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Undernäring ger:

◼ Förlängd vårdtid

◼ Försämrad motståndskraft mot infektion

◼ Försämrad sårläkning

◼ Ökad risk för komplikationer

◼ Ökad vårdtyngd

◼ Ökad dödlighet

◼ Ökade kostnader

◼ Minskad funktion och livskvalitet för patient



Kriterier för riskpatient

◼ BMI- värde mindre än 20

◼ Viktförlust större än 5% under 1 månad

◼ Dålig aptit

◼ Tugg- och/eller sväljningsproblem

◼ Patienten som äter mat med förändrad konsistens 

t.ex. flytande kost

◼ Patient som nyligen genomgått eller skall genomgå 

en större operation

◼ Patient med cancer eller mag-tarmsjukdom mm.



Energibehov

Skattat energibehov:

Kilokalorier (kcal) per kilo kroppsvikt och dygn

Basalmetabolism 20 kcal

Sängbunden 25 kcal

Uppegående 30 kcal

Återuppbyggnad 35-40 kcal



Korrigering för beräknat energibehov

◼ Om patienten är mager +10%

◼ Om patienten är överviktig BMI 25+25% 

av övervikt

◼ Om patienten är 18-30 år +10%

◼ Om patienten är över 70 år -10%



BMI 

BMI (Body Mass Index)

BMI      < 16      Svår undervikt
< 20 Undervikt

20 - 25      Normalvikt
25 - 30       Övervikt

Äldre kan ha ett högre BMI

◼ De individuella variationerna är stora. Det är viktigt att alltid 
värdera BMI tillsammans med aktuell viktutveckling. Just 
kombinationen av lågt BMI och pågående ofrivillig viktminskning 
är ett varningstecken.



Protein

◼ Normalt 0,8 g / kg och dag

◼ Ökat 1,2-1,5g / kg och dag



Svårupptäckt patient – Anna 70 år

◼ Hon har hela livet varit smal och vägt 52-53 

kg, hon har opererat sig nyligen och fått en 

kolostomi. 

◼ Vikt 52 kg 

◼ 160 cm  lång

◼ BMI 20

◼ KOL



Bedömning

Intag enligt kostregistrering

Energi: 1520kcal (29 kcal/kg)  

Protein: 58g (1.1g/kg)

Uppskattat behov: 

Energi: 1820 kcal (35kcal/kg) 

Protein; 62- 78g (1,2-1,5g protein/kg)

Får i sig 300kcal för lite samt 

ligger på gränsen för proteinintag.



Om inga åtgärder sätts in

• Ett litet underskott på 300 kcal per dag ger en 

viktnedgång på 5kg på 4 månader

• Om det fortgår innebär det på 4 månader 

viktnedgång till 47kg, BMI 18.3  

- Undernäring



Åtgärder

FÖRE

Frukost: 2 dl filmjölk, flingor

Lunch: 1 portion A-kost, vatten

Mellanmål: 1 kopp kaffe

Middag: 1 portion A-kost, vatten

Kvällsfika: 1 kopp kaffe/te 1 mjuk smörgås med 

1 skiva ost

Summa: 1520 kcal och 58g protein

Energi: 29 kcal/kg  

Protein: 1.1 g/kg

EFTER

Frukost: 2 dl filmjölk, flingor

Lunch: 1 portion A-kost, mjölk istället för vatten

Mellanmål: 1 kopp kaffe, dubbelt rån med 

matfett och ost

Middag: 1 portion A-kost, mjölk istället för vatten

Kvällsfika: 1 kopp kaffe/te 1 mjuk smörgås med 

1 skiva ost

Summa: 1820 kcal och 74 g protein

Energi: 35 kcal/kg

Protein: 1.4 g/kg



Nutritionsåtgärder efter 

kostregistrering
◼ Mellanmål

◼ Berikning

◼ Kostillägg

◼ Se över nattfastan

◼ Vid intag på 50% eller mindre är det 

parenteral eller enteral nutrition som är enda 

medicinen
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Teamarbete

För att ge varje patient en optimal 

nutritionsbehandling krävs 

teamarbete



Behandlingspyramid för dietistkontakt



Enkla råd om mat

◼ Äta lite och ofta

◼ Naturlig berikning

◼ En liten portion bättre än inget alls 

◼ Ingen mat är ”dålig mat” - gröt med ägg, 

smörgåsar med pålägg

◼ Fysisk aktivitet- en liten kort promenad innan 

maten kan ge bättre aptit (om patienten inte 

är för trött, ska finnas krafter till matintaget)





Diarré / höga flöden

◼ Läkemedel

◼ Måltidsordning

◼ Fibrer

◼ Laktos

◼ Fett

◼ Socker

◼ Stoppande/lösande

◼ Gasbildande

◼ Vätska och salt



Trångt passage

◼ Trådiga och svårsmälta livsmedel

❑ Långa fibertrådar

❑ Hårda skal

❑ Frukthinnor



Kurativ / palliativ behandling

Kurativ behandling

målsättning: patienten ska tillgodose 

sitt energi och näringsbehov

Palliativ behandling

målsättning: patienten ska vara hjälpt 

av nutritionsbehandlingen, 

må bra av den



Tack för mig!


