När maten komm
Vid matleverans till hemmet uppskattade äldre människor att kunna
välja mellan två maträtter från matsedel. Husmanskost var det mest
populära alternativet. Majoriteten var tacksamma för den dagliga
leveransen av nylagad varm mat medan frusen, veckovis levererad
mat beskrevs som ”straff”. Det skriver Zada Pajalic, universitetslektor
vid Högskolan Kristianstad.

M

atdistribution innebär att
den äldre som inte kan
handla eller laga sin mat
själv, får mat från kommunen. För att kunna få denna service
måste den som har behov göra en formell ansökan. Ansökan åtföljs av en
utredning som fastställer om behov
finns och kan resultera i bifall eller
avslag. Maten sänds oftast som en
matlåda till lunch och det kan vara
färsk nylagad mat eller frusen mat.
Färsk mat levereras dagligen och frusen mat levereras oftast veckovis.
Kommunal matdistribution är en
komplex organisation som involverar
flera personalgrupper som biståndshandläggare, kökspersonal, kostchef,
dietister, hemtjänstpersonal, distrikts
sköterskor, taxichaufförer.
I min studie beskrev olika professioner distribution av mat som en fragmenterad intervention, utan samman-

hängande översyn av dess process,
mål och rutiner. Vidare fanns det inte
några rutiner för att följa upp vad som
händer när maten överlämnas till den
äldre. Som till exempel: Hur såg nutritionsstatus ut när den äldre beviljades
matlådan? Följs nutritionsstatus upp
efter viss tid, för att bedöma effekter av
servicen? Äts maten överhuvudtaget?
Delas lunchlådan för att räcka till två
måltider? Hur förvaras matlådan?
Räcker mängden mat? Är konsistensen rätt?

till matintag och för risker att utveckla
undernäring. Hemtjänsten hade begränsad tid, oftast fem minuter till att
utföra nödvändiga matrelaterade uppgifter som att leverera mat, eventuellt
öppna matpaket, finfördela maten
eller lägga upp maten på tallriken.
Hemtjänstpersonalen observerade
att många äldre önskade att äta ensamma även om de hade behov av assistans under måltiden. Taxichaufförernas erfarenhet var att äldre förvän-

»Jag har inte problem att äta ensam, jag kan
ta den tid jag behöver för att njuta av maten
så länge det smakar gott.«
De som hade närmast kontakt med
den äldre hade kortast eller ingen utbildning i näringslära, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra
nödvändiga observationer relaterade

tade sig mat levererad vid samma tidpunkt och av samma person. Många
äldre upplevde att leveranserna av mat
varierade med cirka en timme vilket
många hade svårt att förhålla sig till.
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Kristianstad.

Många som fick mat upplevde servicen som en lättnad, att inte behöva
lägga energi på att laga mat själva. Maten upplevdes som varierad, hälsosam,
prisvärd och ett bra alternativ till hemlagad mat. En person beskrev det så
här: ”Jag har inte problem att äta ensam, jag kan ta den tid jag behöver för
att njuta av maten så länge det smakar
gott”.
Att kunna välja mellan två maträtter
från en matsedel värderades högt.
Husmanskost var det mest populära
alternativet. Majoriteten var tacksamma för den dagliga leveransen av nylagad varm mat medan frusen, veckovis
levererad mat beskrevs som ”straff”.

Mat och att vara beroende är associerat till privatlivet, vilket i sin tur bidrar till svårigheter att acceptera hjälp
från okända människor. En person beskrev det så här: ”Från början vägrade
jag att äta för jag var inte bekväm med
personalen men nu är jag nöjd med
dem. Det känns hemskt att ha främmande människor i sitt eget hem när
du är gammal och hjälplös”.
Att få mat hemskickad kunde bli
symbol för ofrivillig isolering i eget boende. En person beskrev det så här:
”Det är hemskt att äta ensam, jag kan
inte ens prata om det”.
För många var beroendet av andra,

när det gäller mat, ett bevis på att deras
självständighet hade gått förlorad för
alltid. En person beskrev det så här:
”När jag fick mat i matlåda ville jag
inte äta och jag försöker fortfarande
att trycka i mig maten”.
Studien visade att alla professioner
involverade i matdistribution och äldre som mottagare av matlådan bör
vara en del i utvecklingen och förbättringen av matdistributionen så att den
möter äldres behov på bästa sätt. n
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