
Tisdag 14 september livesändning kl. 09:00-15:30 

Välkommen att delta på vår direktsända heldag för dig inom offentliga måltidsverksamheter. Detta är ett

urval specifikt anpassat till dig som arbetar med måltider för äldre. Sändningen kommer kryddas med

spännande reportage från verkligheten och ledas av den kunniga matprofilen Ulrika Brydling. Missa

inte heller vår kunskapsbuffé med inspelade föreläsningar. 

Att förebygga undernäring – vår tids stora folkhälsoutmaning kl. 13-14 
Föreläsning om att förebygga undernäring hos äldre med Per Simonsson,

Livsmedelsakademin/Nollvisionen för undernäring hos äldre; Josephine Garpsäter, Senior Alert och

Lena Martin, Socialstyrelsen.

Följt av ett samtal om de möjligheter och det ansvar vi har att förebygga undernäringen och dess

följder. Samtalet modereras av Cecilia Svanberg. Deltagare i panelsamtalet är Cecilia Sassa Corin,

Hushållningssällskapet; Janina Blomberg, ÄTUP AB; Ellen Hugosson, Kävlinge kommun och Malin

Ljung, Enskede/Årsta/Vantör SDF m.fl. 

Kunskapsbuffé - titta när du vill 

ÄT UP- Digitalt kunskapslyft för starkare seniorer och prevention av undernäring 

Föreläsare: Janina Blomberg 
ÄTUP är en startup med visionen att alla äldre i Sverige ska få en bra livskvalitet där undernäring och

dess konsekvenser ska minimeras. Lösningen är ÄTUP-metoden. Janina Blomberg, en av ÄTUP´s

grundare, kommer presentera varför de startat med digitala utbildningar, EdTech´s plats i den moderna

vården samt varför det är viktigt med ett kunskapslyft till både senioren själv, anhöriga och alla de som

arbetar nära och med seniorer för att lyckas förebygga undernäring.

Nollvisionen för undernäring hos äldre -svårt men nåbart
Föreläsare: Per Simonsson, Ellen Hugosson och Malin Ljung
Livsmedelsakademin delar med sig av erfarenheter och presenterar resultat från arbetet att nå en

Nollvision för undernäring hos äldre. Livsmedelsakademin driver Nollvisionen tillsammans med 12

partner från kommuner, myndigheter, privata företag och akademin. 

Kävlinge kommun och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm stad fungerar som

innovationsmiljöer. 

Matglädje och aptit på äldre dar med appen MatFröjd och boken Ett Gott Liv
Föreläsare: Cecilia Sassa Corin 
Appen MatFröjd vill ge matlust på äldre dar och innehåller läckra recept som presenteras med härliga

matbilder och enkla beredningstexter, allt för att inspirera till nyfikenhet och lust när det gäller att

planera och skapa måltider eller när man är sugen på något gott. Både appen, men även boken Ett Gott

Liv som bygger på recepten i appen men som också, innehåller fakta är en inspirationskälla framför allt

för seniorer men också för anhöriga, volontärer och hemtjänstpersonal.

Läs mer om hur du anmäler dig till direktsändningen och kunskapsbuffén

på www.matsmaland.se
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