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Sammendrag 
 

På NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus serverer vi årlig omkring 61884 

måltider til våre pasienter og ansatte. Måltidene tilstrebes av å skape glede og 

nytelse for pasienter og ansatte, men de spiller samtidig en avgjørende rolle for 

pasientene sin behandling og restitusjon. Våre kjerneoppgave er derfor å sikre at 

den maten vi serverer er både rik på næring, er av kulinarisk høy kvalitet og 

tilpasset våre pasienters matkultur og smak. 

Samtidig er vi midt i en tid, hvor ressurser og systemer er mere pressende en noen 

gang før. Med FNs verdensmål har vi fått en global agenda, som frem til 2030 

setter bærekraft øverst på dagsorden. Det er derfor behov for at vi alle sammen må 

bidra og gjøre en aktiv innsats for å optimere vår praksis rundt drift av 

storkjøkken. 

På kjøkkenet til NKS Olaviken har vi allerede iverksatt en rekke initiativer, som 

gjør vårt kjøkken mer bærekraftig. Men vi er overbeviste om at det stadig er mer 

som vi kan bidra med, samtidig må vi ikke glemme at vi lager mat til mennesker 

som befinner seg i en sårbar situasjon. Det er derfor helt sentralt at vårt arbeid 

med å gjøre vårt kjøkken mere bærekraftig ikke må kompromittere våre pasienter 

sunnhet og restitusjon.  
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1. Innledning 
 

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS ble opprettet i 1965 med formål å gi 

et tilbud til mennesker med demenssykdommer, og var et av de første 

spesialtilbudene i Norge på dette området. 

Vi er en ideell virksomhet, organisert som ett ideelt aksjeselskap hvor Bergen 

sanitetsforening er eneeier. Med 140 ansatte er NKS Olaviken per i dag det eneste 

alderspsykiatriske sykehus i Norge og driver ett spesialisthelsetjenestetilbud innen 

psykisk helsevern og har driftsavtale med Helse-Vest RHF. 

Målet med prosjektet er å etablere nye, velsmakende og næringsrik menyer, og 

erstatte noen råvarer med mer klimavennlige råvarer. 

Gjennom økt bruk av økologisk mat, bidrar NKS Olaviken alderspsykiatriske 

sykehus a/s til å øke etterspørsel etter økologisk mat, og dermed bidra til at 

markedet vil ha behov for mer økologisk varer. 

Det er også ett delmål at prosjektet kan ha ett spredningspotensial og 

overføringsverdi til andre institusjoner, og være nyskapende ved å prøve ut nye 

løsninger. 

Kjøkkenet ved NKS Olaviken har det siste året gjennomgått en stor 

endringsprosess. En gjennomgående omlegging fra konvensjonell drift til 

økologisk drift har brakt mathåndverket tilbake til vårt kjøkken. Vi lager i dag så å 

si alle våre hovedmåltider fra grunnen av. I prosessen med omleggingen av vårt 

kjøkken til økologi, har vi utviklet våre menyer med ett stort fokus på matens 

kulinariske kvalitet. Det har vi gjort fordi vi tror på at det gir de beste betingelser 

for våre pasienters helse og velferd. 

Som første sykehus i Norge fikk vi høsten 2020 Debios valørmerke i sølv, som 

betyr at mellom 50 – 90 % av våre råvarer i vår produksjon og innkjøp er 

økologiske. 

Vi serverer daglig fire hovedmåltider og har i tillegg ett utvalg av 

mellommåltider. Til frokost serverer nybakte brød, hvor pasientene kan velge 

mellom et rikt utvalg av forskjellig pålegg. Lunsjen varierer mellom gode 

hjemmelagde supper, snitter, kalde smørbrød og varme retter. Middagen er tuftet 

på norsk tradisjonsmat, men har også mat med mere internasjonal preg. 
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Kveldsmåltidet blir servert med ferske brød, hvor pasientene kan velge mellom et 

rikt utvalg av forskjellig pålegg. 

Maten har stor betydning i våre liv og maten på vår tallerken er så mye mer enn 

bare næring. Mat inntas ofte i sosiale settinger og har sterke bånd til tradisjoner og 

kultur. de senere årene har mat fått stor oppmerksomhet med tanke på bærekraft. 

Konsekvensene av matens miljøpåvirkning er store. Både produksjon og 

distribusjon påvirker miljøet i form av miljøbelastninger.  

Nå som bærekraftspørsmålene er satt på dagsorden har matprodusenter, 

markedsaktører, politikere og forbrukere iverksatt en kollektiv mobilisering mot et 

mer bærekraftig forbruk. Sammenhengen mellom mat, ernæring og helse har vakt 

stor interesse på verdensbasis og særlig har interessen for næringsinnholdet i 

økologisk mat vært gjenstand for en omfattende diskusjon. 

Det offentlige er en stor innkjøper av mat og har dermed anledning til å øke 

etterspørselen etter økologisk mat ved å legge inn preferanser om dette i 

forbindelse med offentlige anbud om mat (Direktoratet for forvaltning og IKT) 

(1).  
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2. Problemstilling 
 

Med hvilken hensikt og til hvilken nytte legges det om til mere økologisk og 

bærekraftig matproduksjon på NKS Olaviken?  

Mat har fått betydelig oppmerksomhet de siste årene i forhold til «dens 

bærekraft». Bærekraftighet er på agendaen for matprodusenter, markedsaktører, 

politikere så vel som for «vanlige» borgere som forbrukere av mat. Målet for 

denne oppgaven er å legge til rette for en mere økologisk og bærekraftig 

matproduksjon på vårt kjøkken. Det vil si at økologisk mat og menyer som er 

minst mulig ressurskrevende, kortreist og sesongbaserte. 

Det er også viktige å ta temaet som omhandler bærekraft som ytremiljø og 

matsvinn. 
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3. Bærekraft 
 

Dette kapittelet har til hensikt å formidle en forståelsesramme rundt bærekraft 

Kapittelet gir innledningsvis en innføring i begrepet: 

• Hva betyr bærekraft 

• Hvorfor fokus på bærekraft 

• Bærekraftig utvikling 

3.1 Hva betyr bærekraft? 
 

Begrepet ble første gang lansert i rapporten “Vår felles fremtid” som kom ut i 

1987 (FN-sambandet, 2017). Bak rapporten stod Verdenskommisjonen for miljø 

og utvikling ledet av Gro Harlem Brundtland. Kommisjonens mål var å finne en 

løsning på verdens miljø- og fattigdomsproblemer. De definerte en bærekraftig 

utvikling som en “utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge 

muligheten for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov” (FN-

sambandet, 2017). Siden den gang har flere kjente organisasjoner kommet med 

sine egne definisjoner. (2) 

3.2 Hvorfor alt fokuset på bærekraft? 
 

I følge tall fra det amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA) var 2019 det andre varmeste året målt noensinne, med en 

gjennomsnittstemperatur på 0,95 grader høyere enn snittet for hele 1900-tallet. I 

følge FNs klimapanel skyldes denne økningen med mer enn 95 prosent sikkert 

menneskelig aktivitet, i form av avskoging og klimagassutslipp.  

Konsekvensene av den økte temperaturen er mer ekstremvær, tørke, flom, økt 

havstand med mer. Med mer ekstremvær blir det også mer utfordrende å drive 

jordbruk, og i mange områder er mangelen på vann blitt et stort problem. (3) 
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3.3 Bærekraftig utvikling på agendaen 
 

Det første internasjonale tiltaket med bærekraft på dagsorden var opprettelsen av 

Agenda 21 i 1992, som var en plan for hvordan man kunne oppnå en bærekraftig 

utvikling i det 21. århundret, med offisielle nedtegnede mål. Her ble produksjon 

og forbruksmønsteret i den vestlige verden versus forbruk og utvikling i 

utviklingsland satt på agendaen (FN-sambandet, 2017). 

Høsten år 2000 ble de 8 millenniumsmålene nedtegnet av FNs Milleniums 

forsamling, der mål nummer 7 handlet om å sikre en bærekraftig utvikling. 

Millenniumsmålene førte til stor fremgang på mange områder, men før fristen 

gikk ut var det tydelig at mye ikke kom til å være innfridd innen fristen som var i 

2015.  

Derfor ble parallelt jobbet med forslag til nye mål som skulle ta over. Dette 

arbeidet resulterte i 17 mål og 169 delmål som ble vedtatt av samtlige av FNs 

medlemsland i desember 2015. Dette skulle sikre en bærekraftig utvikling og være 

en felles arbeidsplass for å utrydde fattigdom og bekjempe klimaendringene innen 

2030. Norge signerte på avtalen, og hver år forplikter regjeringen seg til å komme 

med en rapport til Stortinget over hvordan vi ligger an i forhold til målene. (4, 5, 6) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/one-year-closer-2019/id2662712/ 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/one-year-closer-2019/id2662712/
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4. Bærekraftig mat 
 

Det vil være mulig å definere bærekraftig mat på mange forskjellige måter. Her 

tar jeg utgangspunkt i at bærekraftig mat bidrar til et mat system med lave 

klimagassutslipp, mindre matsvinn, godt miljø, nærhet til maten, bærekraftig 

matproduksjon, rettferdig handel, utnyttelse av lokale sesongbaserte ressurser, god 

kunnskap om mat. 

Hvordan vi tenker, snakker og oppfører oss i forhold til mat, utgjør vår matkultur. 

Våre holdninger, verdier og normer påvirker vår adferd, det gjør også våre 

ferdigheter og kunnskap. Bærekraftig mat innebærer å ta hensyn til 

konsekvensene våre matvaner og kosthold har når det gjelder natur, dyr og 

mennesker og forsøke å minimere negative konsekvenser evt. maksimere positive 

konsekvenser for natur, dyr og mennesker. 

Får å få en bedre forståelse av de ulike oppfatningene av bærekraftig mat og 

matproduksjon, så har flere av de kjente organisasjonene gått ut med deres egen 

forklaring på hva de legger i begrepet bærekraftig mat. 

FAO mener det er mat som er minst mulig ressurskrevende, kortreist og 

sesongbasert (FAO, 2010). (7) 

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling mener begrepet bærekraftig mat kan 

defineres på ulike måter avhengig av ståsted, og forklarer begrepet ut i fra tre 

ulike aspekter som alle må være tilfredsstilt for at et system kan defineres som 

bærekraftig. (8) 

De snakker om det sosiale, det økonomiske og det økologisk aspektet.  

Det sosiale mener de handler om at det til enhver tid er nok mat, sunn mat, trygg 

mat, til en pris folk har råd til.  

Det økonomiske innebærer at vi har en sterk matindustri med trygge 

arbeidsplasser.  

Det økologisk betyr at vi tar vare på miljøet, tar hensyn til biologisk mangfold, 

vann og jordkvalitet (European Commission, 2017). 
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5. Matsvinn og klimagassutslipp 
 

Det er vanskelig å beregne akkurat hvor stort klimagassutslippet fra matforbruket 

vårt er. Matproduksjon er en av de viktigste kildene til klimagassutslipp globalt og 

den største kilden til utslipp fra forbruk. 

Redusert kjøttforbruk og mindre matsvinn er de viktigste klimatiltakene i forhold 

til vårt forbruk (Miljødirektoratets rapport «Kunnskapsgrunnlag for 

lavutslippsutvikling», 2014). (9) 

Den økende etterspørselen etter kjøtt legger press på en næring som møter 

utfordringer knyttet til dyrevelferd og mattrygghet, ressursforbruk og 

klimagassutslipp, herunder metangass fra husdyrgjødsel. Globalt legger 

produksjon av fôr beslag på arealer som kunne vært brukt til produksjon av andre 

landbruksvarer og er en viktig kilde til utslipp fra husdyrproduksjon. Samtidig er 

beitedyr og grasslått viktig for å holde kulturlandskapet åpent i Norge. Ny 

teknologi knyttet til håndtering av husdyrgjødsel på en klimavennlig måte, er 

under utvikling og muliggjør investeringer for den enkelte bonde. 

Ved å kutte ut én kjøttmiddag i uka og spise mer grønnsaker, kan vi redusere 

utslipp tilsvarende 170.000 biler i året (10).  

Forskning viser at en overgang til mer plantebasert kost også vil kunne begrense 

forekomsten av de vanligste livsstilsykdommen som overvekt, diabetes, hjerte- og 

karsykdommer og noen typer kreft. 

Kasting av mat er både et økonomisk-, etisk- og et klimaproblem. Mat som kunne 

vært spist kastes og ressurser går unødig til spille. Hvert år kaster vi i Norge over 

350 000 tonn mat i matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbruker. Ca. 47 kg 

nyttbar mat kastes i private husholdninger per innbygger i Norge. 

Den viktigste årsaken til at det oppstår matsvinn i hele verdikjeden er at maten er 

"gått ut på dato". De egentlige årsakene i matindustrien er at holdbarhetstiden har 

gått over industriens grenseverdi, at produkter blir skadet på lager, at produktene 

feilpakkes eller feilmerkes, at det er feil i produksjonsprosessen eller at 

produktene ikke tilfredsstiller andre normkrav.  

I dagligvarehandelen er årsakene at det bestilles for mye varer, at vareutvalget er 

for stort eller at pakningsstørrelsene er for store enten for forbruker eller for stort 

antall forbrukerpakninger i distributørpakningene.  
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Hjemme fører dårlig planlegging og liten kunnskap om oppbevaring og 

holdbarhet til at mat kastes. Undersøkelser viser også at folk er lite bevisst 

matsvinn som samfunnsproblem. 

Det er nødvendig med et kunnskapsløft og økt fokus dersom de indirekte 

klimagassutslippene skal reduseres. Ved å bidra til bevisstgjøring rundt 

kjøttforbruk og hvor mye mat som kastes, kan man oppnå atferdsendring og 

lavere klimagassutslipp.  

Matvett er næringslivets egen satsing for å redusere mengden mat som kastes. Det 

historiske samarbeidsprosjektet i serveringsbransjen, KuttMatsvinn2020, er 

avsluttet etter fire år. Til sammen har deltakerne som representerer over 2500 

serveringssteder oppnådd en matsvinnreduksjon på 15 prosent eller 390 tonn, noe 

som tilsvarer 24 millioner kroner og 1400 tonn CO2 ekv.  

Matbransjen har på eget initiativ bestemt seg for å bidra til å redusere matsvinnet 

med 30 prosent innen 2025.(11) 
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6. Økologisk og bærekraftig matproduksjon på NKS Olaviken 
 

En bærekraftig matproduksjon er blant annet avhengig av at de ansatte på 

kjøkkenet har god kunnskap om mat, hvor maten kommer fra, hvordan den 

produseres, hvordan mat best oppbevares, tilberedes og brukes igjen.  

God kunnskap om mat gir nødvendig grunnlag for gode valg. 

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus serverer årlig omkring 61884 måltider 

til våre pasienter og ansatte. Sett i sammenheng med Olavikens sin satsing på Ytre 

Miljø, inkludert sertifisering etter ISO 14001-2015 standard, ble kjøkkenet 

naturligvis også tatt med som ett av satsingsområdene i forhold til strategi og 

handlingsplan på ytre miljø. I lys av dette ønsket kjøkkenet høsten 2019 å starte 

opp prosjektet "Bærekraftig og økologisk mat på vårt kjøkken. 

Målene for kjøkkenet ble satt som følger: 

1. Kjøkkenet skulle oppnå 50 % eller mer økologisk innen utgangen av 2020 og 

søke Debio om valørmerke i sølv. 

2. Kjøkkenet skal ta vare på mattradisjonene, herunder råvarekunnskap og 

matlagning. 

3. NKS Olaviken`s indirekte klimagassutslipp skulle reduseres. 

4. Olaviken`s pasienter og ansatte skal redusere kjøttforbruket og øke 

fiskemåltidene. 

5. Reduksjon av matavfall. 
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6.1  Implementering av økologisk mat på NKS Olaviken 
 

I ethvert kjøkken som har ansvar for offentlig forpleining, skal produksjonen være 

slik at den tilfredsstiller de ulike krav som pasientene har til kosthold. Samtidig 

må det tas hensyn til praktiske forhold og den økonomiske rammen. 

Målet er at de som spiser maten skal få optimalt nærende og velsmakende mat, det 

vil si at innholdet og sammensetningen av ulike næringsstoffer skal være optimalt.  

Imidlertid ser det ut til at storkjøkkensektoren blir påvirket av en industrialiserings 

trend. Denne trenden forsøker å effektivisere sektoren ved å sentralisere 

produksjonen, bruke storskala produksjonsutstyr, sofistikerte pakkemetoder som 

kok- kjøl, sous vide og gasspakking.  

Ved å ta i bruk disse metodene kan maten produseres inntil flere uker før den 

kommer på menyen. Bekymring for at krav til effektivitet og økonomi går på 

bekostning av kompetanse, utvikling, kvalitet, god smak og faglig stolthet er 

nærliggende for mange kjøkkenansatte. 

Implementering av økologisk mat i NKS Olaviken har bydd på ulike utfordringer 

knyttet til planlegging, anskaffelse og behandlingsprosedyrer. Omlegging til 

økologisk mat innebærer en forandring i hele organisasjonen der den nøye 

opparbeidede linjen av leveranser, rutiner og interessenter må gjennomgå en 

endring. Denne forandringen har påvirket arbeidsdagen til samtlige ansatte. 

Økologisk mat representerer en forandring i en rekke produkter og råvarer. En av 

de viktigste praktiske hindringer kjøkkenet vårt har hatt i omleggingsprosessen er 

begrensningene i forhold til tilgangen på økologisk mat samt ustabile leveranser. 

For å være sikker på mulighetene for stabil tilgang på økologiske varer har vi 

derfor måttet øke antall leverandører. Dette er imidlertid ingen ideell løsning da 

det kan føre med seg store logistikk utfordringer. Det har også vist seg å være 

vanskelig å få tak i bearbeidede eller frosne økologiske grønnsaker slik at 

grønnsaker ofte må kjøpes ferske, i samsvar med sesongen, som igjen kan by på 

problemer for kjøkkenet vårt.  

Kokkene våre på kjøkkenet står dermed ovenfor en rekke utfordringer hva angår 

økologiske varer, med hensyn til hvorvidt varene er bearbeidet og tilpasset 

storkjøkken bruk. Forpakninger av økologiske varer viser seg også å være en 

utfordring. Forpakningene er gjerne rettet mot dagligvare og ikke mot 

storkjøkken. Det produseres stadig mer økologiske råvarer, men for å få innpass 
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på storkjøkken må de tilpasses i bearbeidingsgrad og ulike serveringssystemer. 

Dyre foredlede produkter vil vi i liten grad kunne benytte grunnet økonomi. 

Hvilke varer som skal være økologiske bestemmes dermed ut ifra økonomi, 

tilgjengelighet, kvalitet og hva som er hensikten med omlegningen. 

Omleggingen til økologisk mat i NKS Olaviken sitt kjøkken har hatt som mål og 

nå så høy andel økologisk som mulig.  

Når det gjelder leverandører kan vi skille mellom to ulike typer. De store 

konvensjonelle leverandørene som tilbyr økologiske varer som et supplement og 

de mindre alternative leverandørene som satser på økologisk mat.  

Erfaringer fra NKS Olaviken viser på dette området at det tar tid å utvikle en god 

og stabil verdikjede hos leverandørene med økologiske varer med god tilgang til.  

Hensynet til miljø og bærekraftig utvikling er den største faktoren for 

gjennomføring av omleggingsprosjektet sett fra ledelsen på NKS Oaviken i 

forhold til plan i til ytre miljø.  

Selve prosjektet og omleggingen startet høsten 2019 med en for ledergruppen på 

sykehuset. Samme høst inviterte vi i NKS Olaviken, Matvalget til ett møte. Hvor 

vi gikk gjennom mål og planer for videre satsing og ett ønske om å få til ett 

samarbeid sammen med Matvalget. «Matvalget hjelper offentlige og private 

virksomheter med å legge om til en bærekraftig fremtid.» Ett godt samarbeid med 

Matvalget ville være avgjørende for prosjektet, da de sitter på god kompetanse og 

ikke minst ha muligheter for å veilede kjøkkenet på riktig spor. Selv om det å sette 

mål om 50% økologi eller mere på ett år er ambisiøst, var vi fast bestemt for å 

jobbe for denne målsettingen. 

 Kjøkken innenfor vårt segment som satser på økologi bruker gjerne flere år på å 

oppnå Debio sine valørmerker i bronse, sølv og gull. 

Vi kan jo se til Overhalla storkjøkken som startet i 2009 med satsingen sin og 

oppnådde bronsemerke i 2010 og først i 2017 fikk sitt valørmerke i sølv. (12) 

Så hva lykkes vi med: 

 Vi har lykkes med å øke graden av fisk på menyen,  

 Økt andel av kjøttfrie dager 

 Mere bruk av plantebasert 

 Mere bruk av grønnsaker og salat som metningsgarnityr 
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 50 % økologisk og sølvmerke Debio 

Hva kunne vært gjort annerledes: 

 Ville ikke ha satt så høye mål som 50% eller mere på ett år 

 Vi kunne ha kartlagt bedre, mulighetene for å fremskaffe økologiske 

produkter og varer før vi satte oss målsettingen for 2020. 

 

6.2 Motivasjon av ansatte 
 

Et godt utgangspunkt er, at ledelsen sørger for trivsel blant de ansatte. På denne 

måte sørger ledelsen for positivt engasjement og motivasjon for å jobbe frem mot 

felles visjoner og mål fremfor å jobbe i forskjellige retninger. Blant personalet på 

kjøkkenet viste det seg at det var stor aksept for økologisk mat.  

Denne oppslutningen ilegges god opplæring og opparbeiding av kompetanse 

gjennom prosjektet. 

Samarbeid mellom kjøkkenpersonalet og de ansatte på avdelingene ble også 

trukket frem som en avgjørende faktor. 

En viktig forutsetning for å kunne utvikle nye rutiner er opplæring av personalet. 

Her er det viktig å sette av tid og ressurser for å kunne gjennomføre opplæringen. 

Det ble arrangert Inspirasjonsturer til liknende institusjoner og til Danmark med 

samme mål, som bidro med verdifull informasjon og ideer.  

For mange kjøkken er det en stor praktisk utfordring å arrangere interne og 

eksterne kurs, nettopp fordi det daglige arbeidet er så viktig. Pasientene må jo få 

mat, og det kan være vanskelig å få arbeidsplanene til å gå opp. Likevel vil jeg 

fremheve viktigheten av å gjennomføre kurs for de ansatte på kjøkkenet. Både for 

å fylle på med ny kunnskap, og for at alle skal få et pusterom og bli inspirert til å 

ta sats for å oppnå felles mål. Det er vel dette som kalles kick-off på moderne 

norsk?  

Det finnes mange løsninger for å arrangere kurs. Fra korte økter i arbeidsdagen til 

flere dagers kurs borte fra arbeidsplassen. Ellers kan jo kilder til kunnskap være, 

bøker, artikler, filmer, nettsider, leverandører og ikke minst bruke den kunnskapen 

som salgskonsulentene innehar. 
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Her blir det jo opp til den enkelte bedrift å finne den beste løsningen som passer 

best.  

 

Vi på NKS Olaviken har gjort som følger: 

Interne kurs og inspirasjonsdager: 

 Kurs sammen med Matvalget, hvor vi laget mat og prøvde ut oppskrifter 

hvor vi innblandet og brukte plantebaserte produkter i eksisterende 

resepter. 

 Laget temadager – som grønne dager, kjøttfrie dager og dager som 

meksikansk, italiensk og andre merkedager. 

 Konkurranser internt, om hvem som lager den beste oppskriften som f.eks. 

kjøttkaker. 

Eksterne kurs og inspirasjonsdager: 

 Tur til København sammen med Matvalget, Oslo kommune og Overhalla 

Storkjøkken. Hvor vi fikk se og lære om den omleggingen mange kjøkken 

i danske sykehjem/sykehus har gjennomført. Danske myndigheter har 

satset på «Københavns Madhus» som tilbyr kurs, råd og veiledning til 

kjøkkenansatte.  Mathuset følger offentlige institusjoner tett opp i et toårig 

forandringsløp og gir hjelp til å utvikle et helhetlig godt måltidstilbud.    

De danske erfaringene tilsier at når mer mat lages fra bunnen og med 

større bevissthet om å unngå matsvinn, er det ikke nødvendigvis økte 

matbudsjetter som trengs for å gjennomføre et kvalitetsmessig løft.  

 Gårdsbesøk til Stiftelsen Helgeseter, som driver økologisk dyrehold og har 

også ett lite bakeri. 

 Kurs om plantebasert matlaging i regi av Findus 

 Varemessen på Lillestrøm 

Kurs og inspirasjonsdagene bidro til å vekke kokkenes interesse og økte samtidig 

kunnskapen om økologisk mat og produksjon. 

 Husk at arbeidet med det økologiske ikke må introduseres som en ekstra 

belastning i en allerede hektisk hverdag. Investering i tid og ressurser på dette 

punktet er den viktigste i prosessen. Over tid vil den betale seg. 
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6.2.1Rutiner og oversikt 
 

Gode rutiner for bestilling, leveranse, tilberedning og servering av mat bidrar også 

til å redusere unødig ressursbruk. 

Sørg for å ha god oversikt over og lett tilgang til relevant informasjon rundt mat 

og bestilling, kontroll med råvarekvalitet, oppdatert oversikt over råvarepriser hos 

forskjellige produsenter/leverandører og overblikk over sesongens varer.  

Bruk plankjøp! 

De økologiske råvarene koster mer, men den økonomiske forskjell på en 

matservering behøver ikke å bli så stor, hvis du: 

 Velger produkter etter årstiden/sesongen 

 Serverer mye grønnsaker og frukt og mindre kjøtt 

 Bruker lite ferdigprodukter 

 Ikke kaster mat 

Disse råd er samtidig i tråd med det offentliges råd om sunt kosthold! 

6.2.2 Nye menyer 
 

I omleggingsprosessen ble det også jobbet med endringer på menyene, hvor den 

største endringen var å gå fra å være klassiske seks ukers menyer til 3 ukers 

menyer. I de nye menyene ble det tatt hensyn til sesong, årstid, plantebasert mat 

og økt andel av fisk som er i tråd med planen om mere bærekraftig kosthold. 

Menyene ble satt opp med fire årstider, en vårmeny, sommermeny, høstmeny og 

vintermeny. Det er også tatt høyde for høytider i menyen og vil da være egne 

menyer for jul, påske og pinse. 

Tradisjonsmaten skal fremdeles være intakt og våre pasienter skal kjenne igjen 

våre retter. 

 For å minimere varelager, ble menyene også lagt opp til «gjenbruk» som ett 

eksempel kan kjøpe inn økologisk storfe bog, som kan brukes til sosekjøtt, bog 

stek, fersk kjøtt, surstek, stroganoff, så selv med en reduksjon fra 6 til 3 ukers 

meny kan variere med forskjellige retter men bruke samme råvare. 

Menyene ble også sendt til avdelingene som ukes meny men som da ble delt opp i 

dagens meny med historiefortelling som miljøpersonalet kunne bruke som en del i 

måltidsøyeblikket. Se vedlegg 
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6.2.3 Matsvinn og klimagassutslipp 

 

Det ble fra 6. januar til 31. januar 2020 målt matsvinn på våre fire avdelinger og 

fra produksjon på kjøkkenet. Denne målingen viste at vi hadde ett matsvinn totalt 

på 220 kg. Det viste også at det store matsvinnet var høyest på avdelingene. Det 

ble samtidig som vi hadde målinger på matsvinn utarbeidet «snakketavle» hvor 

avdelingene kunne føre på om det var poteter, hoved råvare, brød, pålegg eller 

annet som ble kastet mest av. Det viste seg at hovedvekten av matsvinn var 

brødmat og deretter poteter som ble kastet. 

Etter første måling i januar har vi hatt fokus på å gi rett mengde mat til 

avdelingene. kjøkkenet har også utarbeidet en mal som er i tråd med 

anbefalingene til helsedirektoratet sine anbefalinger på mengde mat pr. pasient. Se 

vedlegg. Det har også mye å si at kommunikasjonen mellom kjøkken og avdeling 

fungerer, slik at endringer på pasienttall kommer kjøkkenet i hende. 

Samtidig har vi hatt ett økt fokus på brød, der vi har pakket rundstykker tilpasset 

avdelingene (6 stk pr. pose) som før ble pakket med 10 stk. Vi deler også brød slik 

at de har valg mellom hele og halve brød fra frys. 

Så ny måling ble gjennomført i august måned og med de tiltakene som visst over 

har vi klart å redusere matsvinnet fra 220 kg til 135 kg som er en nedgang på 

38,64% i perioden. 

Klimagassutslipp har vi også jobbet med på Olaviken, hvor vi endret fra ukentlige 

hentinger av restavfall til estimert 7 hentinger pr. år. For at vi skulle få dette til var 

det nødvending å endre fra vanlige containere til komprimator container. For 2020 

vil tiltakets effekt av klimagassutslipp reduksjon gå fra 2,8 tonn til 1,6 tonn som er 

en nedgang på 42,83% sammenlignet med 2019. Se vedlegg 
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7. Økonomi 
 

Prosjektet krever ressurser utover det NKS Olaviken har satt av til kjøkkenet som 

produserer maten. Den viktigste faktoren i prosjektet er å sette av tid til å utvikle 

menyer/retter, gi ansatte muligheten til å heve eget kunnskapsnivå og 

ferdighetsnivå. 

Nye rutiner må utvikles av de som kjenner virksomhetene best, altså de ansatte. 

For å få tid til å gjøre dette, må det settes inn ekstra mannskap for å holde den 

daglige driften i gang. 

I tillegg må Kjøkkenet hente inn ressurser som har god kunnskap om temaet, som 

kan inspirere og veilede i riktig retning.  

Prosjektet skal, når det er gjennomført, ikke føre til endringer i bemanning eller 

særlige økte driftsutgifter. 

Får å kunne klare vår målsetting om valørmerke i sølv, kunne vi ikke ta hensyn til 

det økonomiske aspektet ved valg i forhold til innkjøp.  

 

2021 vil jo eventuelt vise oss om det går å kunne snu kostnadene på varekjøp.  

Kan jo nevnes at vi har nå har endret økologisk Norvegia fra 500g med kilo pris 

på 143, 64, hvor avdelingene måtte bruke ostehøvel, til 550g skivet økologisk 

Norvegia som har en kilopris på kr 104,14. I forhold til kjøp gjort i 2020, vil 

denne varelinjen ha en besparelse på kr 14 300 pr. år i forhold til kjøp gjort i 

2020. Samtidig som vi også får redusert matsvinn på osten. 

Så her er det for å jobbe målrettet gjennom varelinjer for å finne alternative 

økologiske produkter til lavere priser. 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

8. Debio godkjenning  
 

For å markedsføre seg som økologisk storkjøkken må kjøkkenet være godkjent av 

Debio. Under den årlige revisjonen går representanter fra Debio blant annet 

gjennom menyer, innkjøpslister og sjekker lageret. 

I oktober 2020 kunne derfor NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus på Askøy 

erklære seg som det første sykehus i Norge som har mottatt Debios 

serveringsmerket i sølv. Se vedlegg, Sølv merket betyr at minimum 50 prosent av 

innkjøpssummen til mat består av økologiske produkter. 
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