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Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterer til konferansen 

”OMSORG GJENNOM MAT OG MÅLTIDER” 

28. januar 2014 kl. 0900-1530 i Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo 

Påmelding til matgledekonferanse@lmd.dep.no innen 25.01.14 

 

 

 
 

Landbruks- og matminster Sylvi Listhaug inviterer med dette til konferansen ”Omsorg gjennom mat og 

måltider” 28. januar 2014. Konferansen er regjeringens første tverrfaglige aktivitet der matglede for både 

hjemmeboende eldre som er tilknyttet pleie og omsorgstjenesten og institusjonsbeboere står på 

programmet.  

 

Konferansen skal belyse hvordan nå-situasjonen er, hva som gjøres her og i Danmark, hva forskningen sier 

og hvilke muligheter som finnes for utvikling på feltet omsorg, matkultur, og matglede.  

  

Konferansens røde tråd er :  

Mat er mer enn næringsstoffer, mat er livskvalitet og mat har stor verdi både økonomisk og sosialt.  

 

Deltakere bes tenke gjennom noen sentrale spørsmål i forkant av konferansen og besvare disse skriftlig i 

forbindelse med påmeldingen: 

 Hva er god mat og god måltidskvalitet? 

 Hva er utfordringene for å skape mer matglede for eldre, både hjemme og på institusjoner? 

 Hva må til og hvilke aktører må gjøre en innsats?  

 Hvor er behovene og utfordringene størst?  
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Program for konferansen  

 

Tidspunkt Hva skjer Innledere 

0830-0900 Registrering – kaffe/te Programkomiteen 

0900-0905 Velkommen, praktiske opplysninger, presentere 

innledere 

Programkomiteen 

0905-0920 Matgledepolitikk selvfølgelig Statsråd Sylvi Listhaug, LMD 

0920-0930 Mat og helse Statssekretær Lisbeth Norman, 

HOD 

0930-1010 Hovedforedrag: ”Køkkenløftet” i Danmark Ayo Rossing, København madhus 

1010-1030 Hvordan vil vi ha det egentlig? 

Brukerperspektivet 

Anne Hanshus, Pensjonistforbundet 

og Thomas Bøhmer, Seniorsaken 

1030-1040 Spørsmål/kommentarer  

1040-1050 Kaffepause/benstrekk Programkomiteen 

1050-1110 Kommunikasjon om maten på nye måter: 

Oppskriftskort for ansatte og Aktiv-app for eldre 

”Mat i magen” 

Bærum kommune v/Gro Wensaas 

1110-1130 Kompetansehefte – med god og nærende mat, 

gode måltidssituasjoner 

Arendal kommune v/Tove Nævisdal  

1130-1150 Helgelandskommunenes samarbeid Ellen Mogard Larsen, Alstahaug 

kommune 

1150-1215 Status mat og måltider i sykehjem og 

hjemmetjenester – presentasjon av resultater 

fra landsomfattende undersøkelser/ev. 

brukererfaringer 

Heidi Aagaard, Høgskolen i Østfold 

1215-1315 Lunsj – stående buffet ved Auditoriet Programkomiteen 

1315-1335 Produktutvikling etter helsespesifikasjoner – om 

samarbeidet mellom TINE, Bergen kommune og 

Haukeland sykehus 

Marianne Hope Abel, TINE  

1335-1355 Ressursutnyttelse og -økonomi, nok og riktig 

mat til riktig tid.  

Sandefjord kommune v/Erlend 

Eliassen Faglig leder Nygård sykehj. 

1355-1415 Kan man i et anbud be om mat med spesielle 

egenskaper? 

Malis Ravn, Madkulturen Danmark 

1415-1430 Kaffepause/benstrekk Programkomiteen 

1430-1450 Kommunenes Sentralforbund KS – KS’ rolle for å 

bidra til oppfølging i kommunene av statlige 

initiativ og pålegg 

 Ikke bekreftet 

1450-1510 Erfaringer med Matgledekursene Ruth-Hege Holst, Norges 

Kokkemesteres Landsforening NKL 

1510-1530 Oppsummering – veien videre 

Mulige løsningsmodeller for å nå mål om 

helse, beboertilfredshet, ressursbruk og 

arbeidsglede 

Programkomiteen 

 


