INVITATION TIL MARKEDSDIALOG
NYE LØSNINGER TIL DEN GODE MADOPLEVELSE
VED OPVARMNING AF UDBRAGT MAD
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Markedsdialog om nye løsninger
I forbindelse med igangsættelse af offentlig-privat innovationssamarbejde om udvikling af nye løsninger til den gode
madoplevelse ved opvarmning af udbragt mad, ønsker Københavns Kommune at indgå i dialog med private
virksomheder.
Kommunen ønsker viden om innovationsmuligheder – og derudover at identificere mulige samarbejdspartnere, der gerne
vil indgå i et udviklingssamarbejde omkring udvikling af nye løsninger til den gode madoplevelse og opvarmning ifm.
udbragt mad.
Markedsdialogen finder sted i København d.25 april fra kl.9-15.
Dagen vil indeholde introduktion til projektet, de kommercielle muligheder samt videnudveksling om mulige
innovationsretninger. Deltagerne får adgang til viden om innovationsbehov i landets største sundhedsforvaltning og
mulighed for at inspirere og give input til rammerne for et eventuelt samarbejde fremover.
Der vil desuden blive mulighed for indledende idé-udvikling med de medarbejdere, der vil skulle bruge en løsning
efterfølgende, ligesom overordnede brugerbehov og innovationsønsker præsenteres.
Deadline for tilmelding er d.13/4, og tilmelding sker via mail og udfyldt tilmeldingsskema til projektleder Oliver
Metcalf-Rinaldo på FJ8J@suf.kk.dk.
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Københavns Kommune forbeholder sig retten til at begrænse antallet af deltagere på markedsdialogen.

Hvert år bliver borgere indlagt på grund af fejl- eller underernæring. Fejl- og underernæring har store
omkostninger for de borgere, det rammer, såvel som for kommunen. Der er mange årsager til fejl- og
underernæring, som fx ensomhed, psykiske og fysiske udfordringer og manglen på appetit. I Københavns
Kommune er der ca. 2000 ældre hjemmeboende borgere, som får udbragt mad fra enten en offentlig eller
privat madservice. Heraf får en del hjælp i spisesituationen. Man ved, at ca. 30% af de borgere, der modtager
mad fra kommunen udvikler forskellige stadier af underernæring. Der er derfor et væsentlig potentiale ved at
arbejde med nye løsninger til at sikre den gode madoplevelse, og forhåbentlig den gode ernæringstilstand,
hos en stor gruppe af kommunens ældre borgere.
I løbet af de næste par år overgår madudbringningen i Københavns Kommune til levering af kold mad i
stedet for varm mad, som er tilfældet i dag. Overgangen til levering af kold mad sker bl.a. på baggrund af et
ønske om at højne kvaliteten af maden og sikre ernæringsværdien i det varme måltid. I den forbindelse
ønsker kommunen at indgå i samarbejde med private leverandører om at udvikle nye løsninger, som
sikrer den gode madoplevelse ved opvarmning af mad leveret kold af kommunen.
I dag er der en række udfordringer ved opvarmning af færdiglavet mad i ovne eller mikroovne ude i
borgerens hjem. Maden pakkes i emballage med flere forskellige dele i samme pakke. Maden skal opvarmes
jævnt til min. 70 °C, således at maden fremstår appetitlig og med bevaret ernæringsværdi. Dette sker ikke
altid. Dels fordi mikro-ovne i borgernes hjem er forskellige og ikke alle opvarmer optimalt, dels fordi
kommunens SOSU-hjælpere kan have vanskeligt ved at tjekke temperaturen i den opvarmede mad og dels
fordi måltidet kan bestå af flere forskellige dele, som i princippet skulle opvarmes forskelligt men er i samme
pakke. Der arbejdes pt. på en emballageløsning, der skal sikre den mest muligt appetitlige transport og
præsentation af den udbragte med, men emballageløsningen løser ikke udfordringen med korrekt
opvarmning af maden.
Samtidig påvirkes madoplevelsen også af andre forhold som fx generel manglende eller svindende appetit
hos den ældre, fysiske udfordringer som fx dysfagi (synkebesvær) og kroniske eller kortvarig sygdom.
Derudover spille forhold som ensomhed, begyndende demens og andre faktorer ind for en del ældre.
Der findes i dag produkter på markedet til opvarmning af mad (fx mikro-ovne), men der mangler løsninger,
som sikrer en jævn opvarmning uden tab af ernæringsmæssig værdi af udbragt blandet mad. Der mangler
samtidig løsninger, der brugervenligt kan hjælpe med at modvirke fejlernæring og sikre den bedst mulige
madoplevelse hos svage ældre borgere med svingende appetit.
Københavns Kommune ønsker derfor sammen med en eller flere leverandører/producenter at afsøge
muligheden for at udvikle en løsning til opvarmning af udbragt mad i kommunen og forbedring af
madoplevelsen hos ældre borgere. Kommunen ønsker på sigt at investere i sådanne løsninger, hvis der ved
udvikling af en eller flere prototyper kan påvises en effekt på madindtaget hos ældre borgere.
Løsningen skal minimum skal kunne:
• Sikre jævn opvarmning til min. 70 °C af måltider med flere komponenter
• Være intuitiv og brugervenlig for både borgere og medarbejdere
• Håndteres af borgere med særlige udfordringer, som fx svagtseende, demente eller borgere med
svage hænder
• Bevare ernæringsværdien i måltidet ved opvarmning til min. 70 °C
• Sikre samme høje kvalitet af madoplevelsen hos alle borgere i kommunen, uanset borgerens hjem
eller udfordringer
• Kan integreres nemt i de fleste borgeres hjem
• Have innovative elementer, der kan støtte op om en forbedret madoplevelse samt ernæringstilstand
hos ældre borgere, der modtager udbragt mad fra kommunen.
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Innovative elementer i løsningen kunne indbefatte elementer, der for eksempel:
•
•
•
•
•
•
•

gør borgeren mere selvhjulpen, og evt. overflødiggør personlig hjælp i spisesituationen
automatisk understøtter borgerens egne præferencer og behov
vejleder i korrekt opvarmning og opvarmer måltidets komponenter differentieret. Fx ved at
kommunikere med emballage
højner borgerens appetit. Fx støtter SOSU-hjælperen med at hjælpe borgerens appetit på vej
kan kommunikere med borgeren. Fx huske borgeren på at spise, eller fortælle borgeren om eget
madindtag ift. anbefalet madindtag
kan kommunikere med kommunen om borgerens ernæringstilstand. Fx fortælle om mad er spist,
og hvor meget
eller noget helt andet, der kan forbedre madoplevelsen og modvirke fejl- eller underernæring.

I første omgang gennemføres en markedsdialog for at afdække innovationspotentialet. På den baggrund
træffes beslutning om igangsættelse af et udviklingssamarbejde med en eller flere leverandører.
Der ydes økonomisk støtte til leverandørens udviklingsarbejde, og kommunen stiller medarbejdere til
rådighed for borgerinddragelse og samudvikling i udviklingsforløbet. Det forventes, at den private
leverandør derudover selv investerer i udviklingsarbejdet med forventning om et kommercielt potentiale for
løsningen. Rettigheder til det udviklede produkt tilfalder den private leverandør, som vil have mulighed for
at kommercialisere løsningen efterfølgende. De nærmere vilkår for et innovationssamarbejde vil blive
fastlagt ifm. markedsdialogen.
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