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Inledning 
Alla har rätt till god, näringsriktig och säker mat. Mat som har stor 

betydelse för hälsa och välbefinnande. För att tillgodose detta inom 

äldreomsorgen visar allt fler studier att de äldres individuella behov 

och önskemål bör uppmärksammas.  Kombinationen hög ålder, 

kroniska sjukdomar och många läkemedel leder till förändrade 

behov och ätsvårigheter på grund av till exempel aptitlöshet, 

illamående och muntorrhet. Samtidigt kan behovet av energi och 

näring öka.  Om inte rätt åtgärder sätts in är risken stor för 

undernäring. Detta ställer krav på t ex personalens kunskap om kost 

och nutrition men också verksamhetens arbete med riktlinjer och 

rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring. 

Syfte 
 Att utveckla rutiner inom särskilt boende för att säkra god 

kvalitet inom området mat och måltid. 

 Att utveckla verktyg för att bedöma, tillgodose och utvärdera 

individuella behov av näring och måltidsrutiner. 

 Att utveckla måltidsmiljön så att den stimulerar och underlättar 

ätande samt utvärdera effekten av insatta åtgärder. 

 Att göra måltiden till en viktig daglig aktivitet och källa till 

glädje och välbefinnande. 

 All personal samarbetar för att förebygga och behandla 

undernäring samt har god kännedom om det egna 

ansvarsområdet. 

 

Mål 
 All personal har goda kunskaper inom kost och nutrition för 

äldre. 

 Måltiderna sker i enlighet med nationella 

kostrekommendationer och är anpassade efter individen.  

Den viktiga 

maten 

   

”Rätt mat och näring är 

en viktig patient-

säkerhetsfråga.  

Säker vård med god 

kvalitet måste baseras på 

bedömningar av risk för 

undernäring, utredning 

av orsaken till 

undernäringstillstånd 

samt adekvat 

näringsbehandling, 

inklusive uppföljning av 

insatta åtgärder.  

Denna vård är lika viktig 

för omsorgstagaren som 

läkemedel, 

andningsunderstöd och 

andra terapeutiska 

insatser. Klinisk nutrition 

är en del av den 

medicinska 

behandlingen” 

Hämtat från 

Socialstyrelsens föreskrift 

SOFS 2014:10 som trädde 

i kraft den 1 jan 2015 och 

ställer krav på att det 

inom varje verksamhet 

måste finnas rutiner för 

att förebygga, upptäcka 

och behandla 

undernäring. 
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Ansvarsfördelning 
 

Individen i centrum 

Alla professioner kring den äldre har ett gemensamt ansvar för att se till helheten för god nutrition. 

Individen har även ett eget ansvar att själv tillgodose sitt behov av näring. I de fall den äldre inte 

själv klarar av hela eller delar av näringstillförseln blir detta dock verksamhetens ansvar. 

Kock 
 Ansvarar för att laga säker, god och tilltalande mat med bra kvalitet enligt gällande riktlinjer. 

 Rapporterar avvikelser till kostchef. 

Omvårdnadspersonal 
 Följer givna ordinationer och serverar mat och vätska i samråd med sjuksköterskan.  

 Ansvarar för att maten serveras på ett sätt som är aptitligt och främjar ätandet, och att 

nutritionsinsatser genomförs enligt ordination. 

 Beställer maten utifrån ordination och ansvarar för god omvårdnad kring måltiden.  

 Arbetar för att skapa trygghet, en välkomnande miljö och god stämning. Prata alltid gott om 

maten och har ett trevligt bemötande som främjar ätande på avdelningen.  

 Rapporterar avvikelser i mat och vätskeintag till sjuksköterskan och genomför ordinerad kost- 

och vätskeregistrering.  

 Följer enhetens rutiner för säker livsmedelshantering.  

 Hjälper vid behov den äldre med munvård.  

Sjuksköterska  
 Ansvarar för individens nutritionstillstånd enligt Senior alert.  

 Utför nutritionsbedömning som ligger till grund för val av kost och andra insatser.  

 Dokumenterar riskbedömning, åtgärder och uppföljning i journal.  

 Ordinerar åtgärder som tex kosttyp utifrån den enskildes behov.  

 Rapporterar individens nutritionstillstånd till ansvarig läkare och vid behov remitterar till dietist 

eller logoped.  

Fysioterapeut 
 Informerar och instruerar den äldre samt personalen om träning och främjar fysisk aktivitet och 

rörelse. 

Arbetsterapeut 
 Informerar den äldre samt personalen om lämpliga ät- och drickhjälpmedel samt sittställning.

  

Dietist 
 Utför detaljerade nutritionsbedömningar och ordinerar eller genomför individuella 

nutritionsbehandlingar.  

 Följer upp och dokumenterar nutritionsinsatser och tar initiativ till justeringar.  

 (se mer under avsnittet Dietistkontakt s. ) 
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Kontaktombud 
 Genomför planering tillsammans med den äldre av insatser inom kost och nutrition.  

 Genomför nutritionsbedömningar enligt Senior alert och rapporterar detta till Senior alert-

ombud.  

 Utgör länk mellan den äldre, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och 

omvårdnadspersonal.  

 Kallar vid uppmärksammat behov till en teambaserad utredning enligt Senior alert. 

Senior alert-ombud 
 Registrerar alla individer som lämnat samtycke i Senior alert-kvalitetsregistrer enligt 

instruktioner (se BILAGA). 

Kostombud 
 Utgör en länk mellan köket, de äldre och sjuksköterskan i samarbete med enhetschefen.  

 Tar in synpunkter eller klagomål på måltiden och för dessa vidare.  

 Har god kunskap inom området bra mat för äldre samt gällande nutritionsriktlinjer.  

 Deltar aktivt i arbetsplatsträffar och kostombudsträffar som representant för kostfrågor. 

 Introducerar ny personal i rutiner kring mat och måltid i samarbete med enhetschef.  

 Verkar för en trevlig måltidsmiljö och genomför en måltidsobservation 2 ggr/år per avdelning. 

Patientansvarig läkare 

 Övergripande ansvar för bedömning, ordination, behandling, och uppföljning  

 Ansvarar för att nutritionsbehandlingen samordnas med övrig behandling 

 Ordinerar specialkost 

 

Verksamhetschef 
 Yttersta ansvaret för att det finns nutritionsriktlinjer inom verksamheten samt att det finns 

förutsättningar att följa dessa.  

 

Enhetschef 
 Ansvarar för att nutritionsriktlinjerna är väl kända inom den egna verksamheten och att 

personalen får erforderlig utbildning utifrån dessa riktlinjer.  

 Ansvarar för insamling och sammanställning av enkätundersökning om de äldre åsikter om 

maten och måltidssituationen. 

 Övergripande ansvar för måltidsobservation och arbetet med att utveckla måltiden vid enheten. 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) 

 MAS har det övergripande ansvaret för medicinsk kvalitet och säkerhet inom den 

kommunala hälso- och sjukvården. 

 Ansvarar för upprättandet av nutritionsriktlinjer.  

 

Kostchef 
 Ansvarar för matsedel och matproduktion och arbetar aktivt för att utveckla dessa.  

 Ser till att maten motsvarar de nationella kvalitetskraven och att det som beställs levereras. 

 

 

Kommunstyrelsen 
• Är ytterst ansvarig för vården och omsorgen av den äldre.  



Riktlinjer för nutrition och måltidsmiljö 

   

Samverkan  7 

Samverkan 
Kostombudsträffar 

Här träffas kommunens kostombud tillsammans med kock från köket och kostchef för 

vidareutveckling av nutrition och måltidsmiljöfrågor 2 ggr/år.  

För syftet och innehåll se bilaga. 

Boenderåd 

Kan vara en naturlig del av samtalet kring t ex matbordet vilket ger möjlighet för de äldre att 

tillsammans med omvårdnadspersonal ge synpunkter och vara delaktiga gällande matsedel, 

måltidsmiljö, mattider. De synpunkter som kommer fram antecknas kontinuerligt och rapporteras 

till kostombudet.  

Enkätundersökning 

Ett annat sätt för den äldre att påverka måltiden är att fylla i en enkät med frågor om måltid och 

måltidsmiljö inom det aktuella boendet. Enkäten genomförs 1 gång per år på alla avdelningar efter 

förmåga och sammanställs av enhetschef i verksamhetsberättelsen. Kostombudet genomför enkäten 

med alla boende och hjälper dem att fylla i enkäten. 

Teambaserad utredning 

Kontaktombud kallar till teambaserad utredning när den äldre uppvisar risk för undernäring enligt 

Senior alert. Detta team består förslagsvis av kontaktombudet, sjuksköterska och arbetsterapeut. 

 

Kompetens/Utbildning 
All personal ska inneha en grundläggande kunskap om mat och näring. Kostombudets och 

sjuksköterska ansvarsområden kräver dessutom en fördjupad kunskap genom årliga utbildningar. 

Alla kostombud och sjuksköterskor genomgår en grundutbildning som ledning anordnar och de 

deltar även i temautbildningar inom mat, måltider och nutrition.  

Kostombudens uppgift är sedan att föra denna kunskap och information vidare till övriga 

medarbetare. All ny personal samt vikarier bör erhålla en inskolning i mat och näring av 

kostombudet i samarbete med enhetschef utifrån detta dokument Riktlinjer för näring och 

måltidsmiljö. Se även checklista för introduktion av ny personal (se bilaga). 

Alla kockar i äldreomsorgens kök bör erbjudas årlig erforderlig utbildning inom området.   
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Måltidsmiljö 
Mat och måltider har stor betydelse för den äldre. Maten, och längtan efter den, 

kan vara dagens höjdpunkt. Det bör finnas fungerande rutiner kring måltiden 

och omvårdnadspersonalen har en viktig funktion i att presentera maten och 

skapa en trivsam måltidsmiljö.  

 

Måltiden ska serveras i en lugn och behaglig miljö utan störande inslag. Miljön utsmyckas genom 

färgsättning och kontraster och detta kan göras genom att ha färgat porslin, ha rena ljuddämpande 

gardiner, duka vackert och se över belysning.  

För att stimulera aptiten är det viktigt att miljön vid måltiderna är inbjudande. Goda dofter, ett 

vackert dukat bord och samvaro med andra ger inte bara matlust utan också välbefinnande.  

Alla ljud är inte stimulerade, utan de kan vara störande, så stäng av tv och radio och sätt på 

rogivande bakgrundsmusik. Låt matsalen vara en lugn plats och någon ur personalen bör sträva 

efter att sitta med under måltiden, en så kallad pedagogisk måltid.  

De personer som matas kan få maten på sitt rum för att få mer tid till sitt ätande, bättre 

koncentration, mindre skamkänslor och få ha en personal hos sig i lugn och ro. Gör alla förändringar 

utifrån tankar om bemötande och etik (se kapitel Etiskt förhållningssätt).  

Bra belysning i samband med måltiden är viktigt då synnedsättningar är ett vanligt problem hos 

äldre. Starkt solljus och motljus från fönster kan dock vara besvärande. Kravet på ljus ökar med 

åren, en 70-åring behöver tre gånger mer ljus än en ung person. 

 

  

”Positiva doft-, syn- och hörselintryck 

är viktiga för att väcka matlusten 

eftersom aptiten stimuleras av våra 

sinnen.” 

Bild från www.livsmedelsverket.se 
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Presentation av maten 
Det är viktigt att maten presenteras på ett tilltalande sätt, även vid servering av konsistensanpassad 

mat, till exempel timbalkost, gelékost och flytande kost. Detta kan innebära att jobba med färger och 

kontraster samt att lägga upp varje komponent för sig.  

Tala om vad det är för mat som serveras, om den är kall eller varm och skriv gärna en meny. För 

dem med nedsatt syn kan ätandet underlättas om de får veta hur maten ligger placerad på tallriken. 

Ett tips är att utgå från urtavlan på en klocka, det vill säga att potatisen ligger på klockan tolv, 

morötterna på klockan tre, fisken på klockan sex och salladen på klockan nio. 

Matens utseende, lukt, smak 

Ofta måste man av praktiska skäl servera maten färdigportionerad på tallrik. Då är det viktigt att en 

lagom stor portion läggs upp och att varje komponent ligger för sig, så att den som ska äta kan se 

vad det är för mat.  

Tillbehör som senap, ketchup, inlagd gurka, lingonsylt mm ska erbjudas. En dekoration med lite 

persilja, en tomatskiva eller citron kan göra att maten ser mer aptitlig ut. Kryddställ bör finnas på 

borden. Mat ska dofta och det gör den när den är ordentligt varm. Vid tallriksservering är varma 

tallrikar en förutsättning. Maten måste i samband med servering hållas varm i värmevagn/skåp eller 

på värmeplatta. 

Aktiviteter 
Gör måltiden till en viktig social aktivitet genom att stimulera de äldre att vara med vid planering 

och dukning. Använd fantasin och anordna provningar av t.ex. ost och choklad. Bjud på 

fredagsdrink med tilltugg och anordna fester.  

För att orka med fysisk aktivitet behövs mat och de äldre får ökad aptit av fysisk aktivitet. De som 

slutar röra sig blir rullstolsburna och äter mindre. För att öka den äldres fysiska aktivitet kan 

sjukgymnast konsulteras. 

Förslag på aktiviteter som avdelningen kan anordna:  

• Korvgrillning 

• Grillfest 

• Ostprovning 

• Vinprovning 

• Chokladprovning 

• Kafferep med sju sorters kakor 

• Fredagsmys 

• Mat för alla världens hörn 

• ”Mat, musik och minnen” 

• Säsongsanpassat 

• Gröna drinkar 

Bild från www.livsmedelsverket.se 
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Måltidsobservation 
För att utveckla måltiden och måltidsmiljön genomför kostombudet i samarbete med enhetschefen 

en måltidsobservation 2 ggr/år. Detta sker utifrån en mall, se Observation av måltidssituation. 

Frågorna vidrör fysisk, psykisk och social miljö, maten, de boende och personalen samt övriga 

iakttagelser.  

Finns det brister eller förbättringsmöjligheter ansvarar enhetschef för att meddela detta till 

verksamhetschef och övrig personal vid boendet samt att skriva in det i verksamhetsberättelsen.  

  

Modell för måltidsmiljö 

FAMM (Five Aspects of Meal Model), enligt Gustafsson, 2006 är en modell som beskriver fem 

viktiga aspekter att ha fokus på för att den äldre ska kunna uppleva nöjdhet och känna sig 

bekväm under måltiden (text från Socialstyrelsen):    

1. Rummet = var individen vill äta sin måltid och hur individen vill att det ser ut runt sin 

måltid i form av dukning, tillgänglighet i rummet och anpassad funktion på möbler som 

används.   

2. Mat och dryck= vad och när den enskilde vill äta och dricka.   

3. Mötet = hur individen vill bli serverad och vilket stöd individen behöver och vill ha under 

måltiden (individuellt anpassat måltidsstöd). Det inkluderar också med vilka individen vill äta 

sin måltid.   

4. Styr-/ledningssystem = att förutsättningar finns i form av rutiner och personella resurser för 

att individens behov och önskemål ska bli tillgodosedda.  

5. Tillsammans skapar detta måltidsmiljön eller atmosfären i samband med måltiderna.  

Individuellt anpassat måltidsstöd: den äldres behov av fysiskt, psykiskt och socialt stöd och hjälp 

under måltiden har identifierats och vid behov erbjuds sådant stöd av personalen. Den äldres 

kulturella och religiösa önskemål beaktas också. 
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Checklistor måltidsmiljö 
 

Före måltiden 
 Skriv upp dagens meny på en anslagstavla eller dylikt  

 Förvärm tallrikar och karotter i ugn vid 50-60° ca 30 minuter  

 Vädra om möjligt en stund om det inte är för kallt  

 Se till att det är en god bländningsfri belysning vid matbordet  

• Duka bordet, ca 30 minuter innan måltiden, med:  

 Duk och/eller tabletter 

 Rena glas och tallrikar (variera gärna vid helg och fest) 

 Välj material som förstärker maten och gör den lättare att se 

 Bestick och serveringsbestick, eventuellt äthjälpmedel 

 Servetter 

 Salt och kryddor, eventuell dressing  

 Tillbehör som exempelvis inlagd gurka, gelé och lingonsylt 

 Bordsdekoration, till exempel blommor 

Under måltiden 
 Stäng av TV:n och andra ljud som kan vara  störande (diskmaskin, mobil)  

 Kontrollera att alla sitter bra, även de rullstolsburna  

 Presentera maten som serveras på ett positivt sätt,  om den är varm eller kall och om den är  

konsistensanpassad  

 Servera maten vid rätt temperatur  

 Fråga om den äldre önskar ta mat och dryck själv  

 Erbjud olika sorters drycker till maten 

 Fråga den äldre hur mycket mat han/hon önskar  

 Lägg upp maten snyggt på tallriken  

 Erbjud påfyllning  

 Dessert dukas fram när alla ätit klart av huvudrätten 

 

Efter måltiden 
• Duka av bordet  

• Sätt in disken i diskmaskin  

• Torka rent matbord och arbetsytor 

  

Bild från www.livsmedelsverket.se 
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Sittställning 
En ostabil och försämrad kroppshållning kan påverka sväljförmågan samt förmågan att hantera 

maten på tallriken och föra den till munnen. För mer individuellt anpassade råd, konsultera 

arbetsterapeut. 

 Sittställningen bör vara rak och lite framåtlutad. 

 Båda fötterna ska helst vara i golvet. 

 Armarna kan vila på bordet för extra stöd.  

 

Äthjälp och matning 
Att hjälpa någon att äta ställer höga krav på den som matar för att värna om den äldres integritet. 

Här bör en så normal måltidssituation som möjligt eftersträvas. Värdighet, respekt och lyhördhet 

gäller när de individuella behoven utreds kring orsaker till matvägran, sväljsvårigheter, sittställning, 

belysning mm. T ex kan det vara bättre för patienten att måltiden sker inne på det egna rummet. 

Har patienten nedsatt ork, kan det vara bra att vila en stund före måltiden. Matningen måste få ta tid 

och ibland blir den så lång att maten behöver värmas på igen.  

Matning av sängliggande 

De äldre ska helst sitta på en stol vid sidan av sängen och få hjälp att äta. Om det inte är möjligt kan 

individen sitta upprätt i sängen med en kudde under knäna. Låt om möjligt den äldre själv hålla i 

glas och bestick då detta underlättar sväljningen. Sitt gärna på en hög stol snett framför den äldre så 

att du har ögonkontakt. 

Hjälpmedel 

Vid problem med att till exempel öppna förpackningar, hantera redskap och bestick så finns det bra 

hjälpmedel som underlättar såväl matlagning som ätande. En arbetsterapeut kan vid behov ge bra 

råd. 

En tallrik med en rak kant/bräm underlättar om 

man bara kan äta med en sked eller gaffel. En djup 

tallrik fungerar också. Det finns även en löstagbar 

”pet-emotkant” som är bra. Ett antihalkunderlägg 

gör att tallriken och glaset står stadigt på plats. Glas 

ska vara lätta att greppa och inte alltför tunga. 

Ibland kan plast vara ett bra alternativ. Det finns 

dessutom bägare och muggar med olika funktioner. 
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Mun och tandhälsa 
En god mun och tandhälsa är grundläggande för att den äldre ska kunna 

tillgodogöra sig mat och dryck. Vid försämrad tandhälsa finns risk för ätproblem 

och till sist undernäring.  

De flesta äldre klarar av att sköta sin dagliga munhygien själva men ibland kan någon med 

försämras motorik, minne eller syn behöva assistans eller påminnelse. Detta ansvarar 

omvårdnadspersonalen för. 

ROAG 
Riskbedömning kan lämpligen ske med hjälp av Revised Oral Assessment Guide (ROAG) (se bilaga) 

som används för alla över 65 år i Senior alert kvalitetsregister och för alla med stor påverkan på 

allmäntillstånd eller funktionsnivå. Bedömningen bör ske i samband med inskrivning samt i 

samband med att tandhygienist undersöker den äldre 1 gång/år alt när det finns risk för 

undernäring.  

 

Ur Socialstyrelsen Näring för god vård och omsorg: 

”Slemhinnorna behöver vila nattetid och därför ska avtagbara proteser tas ut. 

Patienter som har egna tänder – kanske kombinerade med någon tandprotes – 

behöver ytterligare fluortillskott förutom det som finns i tandkrämen. Rådgör med 

tandvårdspersonal om vad som är bäst: floursköljning, sugtabletter, gel i skena 

eller på tandborste. Tuggummi kan vara ett alternativ också för äldre. Fluor är om 

möjligt ännu viktigare för äldre än för barn.  

Den som tar mediciner löper stor risk för muntorrhet och behöver ofta 

salivstimulerande preparat. Det finns till exempel sugtabletter med fluor, som 

dessutom har läkemedelsrabatt. Den som är mycket muntorr eller inte klarar av att 

använda sugtabletter på rätt sätt, kan bli hjälpta av saliversättning. Det finns i 

sprayform men också som gel, som även passar bra att lägga under proteser.   

Som alternativ till tandborstning kan patienten skölja munnen med vatten efter 

sista kvällsmålet. Den som har egna, naturliga tänder kan ta en sugtablett, eller ett 

tuggummi, som innehåller flour.” 

http://www.vardhandboken.se/Lankbibliotek/Ovriga/Senioralert/
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Måltidsordning 
 

Måltider Tidpunkt kl Energifördelning % Energiinnehåll kcal 

Förfrukost vid behov - - 

Frukost 07:00-08:00 15-20 320-430 

Mellanmål 09:30-10:30 10-15 210-320 

Lunch 12:00-13:00 20-25 430-540 

Mellanmål 14:00-15:00 10-15 210-320 

Middag 17:00-18:00 20-25 430-540 

Kvällsmål 20:00-21:00 10-20 210-430 

Sängfösare vid behov - - 
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Frukost 
Frukosten är en mycket viktig måltid som innehåller livsmedel som är ofta är 

lätta att äta vilket ökar chanserna till ett adekvat energiintag, särskilt vid 

nedsatt aptit. 

Frukosten innehåller 
 Mjölk 

 Yoghurt, filmjölk 

 Smörgås på mjukt eller hårt bröd med matfett och varierande 

pålägg 

 Grönsaker och frukt 

 Gröt eller välling  

 Flingor, sylt, äppelmos 

 Ägg 

 Juice, nypon- och blåbärssoppa 

 Kaffe eller te 

 

Energi- och näringstät frukost 
• Gröt och välling kokas på mjölk 

• Tillsätt 1 msk olja i gröt eller fil 

• Bred extra smör på smörgåsen 

• Använd dubbla pålägg av ost, skinka, leverpastej eller korv 

• Grönsaker ger färg och stimulerar aptiten 

• Använd majonnäs och smörgåsröror på smörgåsen 

• Marmelad på ostsmörgåsen 

• Välj standardmjölk som ev blandas med 1 msk vispgrädde 

• Sötad yoghurt som drömyoghurt 

• Varm eller kall chokladdryck 

• Grädde och socker i kaffe eller te 

 

Lunch och middag 
En matsedel för lunch och middag bör varieras mellan fisk, fågel, kött, korv, äggrätter, baljväxter 

och inälvsmat som lever.  

I en komplett måltid bör det alltid ingå grönsaker, bröd, dryck och frukt eller efterrätt. 
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Mellanmål 
Mellanmålen ska stå för ungefär hälften av energiintaget under dagen. D et är 

därför lämpligt att servera minst två mellanmål och ett kvällsmål per dygn för 

att täcka dagsbehovet. 

• Smörgås, snittar, skorpa eller kex  

• Yoghurt eller filmjölk  

• Frukt- och bärsoppa eller kräm  

• Frukt, bär eller fruktsallad  

• Välling  

• Valfri dryck, till exempel kaffe, te, juice, mjölk eller måltidsdricka  

• Smoothie eller hemlagad näringsdryck 

Förslag på enkla snittar: 
 Rågbröd, matfett, salladsblad, kokt ägg, kaviar, örtkvist. 

 Rågbröd, matfett, avokado, kräftstjärtar, dillkvist. 

 Knäckebröd, matfett, kokt ägg, sill, rädisa, dillkvist. 

 Bröd, matfett, rödbetssallad, köttbullar, gräslök. 

 Bröd, matfett, kokt ägg, räkor, dillkvist. 

 Kex, matfett, ostskiva, skinkskiva och tomat. 

 Bröd, matfett, salladblad, romsås, örtkvist. 

 Digestive, brieost, gurka, oliv. 

Energirika mellanmål  

De äldre med nedsatt aptit som inte klara att äta de vanliga mellanmålen i tillräcklig mängd bör 

erbjudas ett energirikt mellanmål. Tillbehör med hög fetthalt som vispgrädde, crème fraiche eller 

gräddglass rekommenderas. Tänk på att även måltidsdrycken tillför energi.  

• Erbjud energirik dryck till exempel mjölk, juice eller varm choklad  

• Smörgås med till exempel korv, leverpastej, ost eller ägg och kaviar  

• Fruktyoghurt eller fil blandat med gräddfil 

• Konserverad frukt med grädde eller glass  

• Kräm med mjölk eller grädde 

• Hemmagjord näringsrik dryck  

• Fruktsallad med grädde eller glass  

• Kaffebröd med fyllning  

• Rulltårta med vispad grädde och sylt  

• Choklad-, vanilj- eller brylépudding  

• Glass eller fromage 

• Småkakor  

• Ostkaka med sylt med grädde  

• Våfflor med sylt och grädde/glass  

• Fruktsoppa med mandelbiskvier/grädde  

• Skorpor/kex med smör och ost  

• Filmjölk med krossade pepparkakor 

• Äppelmos blandat med lite vispgrädde 

• Näringsdryck 
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Förfrukost/Sängfösare 
 

Socialstyrelsen har fastslagit att nattfastan ska vara högst 11 timmar  för att 

förebygga aptitförlust, lågt energiintag och undernäring. 

Personen som vaknar på natten ska få ett mellanmål på natten, personen som somnar tidigt kan 

behöva en förfrukost och personer som somnar sent behöver en sen sängfösare. Dokumentera detta 

i den äldres genomförandeplan. 

Minskad nattfasta innebär att individen sover bättre och konsekvenser kan bli mindre intag av 

sömnmedel och lugnande läkemedel. Genom att nattvilan förbättras kan personen få bättre ork och 

klara av sitt liv på dagen. Den äldre kan också få en bättre hälsa genom att inte riskera bli undernärd 

och/eller underviktig. 

Förfrukost 

Är den boende morgonpigg kan en förfrukost delas ut i form av t ex kaffe och smörgås eller ett glas 

fil. Alternativt delas ett litet energitillskott, möjligtvis näringsdryck ut i samband med morgonens 

medicinutdelning. 

Sängfösaren 

Servera gärna en smoothie, välling eller ett glas varm mjölk med honung innan sänggåendet. 

Precis vid sänggående ofta i samband med medicinering är det lättsamt att servera en så kallad 

”Sängfösare” som är både energi- och näringsrik och mättar gott.  

SÄNGFÖSARE RECEPT (CA 10 PORTIONER)  

1 liter fet yoghurt (ev. vaniljyoghurt)  

1,5 dl rapsolja  

1 dl socker 

Smaksättning: 

• Alt 1: 5 dl bärpuré  

• Alt 2: 2 dl bärpuré t ex hallon/jordgubb och 1 ½ banan 

• Alt 3: 500 g konserverad frukt 

• Alt 4: 2 dl lingonsylt 

Häll yoghurt, rapsolja och socker i mixerbägaren och mixa alt mixa med stavmixer. Tillsätt 

smaksättning och mixa. Innehåller 210 kcal och 3 g protein per portion, ca 130 g. 
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Nattfastemätning 
Måltidsklockan är ett redskap för att mäta nattfasta. Här fyller omvårdnadspersonalen i klockslagen 

för måltiderna för att kartlägga måltidsordning samt nattfasta. OBS! Viktigt att denna kartläggning 

pågår under minst 1 vecka och gärna längre för tillförlitliga resultat! 

 

Se bilaga för kopiering 

Namn: 

Datum: 

 

Nattfasta i timmar:  

 

.  

Frukost 

kl:

Lunch 

kl:

Mellanmål

kl:

Middag

kl:

Kvällsmål 
kl: 

Sängfösar
e kl:

Förfrukost 
kl:
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Energi och protein 
Energibehovet varierar med ålder, kön, kroppsvikt och fysisk aktivitet. Som 

äldre behöver vi mindre energi men samtidigt lika mycket näring vilket ställer 

höga krav på matens näringstäthet.  

Energibehov 
 Basalbehov 20 kcal/kg kroppsvikt/dygn 

 Sängliggande 25 kcal/kg kroppsvikt/dygn 

 Uppegående 30 kcal/kg kroppsvikt/dygn 

 Återuppbyggnad  35 kcal/kg kroppsvikt/dygn 

Tips! En användbar energi-och proteinkalkylator finns på Skånes universitetssjukhus hemsida: 

Proteinbehov 

Äldre har ett förhöjt energibehov i jämförelse med övriga befolkningen, ca 1,0-1,5 gram/kg 

kroppsvikt. Vid sårläkning, inflammation och fraktur möjligtvis 1,5 gram/kg kroppsvikt. 

 

  

Energinivåer 

Utifrån beräknat individuellt behov ska 

maten anpassas efter någon av dessa tre 

energinivåer.  

•Liten 7 MJ: 1700 kcal  

•Mellan 9 MJ: 2200 kcal 

•Stor 12 MJ: 2900 kcal 
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Näringsämnen 
Protein behövs för uppbyggnad och reparation av kroppens celler. Protein finns i ärtor, bönor, kött, 

mjölk, fisk och ägg. 

Kolhydrater ger energi. Kolhydrater ger maten större volym. En alltför stor volym kan vara svårt 

för äldre och sjuka att klara av. Hjärnans bränsle kommer från kolhydraterna som även binder 

vätskan. Kolhydrater finns bland annat i ris, bröd, frukt och grönsaker. 

Fett innehåller dubbelt så mycket energi som protein och kolhydrater. Äldre som är sjuka behöver 

mera fett än friska äldre för att kunna få i sig tillräckligt med energi och näring. Standardmjölk ska 

serveras som ett alternativ till mellanmjölk för att ge de äldre en valmöjlighet och även på så vis höja 

energiintaget.  

 

C-vitamin ökar upptaget av andra näringsämnen samt behövs för hud, tandkött, sårläkning och 

immunförsvar och du hittar ämnet i större mängder i apelsin, broccoli, vitkål, paprika och potatis. 

B12, äldre har ofta nedsatt upptag av B12 vilket kan öka risken för anemi, trötthet och olika 

neurologiska hälsoproblem. B12 finns i alla animaliska livsmedel som lever, lax, sill, skaldjur, kött. 

Järn transporterar syre i blodet och är bland annat viktigt för immunförsvaret. Brist på järn ger 

blodbrist med påföljande trötthet och kraftlöshet. Järn finns i kött, inälvsmat och bröd. 

Kalcium behövs för ett starkt skelett och minskar risken för en försämring av bentätheten. Kalcium 

finns i mjölk, ost, bönor, spenat, grönkål och sötmandel. 

D-vitamin behövs även det för ett starkt skelett då det används för kalciumupptaget i kroppen. D-

vitamin får man från ½-1 timme/dag i solen under sommaren samt att det finns i makrill, lax, 

strömming, sill, lever, ägg, berikad mjölk, berikat matfett. 

 

Kostfiber har positiva effekter för mage och tarm samt för stabilt blodsocker – grovt bröd, grova 

flingor, potatis, grönsaker och frukt. OBS! Kräver ett adekvat vätskeintag och bör begränsas vid 

sjukdom och samtidigt nedsatt aptit och risk för undernäring. 
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Vätska 
Äldre har ofta svårt att få i sig tillräckligt med vätska. Detta beror främst på 

förändrade törstsignaler. Här är det viktigt att erbjuda vätska under hela dagen 

då uttorkning bidrar till nedsatt aptit och illamående som ökar risken för 

undernäring. 

Vätska som bör serveras är  

• vatten 

• juice 

• mjölk 

• saft, måltidsdryck 

• lättöl 

• kolsyrat vatten  

 

Grundbehovet av vätska är 30 ml/kg kroppsvikt/dygn. Vid övervikt och fetma beräknas 

vätskebehovet på beräknad vikt vid BMI 25.  

För att nå vätskerekommendationen ska det finnas tillgång till dryck även mellan måltiderna. 
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Kosttyper 
SNR-kost  

SNR-kost (kost enligt svenska näringsrekommendationer) lämpar sig främst för äldre som har 

diabetes eller som är överviktiga utan risk för undernäring. SNR-kosten förutsätter god aptit och 

normal tuggförmåga. 

Akost 

Den mat som bör serveras inom äldreomsorgen kallas för A-kost (allmän kost för sjuka). Pga av mer 

fett och färre kolhydrater och grönsaker är portionerna något mindre och näringstätare än SNR-kost. 

Ekost 

Ekost (energi- och proteinrik kost) är lämplig för människor med undernäring eller risk för 

undernäring. Orkar den boende inte äta upp en portion A-kost kan E-kost vara ett bra alternativ då 

denna är storleksmässigt en halv portion av SNR-kost. Maten berikas dessutom på olika sätt för att 

innehålla mer energi.  

Konsistensanpassad mat 

Maten kan behöva konsistensanpassas vid till exempel dysfagi eller vid mag-tarmoperationer. 

Kosten ordineras av sjuksköterska. Ordinationen bör regelbundet följas upp då behovet ofta kan 

förändras och målet ska vara att ingen individ ska äta konsistensanpassat längre än den behöver.  

Hel och delad innebär mat med normal konsistens som vid behov delas på tallriken. 

Grov patékonsistens är lämplig vid lättare ätsvårigheter. Den har en luftig, mjuk och grovkorning 

konsistens. Maten ska kunna delas med en gaffel och kunna ätas med en hand.   

Timbalkonsistens är lämplig vid uttalade tugg- och sväljsvårigheter. Konsistensen ska vara mjuk, 

helt slät och sammanhållen som en omelett. Maten kan ätas med gaffel eller sked. 

Gelékonsistens lämpar sig vid allvarliga sväljsvårigheter, skadad eller känslig munhåla. Den glider 

lätt ner. Att den är kall kan vara en fördel vid illamående.  

Flytande konsistens är lämplig vid förträngningar eller skador i svalg och matstrupe. Konsistensen 

är slät och rinnande. Flytande konsistens är mindre krämig än tjockflytande. 

Tjockflytande är lämplig vid förträngningar eller skador i svalg och matstrupe eller vid stroke. Den 

är slät, trögflytande i ”gräddfilskonsistens”. 

Förtjockningsmedel 

För att konsistensanpassa flytande drycker kan förtjockningsmedel användas, se instruktioner och 

dosering på den aktuella produkten. Det går även att försöka använda naturligt tjockare livsmedel 

som fil och nyponsoppa istället för mjölk och juice.  
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Specialkost/Önskekost 

Graden av tillmötesgående när det gäller önskekost ställs efter risk för undernäring eller faktisk 

undernäring. Vid total aversion bör livsmedlet undvikas men all personal bör vara öppen för 

förändring. 

Specialkost ordineras av läkare, sjuksköterska eller dietist. I begreppet ingår:  

• fettreducerad kost  

• glutenfri kost  

• laktosreducerad kost  

• proteinreducerad kost  

• dialyskost 

Individuellt anpassad kost  

Individuellt anpassad kost kan ges av olika skäl, till exempel:  

• en medicinsk diagnos såsom allergi 

• biverkningar av en medicinsk behandling såsom sår i mun och svalg efter strålbehandling 

• trosuppfattning 

 

Vegetarisk mat 

Även vegetarisk mat bör vara så näringsriktigt komplett som möjligt. 

Beställning av kost 
Sjuksköterska ordinerar alltid kosttyp och omvårdnadspersonalen beställer detta från köket. Sedan 

bör ett matkort skrivas för varje enskild individ som beskriver typ av kost, frukost och mellanmål 

samt andra önskemål, se bilaga. 

Berikning 
Naturlig berikning 

Det finns många smarta sätt att få maten att innehålla mer näring och energi genom att tillsätta vissa 

livsmedel. Här är några exempel: 

 olja 1 msk = 130 kcal 

 standardmjölk 1 dl = 60 kcal 

 vispgrädde 1 msk = 60 kcal 

 smör eller margarin 10 g = 60 kcal 

 

 



Riktlinjer för nutrition och måltidsmiljö 

   

Kosttillägg  24 

Protein- ,närings- och energipulver  

Det finns olika preparat på marknaden med olika varianter beroende på behov och typ av livsmedel 

som ska berikas. Proteinpulver blandas i varm eller kall mat, ofta mjölkbaserad. Energipulver passar 

bäst i kall mat, gärna drycker eller efterrätter. Näringspulver är ett näringsmässigt komplett pulver 

som är rikt på protein, vitaminer och mineraler och passar i samma livsmedel, maträtter som 

proteinpulver. Det går även att berika maten med majsvälling, t ex i flytande kost och soppor.  

Vid berikning gäller det att informera sig om pulvret tål uppvärming och kokning, vilka sorts 

livsmedel som kan berikas och hur doseringen ser ut då det annars finns stor risk för försämrad 

konsistens och smak. Vid tillförandet av berikningspulver bör pulvret vispas ut i vätska för att 

undvika klumpar. 

Kosttillägg 
Näringsdrycker bör alltid ordineras utav sjuksköterska, läkare eller dietist. Kosttillägg definieras 

som ett komplement till vanlig kost när den inte räcker för att tillfredsställa en persons behov av 

energi och näringsämnen. En behandling med näringsdrycker ska likställas en medicinsk 

behandling där ordination, uppföljning samt utvärdering krävs.  

Olika typer av näringsdrycker  

 Kompletta som sondnäring och näringsdrycker(ej klara)  

Kompletta näringsdrycker har en sammansättning som motsvarar kostrekommendationer till 

friska människor avseende energi, protein, vitaminer och mineraler. Dessa produkter används 

vanligen som ett komplement till maten men kan i vissa fall utgöra den enda källan till närings 

och energiintag   

 Kompletta sjukdomsspecifika, t.ex. produkter med minskat proteininnehåll  

Näringsdrycker inom denna grupp har en särskild sammansättning för att passa behoven vid 

specifika tillstånd.   

 Icke kompletta näringsdrycker(klara)  

Dessa preparat är avsedda att ordineras som ett energi- och näringsrikt alternativ till annan 

dryck. De kan ej användas som enda källa för intag av energi och näringsämnen då de varken 

innehåller fett eller rätt mängd av vitaminer och mineraler.   

Innan kosttillägg ordineras görs en utredning kring boendes individuella behov av energi, protein 

och övriga näringsämnen. 

Artificiell nutrition 
Enteral och parenteral nutrition 

När den äldre inte kan försörja sig via munnen och intaget per os blir för litet eller är lika med noll 

kan enteral nutrition med fördel användas vid en fungerande mag- och tarmkanal. Enteral nutrition 

innebär att matning sker via sond till mag-tarmkanalen. Total enteral nutrition TEN innebär att 

sondmaten ska täcka individen totala energibehov. Det finns många olika sorters sondmat, med eller 
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utan fiber, energirik, sjukdomsspecifika osv. Sondmaten ordineras av läkare, sjuksköterska eller 

dietist.  

Parenteral nutrition innebär att näringsdropp som går direkt till blodet. Med parenteral nutrition 

kommer också många risker som bland annat refeedig syndrome, blodförgiftning och infektioner. 

Det är dock en nutritionsåtgärd när t ex den äldre behöver vara i tarmvila eller av någon orsak ej har 

en fungerande mag-tarmkanal.  

 

När behövs kosttillägg, sondnäring, berikning- och förtjockningsmedel? 

Vid undernäring ska alltid en individuell vårdplan för nutritionsbehandling upprättas. 

Första nutritionsåtgärden är alltid att optimera den vanliga maten, så att den enskilde ska kunna äta 

frukost, middag, kvällsmat och minst tre förstärkta mellanmål däremellan. Vid behov kan kosten 

dessutom anpassas på olika sätt, t ex genom konsistensanpassning vid tugg- och/eller 

sväljsvårigheter. Att anpassa måltidsmiljön och sätta in ätstödjande åtgärder, kan också vara ett sätt 

att optimera den enskildes intag. 

Om ovanstående åtgärder inte fungerar eller räcker till kan kosttillägg och/eller 

berikningsprodukter användas som komplement till befintliga måltider. 

Om energi- och näringsintaget ändå är otillräckligt kan det bli aktuellt med sondnäring som 

komplement till den vanliga maten. Sondnäringen ges då med fördel efter måltiden, så den enskilde 

kan äta det han/hon orkar och därefter komplettera. Vid svår dysfagi när risken för aspiration är stor 

kan sondnäring utgöra den enda energikällan.  

 

Hur väljer och ordinerar man rätt kosttillägg? 

Sjuksköterskans ordination av nutritionsåtgärder likställs annan medicinsk behandling och ska 

dokumenteras och utvärderas på samma sätt som läkemedelsbehandling.  

Ordination på kosttillägg ska alltid föregås av en nutritionsutredning och dokumenteras med 

avseende på indikationer för valt kosttillägg, samt hur denna ska administreras med avseende på 

typ, tid och mängd. 

Vissa sjukdomsspecifika specialkosttillägg ordineras inte av sjuksköterska, utan av behandlande 

läkare eller dietist inom landstingets sjukvård. Samma sak gäller även för sjukdomsspecifik 

sondnäring. 

(Se Bilaga för guide för val av kosttillägg) 
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Nutritionsbedömning 
Definition undernäring 

Tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och 

ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en persons 

sjukdomsförlopp. 

Undernäring leder till ökad risk för depression, nedsatt sårläkning, förlust av muskelmassa, 

försämrat immunförsvar samt ökad sjuklighet och dödlighet. Det kan även få mentala effekter som 

ökad trötthet, inaktivitet, irritation och förvirring.  

Body mass index 

BMI (body mass index) beskriver relationen mellan längd och vikt och räknas ut enligt formeln: 

𝑩𝑴𝑰 =
𝑽𝒊𝒌𝒕 (𝒌𝒈)

𝒍ä𝒏𝒈𝒅 (𝒎)𝒙 𝒍ä𝒏𝒈𝒅 (𝒎)
 

𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑒𝑙: 𝐵𝑀𝐼 =  
61

1,7 𝑥 1,7 
= 21 

MNA 

MNA (mini nutritional assessment) är ett screeningverktyg som används för att bedöma risk för 

undernäring. MNA bör ingå som bedömningsunderlag i individuell vårdplanering. I underlaget 

ingår frågor om viktförlust, rörlighet, BMI mm. Det finns en handledning till nutritionsbedömning 

på Vårdalsinstitutets hemsida.  

Upptäcka undernäring eller risk för undernäring 

Genom att använda screeningmetoden MNA (Mini Nutritional Assessment) alternativt genom att 

använda en förenklad screening utifrån riskfaktorerna nedan: 

Riskfaktor Definition av riskfaktor 

Undervikt Upp till 70 år ålder: BMI <20 

Över 70 år: BMI >22 

 

Ofrivillig viktförlust >10 % på 6 månader 

>5% på 1 månad 

 

Ätsvårigheter aptitlöshet, sväljnings och tuggproblematik, 

dålig tandstatus, mag-tarmproblem, förändrad 

ämnesomsättning, nedstämdhet, orkeslöshet 

och motoriska störningar.  
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Vägning på alla individer 

Att ha en aktuell vikt registrerad på de boende är centralt för att undersöka och förebygga 

undernäring. Ofrivillig viktminskning ska alltid ses som ett varningstecken för undernäring. En liten 

viktförlust kan dock ses som normalt vid åldrandet (ca 0,5 kg/år).  Regelbunden vägning på alla 

boende bör utföras var tredje månad. Föreligger risk för undernäring bör vägningen ske 1 

gång/månad och vid faktiskt undernäring 1 gång/vecka. 

Bakomliggande orsaker 
Exempel på orsaker till undernäring: 

• Bakomliggande sjukdom  

• Mag-tarmrelaterade besvär som diarré och förstoppning 

• Behandling, till exempel strålning, cytostatika  

• Medicinering och biverkningar som förstoppning, muntorrhet och illamående 

• Munstatus och tandstatus  

• Svårigheter att svälja  

• Funktionella svårigheter att äta  

• Sociala och kulturella faktorer  

• Multipel födoämnesallergi eller födoämnesöverkänslighet 
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Dysfagi 
Dysfagi är ett samlingsnamn för tugg- och sväljsvårigheter, som kan bero på 

många olika orsaker .  

 

Symtomen på dysfagi kan variera mycket, och det är många personer med dysfagi som inte får rätt 

diagnos. Det är väldigt viktigt att man får rätt hjälp för problem med dysfagi, då det kan vara 

livshotande att inte få möjlighet till rätt konsistens på mat och dryck. 

 

Inom äldreomsorgen är dysfagi ett vanligt problem. Undersökningar visar att ca 40 % av personer 

över 70 år har någon form av sväljproblem som t ex kan bero på normalt minskad muskelmassa och 

minskad salivproduktion. Logoped Eva Sandin har gjort en studie om ätsvårigheter bland boende 

på sjukhem, som visar att 79-86 % av de äldre hade någon form av dysfagi. 

 

 Preoral dysfagi = problemet finns innan maten kommer till munhålan: svårt att föra maten 

från tallriken till munnen. 

 Oral dysfagi = problemet finns i munhålan: dreglar, spottar ut mat, mat ansamlas i 

kinderna, fel huvudställning 

 Faryngeal dysfagi = problemet finns i svalget: hostar, ”gurglig” röst efter måltid 

 Esofageal dysfagi = problemet finns i matstrupen: bråck på matstrupen - smärta, 

kräkningar, reflux 

 

Vid dysfagi behöver maten och/eller drycken ofta ha en förändrad konsistens. Det kan handla om 

allt från att behöva hjälp med att skära upp köttet till att vara hjälpt av tjockflytande kost. Behovet 

av mat med förändrad konsistens kan vara permanent eller övergående. Orsaken bör alltid utredas 

så att omsorgstagaren får rätt konsistens på sin mat och därmed klarar av att äta den.  

Dysfagi kan bero på: 

Hög ålder 

Minskad/förändrad salivsekretion 

Sår och sveda i munnen 

Lösa/onda tänder 

Dåligt passande tandprotes 

Försvagad muskulatur i mun, svalg, matstrupe 

Förlångsammade nervimpulser 

Stroke eller olika neurologiska muskelsjukdomar 

Felaktig sittställning 

Tumörer, sammanväxningar, skador eller andra hinder 

 

Sväljutredning för äldreomsorgen 

Ansvarig läkare kan remittera den enskilde till lasarettets dysfagiteam, där en sväljutredning görs. 

Efter denna utredning ordinerar logopeden i dysfagiteamet lämplig konsistens på maten. 
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Felnäring/näringsbrist 
Den äldre kan ha ett till synes normalt BMI och normal vikt men ändå vara undernärd beroende på 

att den äldre föredrar att inta en stor del av livsmedel med mycket energi men som då inte 

innehåller den mängd näringsämnen som behövs. Ett exempel på detta kan vara att den äldre 

föredrar att äta t.ex. kaffebröd och godis i stället för att välja andra mer näringsrika livsmedel. En 

näringsbrist kan då uppstå även om energiintaget blir större än rekommenderat. Detta kan då i 

stället resultera i att den äldre blir överviktig men undernärd när det gäller vitaminer, mineraler etc.   

Om kontaktombud får indikationer att en äldre person har matvanor enligt ovanstående är det 

viktigt att även här göra en kost- och vätskeregistrering för att kunna beräkna det faktiska intaget av 

energi- och näringsämnen utifrån den kost som den äldre föredrar.  

Finner sjuksköterska att det föreligger minskat intag av näringsämnen ska ett samtal genomföras 

med den äldre och personal på boendet för att informera om bristtillståndet samt föreslå åtgärder för 

att den äldre ska kunna inta en mer komplett, näringsrik kost. Individuella bedömningar kan även 

genomföras av dietist.  

I dessa fall ska en notering göras i status under nutrition samt en individuell plan dokumenteras. 

Avböjer den äldre dessa kostförslag ska det dokumenteras i en individuell plan som en genomförd 

åtgärd. Kontaktombud behöver fortlöpande återkomma till den äldre med frågan samt på nytt 

föreslå åtgärder för ett optimalt näringsintag. Att så är gjort skrivs in som en ny utförd åtgärd i den 

individuella planen. 
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Kost- och vätskeregistrering 
För att få en helhetsbild av boendes nutritionsproblem behövs en bedömning av matintag mha en 

kost- och vätskeregistrering (se bilaga). En uträkning ska genomföras av sjuksköterska, både av den 

äldres behov samt intag av energi, näring och vätska per dygn (dietist kan vara ett stöd).  

Vid kost- och vätskeregistreringen gör omvårdnadspersonalen en bedömning av hur stor del av 

portionen som den äldre har ätit upp och därmed kan sjuksköterska räkna ut hur mycket energi och 

näring den äldre har erhållit vid varje mål och hur det stämmer med den äldres behov av energi och 

näring.   

Vid måltidsregistreringen är det viktigt att storleken för en normalportion finns beskriven för den 

som ska lägga upp portionen så att rätt näringsinnehåll och energi serveras. Det bör vara samma 

person som serverar måltiden/mellanmålet och som sedan tar ut tallriken efter det att den boende 

ätit färdigt. En uppskattning görs då av hur stor del den äldre har ätit upp av den serverade 

måltiden. Ange uppäten portion i   

• Hel portion uppäten  

• Tre fjärde dels portion uppäten  

• Halv portion uppäten  

• En fjärdedels portion uppäten   

OBS! Måltidsregistreringen behöver ske under minst tre dygn, gärna längre. 
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Nutritionsvårdsprocessen 
För att identifiera, bedöma, diagnostisera och behandla nutritionsproblem krävs 

en strukturerad process som följer samma struktur som en vårdprocess.  

 

 

 

Screening/Riskbe
dömning

- Ofrivillig viktförlust

- Ätsvårigheter

- Undervikt BMI

Risk för 
undernäring

Utredning 
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Kost- och 
vätskeregistrering

Bedömning energi-
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Ordination av 
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Uppföljning och 
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Flödesschema nutritionsvårdsprocessen 

En screening/riskbedöming genomförs enligt Senior alert. Om riskbedömningen visar på risk för 

undernäring eller om undernäring föreligger:   

1. Registrerar Senior alertombudet detta i Senior alert kvalitetsregister. 

2. Kallar kontaktombudet till en teambaserad utredning vid MNA <8 tillsammans med 

sjuksköterska och arbetsterapeut/sjukgymnast. Läkare kontaktas angående de medicinska 

faktorerna. Här dokumenteras bakomliggande faktorer samt en åtgärdsplan.  

3. Vid sväljningsbesvär kan logoped behöva konsulteras. 

4. Vid svåra nutritionsbedömningar eller åtgärder kontaktas dietist (se mer under Dietistkontakt) 

5. Genomför kost- och vätskeregistrering. 

6. I journalen dokumenteras att riskbedömning är utförd samt kortfattat om resultat. Föreligger risk 

för undernäring eller om den äldre är undernärd ska detta kortfattat framgå i omvårdnadsstatus 

tillsammans med åtgärder. 

7. Kontaktombud ansvarar för att ge information till den äldre att det finns en risk för 

undernäring/undernäringstillstånd eller då nattfasta är längre än 11 timmar. Ett förslag lämnas 

till den äldre och personal om tänkta omvårdnadsåtgärder samt målet med behandlingen. 

8. Om den äldre tackar ja till föreslagen behandling upprättas en individuell plan. Upprättande av 

planen ska ske även om den äldre tackar nej. Ett nej dokumenteras på den individuella planen 

som en genomförd åtgärd på att undervisning/information lämnats av kontaktombudet. 

Sjuksköterska behöver lyfta detta omvårdnadsproblem och fråga den äldre på nytt t.ex. vid varje 

planering eller vid behov/förändrat hälsotillstånd. Varje gång dokumenteras det som en ny 

utförd åtgärd på vårdplan. 

9. Åtgärder för att minska den ofrivilliga nattfastan ska finnas dokumenterat på den individuella 

planen. Likaså om den boende tackar nej till insatser t.ex. för att bryta nattfastan. Erbjud nattmål 

på nytt. 

10. Boendes energibehov räknas ut och aktuell kost bestäms. Om kosttillskott ordineras, t.ex. 

näringsdrycker ska sjuksköterska dokumentera indikation, namn på produkten, frekvens i 

administration samt hur länge preparatet ska ges samt datum för nästa planerade utvärdering. 

(Se guide för sjuksköterska för att beställa och ordinera kosttillägg BILAGA) 

Vid inskrivning 

Vid inskrivning i särskilt boende ska i första hand enhetschef/kontaktombud ta reda på vad den 

enskilde har för behov vid ankomstsamtal, tex allergi eller specialkost enligt religion, livsåskådning, 

total aversion. Andra önskemål i samband med måltiden bör undersökas.  

Sjuksköterskan ordinerar specialkost. 

Väl på enheten måste man ta ställning till individens personliga önskemål. Insatser när det gäller 

mat och kosthållning ska, liksom övriga insatser, dokumenteras i genomförandeplanen. Det bör 

finnas en lyhördhet och öppenhet för förändringar. Genomförandeplanen uppdateras minst en gång 

per år men insatser kring maten kan behöva förnyas oftare än så. 

1. Riskbedömningen ska vara utförd inom 14 dagar från inflyttning till särskilt boende (inom 2 

dygn vid korttidsboende).  

2. Riskbedömningen ska kompletteras av en munbedömning som ska dokumenteras i 

individuell plan (instruktion finns i Senior alert).  

3. Nattfastan ska vara uträknad och dokumenterad i genomförandeplanen – hur man ska göra 

samt (senior alert).  
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Åtgärder 
Vid risk för undernäring genomförs en utredning av bakomliggande orsaker (se tidigare kapitel) 

samt en kost- och vätskeregistrering. Utifrån detta utarbetas sedan en åtgärdsplan som kan bestå 

utav att t ex välja en ekost, införa fler täta mellanmål, konsistensanpassa maten mm. Dokumentera 

åtgärder i personens journal samt genomförandeplan och gör regelbundna utvärderingar.  

 ätstödjande åtgärder 

 läkemedelsgenomgång 

 mellanmål om det är längre än 5 timmar mellan huvudmålen 

 kvällsmål eller tidigt morgonmål om nattfastan är längre än 11 timmar 

 konsistensanpassad kost vid tugg- och/eller sväljproblem, kontakta dietist för råd 

 energi- och/eller proteinberikad mat utifrån behov och tidigare sjukdomar  

 Kosttillägg som näringdrycker eller proteinpulver 

 Artificiell nutrition som enteral och parenteral nutrition. 

Ordinerade åtgärder utförs under den valda perioden enligt individuell plan. 
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Dietistkontakt 
Dietisten är en spetskompetens inom mat, näring och hälsa.  

 Dietist kopplas in när patienten behöver en sjukdomsspecifik kost t ex njurkost. 

 Dietist kopplas in när patienten behöver sjukdomsspecifikt kosttillägg eller sondnäring. 

 Om patienten har ett ökat näringsbehov utan viktförändring, t.ex. svårläkta sår, krävande 

sjukdomsbehandling - kontakta dietist. 

 Vid beräkning av näringsintag utöver energiintaget skickas en kost- och vätskeregistrering till 

dietist. 

 Om patientens viktnedgång är alarmerande och ingen stödåtgärd är möjlig, kontakta dietist. 

 På vilket sätt kan kostintaget optimeras med hjälp av t.ex. kosttillägg? Konsultera en dietist vid 

behov. 

Uppgifter till dietist 
 Personuppgifter (namn, personnummer, hälsocentral) 

 Ange bakomliggande sjukdomar av betydelse, ex. diabetes, hjärtsjukdom, KOL, neurologisk 

sjukdom, svårläkta sår, cancer, allergi/ överkänslighet 

 Vikt, längd och BMI (om möjligt) 

 Viktförändring senaste 3 månaderna 

 Matproblem, t.ex. dålig aptit, tugg- och/eller sväljproblem, ökat energibehov 

 Översiktlig kostanamnes angående måltidsordning 

 Aktuella insatser, t.ex. hemtjänst, matleverans 

 Namn och mobiltelefonnummer till ansvarig distriktssköterska 
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Palliativ nutritionsbehandling 

  

 

Mat vid demenssjukdom 
Måltiden innebär en möjlighet att återorientera och aktivera personer med demens på ett naturligt 

sätt. Ett dåligt självförtroende kan förbättras genom att personen får delta i praktiska förberedelser 

till måltiden, till exempel dukning, potatisskalning och hjälpa till med matlagning och bakning. 

Dukningen ger dessutom signaler om att det är dags för en måltid. 

Dukningen skall vara enkel och prylfattig så att budskapet blir klart och tydligt. Eftersom personer 

med demens ofta tar synintrycken till hjälp är det viktigt att man plockar undan förvirrande eller 

överflödiga föremål. Använd inte brokiga dukar så att personen med demens inte hittar maten. 

Undvik att ställa fram all mat på en gång. Ställ fram en rätt i taget och litet i sänder. 

När man vårdar en svårt sjuk person är det viktigare att tillgodose personens livskvalitet än att 

primärt förlänga livet. Det kan vara ett etiskt svårt dilemma att avgöra om en svårt demenssjuk 

persons beteende betyder att hon inte vill äta eller att hon inte kan eller förstår att äta – att veta vad 

som är bäst. Därför är det i vårdsituationen viktigt med kontinuitet i matsituationen så långt det är 

möjligt, för att på bästa möjliga sätt kunna tolka den sjukas egen vilja i livets slutskede. Att i detta 

skede påbörja behandling med sondnäring kan vara till större skada än nytta enligt aktuella 

riktlinjer.  

”Nutritionsbehandling till patienter med livshotande 

sjukdom i syfte att förebygga och lindra symtom samt 

befrämja livskvalitet. Målet för behandlingen anpassas 

efter patientens sjukdomsskede och egna önskningar.” 

Definition palliativ nutritionsbehandling  

WHO 
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Kvalitetssäkring 
Senior alert 

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg. Här registreras de boende 

utifrån de mätvärden som anges via screeningverktygen MNA eller Norton.  

Dokumentation 

En grundsten för patientsäkerhet. Vid nutritionsbehandling bör hela nutritionsvårdsprocessen 

journalföras för att hela vårdplanen såsom ska kunna följas bedömning, åtgärd, uppföljning och 

utvärdering av behandlingen. 

1. Omvårdnadsmål, diagnos/bedömning och åtgärder dokumenteras  

2. Datum för planerad uppföljning/utvärdering ska noteras av sjuksköterska på vårdplanen då 

åtgärderna bestäms. 

Kontaktperson och övrig personal ska ta del av innehållet i vårdplanen.  

Egenkontroll 
  

Kostombudsträffar 2 ggr/år 

 

Vägning av de boende Var 3:e månad (om inget annat anges) 

 

Mätning nattfasta 

 

1 gång/år (även vid behov) 

 

Enkät till de äldre 1 gång/år 

 

Observation av måltidssituation 2 ggr/år  

 

Utbildning kostombud 1 gång/år 

 

Utbildning sjuksköterskor 1 gång/år 

 

Utbildning kökspersonal 1 gång/år 

 

Tandhygienist 1 gång/år 
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Etiskt förhållningssätt 
Äldreomsorgens värdegrund bör appliceras vid arbetet med frågor om nutrition och måltidsmiljö 

utifrån att alla individer har rätt till ett värdigt liv och rätt till välbefinnande. Använd gärna 

reflektionsfrågorna nedan vid diskussioner och utbildningar.  

Värdigt liv 

I alla områden inom nutrition, kost och måltid kan ett förhållningssätt där man värnar om den 

äldres integritet och rätt till självbestämmande användas. Måltiderna inom äldreomsorgen bör så 

långt det är möjligt anpassas efter varje enskild individ och ge förutsättningar för delaktighet. De 

äldre har gjort egna val hela livet och vill fortsätta påverka sin vardag trots att de är beroende av 

andra. En viktig del i vardagen är att få äta den mat man tycker om och längtar efter.  

Individanpassning innebär att aktivt fråga den äldre och anpassa måltiden utifrån behov, vanor och 

önskemål. Det kan exempelvis handla om att få fortsätta äta det kvällsmål man är van vid, att 

maten behöver konsistensanpassas på grund av tuggsvårigheter eller en önskan om att slippa äta i 

ensamhet eller i påtvingat sällskap. 

Välbefinnande 

Känsla av trygghet och meningsfullhet kan till stor del skapas genom en trevlig måltidsmiljö och 

aktiviteter kopplade till måltiden. Att få äta en god och vällagad måltid vid ett vackert dukat bord 

kan bidra till glädje, trivsel och en känsla av meningsfullhet.  

Reflektionsfrågor  
 Får den äldre välja frukost, kvällsmål och mellanmål? 

 Får den äldre själv välja tillbehör till måltiden? 

 Finns det möjlighet att välja fler maträtter? 

 Serveras anpassade portionsstorlekar? 

 Får de äldre servera sig själva? 

 Hur ser den konsistensanpassade kosten ut? 

 Hur serveras näringsdryck?   

 Hur förhåller ni er till de som följer religiösa principer? 

 Hur är bemötandet mot de äldre som är i behov av hjälp vid matbordet? 

 Hur är personalens kroppsspråk vid matning?    

 Har de äldre möjlighet att framföra synpunkter på mat och dryck? 

 Får de äldre vara delaktiga i dukning? 

 Hur lång tid tar måltiderna? 

 Hur doftar maten? 

 Hur är måltidsmiljön under måltiderna? 

 Finns kryddor, servetter och dryck 

tillgängligt vid måltiden? 

 Finns äthjälpmedel att tillgå? 

 Trivs de äldre med sina bordsgrannar? 

 Finns det möjlighet att äta enskilt för 

dem som önskar?   
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Lästips 
Råd om mat inom äldreomsorgen Livsmedelsverket 

Näring för god vård och omsorg Socialstyrelsen 

ESPEN guidelines, http://2www.espen.org/espenguidelines   

Vetenskapligt underlag till råd om bra mat i äldreomsorgen, Livsmedelsverket rapport 3, 2011. 

http://2www.slv.se   

Faxén Irving, G; Karlström, B; Rothenberg, E  Geriatrisk nutrition, 2010 Art.nr 33212–01 • ISBN 

9789144052113 http://2www.studentlitteratur.se  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Observation Måltidssituation 

Bilaga 2. Checklista för introduktion av ny personal 

Bilaga 3. Enkät till de äldre 

Bilaga 4. Introduktion kost och vätskeregistrering 

Bilaga 5. Enkel kost och vätskeregistrering 

Bilaga 6. Utförlig kost och vätskeregistrering 

Bilaga 7. Mätning av nattfasta 

Bilaga 8. Kostiintyg 

Bilaga 9. Matkort 

Bilaga 10. Recept energirika mellanmål 

Bilaga 11. Guide för val av kosttillägg 

Bilaga 12. Tillägg hemtjänst 

 

 

 


