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1.  INTRODUKSJON OG OPPSUMMERING AV SØKNAD 
 
I dette prosjektet går tre forskningsinstitusjoner i Rogaland, Universitetet i Stavanger ved Norsk 
Hotellhøgskole, Nofima og Regionalt Odontologisk Kompetansesenter - Tannhelse Rogaland, 
sammen om å utvikle et overordnet, tverrfaglig prosjekt rettet mot eldre og mat. Fra hver 
partners utgangspunkt – forbrukeratferd, naturvitenskap og helse - vil vi sammen i sette 
søkelys på sentrale spørsmål rundt eldre og mat. Som det vises til i den faglige bakgrunnen 
for søknaden (side 3), kommer Norge til å se en kraftig økning i andelen eldre i årene framover, 
populært kalt «eldrebølgen», og disse demografiske endringene kan føre til store utfordringer 
for samfunnet, den norske velferdsmodellen og enkeltmennesker.  
 
Dette prosjektet vil sette søkelys på og generere kunnskap om matens rolle i denne 
sammenhengen. I dag har vi en høy andel underernæring blant eldre i Norge, både i 
institusjoner og blant hjemmeboende. Dette er kostbart for samfunnet, fordi dårlig 
ernæringsstatus fører til dårlig almenntilstand og økt fare for sykdom. Det er derfor på tide å 
sette kosthold for eldre på dagsordenen, og understreke viktigheten av godt kosthold for eldre 
både for forebygging og behandling av sykdom. Forskning viser at eldre har andre 
næringsbehov enn befolkningen ellers, og denne befolkningsgruppen har derfor behov 
tilpassede matprodukter eller måltidsløsninger for å kunne opprettholde god helse.  
 
Målet med dette prosjektet er å generere kunnskap om eldre som forbrukergruppe, og finne 
svar på hvordan produkter og kommunikasjon mot eldre skal utformes slik at eldre får dekket 
sine næringsbehov. Prosjektet vil også kartlegge oral helsetilstand hos eldre på institusjon, 
siden dette per i dag representerer et kunnskapshull. Oral helse påvirker direkte 
ernæringsstatus og almenntilstand. Dette vil gi partnerne i prosjektet og samfunnet for øvrig 
solid, tverrfaglig kunnskap innen temaet eldre og mat, slik at Norge kan møte «eldrebølgen» 
forberedt i årene som kommer. Prosjektet vil således være med på å løse en 
samfunnsutfordring, i tillegg til å bygge kompetanse for framtiden hos Universitetet i Stavanger 
og hos de andre prosjektpartnerne.  
 
Universitetet i Stavanger ved Norsk Hotellhøgskole søker Universitetsfondet om finansiering 
til én stipendiatstilling over 3 år, med et søknadsbeløp på 3,3 millioner kroner, til 
toppfinansiering av samarbeidsprosjektet som skisseres i dette dokumentet. Totalrammen for 
samarbeidsprosjektet er estimert til 11 millioner kroner over 3 år.  
 
Dette dokumentet er videre bygd opp av en presentasjon av prosjektpartnerne (neste side), 
fulgt av en utfyllende begrunnelse om bakgrunnen for satsningen og hvorfor prosjektet og 
samarbeidet er viktig i en større samfunnsmessig sammenheng (side 3). Videre blir 
prosjektbeskrivelse og problemstillinger presentert (side 6), før søknadsbeløp og finansiering 
av prosjektet blir beskrevet ytterligere (side 7). Dokumentet avsluttes med en redegjørelse for 
nytteverdien av prosjektet for Norsk Hotellhøgskole og Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
ved Universitetet i Stavanger (side 8). 
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2.  PROSJEKTPARTNERE 
 
2.1  UNIVERSITETET I STAVANGER V/ NORSK HOTELLHØGSKOLE 
Norsk Hotellhøgskole (NHS) ved Universitetet i Stavanger har blant annet solide 
forskningsmiljøer på markedsforskning og forbrukeratferd, herunder også ernæring og 
forbrukeratferd. Miljøet har de senere årene vært med i flere forskningsprosjekter rettet både 
mot matkonsum i ulike alderssegmenter (barn, unge, eldre) samt helt konkret også prosjekter 
innen institusjonsmat. Den aktuelle fagstaben på NHS har kompetanse som strekker seg fra 
forbrukerpsykologi og atferdsdesign på den ene siden, via måltidsopplevelser og 
måltidsvurderinger, til klinisk kompetanse innen ernæring på den andre. Også personale med 
tidligere klinisk erfaring innen ernæringsproblematikk kan dras inn i prosjektet om ønskelig. 
Ved NHS/UiS er det et allerede opparbeidet stipendiatmiljø som jobber med mat og 
ernæringsrelaterte problemstillinger, og som prosjektet vil dra på i arbeidet med de tre 
delprosjektene beskrevet i dette dokumentet. I tillegg har miljøet ekspertise og stipendiater 
som jobber med atferdsdesign innen matvarerelaterte situasjoner, som prosjektet kan 
samarbeide med. UiS samarbeider også med flere kommuner i regionen, herunder også på 
prosjekter relatert til institusjonsmat, og det er naturlig at dette prosjektet også vil inkludere 
partnere herfra. 
 
2.2  NOFIMA 
Nofima er Nord-Europas, største næringsrettede forskningsinstitutt innen mat, akvakultur og 
fiskeindustri, og arbeider mellom annet med forskning på persontilpassing av mat fra et 
naturvitenskaplig ståsted. Nofima har persontilpassing av mat som et strategisk 
satsningsområde fra 2018 til 2020. I dette arbeidet tilegner instituttet seg kunnskap om 
hvordan mat og næringsmidler skal tilpasses for å dekke behovene til utvalgte 
befolkningsgrupper, slik som grupper som trenger proteinberiking, konsistenstilpassing eller 
energitilpassing av kosten. Mer konkret arbeider instituttet med relevant kunnskap i hele 
næringskjeden fra ingrediens til produkt, med fokus på prosess, analyse og karakterisering. 
Det forskes også på sensorisk oppfattelse av produkter og forbrukerinnsikt, in vitro 
fordøyelsesmodeller, i tillegg til proteinkilder og proteinutnyttelse av restråstoff. Nofima 
arbeider tett med industrien når det gjelder produktutvikling. Interessen for persontilpassing av 
mat har vært økende de senere år, og er en sterk trend i det internasjonale markedet.  
 
Nofima har etablert samarbeid med flere partnere som involveres i dette prosjektet. Center for 
Multisensory Marketing (CMM) ved BI (Oslo) representert ved Assistant Professor Carlos 
Velasco vil bidra i prosjektet med kunnskap om hvordan multisensoriske prosesser påvirker 
forbrukeratferd. Norgesgruppen er en av Norges største mataktører, og eier blant annet 
dagligvarekjedene Kiwi, Meny, Spar og Joker, samt grossisten Asko, og har i tillegg en rekke 
egne merkevarer. Norgesgruppen vil i prosjektet bidra med egeninnsats i form av innspill til 
design av forsøk og bistand i gjennomføring av forbrukerforsøk. Nofima har også et veletablert 
samarbeid med flere kommuner i Rogaland innen matservering i institusjon.  
 
2.3  REGIONALT ODONTOLOGISK KOMPETANSESENTER – Tannhelse Rogaland (ROK-
Rog) 
Kompetansesenteret til Tannhelse Rogaland er relativt sett en ny og liten forsknings-
institusjon, som skal drive praksisnær forskning for tannhelsetjenesten. ROK-Rog har to 
satsingsområder: klinisk odontologisk forskning som skal sikre kunnskapsbasert praksis i 
tannhelsetjenesten og oral folkehelseforskning med fokus på å forebygge oral sykdom og 
skade for utsatte grupper og befolkningen for øvrig. ROK-Rog samarbeider allerede med 
sterke fagmiljøer knyttet til eldremedisin (SESAM ved Stavanger Universitetssjukehus), 
utvikling av helse- og omsorgstjenester (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i 
Rogaland), og helseteknologi (helseteknologinettverket ved UiS og det helsevitenskapelige 
fakultet ved UiS) på et innovasjonsprosjekt om oral helse i sykehjem. ROK-Rog er et 
fylkeskommunalt organ.  
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3.  FAGLIG BAKGRUNN FOR SATSNINGEN 
  
Norge kommer til å se en økning i andelen eldre (definert som personer over 67 år) i 
befolkningen i årene som kommer, på grunn av store barnekull etter annen verdenskrig, økt 
levealder og arbeidsinnvandring (Tønnesen, Leknes et al. 2016). I dag er rundt 600 000 
personer i den norske befolkningen over 70 år, som tilsvarer en andel på 11%. 
Middelsestimater for framskrivninger gjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at dette i tiden 
fram mot 2060 vil øke til 1,55 millioner mennesker, eller 19 % av befolkningen. Det er spesielt 
de øverste aldersgruppene SSB mener at kommer til å øke i framtiden, og en gjennomsnittlig 
økt levealder på 7 år for menn og 5 år for kvinner er forventet fram mot 2060, sammenlignet 
med i dag (Syse, Pham et al. 2016). Det er foreløpig usikkert hvordan økt levealder vil påvirke 
sykeligheten, og om økt levealder vil føre til utsatt sykelighet, komprimert sykelighet eller 
forlenget sykelighet. NAV estimerer at de økte årlige kostnadene forbundet med «eldrebølgen» 
ligger i størrelsesordenen 20 til 90 milliarder kroner til trygd og andre ytelser i 2060 
sammenlignet med i dag (Dahl and Flatabø 2018). Mens en i 1950 hadde 7 yrkesaktive per 
pensjonist er dette tallet for 2015 redusert til rundt 4, et tall som etter prognosene vil synke 
ytterligere til under 3 i 2040 (Mamre and Sivam 2015). I tillegg er det forventet at avkastningene 
fra Statens pensjonsfond utland vil avta i årene framover (Det kongelige finansdepartement 
2017). 
 
Det er videre estimert at behovet for plasser i pleie- og omsorgssektoren vil øke fram mot 2060, 
som en konsekvens av økningen i andel eldre. Det er i dag rundt 40 000 sykehjemsplasser i 
Norge, og behovet er estimert doblet i tidsperioden 2020 til 2040 (Civita 2013). Dette tilsvarer 
en kostnadsøkning på over 35 milliarder kroner. I årene framover vil derfor inntekter fra skatter 
og pensjonsfondet avta, mens pensjonsutgifter og helse- og pleieutgifter øker. Konklusjonen 
er at en høyere andel eldre i framtiden er nødt til å bo og klare seg hjemme, hvis kostnadene 
i pleie- og omsorgssektoren ikke skal eskalere. Hvis antallet sykehjemsplasser holdes 
konstant, er det derfor kun de aller sykeste som i framtiden vil få plass på institusjon. For at 
dette skal være realistisk er det behov for nye løsninger og tjenester, i tillegg til at de 
hjemmeboende eldre i større grad enn i dag må kjøpe tjenester og produkter for egen økonomi.  
 
I denne sammenhengen er det derfor viktig å avdekke hva som i realiteten skal til for at eldre 
skal klare å bo hjemme lenger og ved god helse i årene som kommer. Ny velferdsteknologi vil 
være viktig i en slik utvikling, men i tillegg vil det være avgjørende at det settes fokus på matens 
rolle i opprettholdelse av god allmenntilstand. Det er i Norge i dag underkommunisert at eldre 
har andre matbehov enn befolkningen ellers, og målgruppen selv har lite kunnskap om matens 
viktighet for helse og forebygging for en god alderdom. For at flere eldre skal kunne bo 
hjemme, og for at de som bor på institusjon skal være selvhjulpne til mest mulig, er både 
ernæringstilstand og oral helse helt sentralt. Dette prosjektet tar sikte på å generere kunnskap 
innen tre overordnede spørsmål i denne sammenheng: 
 

1) Hvordan kan vi best sørge for at hjemmeboende eldre spiser både nok og riktig? 
2) Hvordan oppnår vi det samme for eldre som på grunn av dårligere allmenntilstand bor 

på institusjon? 
3) Hvordan kan vi besørge en oral helsetilstand hos begge grupper som ikke hemmer 

evnen til å ha et hensiktsmessig kosthold? 

 
3.1  ELDRE OG DERES UTFORDRINGER KNYTTET TIL MAT 
Matutfordringene hos eldre er sammensatte. Gruppen «eldre» kan inkludere to til tre 
generasjoner, og det er også en svært heterogen gruppe når det gjelder mat- og 
næringsbehov. Noen spesialbehov innen mat har derimot mange eldre til felles. For det første 
har eldre et økt behov for proteiner i kosten, fordi muskeltap (sarkopeni) er en naturlig del av 
aldringsprosessen. Normalbehovet til vokse ligger på 0,8-1 gram protein per kilo kroppsvekt 
per dag (Helsedirektoratet 2012 (red 2016)), men øker til 1-1,2 gram protein per kilo kroppsvekt 
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per dag for eldre (Deutz, Bauer et al. 2014). Proteinbehovet øker ytterligere ved sykdom, og 
mange eldre har flere diagnoser. Å få dekket proteinbehovet er også en utfordring siden det 
generelle energibehovet går ned. Proteinberiking av mat eller å endre spisemønster er derfor 
et nødvendig tiltak for å sikre at behovene dekkes. Det er kjent at forebygging for en god 
alderdom bør starte med et økt inntak av proteiner allerede fra rundt 50-års alder. Eldre har 
også et økt vitamin D-behov (Helsedirektoratet 2012 (red 2016)). 
 
Aldersrelaterte fysiologiske endringer gjør at mange eldre får utfordringer med tygge- og 
svelgevansker (dysfagi), på grunn av svekket muskulatur i munn, kjeve og svelg, eller på grunn 
av dårlig tannhelse. I Norge er omfanget av dysfagi hos eldre ikke undersøkt, men forskning 
fra USA tallfester utbredelsen til 40 % av befolkningen over 60 år (Ney, Weiss et al. 2009).  
Dette gir behov for konsistenstilpassing av mat, og siden mange også sliter med å spise 
normale porsjoner er det også behov for næringstilpassing av maten. Siden mange eldre i 
tillegg har svekket appetitt på grunn av nedsatt lukte- og/eller smakssans, sykdom, sosiale 
omveltninger i livet (flytting fra privatbolig til institusjon eller tap av livspartner), eller andre 
fysiologiske endringer som kan fører til nedsatt fordøyelse, er det en stor utfordring for mange 
å få dekket det daglige behovet for næring, proteiner og vitaminer. Spesialtilpassing av mat og 
en diversifisering av mattilbudet for eldre er derfor et nødvendig tiltak. Eldre har, på lik linje 
som andre deler av befolkningen, også behov for tilpassing av mat basert på ulike medisinske 
diagnoser, livssyn, samt allergier og intoleranser.  
 
Mat er et svært viktig ledd i behandling og forebygging av sykdom, noe som dessverre ikke 
har fått nødvendig fokus i Norge. Dette underbygges av at undersøkelser har funnet at opp 
mot 60 % av personer i norske institusjoner lider av underernæring eller er i risiko for 
underernæring (Guttormsen, Hensrud et al. 2010). En studie viste at 46 % av eldre som mottok 
hjemmesykepleie i Oslo og Bærum var underernærte eller i risikosonen (Sørbye 2003). At 
underernæring ikke bare fører til dårlige livskvalitet for enkeltmennesker, men også har store 
økonomiske konsekvenser for samfunnet er underkommunisert. Undernæring kan føre til 
forverrede sykdomstilstander, sinke helbredelsesprosesser, gjøre pasienten mer utsatt for 
infeksjoner, gi økt falltendens og nedsatt bevegelighet, øke faren for depresjon, gi økt fare ved 
kirurgiske inngrep og gi uspesifikke symptomer som kan mistolkes. Dette fører til flere 
liggedøgn på institusjon og økte kostnader til behandling.  
 
Behandling av underernæring er mat og næring, og forebyggingen består i å dekke de 
matbehovene den enkelte har. Persontilpassing av mat er derfor et svært viktig tiltak for å 
kunne møte «eldrebølgen» i årene framover. God ernæring for eldre, både som behandling, 
men ikke minst i forebygging, må derfor bli et eget satsningsområde. Det er fra statens side til 
nå ikke gjennomført kommunikasjonskampanjer mot denne målgruppen for å opplyse om de 
matrelaterte behovene denne gruppen har.  
 
I dag er det institusjonskjøkken som lager majoriteten av den spesialtilpassede maten til eldre. 
Det er derimot mange som ikke får dekket sine behov, siden spriket i behov er stort, 
kapasiteten til institusjonskjøkkenene begrenset og mange hjemmeboende også har behov 
som ikke dekkes. Det finnes heller ikke en nasjonal standard for matforsyning i institusjoner 
for elder, og et minimumstilbud er ikke beskrevet. Mattilbudet på institusjon varierer mye fra 
kommune til kommune, og hvor mye kommunene setter av i budsjettene til mat i institusjon 
varierer i stor grad. En undersøkelse foretatt av Forbrukerrådet i 2015 viste at kostøre til mat i 
institusjon varierte fra 42 til 167 kr (en variasjon på 397 %) mellom kommunene som svarte på 
undersøkelsen og som benyttet seg av kostøre-beregninger (Forbrukerrådet 2015). 
Produksjon av spesialtilpassede produkter krever spesialkompetanse om ernæring og 
matvitenskap (i form av kunnskap om prosessteknologi, ingrediensegenskaper, mattrygghet 
og mikrobiologi), og det kan ikke forventes at de ansatte ved hvert institusjonskjøkken besitter 
denne typen spesialkunnskap. Det er derfor nødvendig at industrien øker produksjonen av 
persontilpasset mat i framtiden, både for at tilbudet kan bli differensiert og tilrettelagt de ulike 
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matbehovene som finnes, men også siden hjemmeboende eldre vil stå for majoriteten av 
behovene.  
 
3.2  ELDRE OG DERES UTFORDRINGER KNYTTET TIL ORAL HELSE 
Mer enn 40 % av beboere i norske sykehjem har uakseptabel oral hygiene (Willumsen, Karlsen 
et al. 2012). Men på tross av at oral helse er viktig både for livskvalitet, verdighet, matinntak 
og generell helse (Walls and Steele 2004, van der Maarel-Wierink, Vanobbergen et al. 2013, 
Porter, Ntouva et al. 2015), har dette problemet fått lite oppmerksomhet. I en 
doktorgradsavhandling fra 2013 kommer det frem at oral helse var det mest neglisjerte 
området i norske sykehjem (Malmedal 2013).  
 
Ubehandlede orale plager kan få alvorlige konsekvenser. For eksempel er akkumulasjon av 
dentalt plakk knyttet til utvikling av blant annet aspirasjonspneumoni (Abe, Ishihara et al. 2006, 
Sjogren, Nilsson et al. 2008), en sykdom med høy dødelighet (DeLegge 2002). Bakterier fra 
munnhule kan spres via luftveier eller blodbanen, og eldre med redusert immunforsvar er 
spesielt utsatt. I tillegg rammes eldre mennesker ofte av kroniske sykdommer. Forskning har 
vist at det er sammenheng mellom periodontitt (tannløsningssykdom) og diabetes, iskemisk 
hjertesykdom og kronisk lungesykdom (Li, Kolltveit et al. 2000). Forebygging gjennom 
munnstell kan derfor bidra til å bedre den generelle helsen i sykehjem (van der Maarel-Wierink, 
Vanobbergen et al. 2013). I tillegg til slike konkrete sykdomseffekter av mangelfull oral 
helsetilstand, er det naturligvis også slik at evnen til å ta til seg hensiktsmessig ernæring 
påvirkes av vår orale helse. Maten skal tross alt passere gjennom munn og svelg, den skal 
bearbeides og tygges, og for eldre mennesker vil de utfordringer som er beskrevet ovenfor 
knyttet til mat kunne bli ytterligere forsterket dersom man også har dentale utfordringer. Det er 
derfor viktig at man vurderer et større bilde for å finne løsninger på ernæringsutfordringene 
blant eldre, og oral helse er en viktig del av dette bildet. 
 
På samme måte som for matservering, er det pleierne som ved mange sykehjem har ansvar 
for at daglig munnstell blir utført og registrert. Men det er stor variasjon mellom sykehjem i 
hvilken grad dette er fulgt opp (Malmedal 2013), til tross for at dette er lovpålagt. I en pilotstudie 
gjennomført av Tannhelse Rogaland oppgir 72 % av pleiepersonellet at de sjelden eller aldri 
fører munnstell i journal (preliminære data, des. 2017).	Registrering av stell er nødvendig for 
å kunne utarbeide tiltak i sykehjem for å bedre den orale. Dette inkluderer spesifikke tiltak for 
enkeltindivid, og generelle, overordnede tiltak på systemnivå. 
 
3.3  ELDRE FORBRUKERE: SEGMENTKJENNETEGN OG PÅVIRKNINGSMULIGHETER 
Mange norske innbyggere over 67 år identifiserer seg ikke med det å være «eldre», enten fordi 
de sosialt ikke ønsker å tilhøre gruppen, eller fordi de har god helse og dermed føler seg «ung 
og frisk». Et essensielt spørsmål i denne sammenhengen er hvordan denne forbrukergruppen 
kan tilegne seg matvaner og atferd, som er i samsvar med de behov de selv har? Eller sagt 
på en annen måte – hvordan kan eldre påvirkes og «læres opp» til å bedre ivareta sin egen 
orale helse og ernæringsstatus? 
 
Noe av svaret på disse spørsmålene er det grunn til å tro kan finnes gjennom systematiske 
studier og forsøk basert på det forbrukerforskere og atferdsdesignere kaller valgarkitektur. 
Hensikten med denne typen studier er å identifisere hva som er friksjonen, eller 
begrensningen, for atferdsendringer i en befolkningsgruppe, og deretter iverksette tiltak som 
først overkommer disse hindringene og deretter støtter den nye atferden inn i et etablert 
mønster. En rekke atferdsstyrende systemer vi omgås til daglig er utviklet basert på slik 
kunnskap, selv om forbrukeren ikke er klar over det. Ett eksempel er hvordan atferdsdesign er 
brukt til å forbedre hygienen på offentlige herretoaletter, som gjerne har vært relativt lite 
innbydende på grunn av søl. Atferdsdesignere reduserte dette problemet betraktelig ved å 
utstyret urinalene med et bilde av en flue nedi skålen, og appellerte dermed til menns trang til 
å sikte og treffe flua. Tilsvarende har en rekke produsenter av p-piller utstyrt forpakningen med 
28 tabletter, til tross for at man skal ta piller 21 av 28 dager i syklusen. Problemet med pakker 
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som inneholder 21 piller er at brukeren gjerne glemmer hvilken dag man tok den siste, og når 
man da skal begynne på igjen. Med 28 piller tar man medikamentet hver dag gjennom de fire 
ukene syklusen varer, og holder dermed kontroll på prosessen. De siste 7 pillene har ikke noen 
annen funksjon enn nettopp dette, og er derfor bare et placebopreparat uten virkestoffer. 
 
Dersom eldre, norske forbrukere skal tilegne seg vaner som forebygger både orale 
helseproblemer og underernæring, er det nødvendig å studere eksisterende atferd i ulike 
situasjoner, fordi det trolig er ulike tiltak som vil påvirke ulike brukergrupper. For det første er 
det ikke de samme atferdsmessige årsakene til redusert oral helse som til underernæring, selv 
om det ene påvirker det andre. Videre er eldre som bor hjemme og eldre på institusjon to helt 
forskjellige grupper som i forskjellig grad tar selvstendige matrelaterte valg. Det betyr at de 
også må studeres hver for seg i den unike konteksten atferden utføres. Derfra er prosjektets 
mål å bidra til økt forståelse for hva som fører til dårligere helsetilstand, og dermed også kunne 
motvirke dette. 
 
  
4.  PROSJEKTBESKRIVELSE OG MÅL 
 
Partnerne i prosjektet og norske industriaktører har et behov for å forstå eldre som 
forbrukergruppe, og trenger kunnskap om eldre i Norge for å kunne lage og tilby tilrettelagte 
produkter og løsninger som gir aksept i målgruppen. Eldre har fram til nå ikke vært en 
forbrukergruppe som har blitt viet mye oppmerksomhet i form av produktlanseringer eller 
forbrukerrelatert forskning, og fortsatt er dette en gruppe som ofte ikke blir sett på som et eget 
forbrukersegment. Framtidens eldre vil stille andre krav til tilrettelegging og trolig kjøpe flere 
tjenester privat enn før, noe som understreker behovet for denne typen kunnskap. 
 
Problemstillingene som reises i prosjektet er tverrfaglige, og kan derfor også best løses ved 
tverrfaglig samarbeid. Prosjektpartnerne ønsker derfor å koble sine respektive 
kunnskapsområder, naturvitenskap, forbrukeratferd og helse, for å kunne frambringe 
kunnskap om eldre og finne helhetlige løsninger for målgruppen. 
 
Prosjektet og samarbeidet mellom partene ønskes gjennomført som tre doktorgradsprosjekter, 
og arbeidet deles i to arbeidspakker med ulikt fokus, som beskrevet under. To stipendiater vil 
hovedsakelig arbeide med problemstillinger innen forbrukeratferd og atferdsdesign, og knyttes 
til Norsk Hotellhøgskole (UiS) og Nofima. Disse stipendiatene skal arbeide med 
problemstillinger relatert til forbrukeratferd og tilpasset måltidsservering innen arbeidspakke 1 
og 2 – én med fokus på hjemmeboende eldre og én fra et institusjonsperspektiv. Den tredje 
stipendiaten, tilknyttet Tannhelse Rogaland og NHS/UiS, vil arbeide med de oralmedisinske 
problemstillingene i arbeidspakke 2, og resultater fra dette arbeidet vil kobles mot de to andre 
doktorgradsløpene.  
 
4.1  ARBEIDSPAKKE 1: 
Overordnet kunnskap partnerne ønsker å tilegne seg i første del av prosjektet er hvilke faktorer 
som styrer forbrukeratferd hos eldre i dag, og hvilke faktorer som vil være styrende for matvalg 
hos eldre i tiden framover. Det er viktig at man tilegner seg kunnskap om hvordan man best 
kan tilby produkter og valgsituasjoner som er spesialtilpasset gruppen, for eksempel 
proteinberikede produkter, og konstruere valgsituasjoner som gir disse produktene aksept. Det 
er også relevant å undersøke om økt kunnskap hos målgruppen vil påvirke forbrukeraksept, 
dvs. å undersøke om eldre som får veiledning om for eksempel økt behov for proteiner, vil ha 
en større aksept for spesialtilpassede produkter, og aktivt søke slike tilpassede produkter.  
 
Denne prosjektretningen fordeles over to doktorgradsprosjekter, hvor ett prosjekt studerer 
tematikken fra perspektivet til hjemmeboende eldre (og deres pårørende) – det vil si med fokus 
på dagligvaremarkedet. Det andre doktorgradsprosjektet vil arbeide med det samme temaet, 
men fra et institusjonsperspektiv. Som beboer på institusjon er det ikke personen selv som tar 
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beslutningene om hvilke produkter som skal handles inn og konsumeres, og derfor er 
beslutningsrekkene for kjøp og forbrukeraksept annerledes. Hvordan skal man få inn produkter 
til institusjonsmarkedet, når fokuset på pris er sterkt og siden det er stor variasjon i hvor mye 
kommunene bruker på mat i institusjon?  
 
4.2  ARBEIDSPAKKE 2: 
Andre hoveddel av prosjektet vil fokusere på oral helse hos eldre og tilpasset måltidsservering 
for denne gruppen. Tall det refereres til i bakgrunnen viser at underernærte eldre både bor 
hjemme og på institusjon i Norge, og mange har utfordringer med fysiske plager i munn, kjeve 
eller svelg, som fører til utfordringer med å opprettholde et adekvat matinntak. Disse 
tilstandene, som dårlig tannhelse og/eller svekket muskulatur i kjeve og svelg, kan også føre 
til nedsatt appetitt og sosiale stigma. I denne arbeidspakken er det status og tiltak for eldre på 
institusjon som skal studeres. 
 
Stipendiaten tilknyttet Kompetansesenteret Tannhelse Rogaland vil gjøre longitudinelle målinger 
på symptomtrykk hos beboere i sykehjem, som vil gi oppfatninger på oral helse. Disse dataene 
vil kobles mot faktorer for matkonsum som KMI, appetitt, og matinntak. Det er viktig at de 
atferdsrelaterte designelementene som initieres virkelig har en effekt på den orale helsen, og 
derfor må det foretas målinger som kan påvise slike effekter over tid. 
 
I tillegg skal det undersøkes om eksterne faktorer i måltidsserveringen kan brukes målrettet 
som verktøy til å stimulere underernærte eller småspiste eldre til å spise mer og dermed øke 
næringsinntaket. Forskning har vist at eksterne faktorer slik som porsjonsstørrelse, servise og 
hvordan maten blir presentert kan påvirke hvor mye vi spiser og metthetsfølelsen. Aktuelle 
faktorer man ønsker å studere effekten av er hvordan mat legges opp på tallerkener, matens 
konsistens, hvordan selve matelementene er designet når det gjelder volum sammenlignet 
med geometrisk form, og om større variasjon i smaker og teksturer i maten kan stimulere til 
økt matinntak.  
 
 
 
7. SØKNAD OM STØTTE FRA UNIVERSITETSFONDET 
 
Dette prosjektet er basert på tre doktorgradsløp. Til fullfinansiering av prosjektet søker 
Universitetet i Stavanger ved Norsk Hotellhøgskole Universitetsfondets støtte til én 
stipendiatstilling over tre år, tilsvarende et totalbeløp på 3,3 millioner kroner. Beløpet er 
basert på Norges forskningsråds satser for doktorgradsstipend. 
 
Ved tilsagn fra Universitetsfondet vil stipendiaten ansettes ved UiS, tilknyttes PhD-utdanningen 
ved UiS. De to andre stipendiatene vil ansettes i henholdsvis Kompetansesenteret - Tannhelse 
Rogaland og ved NHS. Alle de tre doktorgradsløpene vil samarbeide på tvers, og partnerne vil 
alle bidra med veiledning til stipendiatene. 
 
Ved tilsagn på søknaden vil prosjektet, og de tre stipendiatstillingene, ha oppstart i andre 
halvdel av 2018, og forskningsspørsmålene som reises i arbeidspakkene vil da ligge til grunn 
for design av studier.   
 
 
7.1  FINANSIERING 
Eventuell støtte fra Universitetsfondet vil utgjøre en toppfinansiering av prosjektet. UiS v/NHS 
vil bidra med fullfinansiering av én stipendiatstilling i prosjektet (verdi ca. 3,3 millioner kroner). 
På lik linje finansierer Tannhelse Rogaland én stipendiatstilling (verdi ca. 3,3 millioner kroner). 
Nofima har fra 2018 til 2020 en strategisk satsning innen persontilpassing av mat, som dette 
samarbeidsprosjektet er en del av. Denne satsningen har en verdi på 3,5 millioner kroner årlig. 
Nofima vil, som en del av satsningen, bidra i prosjektet med egeninnsats i form av veiledning 
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og gjennomføring av forsøk. Egeninnsatsen til andre partnere i prosjektet, slik som 
samarbeidskommuner, CMM ved BI og Norgesgruppen, vil være betydelig, men detaljerte 
beløpsstørrelser kan først fastsettes ved prosjektets endelige innretning. Finansiering av én 
stipendiatstilling fra Universitetsfondet vil derfor utgjøre cirka 30% av det totale 
prosjektomfanget. Estimert kostnadsoversikt for prosjektet blir da som følger (over 3 år, i 
kroner): 
 
 
KOSTNADSOVERSIKT: 
Én stipendiat Tannhelse Rogaland (direkte og indirekte kostnader)  3,3 millioner 
To stipendiater UiS (direkte og indirekte kostnader)*     6,6 millioner 
Egeninnsats fra Nofima (forskertimer, datainnsamling osv)     0,6 millioner 
Egeninnsats andre partnere (BI, kommuner, Norgesgruppen, osv)**   0,5 millioner 
Totalt           11,0 millioner  
 
* Hvorav én finansieres av UiS, og én det søkes støtte til fra Universitetsfondet. 
** Konservativt estimat 
 
Av dette søkes det altså om støtte til én stipendiat tilsvarende 3,3 millioner kroner. 
 
 
 
8.  NYTTEVERDI FOR UIS 
 
Dette prosjektet er koblet til NHS ved Det samfunnsvitenskapelige (SV) fakultet ved UiS, og er 
i tråd med fakultetets strategiske satsingsområder for 2018-2020. «Fremtidens vertskap» og 
«Velferd og  samfunn» er to av fire tverrgående satsingsområder i SV-fakultetets strategi for 
den gjeldende perioden. Rent konkret er fremtidens vertskap knyttet til hvilke 
vertskapsfunksjoner samfunnet vil ha i fremtiden, og fakultetet vurderer dette mye bredere enn 
den tradisjonelle tolkningen av vertskap som utelukkende knyttet til hotell og reiseliv. Viktige 
vertskapsfunksjoner er også institusjoner for beboere i alle aldre, som av ulike årsaker ikke 
kan bo hjemme. Vertskapsfunksjonen utføres dermed også av barnehjem, fosterhjem, 
sykehjem, eldrehjem, militærforlegninger, leirskoler, osv. Hvordan man best kan drive disse 
vertskapsinstitusjonene er sentrale fokusområder for fakultetet de kommende årene, og dette 
prosjektets fokus er i kjernen av dette. Videre er «velferd og samfunn» en sentral del av 
fakultetes strategiske fokus, og de velferdsordningene som finnes for eldre vil sortere under 
en slik overskrift. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har et spesielt fokus på samarbeid med 
offentlig sektor, noe som også gjør dette prosjektet strategisk viktig. I tiltaksplanen som følger 
strategien for 2018-2020 er økt forskningssamarbeid med eksterne aktører et vesentlig punkt, 
og dette prosjektet er et konkret eksempel på den typen samarbeid både fakultetetet og NHS 
ønsker å utvikle. 
 
Prosjektet det her søkes støtte til er med andre ord i tråd med fakultetets strategi, og det er 
også forankret i fakultetsledelsen både hva angår innretning og økonomiske rammer for 
egeninnsats.  
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