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Hør om kost og ernæring til ældre, deres 
sundhedsmæssige udfordringer og de oplevelser der 
gerne skal til for at den rette kost bliver modtaget og 
indtaget.
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Sundhedsmæssige udfordringer

¡ I dag udgør ældre over 65 år 19% af den danske befolkning- det forventes at 
stige til 24% i 2050.

¡ Den forventede restlevetid i 2017 blandt 65-årige er 17,9 år og 20,6 år for 
henholdsvis mænd og kvinder.

¡ ”At være frisk nok til at gøre hvad man har lyst til”, fysisk funktionsevne, fysisk 
og mentalt helbred, fysisk aktivitet, andelen af overvægtige falder med 
stigende alder.

¡ Andelen af ældre med helbredsproblemer eller sygdom, stress, rygning, 
usundt kostmønster, undervægt, ”der sjældent eller aldrig har sociale 
kontakter”  stiger med alderen.

¡ Inden for de seneste 14 dage har i alt 83,6 % blandt ældre mænd og 89,1 % 
blandt ældre kvinder taget medicin, og blandt begge køn stiger andelen med 
stigende alder. 3
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Ernæringsmæssige problemstillinger
¡ Tab af muskelmasse – behov for protein og energirige fødevarer eller måltider

¡ Nedsat appetit –snacks eller måltidsløsninger der frister

¡ Nedsat funktionsevne – madrelateret funktionsevne

¡ Tygge-synkebesvær – kvalitet til måltider (især grøntsagerne trænger til et løft)

¡ Nedsat trøst – alternativer til saft, mælk og vand (evt. med fortykningsmidler)

¡ Nedsat fysisk aktivitet – hvordan sikres aktive ældre (også i 
ældreboliger/plejehjem)

¡ Overvægtsproblematik- kan og skal man slanke overvægtige underernærede 
ældre?

¡ Indtaget af medicin (kvalitet i behandling, vidensdeling, virkning, bivirkninger, 
smag og mundtørhed)

¡ Fokus på hvad der gør den ældre rask i stedet for hvad dem gør dem syge? 6



M3 modellen
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Making the Most of 
Mealtimes (M3): 
grounding mealtime
interventions with a 
conceptual model
Heather Keller et al 
2014 
https://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pmc/artic
les/PMC4316206/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keller%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24513225


Hvad synes du er vigtigt i forhold til måltiderne med 
de ældre beboere? 
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Ro
Hyggeligt

Indbydende mad

Hvis der er behov for individuel 
spisning – skal det tilgodeses

God tid

Nok personale

At være 
opmærkso
m på at 
beboerne 
for mad nok

Samvær

Tyggevenlig

At maden er 
veltillavet og 
velsmagende

Præsentation

At personalet sidder sammen med 
beboerne

Godt selskab Slukket TV

God stemning ved 
bordet

Madens smag og 
udseende

Beboerne får det de 
ønsker
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Måltidskasser for ældre?
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Smarte hjælpemidler
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Sikre et indtag af væske
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Forebyggelse
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Ud fra 
personcenteret 
omsorg betragtes 
alle som unikke.

Værdighed
Selvbestemmelse
Anerkendelse
Identitet


