
Sammen setter vi måltidsdøgnet for seniorer på agendaen! 
Forskningsrådets program Bionær

IPN-prosjekt – Innovasjonsprosjekt i næringslivet. 



Sunnere kosthold og frisk alderdom….

Ny innsikt, kunnskap og kompetanse for å utvikle 
produkter og måltider som er:

• gode
• sunne 
• bærekraftige

• lette å velge
• lette å bruke 
• basert på norske råvarer



Kunnskap om måltidsdøgnet 
Hvilke faktorer styrer matvalg til aktive eldre?
• Drivere og barrierer for inntak av næringsriktig mat
• Sensorisk oppfattelse av maten og hvordan det påvirker appetitt og 

metthet.

Hva er effekten av nyutviklede produkter med tanke på et ernæringsriktig 
kosthold 
• Biotilgjengelighet - modellfordøyelse for produkter som bedriftene 

utvikler

Hvordan kan informasjon og kommunikasjon forebygge og skape helse og 
trivsel hos eldre. 
• Effekten av informasjon og hva det gjør med matvaner hos 

hjemmeboende seniorer



Informasjon og kunnskap for målgruppen

• Vi henter innsikt fra studien som ble 

gjort sommeren 2017, og 

gjennomfører en ny studie våren 

2018

• Vi skal tilby inspirasjonsdager/ kurs til 

et utvalg respondenter 

• Vi samarbeider med Appetitt og bruke 

Appetitus. Vi skal ta i bruk digitale 

løsninger som inspirerer og gjør det 

enklere å velge riktig mat

• Evaluering av effekt 

Foto: Kari Birgitte 
M. Wiig,

Foto: Appetitt



Survey

Utvalg
Hjemmeboende eldre

1005 respondenter

Landsrepresentativt

Kvinne/mann - 50/50

Aldersfordeling

39 %  67-70 år

31 %  71-74 år

19 %  75-79 år

11 %  80+ år

Utdannelse
6% grunnskole

31 % gymnas/ videregående

30%  høyskole/ universitet < 4 år

33%  høyskole/ universitet > 4 år

Husholdning
66%  ektefelle/ partner

32 % bor alene

2 %   bofelleskap/ familie

Gjennomført av Norstat juli 2017. I Norstats database er ca
18 000 over 67 år.



Fremtidige måltids- og tjenestebehov

• Kunnskap om riktig sammensatte måltidsdøgn 4,7 

• Skriftlig informasjon og veiledning 4,3 

• Veiledning og kurs med fagfolk (kokker/ ernæringsfysiolog) 3,9 

• Digitale hjelpemidler for å registrere kost og få anbefalinger og råd 3,7 

N=1005

Gjennomsnitt på en skala fra 
1=ikke viktig til 
7=svært viktig

Foto: Hilde Garlid/ forskningsprosjektet Matlyst 



• 46% skulle ønske de spiste sunnere,
av disse: 
46 % Mangler inspirasjon 

33 % Pris

26% Vet ikke hva de bør spise mer eller mindre av

24% Er alene, vanskelig å variere

Foto: Hilde Garlid, forskningsprosjektet Matlyst 



• Flere er usikre på informasjonen de får i dag og 
etterlyser troverdige kilder
– Personlig veiledning av ernæringsfysiolog/lege

– Faglige, uavhengige råd fra det offentlige, f.eks. Mattilsynet, forskning 

– Oppslagsbok på nettet, opplysningsprogrammer på TV, 
informasjonshefter

– Ikke bedrevitere og bloggere som tror de har svaret på alt

Foto: Hilde Garlid, forskningsprosjektet Matlyst 



• «Blogg» med ulike tema: matlyst, måltidsdøgn, forskning og ny 
kunnskap  

• Vi ser frem til et spennede samarbeid - takk for meg!

matlyst.org

Foto: Hilde Garlid, forskningsprosjektet Matlyst 


