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Sluttrapport: Reduksjon av matsvinn ved Vetleflaten sykehjem i Voss herad  

Forord 

Voss herad ønsket å gjennomføre et prosjekt for å redusere matsvinnet ved et av kommunens 
sykehjem, Vetleflaten. Prosjektet var en del av et større matsvinnprosjekt hvor målet var å 
redusere matsvinn hos husholdningene, i dagligvarebutikker og storkjøkken (blant annet hotell) i 
kommunen.  Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratets klimasatsmidler og Voss herad.  

NORSUS hadde ansvaret for delprosjektet «Reduksjon av matsvinn på Vetleflaten sykehjem». 
Vetleflaten sykehjem har 64 sykehjemsplasser fordelt på åtte avdelinger med avdelingskjøkken 
hvorav en avdeling er for mennesker med demenssykdom. Vetleflaten mottar ferdiglaget 
middag fra Matvarehuset AS i Bergen.  

Prosjektet ble delt inn i 2 faser, fase 1 var kartlegging av mengde matsvinn, hvor veiing ble 
gjennomført i avdelingene og analysene utført av NORSUS. Denne kartleggingen dannet 
statusgrunnlaget med faktiske tall for matsvinn. Gjennom samtaler og workshops ble det 
identifisert årsaker til at matsvinn oppstår samt identifisert mulige tiltak for å forebygge 
matsvinn. Fase 2 ble avsluttet med en ny kartlegging av matsvinnet ved Vetleflaten sykehjem, og 
resultatene fra denne kartleggingen skal danne grunnlaget for videre implementering av tiltak og 
videre satsning på arbeid med reduksjon av matsvinn i Voss herad.  

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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1 Gjennomføring og organisering 

I prosjektet er det gjennomført ulike aktiviteter på Vetleflaten sykehjem: 

 

A. Inspirasjonsverksted juni 2020 

Inspirasjonsverkstedet var et kick-off for prosjektet. Deltakerne fikk faglig påfyll om hvorfor det er viktig å 
redusere matsvinn, og de ble presentert for verktøy og metoder som skulle benyttes i prosjektet.  

 

B. Aktiviteter ved Vetleflaten omsorgssenter 
• Kunnskapsbygging blant ansatte 
• Kartlegging av matsvinn gjennom veiing 

 
 

C. Presentasjon av resultater – workshop oktober 2020 

 

D. Organisering 

Prosjektet var organisert med prosjektleder fra Indre Hordaland Miljøverk (IHM), og NORSUS samarbeidet 
tett med prosjektleder gjennom hele perioden. 

 

2 Aktiviteter 

Det ble arrangert to workshops for avdelingene på Vetleflaten sykehjem, et inspirasjonsverksted ved oppstart 
og en workshop etter første veierunde. Det ble i tillegg avholdt dialogmøter med Vetleflaten sykehjem 
avhengig av behov og interesse.  

2.1 Inspirasjonsverksted – juni 2020 
Første workshop ble avholdt som et inspirasjonsverksted og kick-off for prosjektet. Her var fokus å presentere 
prosjektet, formidle kunnskap om matsvinn, matsvinnreduserende tiltak og klima. Eksempler fra matsvinn-
prosjekter i kommunene Fredrikstad og Sandefjord ble presentert.  
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Figur 1: Lysbilde fra inspirasjonsverkstedet som viser programmet 

 

Inspirasjonsverkstedet ble avsluttet med en presentasjon av videre arbeid med viktige milepæler, og det ble 
gitt en innføring i rutinene for veiing av matsvinn.  

 

Inspirasjonsverkstedet ble avsluttet med noen kommentarer fra plenum: 

• Rutinene for veiing av matsvinn må være enkle og forståelige 
• Dialog mellom Vetleflaten sykehjem og Matvarehuset AS er viktig 

2.2 Første registrering av matsvinn på avdelingene 
Prosjektleder sørget for at alle involverte på de åtte avdelingene fikk innføring i veierutinene tilsvarende 
opplæringen som ble gitt på inspirasjonsverkstedet. 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, fast og flytende, ble kartlagt for syv av de åtte avdelingene på Vetleflaten sykehjem.  
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Figur 2: Rutiner for veiing 

 

Veiingen i avdelingene ble gjennomført i to uker. Det 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.  

 

Det var noen usikkerhetsmomenter knyttet til registreringene: 

• Noen få dager manglet registreringer (ikke fylt ut tall i skjema) 
• Det er ulik praksis på om personalet deltar i måltidene 
• Det er usikkerhet om vekten av registreringsbøtten er inkludert eller trukket i fra registreringene, og 

det kan dermed ha en mindre innvirkning på resultatene 

2.3 Workshop med presentasjon av resultater og identifisering av tiltak 
I oktober 2020 ble det gjennomført en workshop hvor resultatene fra første veierunde ble presentert. 
Hovedmålet med workshopen var å identifisere tiltak for å redusere matsvinnet på Vetleflaten. 

 



 

 

 
 

"Merk og sett inn sammarbeidslogo"  

 

Bilde 3: Dagsorden på workshop oktober 2020 

 

Avdelingene ble presentert for status i matsvinnkartleggingen. I prosjektet har det vært viktig å være bevisst 
på at ansatte i sykehjem 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 matsvinnet ved Vetleflaten sykehjem er på 478 gram per beboer 
per døgn. Dette er et relativt høyt tall.  

Matsvinnet er fordelt slik på måltidene: 

 

 

Bilde 4: Veierunde 1: Gjennomsnittlig mengde matsvinn fordelt på måltider 
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De ansatte på Vetleflaten sykehjem 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 slike ting 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 

• Det kan være utfordringer med ansatte fra andre land som ikke kjenner godt nok til norsk kost. Vi har 
sett eksempler på bruk av pålegg på brødskiver som ikke brukerne er kjent med 

• 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 

 

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 på Vetleflaten? 
• Er det noen retter/måltider som gir spesielt mye matsvinn? 
• Fungerer bestillingsrutiner med hensyn til mengde og leveringstidspunkt? 
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Sammenstilling av 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 
Vetleflaten? 

• 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 

• Kommunikasjon med Matvarehuset er 
viktig. En utfordring er at det ofte tar 
lang tid fra man har bestilt til endringen 
iverksettes 

• Matvarehuset ønsker at Vetleflaten 
melder tilbake hvilke retter som ikke er 
populære. 

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

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

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

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

• Gryterett er ikke godt likt 
• Fårikål med veldig mye kål og lite kjøtt 

• 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 

• Kommunikasjon er et viktig verktøy 
• Lage en liste over hva brukerne liker og 

ikke liker  
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Prioritering av tiltak 

Tiltakene ble oppsummert, og gruppene ble med utgangspunkt i sammenstillingen under bedt om å prioritere 
tiltak.  

 

 

Bilde 5: Foreslåtte tiltak fra gruppearbeidet 

 

Følgende tiltak ble prioritert ved bruk av prosessmetoden ”Bull’s eye”. Disse tiltakene bør være med når Voss 
herad skal jobbe videre med matsvinnreduserende tiltak i omsorgssektoren.  

 

 

Bilde 6: Prioriterte tiltak 
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3 Sammenstillinger av resultater 

Resultatene etter to veierunder viser at Vetleflaten sykehjem har redusert sitt matsvinn med 25%.  I første 
veierunde var matsvinnet 478 gram/per beboer/per døgn, mens i andre veierunde var matsvinnet redusert til 
360 gram/per beboer/per døgn.  

 

Bilde 7: Sammenstilling av mengde matsvinn fordelt på måltider etter to veierunder 

 

Det er tydelig reduksjon på måltidene middag og kvelds. 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 Vetleflaten sykehjem kan jobbe videre med.  

 

Å bruke nøkkeltall eller indikatorer gjør det mulig for kommunen å følge med på utviklingen, sette kurs og 
etterhvert 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: 

 

 

Tabell 1: Nøkkeltall for matsvinn veierunde 1 og 2 
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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) og tilsvarende CO2-
utslippene knyttet til de ulike varegruppene. 1 

 

4 Oppsummering av erfaringer fra prosjektet og videre arbeid 

I løpet av prosjektperioden de ansatte på sykehjemmene i Voss herad økt bevisstheten knyttet til omfanget 
av- og konsekvensene av matsvinn - både klimamessig, etisk og økonomisk. Perioden har også synliggjort 
behovet for systematisk arbeid for å utvikle gode rutiner samt økt kompetanse på mat nærmest mulig 
pasienten. For Vetleflaten sykehjem og Voss herad 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.  

Vi anbefaler i en eventuell videreføring av prosjektet at Voss herad og Vetleflaten sykehjem vurderer følgende 
konkrete tiltak nærmere: 

• 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 

 

 

 

 
1 Kilde: Asplan Viak i samarbeid med Fredrikstad kommune 


