: 230 g/beboer/dag  
• Flytende: 108 g/beboer/dag  

 
Prosentvis nedgang etter 3 veierunder er 14 %. Dette viser reduksjonen fra første til tredje veierunde: 
 

 

Figur 7: Sammenstilling av mengde matsvinn fordelt på måltider etter tre veierunder 

For prosjektets del hadde det vært interessant å vurdere tallene nærmere og sett disse i forhold til både 
bevisstgjøring hos ansatte og endrede rutiner. Dette er noe Østre Toten kommune kan jobbe videre med.  

Å bruke nøkkeltall eller indikatorer gjør det mulig for kommunen å følge med på utviklingen, sette kurs og 
etter hvert nå sitt mål. Nøkkeltallene kan også brukes for å sammenligne ulike virksomheter og avdelinger 
internt. NORSUS har beregnet nøkkeltall for matsvinn basert på mengde, og dette estimere nøkkeltall for både 
kostnader og klimafotavtrykk slik det er framstilt i tabellen under: 
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Tabell 2: Nøkkeltall for matsvinn alle veierunder – mengde, kostnader og CO2-ekvivalenter 

 

Nøkkeltallene er beregnet slik av NORSUS i denne tabellen: 

• kg matsvinn/år er beregnet ut fra dataene NORSUS samlet inn fra hver avdeling.  
• 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).  

I første målerunde ble veiingen av matsvinn utført av personalet på avdelingene. I andre og tredje målerunde 
ble veiingen gjennomført av kjøkkenpersonalet. Hensikten med dette var at avdelingene kunne gi 
umiddelbare tilbakemeldinger til kjøkkenet med fokus på kommunikasjon begge veier. Erfaringene viste at 
dette var utfordrende knyttet til tidsbruk og ressursbruk for kjøkkenansatte som måtte veie matsvinnet på 6 
avdelinger etter hvert måltid. I målerunde to og tre, hvor veiingen ble utført av kjøkkenpersonalet, registreres 
det flere måledata, men med mindre kommentarer til tallgrunnlaget fra avdelingene. Kjøkkenet hadde mer 
kontroll på måledata i målerunde to og tre, og pleiepersonalet på avdelingene fikk et fjernere forhold til 
tallgrunnlaget siden de ikke var en så direkte part i måleaktiviteten. Dette er interessant fordi det kan tolkes 
som om nærhet til selve matsvinnet har betydning for både atferd og holdning til den enkelte har betydning 
for reduksjon av matsvinn.  
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Intervjuene som ble gjennomført gruppevis i desember 2020 med representanter fra alle avdelingene og 
kjøkkenet viste blant annet at det var bra dialog mellom kjøkken og avdelingene, men at nye rutiner ikke blir 
godt nok kommunisert. Flere ga uttrykk for god kjennskap til prosjektet, mens andre opplevde liten kjennskap 
til prosjektet. Gjennomgående understreket alle at det hadde vært få fellesmøter grunnet koronasituasjonen. 
Knyttet til målingene så er flere engasjerte og mener at de selv ser en reduksjon av matsvinnet gjennom enkle 
rutiner. Mange uttrykte også et behov for å mer kunnskap om mat og reduksjon matsvinn. For å redusere 
matsvinnet og innføre mer klimavennlig mat så setter innkjøpssystemet og innkjøpsavtalene flere 
begrensninger. Det ble understreket at samarbeid mellom kjøkken og avdelinger må ha kontinuerlig fokus.  

 

5 Oppsummering av erfaringer fra prosjektet og videre arbeid 

I løpet av prosjektperioden har de ansatte på sykehjemmene i Østre Toten kommune økt bevisstheten knyttet 
til omfanget av- og konsekvensene av matsvinn - både klimamessig, etisk og økonomisk. Prosjektet har også 
synliggjort behovet for systematisk arbeid for å utvikle gode rutiner samt økt kompetanse på mat nærmest 
mulig pasienten. For Østre Toten kommune blir det viktig å se nærmere på de foreslåtte tiltakene for så å 
teste dem ut. Et mål er også at matsvinn blir en «snakkis» i den daglige driften. Når prosjektet går over i 
ordinær drift, så vil det være viktig å forankre arbeidet i kommunens kommende klima- og energiplan og å 
sette mål underveis knyttet til FNs bærekraftsmål nummer 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon» hvor 
delmålet er å redusere matsvinn med 50 prosent innen 2030. Å redusere matsvinn reduserer også fattigdom, 
sult og bekjemper klimaendringene.  

Vi anbefaler i en eventuell videreføring av prosjektet at Østre Toten kommune vurderer følgende konkrete 
tiltak nærmere: 

• Etablering av lokalt «Matgledekorps» hvor arbeid med reduksjon av matsvinn inngår 
• Daglig veiing av matsvinn 
• Systematiske tilbakemeldinger på matkvalitet 
• Kompetanseutvikling på mat og matservering 
• Fokus på porsjonsstørrelse – hva er en porsjon? 
• Individuelle systemer som dekker behovet til den enkelte 
• Bedre bestillingsrutiner og kommunikasjon 
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