
Tabel 1. Eksempel på én uges mad og måltider i døgnkassen

Morgenmad
(29% af dagskost)

Tre varme retter (pandekage, omelet, øllebrød med fløde)
Fire kolde retter (havregryn m/sødmælk, yoghurt, brød m/smør, ost, syltetøj og juice)

Frokost
(18% af dagskost)

Syv varme hovedretter (tre x suppe, frikadeller, skiver af svinekød, oksekød og kylling, sovs, 
kogte kartofler og kartoffelmos, ris og syltede agurker)

Aftensmad
(13% af dagskost)

Fire x smørrebrød (med smør, ost, pålæg og surt)
Tre varme retter (to x suppe, tartelet)

Mellemmåltider
(40% af dagskost)

Syv proteindrikke med forskellige smag (blåbær, hindbær og citron/vanilje)
Syv søde desserter (to x budding, tiramisu, to x syltet frugt og to x frugtgrød med fløde)
Fem salte retter (suppe, tærte, kyllingesalat, ost med salte kiks og flæskesvær)
To søde retter (to x kage)
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Kommune

”De Gode Madkasser” er en nytænkning af madservice som et 
midlertidigt rehabiliterings- og/eller genoptræningsredskab til 
ældre borgere i eget hjem. Det er kasser med mad, der bidra-
ger til øget indtag af energi og protein, og dette medfører for 
borgeren bedre funktionsevne og formodentlig også en øget 
livsglæde, større engagement og deltagelse i madlavning i 
eget køkken. 

Hvorfor nytænke madservice?
Mad og en god ernæringsstilstand er afgørende for menneskers livs-
kvalitet og funktionsevne. For ældre mennesker er det en udfordring, 

idet mange ikke spiser nok og ikke spiser rigtigt. Det kan betyde, at 
den ældre har mindre at stå imod med efter en hospitalsindlæggelse 
og derved også har mindre energi og styrke til at fungere i hverdagen. 
Uden den rette ernæring risikerer ældre at komme ind i en ond spiral: 
De spiser for lidt eller forkert, taber sig og får mindre lyst og evne til at 
spise og blive genoptrænede. En del ældre mennesker bliver undervejs 
indlagt på hospital og sidenhen genindlagt. Ved at nytænke tilgangen 
til madservice til ældre er ønsket at vende denne onde spiral til en god 
spiral, så maden bliver det positive løft, de ældre har behov for. 

Hvad er De gode Madkasser? 
”De Gode Madkasser” var et forskningsprojekt, der via madservice 
havde til formål at forbedre ernæringstilstand og dermed genvinde 
eller forberede funktionsevne og livskvalitet hos ældre mennesker i 
eget hjem. Projektet blev støttet af en pulje under Ældre- og Sund-
hedsministeriet. Et randomiseret kontrolleret design blev anvendt til 
vurdering af effekten af tre madkasser over en periode på otte uger. 
De tre deltagende kommuner testede hver én af de tre madkasser. 
Hver madkasse havde sit særlige fokus:

Døgnkassen i Vallensbæk Kommune: Døgnkassen var en madkas-
se til svage ældre mennesker, der kom hjem efter en indlæggelse på 
en hospitalsafdeling – ofte til et tomt køleskab. Maden var sammen-
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sat efter principperne for kost til småtspisende med et energitrin 
på 9 MJ og havde fokus på at styrke den ældres ernæringstilstand. 
Døgnkassen bestod af seks daglige måltider: tre hovedmåltider og 
tre mellemmåltider. Et eksempel på indholdet for én uges levering 
fremgår af tabel 1. 

Omfanget af én uges levering til den ældre modtager ses i figur 1.

Genoptræningskassen i Albertslund Kommune: Genoptræ-
ningskassen var en madkasse til ældre mennesker, der var henvist til 
genoptræning via Sundhedslovens paragraf 140 eller Servicelovens 
paragraf 86. stk. 1. Disse ældre modtog i forbindelse med et genop-
træningsforløb proteinrige måltider for at understøtte deres træning 
og genopbygge deres muskelmasse. Kassen bestod af tre daglige 
proteinholdige mellemmåltider som ugentligt udgjorde syv salte retter, 
syv søde retter og syv proteindrikke. Mellemmåltiderne var de samme 
som i døgnkassen, tabel 1, og kan ses i figur 2.

Figur 1. Døgnkassens mulige 
måltider leveret til borger i 
Vallensbæk

Figur 2. Genoptræningens mulige mellemmåltider leveret til borger i Albertslund  

Læs mere
Artiklen er baseret på resultater præsenteret i et inspirationska-
talog, der kan findes her: https://www.ucviden.dk/da/publicati-
ons/implementeringskatalog-de-gode-madkasser.
Baggrunden for projektet, herunder en oversigt over litteratur 
på området, kan findes i Perspektivs temanummer om ældre 
og ernæring på linket: 
https://perspektiv.nu/da/artikler/artikler-efter-kategori/ernae-
ring-til-underernaerede-aeldre-mennesker-nytter.aspx) 
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Boks 1: Hvem var involveret i projektet?
Fem partnere var involveret i projektet: Albertslund Kommune, Vallensbæk Kommune og Silkeborg Kommune, hvor de tre måltidskasser 
blev afprøvet, Det Danske Madhus, som bistod med udviklingen af måltider og leveringen af måltidskasserne samt Københavns Professi-
onshøjskole, som fulgte projektet og bistod med videnskabelig analyse og dokumentation af resultaterne.

Rehabiliteringskassen i Silkeborg Kommune: Rehabiliterings-
kassen var en madkasse til ældre mennesker, som var visiteret efter 
Servicelovens paragraf 83 a. Mange af de ældre havde vanskeligt ved 
selv at lave mad eller havde begrænset tiltro til egne madlavningsev-
ner. Kassen bestod i praksis af fire kasser, som hver især indeholdt tre 
ingredienser: 1. Æg, tomat og purløg (figur 3), 2. Gulerødder, spidskål 
og æble, 3. Chokolade, æbler og piskefløde, og 4. Appelsin, rødkål 
og mandler. Til hver kasse fulgte opskrifter med forskellig svær-
hedsgrad (figur 4). Opskriften blev valgt på baggrund af den ældres 
funktionsniveau og motivation. En rehabiliteringsmedarbejder fra 
kommunen hjalp den ældre med at tilberede maden og bidrog derved 
med at styrke de ældres lyst til madlavning og hjalp dem med at finde 
strategier til at blive mere selvhjulpne i madlavningen.

Maden i døgnkassen og genoptræningskassen var baseret på traditio-
nel dansk kost, og retterne blev udvalgt af Det Danske Madhus ud fra 
hvilke retter, der erfaringsmæssigt var mest populære. Måltidskasser-
nes indhold og sammensætning var udviklet i et samarbejde mellem 
Det Danske Madhus, ernæringseksperter fra Københavns Professi-
onshøjskole med speciale i ældreernæring samt ældre borgere, som 
deltog i et smagspanel. Madkasserne blev leveret til borgeren to 
gange ugentligt.

Hvem deltog i projektet?
Der blev inkluderet i alt 76 borgere til interventionen; 49 blev rando-
miseret til interventionsgruppen og 27 til kontrolgruppen. Borgerne 
havde i gennemsnit en alder på 79 år, en vægt og højde på hhv. 72 
kg og 167 cm, hvilket gav et gennemsnitligt Body Mass Indeks (BMI) 
på 25. Borgerne havde et gennemsnitligt energiindtag på 7.225 kJ 
med en energiprocentfordeling (E%) på 15E%, 36E% og 45E% for 
hhv. protein, fedt og kulhydrat. Der fandtes ingen signifikante forskel-
le mellem interventionsgruppen og kontrolgruppen, før interventio-
nen påbegyndtes.

Hvad viste projektet?
På trods af vanskeligheder med rekruttering og det faktum, at det 
ønskede antal deltagere ikke blev inkluderet indenfor den givne pro-
jektperiode, blev der fundet mange spændende resultater. 
Størstedelen af de ældre, der modtog døgnkassen, fik dækket deres 
energibehov og deres proteinbehov. Dette kunne ikke påvises i en 
reduktion i genindlæggelser, som var det primære formål, men det 
forventedes, at såfremt den ældre fik dækket sit næringsbehov, ville 
det have en positiv indvirkning på genindlæggelsesgrad. Mange ældre 
havde en ensformig kost med et begrænset næringsindhold ved 
opstarten af projektet. I løbet af de otte uger indtog de småtspisende 
ældre en mere varieret kost, der samtidig var bedre tilpasset deres 
ernæringsbehov.

Desuden oplyste både de ældre og pårørende til de medarbejdere, 
som deltog i projektet, at døgnkassen og den vejledning, der fulgte 
med fra kommunens sundhedskonsulenter, var en uvurderlig hjælp. 
De pårørende mente således, at det var det, der forhindrede den æl-
dre i endnu en hospitalsindlæggelse og gav dem livsenergien tilbage. 
Mere end halvdelen af de ældre, der modtog genoptræningskassen, 
fik dækket deres behov for protein. Det var det primære formål med 
denne madkasse, og det var derfor gavnligt for de ældre at få hjælp 
til at fokusere mere på ernæring og indtag af proteinrig mad. En stor 
del af deltagerne i projektet fik desuden en forbedret fysisk funktions-
evne som følge af deres deltagelse. Det viser, at ældre, der skal i gang 
med genoptræning, kan have stor glæde af at modtage en genop-
træningskasse samtidig.

De ældre mennesker var meget glade og taknemmelige for mellem-
måltiderne. At få leveret mellemmåltider og proteintilskud til døren 
gjorde det lettere for de ældre at spise ernæringsrige mellemmåltider.
Rehabiliteringskassen kunne ikke påvise en forbedret livskvalitet 
hos de ældre mennesker, der modtog kassen, hvilket ellers var det 

Figur 3. Rehabiliteringsmadkasse 1. Æg, tomat og purløg 
leveret til borger i Silkeborg
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Boks 2: Citater fra projekt De gode madkasser
”Jeg er ret sikker på, at hvis min mor ikke var kommet med i projektet, havde vi ikke haft hende i dag.” Anita, datter af Ingelise (Vallens-
bæk Kommune)
”Jeg anede ikke, hvor meget ernæring betød for min mors helbredelse. Jeg lærte så meget gennem projektet. Fx at det er en god idé at 
stille små ting frem på bordet – som flæskesvær – for at lokke min mor til at spise igen.” Anita, datter af Ingelise (Vallensbæk Kommune)
”Lige da jeg var kommet hjem fra hospitalet, ville jeg intet. Jeg orkede ikke at spise. Men maden fra døgnkassen gav mig stille og roligt lyst 
til at spise igen.” Ingelise (Vallensbæk Kommune)

”Når man er alene, springer man over, hvor gærdet er lavest.” Bonnie (Albertslund Kommune)
”Jeg synes, det var superlækkert med kassen. Det var let lige at spise.” Bonnie (Albertslund Kommune)

”Jeg kunne godt tænke mig at begynde at lave min egen aftensmad nu.” Erik (Silkeborg Kommune)
”Madlavning er ikke lige mig, men vi hjalp jo hinanden. Og det var hyggeligt med selskab.” Birthe (Silkeborg Kommune)
”Jeg plejede at elske at lave mad til familien. Men nu ved jeg slet ikke, hvor mine køkkenting er.” Sonja (Silkeborg Kommune)

primære formål. Men omkring halvdelen af de ældre, der deltog i pro-
jektet, oplevede, at de fik mere madrelateret livskvalitet ved at træne 
mestring i forbindelse med madlavning. Tages rehabiliteringsmedar-
bejdernes observationer med i betragtning, er det tydeligt, at mange 
ældre deltagere i projektet satte stor pris på atter at lave og tilberede 
deres egen mad. 

De ældre deltagere udtalte desuden, at det sociale samvær med en 
rehabiliteringsmedarbejder omkring madlavningen gav stor værdi. Det 
at skulle stå alene i køkkenet og kun lave mad til sig selv var blevet 
svært for dem. De ældre oplevede samværet i køkkenet med en reha-

biliteringsmedarbejder som en positiv og nærværende stund og gav 
dem lysten og motivationen til selv at lave mad igen. Nogle deltagere 
- særligt mænd - fik gennem projektet ny viden om madlavning og 
blev inspirerede til at lave mad, som de ikke tidligere havde prøvet.
Alt i alt vurderes ”De Gode Madkasser” at have et potentiale til at 
forbedre indtag af energi og protein samt funktionsevne og formo-
dentlig også give en øget livsglæde, større engagement og deltagelse 
i madlavning i eget køkken. Desuden gav de ældre udtryk for stor 
taknemmelighed over at modtage en madkasse og oplevede generelt, 
at det kulinariske indhold var godt og mængderne passende.

Figur 4. Foto af de syv opskrifter 
fra Rehabiliteringsmadkasse 1. Æg, 
tomat og purløg.

Boks 3: Link til film om de tre madkasser

Albertslund: https://vimeo.com/395698489/a8e3d20c8b
Silkeborg: https://vimeo.com/395698830/80c4d2b5a3
Vallensbæk: https://vimeo.com/395698671/7b09afb947

Kogt æg Spejlæg Røræg

Æggemad Æggekage Pandekage Mayonnaise
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