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Introduktion  
 

Denna nutritionshandbok är till för att underlätta i det dagliga arbetet för alla som på något 
sätt arbetar med mat och näring för äldre, t.ex. omsorgspersonal och sjuksköterskor. 
Originalversionen av dokumentet är utarbetat i Tynnered stadsdel Göteborg stad dock är det 
här dokumentet omarbetat för att passa Gällivare kommuns verksamheter. 
 

Handbokens första del sida 1-11 innehåller riktlinjer och hjälpmedel för att förebygga 
näringsproblem. Den andra delen sida 12-25 fokuserar på nutritionsbedömning och de 
åtgärder och ordinationer som skall göras när någon form av näringsproblematik uppstått. 
Bilagorna till dokumenten finns samlade tillsammans med ett register för att underlätta 
sökandet. 
 

Det är viktigt att sjuksköterska, läkare eller dietist deltar i nutritionsbehandlingen samt 
dokumenterar, följer upp och utvärderar insatta åtgärder tillsammans med den enskilde och 
berörd personal. 

Om du vill fördjupa dig i något ämne, t.ex. kostbehandling vid någon särskild sjukdom hittar 
du litteraturtips på sista sidan. 

 

Handboken är ett levande dokument och uppdateras kontinuerligt i takt med att ny 
information och kunskap tillkommer. Den senaste versionen kommer att finnas på intranätet. 
Är det något du tycker saknas eller är oklart, meddela då följande personer: 

Gerd Gustafsson Kostchef GEGU01@kommun.gellivare.se 0970-189 14 

Eva Johansson Saadio MAS EVJO01@kommun.gellivare.se 0970-185 46 
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Måltidsordning 
En jämn måltidsordning är en viktig del i att förebygga näringsproblem, vilket innebär att 
mellanmålen har minst lika stor betydelse som huvudmålen. Äldre och sjuka personer har ofta 
dålig aptit och kan endast äta små portioner. Detta förutsätter flera måltider, väl utspridda 
över så stor del av dagen som möjligt, för att det totala energi- och näringsbehovet skall 
tillgodoses.  

Det ska finnas tillgång till mellanmål även andra tider på dygnet i boendet, än de tider som 
anges här. 
 

Måltid Tidsintervall 

Frukost 07.30-09.00 

Mellanmål 9.30-10.00 

Lunch 11.30-12.30 

Mellanmål 14.00-15.00 

Middag 16.30-18.00 

Mellanmål 19.30-21.00 

Nattmål vid önskemål/behov 
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Måltidernas innehåll  
Cirka 35-55 % av dagens energi- och näring ska komma från frukost och mellanmåltider, det 
är därför mycket viktigt att omvårdnadspersonalen beställer näringsrika livsmedel med 
variation till dessa mål. Använd bara lätt och lightprodukter vid ordination. Varorna 
beställs/köpes via mat leverantören eller affär. 
 

Frukost 
Vid frukost skall följande finnas att välja på: 

• Kaffe och te (inklusive socker, kaffegrädde) 

• Mjölk och/eller mjölkprodukter 

• Mjukt och hårt bröd 

• Margarin med 70-80% fetthalt 

• Ost, marmelad, sill och köttpålägg 

• Juice och/eller frukt eller grönsak 

• Gröt, välling och/ flingor 

• Mos/Sylt 

• Ägg (minst 3 ggr/vecka), kaviar 

Mellanmål förmiddag, eftermiddag, 
kväll 

Variera med följande: 
 

• Mjölkproduktsbaserad smoothie 
• Frukt + yoghurt/fil 

• Smörgås 
• Kaffe + kex m smörgåsmargarin och ost

• Yoghurt 
• Varm choklad + Smörgås 

• Glass 
• Välling 

• Gröt 
• Kaffe och 

kaka/vetebröd/skorpa/choklad 
 
 

 
Nattmål/Morgonhutt 

  
• Mjölk 
• Välling 

• Nyponsoppa 
• Smörgås 

• Fil/Yoghurt 
 

 
Här är några förslag på extra 

energirika mellanmål: 
• Turkisk/grekisk yoghurt m sylt el 

honung 
• Kräm med grädde/kaffegrädde 

• Konserverad frukt med kaffegrädde 
eller glass 

• Chokladpudding m grädde 
• Ostkaka m sylt och gräddklick 

• Äppelmos blandad med lite 
vispgrädde 

• Varm choklad med vispgrädde 
• Buljong med lite kaffegrädde och 

salta kex 
• Hemmagjorda drinkar/smoothies, se 

receptförslag s 10 
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Lunch & middag 
Lunch och middags måltiden skall täcka ca 50 % av dagen energi- och näringsintag.  

 

Följande tillbehör skall finnas på boendet:  

• Tillbehör som t.ex. ättiksgurka, lingonsylt, rödbetor, gelé och äppelmos ska erbjudas till de 
rätter där det brukar ingå som en normal komponent.  

• Bröd, smörgåsmargarin och dryck ska ingå i alla måltider.  

• Dessert serveras en gång per dag när huvudmåltiden har avslutats. De dagar soppa serveras 
ska en matigare efterrätt som t.ex. pannkaka, ostkaka eller puddingar serveras. Diabetiker 
serveras samma efterrätter som övriga. Vid frågor eller funderingar kring detta kontakta 
dietist. 
 

 

Följande beställs från köket eller inhandlas i butik:  

• Fisk, kött, fågel, gryta, soppa eller vegetariskt alternativ  

• Potatis, potatismos, ris, pasta, rotmos, potatissallad eller rotfruktsgratäng. Dessa livsmedel 
kan också ingå i en rätt ex. Janssons frestelse eller köttfärsgratäng.  

• Kokta grönsaker ska komplettera huvudkomponenterna i varje måltid eller ingå som en del i  

t.ex. grytor eller blandrätt.  

• Råkost   

• Sås  

 
För rutiner kring mat beställning se kostpärmen. 
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Drycker  
 

Det är viktigt att servera dryck även mellan måltiderna. Lätt/lightdrycker används endast vid 
ordination eftersom även drycker är en viktig källa till energi och näring. Mjölk och 
mjölkprodukter innehåller, förutom bra energi, också viktiga vitaminer och mineraler och är 
ett bra alternativ för den som uppskattar det.  

Vatten är det viktigaste näringsämnet som vi inte klarar oss utan mer än några dagar. Med 
stigande ålder minskar vår förmåga att känna törst och kroppens vätskeresurser försämras. 
Följden kan bli allvarlig intorkning, speciellt i samband med sjukdom. All personal måste ha 
kunskap om vilka tecken på intorkning som förekommer. 

Symptom på vätskebrist; torra slemhinnor, svullen tunga, förhöjd kroppstemperatur, 
minskad urinmängd, hudturgo, *förstoppning, illamående och kräkning kan också mental 
påverkan och förvirring, förekomma. 
 

Försök gärna att uppmuntra de äldre till att ta en vätskepaus emellanåt! 

 

 

                                                 

Hudturgo- du nyper en bit hud på t.ex. handen när du släpper ska den återta sin naturliga plats.  
Om den "står kvar" så betyder det att personen är uttorkad. 

 

Exempel på drycker som ger 

både energi och näring 

• Juice 

(ca 50kcal/dl) 

• Nyponsoppa 

(ca 50kcal/dl) 

• Mjölk 

(ca 30-60kcal/dl) 

 

Exempel på drycker som ger 
enbart energi 

• Öl 

(ca 30kcal/dl) 

• Saft 

(ca 50kcal/dl) 

• Lättdryck 

(ca 30kcal/dl)• 
Läskedryck(ca 50kcal/dl) 

 

Exempel på drycker som 
varken ger energi eller näring 

• Lightdryck 

utan kolhydrater 

• Mineralvatten 

• Kaffe och te 
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Nattfasta 
 

Nattfastan är den tid som går mellan ena dagens sista mål och nästa dags första mål. Många 
äldre kan inte äta så mycket åt gången och därför är det viktigt att sprida ut måltiderna jämnt 
över dygnet. Kom också ihåg att orolig nattsömn kan bero på hunger.  

 

Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar.  

 

Ett exempel:  

 

Gunnar äter en kvällsmacka klockan 21,00. Morgonen efter äter han frukost klockan 7,30. Det 
innebär att Gunnars nattfasta är 10, 5 timmar. 

 

Om ni efter genomförd mätning av nattfastan märker att nattfastan är för lång, sätt er ner med 
teamet och gå igenom den enskildes individ plan. Det bästa sättet att korta nattfastan är att 
hitta en ny rutin som fungerar exempelvis en sängfösare och en morgonhutt. 

 

Förslag på hur ni kan förkorta nattfastan: 

• Servera något att äta eller dricka på sängkanten före uppstigning, t.ex. nyponsoppa, filmjölk, 
turkisk yoghurt och/eller en smörgås  

 

• Erbjud nattmacka och ett glas mjölk till den som behöver omvårdnad på natten eller bara 
vaknar.  

 

• Den som vaknar tidigt men somnar om framåt morgonkvisten kan serveras en förfrukost på 
sängkanten.  

 

• Erbjud kvällsmål! Visa gärna den enskilde vad som finns att välja på. Det är mycket 
troligare att den enskilde tackar ja om han/hon ser det som erbjuds.  
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Hur ni mäter nattfasta  
 

När ni ska mäta nattfastan måste all personal som jobbar under dygnet informeras.  

• Använd en blankett till varje enskild av ”måltidsklockan” bilaga 1. 

• Registrera tiden för måltiden och räkna fram nattfastetiden. 

• Både mat och kaloriinnehållande dryck registreras.  

• Hur lång är nattfastan? Räkna ihop timmarna. 

• Samla resultaten för alla brukare i bilaga 2 ”Egenkontroll av måltidsordning och nattfasta” 
och lämna till avdelningens enhetschef.  

• Titta på måltidsordningen, finns alla måltider med? 

• Saknas något mål helt och hållet? Hur gör vi för att införa det målet i så fall? 

• Diskutera i arbetsgruppen och tveka inte att ta hjälp av dietist för att hitta lösningar om det 
behövs.  
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  Får det vara en sängfösare?   

Sängfösare (ca 1,5 liter) 
4 dl standard eller mellanmjölk  
4 dl mild yoghurt (ev. med smak)  
1 dl vispgrädde  
1 dl rapsolja  
5 dl frysta bär 
1 dl socker eller till lagom sötma  

Häll i mjölk, yoghurt, vispgrädde, rapsolja 
och socker i mixerbägaren och mixa. 
Tillsätt frusna bär och mixa en minut eller 
tills alla bären är helt finfördelade. 
Näringsinnehåll per 100g:  
158 kcal  
2,5 g protein  
11,8 kolhydrat  
11,3 g fett  

Milkshake (ca 1,5 liter) 
4 dl mellan eller standardmjölk 
3 dl mild naturell yoghurt 
5 dl gräddglass 
1 dl vispgrädde 
2 dl sylt/mos  

Kör i mixer till jämn konsistens. 
Näringsinnehåll per 100g: 
151 kcal 
3,1 g protein 
15,9 g kolhydrat  
8,3 g fett  

Bananmilkshake (ca 1,5 liter) 
4 dl mellan eller standardmjölk 
6 dl gräddglass 
2 dl vispgrädde 
3 mogna bananer  

Kör i mixer till jämn konsistens. 
Näringsinnehåll per 100g: 
171 kcal 
2,9 g protein 
13,9 g kolhydrat 
11,6 g fett  

Juiceshake (ca 1,5 liter) 
5 dl mellan eller standardmjölk 
5 dl filmjölk eller yoghurt 
1 dl vispgrädde 
1 dl rapsolja 
2 dl koncentrerad juice, saft eller 
måltidsdryck 
1/2 dl socker  

Kör allt utom juice och socker i mixer till 
jämn konsistens. Tillsätt juice, socker och 
mixa. 
Näringsinnehåll per 100g: 
166 kcal 
3,1 g protein 
13,8 g kolhydrat 
11 g fett  

 

Tänk på hygienen! Drinkarna ska drickas upp inom en timme om de står i rumstemperatur. 
Hållbarhet i kylen max 1 dygn. 
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Måltidsmiljö och trivsel  
 

Måltidsmiljön och maten är av stort värde för alla. Med stigande ålder avtar andra vardags 
aktiviteter och matens betydelse blir större, både socialt och för allmäntillståndet. 
Måltiderna ska präglas av lugn och ro. Stäng av tv, radio och om möjligt telefoner under 
måltiderna. Anhöriga bör hänvisas till att respektera att tiderna för måltiderna vid sina besök 
så långt detta är möjligt. Hemmiljö med anpassade möbler och serveringsartiklar anpassade 
för de enskilda är värdefulla detaljer för måltidsmiljön. Musik som väcker sinnena kan göra 
en måltid till en fest. 
Många enskilda måste få tid på sig vid måltiderna. Stress kan orsaka att en person tappar 
aptiten. Därför är det bra om inte för många personer är involverade i själva mat situationen. 
Det är viktigt är att man som personal inte ansvarar för flera matningar samtidigt. Vid 
matning ska samma personal i största möjliga mån mata samma boende. 

De flesta av oss, men inte alla, trivs med att äta tillsammans med andra. Om någon vill äta i 
enskildhet på grund av sjukdom, oro eller oförmåga att ”äta fint” måste detta respekteras. Så 
även om någon upplever någon annan som störande vid matbordet och vill byta plats. Alla 
trivs inte med alla och sällskapet är en viktig miljöfaktor. 
 

Nedan är några hållpunkter för en lyckad upplevelse som härstammar från Grythyttan. 
Några utgångspunkter för måltiden som helhet: 

 Mötet ( mellan Människor, Gäst, Personal) 
 Rummet (Ljus, Ljud, Rekvisita, Färg, Form) 
 Produkten (Mat & Dryck, Njutning, Fest) 
 Stämningen ( Måltiden som helhet, Atmosfär, Sinnen, Service, Känsla) 
 Styrsystemet (Ekonomi, Hygien, Koncept) 

 

Lycka till med att göra varje måltid till en behaglig upplevelse! 

 

Bilaga 3 är en checklista som kan använda som underlag för diskussioner i arbetsgruppen! 
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Nutritionsbedömning – MNA-sf  
Med blotta ögat upptäcks inte viktminskningar tillräckligt snabbt. Inte heller kan vi se om 
personen har näringsbrister. Inom särskilt boende i Gällivare används MNA-sf Mini 
Nutritional Assessment - short form (Bilaga 4) som riskbedömningsinstrument för att försöka 
upptäcka de personer som sannolikt är i riskzon för undernäring eller är undernärda. 
Bedömningen görs av OAS och om poängen på fråga A-E blir 11 eller mindre görs för en 
fördjupad nutritionsbedömning med bilaga 7. 
Tre av sex frågor i MNA-sf syftar på förändringar som uppkommit de sista tre månaderna 
varför det är lämpligt att utföra MNA-sf var tredje månad. 

Viktkontroll skall däremot erbjudas varje månad, oftare om sjuksköterskan gör den 
bedömningen. Kom ihåg att MNA-sf bedömningen och viktkontroll är ett erbjudande till de 
boende. Om de tackar nej skall även det dokumenteras.  

Bilaga 5 är en tabell där varje boendes vikt, BMI och MNA-sf dokumenteras och förvaras i 
HSL-journalen. Bilaga 6 är en tabell där vikt, BMI och MNA-sf dokumenteras för alla 
enskilda på avdelningen månadsvis. 
 

 
 

Bilaga 4. MNA-sf med handledning från Nestlé. Här finns även förklaringar till BMI och de 
antropometriska mått som används vid bedömningen. 

Bilaga 5. Enskild boendes vikt, BMI, MNA-sf  

Bilaga 6. Avdelningens alla boende vikt, BMI, MNA-sf 

Bilaga 7. Nutritionsutredning sjuksköterska checklista (används vid MNA-sf 11 eller mindre 
eller vid upptäckt av ofrivillig viktnedgång)  
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Nutritionsbedömning - kostregistrering 
En kostregistrering utförs när man misstänker att en person äter och dricker för lite. Resultatet 
kan man sedan använda för att bestämma hur man ska gå till väga för att förbättra 
energiintaget. En kostregistrering kan aldrig visa exakt hur mycket energi som intas men man 
får en bra skattning om den är noggrant ifylld. Om klockslagen för intag är väl ifyllda är det 
också lätt att se om måltider fattas och när man då kan lägga in extra mål. 
 
Bilaga 8 är en mat- och vätskeregistreringslista med energiguide. Bilaga 9 är en manual till 
bilaga 8.  

Energi- och vätskebehov  
För att kunna avgöra om personen fått i sig tillräckligt med energi och vätska enligt mat- och 
vätskeregistreringen så måste man göra en individuell bedömning av energibehovet. Använd 
bilaga 10 för att räkna ut energi- och vätskebehovet. 

Medicinsk bedömning 
Finns misstanke om medicinska orsaker till malnutrition som inte är diagnostiserade skall 
läkare kontaktas för medicinsk bedömning. 

• Fyll i en Mat- och vätskeregistrering i 2-4 dagar. 

 Bättre med 2 väl ifyllda dagar än 4mindre bra. Använd bilaga 8 och 9. 

• Beräkna personens energibehov. Använd bilaga 10 

• Jämför behov och intag. Är det någon 

skillnad? 

 

• Diskutera med personal och/eller dietist vilket sätt som är det bästa för att förbättra 
energiintaget för den enskilde. 

 

Glöm inte att all personal under dygnet måste vara informerade om kostregistreringen! 
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Åtgärder och ordination vid malnutrition 
När nutritionsbedömning och utredning gjorts kan en eller flera av följande åtgärder vara 
aktuella.  

Sjuksköterska diskuterar åtgärder med avdelningspersonal och tar vid behov kontakt med 
rehabiliteringspersonal, läkare, kostchef eller dietist för rådgivning. Även tidigare vårdgivare 
kan behöva konsulteras om information saknas i epikrisen. Sjuksköterskan ordinerar också 
kosttillägg vid behov. Konsultera gärna dietist vid val av typ av näringsdryck. Alla åtgärder 
dokumenteras i HSL-journalen. 
 

• Energiberikning i den enskildes portion med fett tex grädde, olja etc 

•Byte av kosttyp, E-kost 

•Byte av konsistens pga. tandstatus el. 

dysfagi 

•Servering av specialkost 

•Extra mellanmål 

•Extra nattmål 

•Extra kvällsmål 

•Berikningsprodukter 

•Standard produkter, ej light 

•Konstgjort saliv 

•Ändrad läkemedelsordination 

•Sittställning 

•Byte av matplats/bättre måltidsmiljö 

•Ändrad färg på tallrik 

•Äthjälpmedel 

•Näringsdryck (i första hand komplett, i andra hand smakpreferenser) 
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Grundläggande kostråd vid malnutrition 
• Servera 3 mellanmål om dagen, se till att sprida dom väl över dygnet! Läs mer om 
föreslagna mellanmål på s. 5, 10 och 14. 

• Lägg upp små portioner på tallriken om den boende har dålig aptit. En stor portion kan ha 
aptitdämpande effekt. E-kost beställs på ordination av sjuksköterska, läkare eller dietist.  

• Lägg upp maten fint, beskriv vad som serveras och servera med orden: Smaklig måltid. 
Personalens attityd till maten påverkar smakupplevelsen.  

• Maten bör vara energität så berika extra med olja, margarin och/eller grädde. Om E- 

kost beställs från köket så är måltiden redan berikad, men övriga mål och tillbehör ansvarar 
avdelningspersonalen för att de ger mycket energi på liten volym. 

• Tänk på drycken! Viss dryck ger mycket energi, annan ingen alls, läs mer på s. 7 

• Ha gärna extra kryddor på bordet så att den som vill kan smaksätta extra själv. 

• Erbjud en aptitretare i form av något salt eller syrligt, t.ex. en sillbit, lite citrondricka, en 
ostbit eller några salta kex. 

• Erbjud kosttillägg vid behov (ges endast efter ordination av sjuksköterska, läkare eller 
dietist). Alla kosttillägg ska serveras väl kylda. Servera gärna i shotglas. Öppnad förpackning 
förvaras i kyl i max 24h. 

• Om smaken på klara näringsdrycker upplevs för skarp kan den spädas med 
sockerdricka/mineralvatten eller frysas till sorbet. 

• Kompletta kosttillägg kan spädas med mjölk eller frysas till glass för den som har svårt att 
dricka drycken som den är. Alla kosttillägg kan användas med förtjockningsmedel och det 
finns även särskilda kosttillägg utvecklade vid dysfagi. 
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Berikning av vanlig mat 
 

Det finns många sätt att göra maten mer energirik utan att använda berikningsprodukter. 

 
Här följer några exempel: 

• Använd inte lättprodukter och magra mjölkprodukter.  

• Gör välling eller gröt på mjölk eller gräddmjölk istället för vatten och/eller tillsätt lite olja.  

• Servera turkisk/grekisk yoghurt eller fil blandad med gräddfil som mellanmål istället för 
vanlig yoghurt eller fil.  

• Välj gärna pålägg med hög fetthalt t.ex. ost, leverpastej och korv.  

• Servera energirika drycker som mjölk och juice till maten.  

• Ta en klick smör eller en god olja på kokta grönsaker eller potatis. 

Se här vilken skillnad det kan bli: 

En portion havregrynsgröt kokt på vatten = 150 kcal  

En portion havregrynsgröt kokt på mjölk = 200 kcal  

En portion havregrynsgröt kokt på mjölk och 1 tsk rapsolja = 260 kcal  
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Kosttillägg och berikningsprodukter 
Den som av olika skäl har svårt att täcka sitt energi- och näringsbehov med vanlig mat kan 
behöva kosttillägg under en tid. Sjuksköterskan ordinerar kosttillägg efter en medicinsk 
bedömning och ansvarar för att följa upp ordinationen. 

I första hand ska man alltid försöka göra den vanliga maten så energirik som möjligt och se 
över måltidsordning, nattfasta och eventuellt behov av konsistensanpassning.  

Sjuksköterskan ska alltid kontaktas när den enskilde går ner i vikt, äter sämre eller på annat 
sätt visar tecken på att inte täcka sitt energi- och näringsbehov.  

Vilken typ av kosttillägg som ska användas bestäms efter utredning av den enskilda 
individens specifika behov. Vid osäkerhet, kontakta dietist. Dietisten kan även hjälpa till med 
serveringsförslag och recept med kosttillägg och berikningsprodukter. 
 

Hur många näringsdrycker om dagen är lagom? 

För en korrekt ordination av mängd/dag, använd bilagorna 8, 9 och 10 för beräkning av energi 
intag och energibehov. 

Använd bilaga 11, signeringslista för nutritions – och omvårdnadsordinationer. 

Till din hjälp i det dagliga arbetet finns bilagorna 12 Signeringslista Måltider 20.00-08.00 och 
13 Kostordinationsblankett särskilt boende. 
 

När ska man använda vad? -näringsdryck ett komplement till maten 

Näringsdrycker är antingen kompletta (”mjölkiga”) eller icke-kompletta (”klara”) och 
kompletta sjukdomsspecifika. Icke-kompletta kosttillägg kan sakna något eller flera 
näringsämnen eller innehålla en större andel av ett näringsämne än rekommenderat. Mängden 
energi, kolhydrater, fett, protein och övriga näringsämnen varierar mellan de olika 
produkterna och märkena. Laktosinnehållet skiljer sig emellan de olika sorterna men alla är 
fria från gluten. 
 

De industritillverkade näringsdryckerna innehåller en garanterad lägsta halt av de 
innehållsdeklarerade näringsämnena och har en garanterad hållbarhetstid i obruten 
förpackning. Producenternas sortiment förändras med jämna mellanrum kontakta dietist eller 
företagen ( Nutricia, Nestlé, och Fresenius Kabi) för rådgivning eller vid frågor. 
Kompletta kosttillägg kan användas som enda näringskälla eller som tillägg till övrigt energi- 
och näringsintag. De används i första hand som mellanmål eller kvällsmål. Det finns många 
olika sorter och smaker och de har olika användningsområden. Det finns olika energinivåer 
och protein innehållet varierar. En komplett näringsdryck är första alternativet framför de 
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klara dryckerna om inte den enskilde behöver ett alternativ med lägre fett t.ex. vid mag- och 
tarmsjukdom.  

Klara näringsdrycker är inte kompletta näringsmässigt och kan inte användas som enda 
näringskälla. De används i första hand som måltidsdryck. Toleransen är ofta god vid 
illamående och även i ett palliativt skede. Providextra drink är den enda näringsdrycken utan 
mjölkprotein. Det finns näringsdrycker som utformats utifrån de behov vissa 
sjukdomstillstånd ställer på maten. Det finns sjukdomsspecifika näringsdrycker för t.ex. lung-, 
njur- och mag- och tarm sjukdom samt för behandling av trycksår. Det finns även produkter 
som är konsistensanpassade. Om det är motiverat att använda dessa eller inte måste bedömas i 
varje enskilt fall. 
 

Berikningspulver 

Det finns även olika sorter av berikningspulver. Dessa kan användas för att berika kalla och 
varma maträtter, soppor, såser, desserter och drycker t.ex. vatten mm. 

Energimoduler 

Calogen är ett relativt dyrt kosttillägg och består av en fettemulsion. Det ger enbart ett 
energitillskott och är alltså inte komplett. Max dosen är 3x30ml/dygn. Fettrika livsmedel är ett 
utmärkt alternativ att berika den vanliga maten se avsnittet berikning av vanlig mat.  

 

I kostpärmen hittar du vilka produkter som mat leverantören har som standardsortiment och 
vilka som måste beställas. Om den enskilde fått ordination på annan näringsdryck från 
tidigare vårdgivare kan det också beställas.  
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Sondnäring 
Upptrappningsschema skall medfölja från den vårdinrättning som ordinerat sondvälling, vid 
oklarheter kontakta denna vårdinrättning eller dietist. 
 

Dessa sondnäringar är de vanligaste sorterna: 

Nutrison Standard 1 påse á 500ml = 500kcal 

Nutrison Multi fibrer 1påse á 500ml = 500kcal 

 

Om annan sondvälling ordinerats, kontakta matleverantören. Räkna med att det tar tid innan 
leveransen kommer. Var ute i god tid inför nästa beställning så att avdelningen alltid har i 
lager. 
 

Hur mycket sondvälling behövs? I en låda finns oftast 8x500ml. Information om den 
enskildes energibehov och vätskebehov ska finnas med i upptrappningsschemat 

 

Kritiskt sjuka personer skall inte tillföras mer än 20kcal/kg kroppsvikt och dygn!  

 

Skölj alltid med vatten efter avslutad matning. 
 

Bilaga 14 Specifik omvårdnad vid sondmatning 

Bilaga 15 Delegering vid sondmatning 

 

Läs mer i Handbok för hälso- och sjukvård- praktiska hjälpmedel och metoder 
http://www.1177.se/handboken/  (tidigare sjukvårdsrådgivningen.se) 

Kapitel om enteral nutrition:  

http://www.1177.se/handboken/06_article.asp?CategoryId=1829&ParentId=1828&Chap
terId=1829&Preview= 
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Munvård 
Munhygienen är mycket viktig för att förebygga olika sjukdomstillstånd i munnen. Dålig 
munhälsa kan leda till nutritionsproblem och undernäring. Den enskilde som inte klarar att 
sköta munhygienen själv måste få hjälp med daglig munvård. Vid viktförändringar kan 
mun protesen sitta fel och ha dålig passform. Vid misstanke om detta problem kontakta 
tandvården. 

 

Muntorrhet 

Muntorrhet är vanligt hos äldre men kan även uppstå vid vissa sjukdomar och av flera 
läkemedel. Muntorrhet är den tredje vanligaste biverkningen av läkemedel och äldre eller 
individer med funktionsnedsättningar har ofta många läkemedel samtidigt. Tänk på att 
läkemedel (tabletter) kan ligga kvar i munnen om den enskilde är muntorr. 
 

Det är extra viktigt med god munhygien vid muntorrhet!  

 

• Blöt mat underlättar sväljandet. Välj mjuk/mosad mat med mycket sås. Att tillsätta extra fett 
i maten gör det också lättare att tugga och svälja. 

• Något salt eller syrligt före maten kan stimulera salivutsöndringen, t.ex. sillbit, ansjovis, 
ostbit, apelsinjuice, citrondricka, lingonsylt, finrivna morötter indränkta i apelsinjuice. 

• Undvik starka och syrliga smaker om den enskilde har såriga slemhinnor! 

• Om den enskilde inte har sväljproblem kan man erbjuda salivstimulerande sug tabletter. 

Testa också salivstimulerande munspray. 

• Om salivproduktionen har upphört helt fungerar inte ovanstående förslag. Smörj munnen 
istället med t.ex. gel eller matolja. 

• Låt den enskilde fukta slemhinnorna med mineralvatten och kranvatten ofta! 

• Glöm inte munhygien vid t.ex. sondmatning.  
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Illamående 
Det kan finnas många orsaker till illamående. Vissa sjukdomstillstånd kan bidra till 
illamåendet, till exempel magproblem, förstoppning, infektioner, hjärtsjukdomar osv.  

Illamående kan också bero på läkemedel, diskutera med ansvarig läkare. 

Det är viktigt att utreda medicinskt behandlingsbara orsaker innan nutritionsåtgärder 
sätts in. 
 

 

• Vädra rummet före måltid.  

• Vid behov, låt personen äta enskilt. Stark lukt från olika sorters mat kan öka på illamåendet.  

• Servera små portioner, men ofta! Värm ej all mat på en gång utan ta undan till den enskilde 
och värm i mikro. 

• Att inleda måltiden med något torrt, t.ex. en skorpa, ett kex eller rostat bröd kan ibland 
lindra illamåendet.  

• Salta tilltugg kan dämpa illamående. Prova att ge något salt före måltiden, t.ex. salt kex, 
buljong, kaviar osv.  

• Kalla rätter kan vara bättre än varma, de doftar inte lika mycket som varm mat. Tänk på att 
Cook and Chill mat kräver upphettning innan förtäring. Kall mat kan beställas som önskekost.  

• Kokt mat fungerar oftast bättre än stekt.  

• Servera klara drycker, gärna mellan måltiderna.  

• Att vila efter måltiden med huvudet högt kan motverka illamåendet.  

• Undvik alltför fet mat som bromsar magens rörelser och kan ge obehag. 
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Förstoppning 
Förstoppning är vanligt förekommande bland äldre och förekommer även hos personer med 
funktionsnedsättningar. Det finns flera anledningar till detta dels sker en fysiologisk 
förändring i magen och tarmarna med ökande ålder, fysisk aktivitet minskar, lågt fiberintag, 
lågt vätskeintag och lågt matintag. Det kan också bero på att man under lång tid använt 
laxermedel, är deprimerad, stressad eller äter många läkemedel. Morfinbehandling resulterar 
t.ex. ofta i förstoppning. 
 

• Börja ALLTID med att ta ställning till orsaken till problemen.  

• Se över vätskeintaget. Uppskattat behov är 30 ml/kg kroppsvikt och dygn.  

• Se över fiberintaget. Fiberrika livsmedel är t.ex. fiberrikt bröd, gröt, frukt och grönsaker. Se 
recept på Pajalagröt.  

• Katrinplommonjuice kan hjälpa. En förpackning innehåller 2 dl. och motsvarar 15 
katrinplommon och kan ha effekt. Börja t.ex. med 1 dl. varje morgon och öka successivt till 
2dl. Vid regelbunden användning är ca 2-3 gånger/vecka lämpligt.  

• Fysisk aktivitet utifrån brukarens kapacitet kan motverka förstoppning.  

Pajalagröt  

 

1 liter färdig gröt (4–6 portioner)  

Ungefär 200 kcal/portion 
 • 1/2 dl linfrö 
 • 1/2 dl russin 
 • 1/2 dl katrinplommon 
 • 1/2 dl torkade aprikoser 
 • 1/2 tsk salt 
 • 7 dl vatten 
 • 1 dl havrekli 
 • 2 dl fiberhavregryn 
 

Hacka katrinplommon och aprikoser i små 
bitar. Blanda linfrö, russin, 
katrinplommonbitar, aprikosbitar, salt och 
vatten och låt stå över natten. Tillsätt 
havrekli och fiberhavregryn på morgonen. 
Koka blandningen i 3–5 minuter under 
omrörning. Tillsätt mer vatten om det 
behövs.  

 

 

Pajalagröt är tänkt att ersätta laxermedel som Laktulos, Forlax, Movicol, Inolaxol mm, och 
ska således inte ges samtidigt. Doseringen är individuell, 2-5 ggr i veckan, man får pröva sig 
fram under 2-3 veckor. Personer med kraftigt nedsatt peristaltik, t ex i samband med opioid 
behandling, bör ha Laxoberal/Cilaxoral till Pajalagröten. 
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Diarré 
Vid diarré förlorar kroppen mycket vätska och viktiga salter. Det är viktigt att ta ställning till 
eventuella behandlingsbara orsaker till diarrén, t.ex. bakterier, förstoppning, virus, läkemedel 
osv.  

Börja ALLTID med att ta ställning till orsaken!  

Tillför extra vätska, upp till ca 2 liter per dygn. Drycken bör innehålla både socker och salt för 
att den ska stanna i kroppen. Använd Resorb från Apoteket, te med druvsocker och buljong. 
 

Förslag på behandling av diarré: 

DYGN 1  

Den enskilde bör få ca 10 dl Resorb vätskeersättning under de första 4-8 timmarna, teskedsvis 
om det behövs. Det är också bra om personen kan äta lite yoghurt, välling eller andra liknande 
produkter, eventuellt med lite socker. Undvik fiberrik mat i detta läge.  

 

DYGN 2  

Servera yoghurt, välling (inte fullkornsvälling) eller liknande produkter, eventuellt med lite 
socker. Vid fortsatt diarré eller kräkningar, komplettera med vätskeersättning 1-2 dl efter 
varje lös avföring. Servera vanlig mat om det smakar. Prova i så fall att blanda lite extra fett i 
maten.  

 

DYGN 3  

Vid fortsatt diarré och kräkningar fortsätt som dygn 2. Om brukaren har aptit kan man 
fortsätta med vanlig mat, men undvik fiberrik mat.  

 

DYGN 4  

Kontakta läkare om tillståndet försämras eller om diarrén är fortsatt riklig.  
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Tugg- och sväljsvårigheter 
Personer med tugg- och sväljsvårigheter eller andra funktionsnedsättningar som begränsar 
ätfunktionen behöver ofta en konsistens som anpassats efter deras ätförmåga. Vid dessa 
problem ska ansvarig sjuksköterska kontaktas. Vid osäkerhet tas kontakt med logoped. 
 

Förändrad konsistens kan vara motiverad vid ett eller flera av följande symtom: 

 • Äter under längre tid än normalt 

 • Mat och dryck rinner ur munnen 

 • Mat samlas i kinderna 

 • Bitar av mat plockas eller spottas ut ur munnen 

 • Mat hålls kvar i munnen länge innan sväljning 

 • Viss mat kan inte tuggas 

 • Hosta eller harklingar 

 • Rosslig eller gurglig röst 

 • Ätandet tröttar 

 Motoriska problem 

Fördjupning: 

Mat och Kostbehandling för äldre, under kapitlen ”Tugg- och sväljsvårigheter” och ”Olika  

kostkonsistenser”  

Findus broschyr “Matglädje är lika viktigt för alla”  

http://www.findusfoodservices.se/filearchive/1/1891/SF_Infofolder_sept_2007.pdf 

Konsistensguide 

http://www.findusfoodservices.se/filearchive/1/1892/SF_Konsistensguide_A4_sept_2007.pdf 

TIPS! För vissa är det lättare att svälja kolsyrad dryck, än annan dryck med samma 
konsistens.
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Konsistensanpassad kost  

Konsistensanpassning kan behövas vid till exempel demens, neurologiska sjukdomar som 
Parkinson, stroke, cancer, dålig tandstatus etc. Vid tecken på tugg- och sväljsvårigheter ska 
ansvarig sjuksköterska kontaktas för utredning av orsak och ordination av 
konsistensanpassning. 

Följande konsistenser kan beställas från köket: 

 • Normal konsistens 

 • Passerad kost 

 • Timbalkost 

 • Gelékost 

 • Flytande kost och tjockflytande (mycket svår att få tillräckligt näringstät, beställs 
endast på medicinsk ordination) 

Specialkoster 

Den som behöver specialkost skall erbjudas detta i samma utsträckning och med samma 
variation som den som äter normalkost. Specialkost skall endast serveras efter individuell 
medicinsk/omvårdnads/nutritionsbedömning och ordination av sjuksköterska, läkare eller 
dietist. I samtliga nedanstående fall krävs läkarintyg och dietist bör kontaktas så att också 
omvårdnadspersonalen uppdateras i vilka livsmedel som skall användas. Här räknas även 
önskekost in. 

 • Fettreducerad kost 

 • Glutenfri kost 

 • Laktosreducerad kost 

 • Mjölkfri kost 

 • Proteinreducerad kost 

 •Annan födoämnesöverkänslighet 

 •Dialyskost 
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Litteraturtips: 
 

Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg  

Näringsproblem inom vård och omsorg SoS – rapport 2000:11  

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg  

Varför vill Asta inte äta?  

På nätet:  

http://www.nll.se/webb/Medicinska-specialiteter/Lapplands-barnklinik-GallivareKiruna-
/Dietistmottagningen-vid-Gallivare-sjukhus1/ 

http://www.findusfoodservices.se/special-foods-2.aspx 

http://www.swespen.se/documents/Nutritionshandboken.pdf 

www.vardalinstitutet.net Vårdalinstitutet  

www.espen.org» The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism  

www.slv.se» Statens livsmedelsverk  

www.nutritionsnatet.com Nutritionsnätet - Nätverk för sjuksköterskor med intresse för 
nutrition  

www.drf.nu» Dietisternas Riksförbund  

www.socialstyrelsen.se» Socialstyrelsen  

www.infomedica.se/handboken  
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Nattfasta enskild  
Måltidsklockan 

Markera på bilden nedan alla måltider under dygnet dvs. sista måltiden till första måltiden 
nästa dygn. Sätt ett kryss på klockan varje gång den enskilde stoppar något i munnen som är 
ät-/drickbart. När alla måltider är med beräknas hur lång nattfastan blir för den enskilde. 
Tänk på att äldre oftast behöver mat många gånger per dag och att nattfastan bör vara max 
11tim. 

 
Namn: 
Boende: 
Datum: 
Nattfasta:  timmar
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Egenkontroll av måltidsordning och nattfasta (mätes var 6:e mån) 
 

Boendeenhet:    Datum: 
Kostombudet ansvarar att detta genomförs. Resultatet följs upp tillsammans med EC och 
OAS. Avvikelser från riktlinjer redovisas till MAS. 
 

F= frukost, MM=mellanmål, L=lunch, M=middag, KM=kvällsmål 

 

Namn F-KL. MM-
KL. 

L-KL. MM.KL. M-KL. KM-
KL. 

Vad ges under 
natten  

F-KL. Nattfasta i 
tim. 
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Checklista måltidsmiljö 
 

 

□ Dagens mat är presenterad på whiteboard eller griffeltavla 

□ Dukning sker tidigast 30 min innan måltid 

□ Duk eller bordstabletter samt servetter om möjlighet finns 

□ Eventuellt låg bordsdekoration 

□ Salt och pepparkar    

□ Glas och bestick   

□ De som arbetar med maten har rent förkläde, rena händer och ev. uppsatt hår 

□ Måltidsdryck, bröd och smör 

□ __________________________________________________________________ 
 
 

 

□ Tv:n är avstängd 

□ Eventuell musik är instrumental, lugn och harmonisk på låg nivå 

□ Inget arbetsprat, buller eller oljud hörs under måltid. Disken påbörjas när måltiden 
är avslutad 

□ _________________________________________________________________________ 
 
 

 

□ En person organiserar maten 

□ Övrig personal hjälper de boende vid bordet 

□ Vid servering presenteras måltiden muntligt 

□ De enskilda tillfrågas om önskemål om t. ex måltidsdryck, sylt eller andra 
tillbehör 

□ De boende stimuleras att ta själva (om de vill)  

□ Personalen stimulerar till och uppmuntrar till att goda samtal förs vid bordet 

□ __________________________________________________________________ 
 
 

 
 

□ Matbordet och karotter dukas av efter det att alla har ätit färdigt (om möjligt) 

□ Dessert serveras efter att föregående rätt är avslutad  

□ _________________________________________________________________________ 
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Enskild boendes vikt, BMI, MNA-sf. 
Namn: 
Personnummer: 
Boende: 
Ansvarig sköterska:  
BMI= kg/(längd i meter x längd i meter) 
 
 

Datum Längd  Vikt BMI 
MNA- 
SF  Sign 
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Vikt, BMI, MNA-sf hela boendet 
 
Enhet: 
Ansvarig sköterska:  
 
BMI=kg/(längd i meter x längd i meter) 
 
 

Datum Namn Längd Vikt kg BMI 
MNA- 
SF  Sign 
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Nutritionsbedömning vid undernäring och ätproblem 
Namn:  
Personnummer: 
Aktuell vikt:  
Datum:  
Tidigare vikt:  
Datum: 
Viktförändring i kg:  i %: 
Procentuell viktförändring = 
(Viktförändring i kg/ tidigare vikt) x 100 
Längd:  

BMI: 
BMI = vikten i kg/(längd i m x längd i m) 
Energibehov:   kcal/dag 
Kroppsvikt i kg × 30 Kcal = 
energibehov/dag 
Vätskebehov:  ml/dag 
Kroppsvikt i kg x 30 ml = vätskebehov/dag

 
 
Åtgärder 
 
1. Konsistensanpassning; _____________________________________________ 
pga problem med; ___________________________________________________ 
 
 
Åtgärdat: Ja  Nej 
 
Datum: 
 
Sign: 
 

Uppföljning: Ja  Nej 
 
Datum: 
 
 

 
 
2. Behov av stöd vid fysiska problem med ätandet  
 
 Kontakt med tandvården 
 
 Hjälpmedel;______________________________________________________ 
 
 Sittställning; _____________________________________________________ 
 
 Byte av matplats/ förändrad måltidsmiljö; ______________________________ 
 
 Öka färgkontraster vid måltid; _______________________________________ 
 
 Annat; __________________________________________________________ 
 
 
 
Åtgärdat: Ja  Nej 
 
Datum: 
 
Sign: 
 
 

 
Uppföljning: Ja  Nej 
 
Datum: 
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3. Problem med matintag/matvanor; 
 
 Kostregistrering mellan datumen _____________________________________ 
 
 Byte till E-kost 
 
 Byte till specialkost; _______________________________________________ 
 
 Berikning med; ___________________________________________________ 
 
 Extra morgonmål; 
Kl: 
 Extra mellanmål; 
Kl: 
Kl: 
 
 Extra kvällsmål; 
Kl: 
 
 Kosttillägg, sort och antal/dag; _______________________________________ 
 
 
 
Åtgärdat: Ja  Nej 
 
Datum: 
 
Sign: 

 
Uppföljning: Ja  Nej 
 
Datum: 
 
 

 
 
 
4. Förändringar i läkemedelsordination; 
Ja  Nej  
 
5. Datum för planerad uppföljning: 
1: 
2: 
 
 
Kommentarer: ______________________________________________________ 
 
Signering ansvarig sjuksköterska:  
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Fördjupad information till punkt 1 - 5 på checklistan: 
1. Vid tugg och sväljproblem kan mat behöva konsistensanpassas. Vilken konsistens som ska 
väljas beror på orsak och problem. Utred varje boendes problem för hitta rätt åtgärd ex: 
Tecken på nedsatt tuggförmåga kan vara att man tuggar enbart på ena sidan/ inte malande 
utan bara rakt upp och rakt ner/längst fram i munnen 
Tecken på svårigheter att hantera maten i munnen kan vara svårigheter att hålla maten kvar i 
munnen/mat rinner ut genom mungipan/mat kvar inför nästa tugga 
Tecken på nedsatt sväljförmåga kan vara att det dröjer från att man slutat tugga till 
sväljningen kommer/ hostar i samband med sväljning/hostar en stund efter sväljning 
• Ta hjälp av vård- och omsorgspersonal för att observera måltidssituationen 
• Ta hjälp av logoped för att utreda tugg- och sväljproblemen 
• Konsistensanpassad mat kan hjälpa, men det behöver vara rätt konsistens utifrån problemet. 
Se nutritionshandbokens bilagor konsistenstrappan och Findus ”Konsistensguide” Ta hjälp av 
dietist vid behov. 
 
2. Har den boende rätt fysiska och motoriska förutsättningar för att kunna äta? Har personen 
fungerande tänder/tandprotes eller ont i munnen? Fysiska hinder kan vara förlamning, tremor, 
synnedsättning, apraxi, amnesi osv. som kan kräva hjälpmedel för att underlätta ätandet. Kan 
sittställningen förbättras? 
• Kontrollera munstatus, var noggrann med munhygien och kontakta tandhygienist vid behov.
• Kontakta arbetsterapeut för konsultation gällande hjälpmedel och sittställning 
 
3. Hur ser den boendes matvanor och mat- och näringsintag ut och vad påverkas de av? 
Har intaget förändrats på sista tiden? Har personen t.ex: nedsatt aptit, illamående, muntorrhet, 
smakförändringar, aversioner, kräkningar, diarré, förstoppning, magont, malabsorption, 
psykiska hinder (trötthet, nedstämdhet, oro, förvirring, ovilja, skam osv.). Påverkas matintaget 
av kulturella, religiösa, sociala eller etniska faktorer tex sorg, ensamhet eller byte av boende? 
Allt ovan kan påverka matintaget och aptiten negativt och ge ökad risk för undernäring. 
• ”Egenkontroll av måltidsordning och nattfasta” bilaga ger en bild av måltidsfördelning/dygn
• ”Mat- och vätskelista” bilaga när du behöver ta reda på val av livsmedel och aktuellt mat- 
och vätskeintag. Jämför med aktuellt energi- och vätskebehov. 
 
• Berikad mat och/eller E-kost (energi- och proteinrik kost, dvs en mindre portion, men med 
lika mycket energi och näring som en portion A-kost) till boende som har dålig aptit och till 
de som inte äter upp en hel portion. Den enskilde behöver även energi och näringstät frukost 
och mellanmål (2-3 mellanmål/dag). 
• Se över livsmedelsval, kan mellanmålen göras energirikare? 
• Med Kosttillägg menas näringsdrycker, enteral nutrition (sondmat), parenteral nutrition 
(näringsdropp) samt övriga nutritionsprodukter t.ex. berikningspulver, Calogen, Nutrical osv. 
Det finns idag ett stort utbud av näringsdrycker. Låt den boende prova sig fram till någon som 
de tycker om. Kontakta dietist om du vill ha rådgivning om val av kosttillägg. 
 
4. Vissa läkemedel kan ge biverkningar som påverkar aptiten. Rådgör med läkare för 
eventuell justering. 
 
5. Hur ofta uppföljning ska ske är individuellt. En insatt åtgärd ska dock alltid följas upp inom 
ett par dagar för att kontrollera att inga problem uppstått. 
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