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Matsvinn på sjukhus 2019 – 
regionernas egna siffror 

Att mat kastas på sjukhus är inte hållbart, varken för hälsa eller för ekonomi. Det är också 

problematiskt när maten inte hamnar i magen. Att patienten får i sig den näring hen behöver är en 

förutsättning för en god vård. Under hösten 2019 har därför data samlats in från regionerna för 

matsvinn vid sjukhus, i en förstudie till en kommande större kartläggning. Det finns en stor variation i 

matsvinnsmängderna. Ett aktivt arbete pågår med att utveckla metoder för att mäta och minska 

matsvinn. 

Vilka data ingår i sammanställningen? 

Data för matsvinn från sjukhusmåltider har redovisats till Livsmedelsverket från ca två tredjedelar av 

landets regioner, 13 stycken. I regel har regionernas data tagits fram med den metod som används 

inom benchmarkingprogrammet Best service. Metoden är lik den nationella mätmetod som 

Livsmedelsverket har tagit fram, dock ingår inte mätning av mängd serverad mat i Best service-

metoden. Det redovisade matsvinnet gäller lunch och middag. 

Siffrorna är oftast från mätningar hösten 2019 och redovisas per sjukhus. Ibland finns inte data med 

för alla sjukhus i en region. Matsvinnet är uppdelat på kökssvinn (produktionssvinn) respektive 

serverings- och tallrikssvinn (måltidssvinn) som är uppdelat i kantin- eller bricksvinn. Matsvinn från 

sjukhusrestauranger ingår inte i sammanställningen. 

Vad visar sammanställningen om svinnet på sjukhus? 

Regionerna mäter sitt matsvinn i stor utsträckning, även de som inte redovisat data till 

sammanställningen. Resultaten indikerar att det kastas stora mängder mat men visar också på en stor 

spridning i mängden matsvinn som uppstår, både i kök och i samband med måltider. Kökssvinnet 

varierar från försumbara mängder upp till 75 gram per portion. I regel är kökssvinnet betydligt mindre 

än svinnet från servering och tallrik, men i några fall är det i samma storleksordning. Svinnet från 

servering och tallrik varierar mellan 61 gram och 176 gram per portion.  

Vid läsning av resultattabellen nedan bör beaktas att metoderna för att mäta matsvinn ännu inte är helt 

standardiserade. Det bör även beaktas att de olika regionerna har olika förutsättningar för sitt arbete 

med att minska matsvinnet, exempelvis ligger ibland stora delar av måltiderna ute på entreprenad. 

Arbetet med att mäta och minska matsvinn befinner sig under utveckling. Tabellen nedan kan 

användas som underlag för diskussioner om orsaker till variationer i svinnmängder mellan olika 

mätenheter. På sikt avser Livsmedelsverket att kartlägga matsvinn på sjukhus på ett mer ingående sätt. 

  



4 LIVSMEDELSVERKETS PM2020 – MATSVINN PÅ SJUKHUS 
 

Matsvinn regioner 2019 – Lunch och middag (g/portion) 

Region Kökssvinn 
(Produktions- 
svinn) 

Serverings- & 
tallrikssvinn  
(Måltidssvinn)  
Kantin 

Serverings- & 
tallrikssvinn  
(Måltidssvinn)   
Brick/1-port 

SUMMA  
Köks-, serverings- & 
tallrikssvinn 

Blekinge, sjukhus 1 12 139 -  151 

Dalarna, sjukhus 1 6 -  106 111 

Dalarna, sjukhus 2 7 98 -  106 

Gotland, ej data - - - -  

Gävleborg, ej data  - - - -  

Halland, snitt - - - 120 

Jämtland Härjedalen, sjukhus 1 46  - 68 114 

Jönköping, ej data - - -  -  

Kalmar, sjukhus 1 0 89 -  89 

Kalmar, sjukhus 2 0 88 -  88 

Kalmar, sjukhus 3 0 89 -  89 

Kronoberg, sjukhus 1 16 -  77 93 

Kronoberg, sjukhus 2 - 73 -  73 

Norrbotten, sjukhus 1 7 -  89 96 

Skåne, ej data -  -   - 0 

Stockholm, sjukhus 1 13 -  67 80 

Sörmland, sjukhus 1 3 -  76 79 

Sörmland, sjukhus 2 17 159 -  176 

Sörmland, sjukhus 3 13 176 -  189 

Uppsala, sjukhus 1 4 - 117 121 

Värmland, ej data - - -  -  

Västerbotten, ej data - - -  -  

Västernorrland, ej data  - - -  -  

Västmanland, sjukhus 1 8   94 102 

Västra Götaland, sjukhus 1 7 66 -  73 

Västra Götaland, sjukhus 2 57 71 -  128 

Västra Götaland, sjukhus 3 56  - 114 170 

Västra Götaland, sjukhus 4 5 96 -  101 

Västra Götaland, sjukhus 5 67 - 142 209 

Västra Götaland, sjukhus 6 4 61 -  65 

Västra Götaland, sjukhus 7 25 86 111 

Västra Götaland, sjukhus 8 29 96 125 

Örebro, sjukhus 1 75 - 85 160 

Örebro, sjukhus 2 27 - 71 98 

Örebro, sjukhus 3 71 67 -  138 

Östergötland, ej data  - - -  -  
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