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Det lokale fødevareerhverv som én af motorerne i 

udviklingen af den danske fødevareklynge 

Workshop, Region Midtjylland

fredag den 23. januar 2015.

Abstract: Kan de offentlige måltider bruges i kamp for en bedre folkesundhed og kan de lokale råvarer her 

spille en rolle? Kan staten, kommunerne og regionerne se sig selv som politiske storforbrugere der kan 

rykke og sætte retning på både den nationale sundhed og udviklingen i det lokale fødevareerhverv? 

Hvordan organiserer vi de nødvendige innovationsprocesser i samspillet mellem virksomheder og det 

offentlige? Og hvilken rolle spiller forskningen for dette samspil?



To modeller

To eksempler

1. Intelligent teknologi til 
ernæringsstøtte på sygehus. Historien 
om en DIMS og 
foodservinspire/foodtura projekterne

2. Smarte Regional fødevare kæder. 
Hvordan kommer 
fødevareleverandører og offentlige 
aftagere i realitetsforhandlinger? 
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Integrated Food Studies: www.ifs.aau.dk
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Intelligent teknologi til 

ernæringsstøtte på sygehus

1. Screeening fit NRS 2002 (3-4 spørgsmål om kost og sygdom). 

Kan ske i Master cater ELLER i EPJ interface (der indeholder et 

screenings modul som hedder Clinical Suite i Region Nord

2. Denne screeening generer en pointscore. Hvis  >3 points 

sendes videre til handleplan

3. Handleplan generes

4. Daglig kostopfølgning finder sted ift 3

5. Dette sker via en kost registrering som plejepersonale kan 

foretage på PC

6. Pkt 5 kan evt foreages af patient via tablet evt pårørende

7. Opfølgning (daglig kost regeistering vil evt kunne ske med  

ipad efter hjemsendelse  (evt med hjælp fra praktiserende 

læge) 



Smarte Regional fødevare kæder

10 gode råde

1. Både region og 
kommune

2. Husk TTT reglen: Ting 
Tar Tid

3. Skab synlighed og 
presse 

4. Observer 
indkøbsreglerne

5. Inddrag ALLE 
forvaltninger

1. Meld politisk ud

2. Indrag både proces og 
produktion

3. Opret et 
sekretariat/COP/partn
erskab

4. Evaluer effekten

5. Vær klar med 
evidensen: hvorfor skal 
vi gøre det


