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              Förvaltningen Omsorg och Hälsa 

 
NUTRITIONSMATERIAL SOM STÖD VID UTBILDNING 
 
 
VARFÖR ÄR MATEN VIKTIG? 
 
Maten är ett av livets glädjeämnen. Maten ska engagera alla våra sinnen och vara en 
höjdpunkt på dagen värd att se fram emot. Behov av mat och dryck är ett av våra 
grundläggande kroppsliga behov 

 
1. Gott näringstillstånd är en förutsättning för en bra hälsa, gott välbefinnande och god 

livskvalitet  
Ett dåligt näringstillstånd gör att man blir trött och kraftlös 
 

2. Maten ger oss näring och innehåller vätska som skall transportera runt näringsämne 
och föra ut slaggprodukter  

 
3. Måltiden ska vara något att längta till, smaka gott och se tilltalande ut (smak, lukt, syn, 

hörsel, känsel) 
 

4. Måltiden ska ge en struktur över dagen och en naturlig dygnsrytm 
 
5. Måltiden ska ge gemenskap genom sociala kontakter vilket medför psykisk 

tillfredställelse 
 
 
ANSVAR 
 
ÖVERGRIPANDE REGLER (LAGAR, MÅL, RIKTLINJER OCH RUTINER) 
 

- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
Hög patientsäkerhet och god kvalitet 
 

- Socialtjänstlagen 
 
- Livsmedelslagen (SLV) 

 
- Folkhälsoinstitutet, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen  
 
- Nationella mål och strategier för nutrition 

 
- ESS-gruppens rekommendationer (expertgrupp för samordning av 

sjukhuskoster från livsmedelsverket och socialstyrelsen) 
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- Regeringens proposition till riksdagen innehåller en nationell utvecklingsplan 
för vård och omsorg för äldre i bland annat nutritionsarbete (stimulanspengar) 

 
Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:11.Ledningssystem för 
kvalitet i verksamheter enligt SOL, LVU och LSS 
 

- Svenska närings rekommendationerna (SNR) 
 
- Lokala rutiner 

 
Olika gruppers ansvar (bilagor) 
 
-    Den enskilde 
- Nämnden för omsorg och hälsa. 
- Verksamhetschefen/förvaltningschef 
- Medicinskt ansvarig sjuksköterska /kostchef /kostansvarig /SAS 
- Biståndshandläggaren/handläggare 
- Enhetschef 
- Läkare/dietist 
- Sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast 
- Social omsorgspersonal/kökspersonal 

 
 
MÅLTIDSFÖRDELNINGEN 
 
De flesta människor mår bra av att fördela maten jämt över dagen genom att äta tre huvudmål 
och tre till fyra mellanmål per dag. 
Genom att äta på regelbundna tider hjälper vi kroppen att täcka sitt energi/kalori- och 
näringsbehov, samt att hålla blodsockret på en jämnare nivå. 
 
Måltidsordning  
 
Rekommendation från ESS-gruppen 
 
Frukost: 07.00-08.30 15-20%  320-430 kcal 
Mellanmål: 09.30-10.30 10-15%  210-320 kcal 
Lunch: 11.00-13.00 25-30%  430-540 kcal 
Mellanmål: 14.00-15.00 10-15%  210-320 kcal 
Middag: 17.00-18.30 20-25%  430-540 kcal 
Kvällsmål: 20.00-21.00 10-20%  210-320 kcal 
 
Rekommendationer från kostchefen Alvesta kommun 
Frukost: 08.30-10.00 15-20%  320-430 kcal 
Middag: 12.00-13.30 25-30%  430-540 kcal 
Mellanmål: 14.30-15.00 10-15%  210-320 kcal 
Kvällsmat: 17.30-18.30 20-25%  430-540 kcal 
Kväll/nattmål: 20.00-21.00 10-20%  210-320 kcal 
Förfrukost: 06.00-07.30 10-15%  210-320 kcal 
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Vad ingår i helabonnemang ? 
 
3 Huvudmål 

- Frukost 
- Middag 
- Kvällsmål 

 
2-3 mellanmål (eftermiddagskaffe och nattmål) 
3-4 mellanmål för de personer som behöver energi och proteinrik kost 

 
Det som ingår i helabonnemang är det innehåll som serveras vid måltiderna 
 
Vi erbjuder även följande för att underlätta medicinintaget (ex. jordgubbssylt, 
äppelmos, kräm och yoghurt) 
 
Alla läkemedel ska intas tillsammans med mat och dryck 
Ingen medicin skall intas med enbart vatten. Undantag finns. 
 
 
Vad ingår som måltidsdryck? 
Det utbud som finns i serviceringsvagnen/disken 
(ex. vatten, mjölk, svagdricka, saft, lättöl, juice, lättdryck) 
 
 
Är det möjligt för den enskilde att få mat serverat i lägenheten?  
Målet för den enskilde är att äta gemensamt med övriga omsorgstagare i matsal/restaurangen 
En individuell bedömning av behovet av att äta i sin lägenhet görs av 
biståndshandläggare/handläggare. (ex. sjukdom, trötthet, klarar inte av störande miljöer). 
I första hand erbjuds den enskilde möjlighet att äta i matsal/restaurang. 
Tillfälliga bedömningar görs av social omsorgspersonal tillsammans med den enskilde. 
 
 
Vad är nattfasta? 
 
Nattfasta är tidsintervallet mellan dagens sista matintag och nästkommande dags matintag. 
 
Nattfasta är när vi inte fyllt på våra reserver och depåer som är tömda efter 11 timmars 
måltidsuppehåll. 
 
Vi behöver många timmar för att sprida måltiderna över dygnet. 
För att bryta nattfasta krävs ett intag på minst 100-150 kalorier 
 
Lång nattfasta kan orsaka orolig nattsömn.  
Nattmål kan behövas för den som har svårt för att komma till ro inför natten, alternativt 
förfrukost för den som vaknar tidigt. 
 
Den person som sover bör inte väckas för att få kvälls eller nattmål. 
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Nattfasta bryts genom att inta mellan 100-150 kcal 
 
Exempel 
1 st mjuk smörgås med margarin och pålägg 150 kcal 
1 st hård smörgås med margarin och pålägg 110 kcal 
2 st smörgåsrån med margarin och 2 skivor ost 110 kcal 
1 skiva ost (15g)    40 kcal 
1 st vetebulle    150 kcal 
1 st banan    100 kcal 
1 dl äppeljucie   50 kcal 
1 dl blandsaft   40 kcal 
1 dl nyponsoppa /Addera   125 kcal 
1 dl blåbärssoppa/nyponsoppa/saftsoppa  50 kcal 
1 dl bär/fruktkräm   50 kcal 
1 dl fruktyoughurt   90 kcal 
1 dl berikad fruktyoughurt   110 kcal 
2 dl fruktris/risifrutti   250 kcal 
1 dl kosttillägg(ensini/fortifrech/nutridrink) 150 kcal 
1dl kosttillägg (provide extra)  125 kcal 
1 msk äppelmos/sylt   60 kcl 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

MÅLTIDSMILJÖN 
 
 
En måltid är inte bara ett intag av näringsämnen, utan maten och ätandet är också en viktig del 
av det sociala livet. 
Måltidsmiljön har visat sig har stor betydelse för att aptiten och näringsintaget. 
 
Den enskilde ska vara delaktig vid måltiden 
 

- att välja sin mat själv (informera om alternativ) 
- att bestämma sin portionsstorlek  
- att bestämma sittplats 
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Miljön i restaurang/matsal/i hemmet 
 

- Anpassa miljön efter omsorgstagarens behov. (ex. stroke, Parkinson, skam, 
känsla av underlägsenhet)  

- Trevligt dukat (blomma, duk, ljus, servetter) 
- Ljust, lugnt och rofyllt (ej radio, TV, diskmaskin) 
- Lägg upp maten på ett trevligt sätt efter den enskildes önskemål (ex. ej sås över 

potatisen) 
- Lägga upp maten på tallrik, vid matdistribution 
 
 

ANPASSAD MATPLATS/KOST 
 
Omsorgstagaren måste sitta på ett bra sätt för att kunna äta självständigt.  
Arbetsterapeuten bedömer behovet av hjälpmedel, höjd på bord, sittställning och 
äthjälpmedel. 
Sjuksköterskan, läkare och dietist ordinerar anpassad kost och näringsdryck vid behov. 
Omsorgspersonalen gör en restriktiv bedömning av den enskildes behov av engångshaklapp 
under måltiden och efter den enskildes önskemål.   
Råd och Rutiner vid nutritionsbedömning, se bilaga. 
 

 
PERSONLIG PLAN 
 
Samordnaren ska tillsammans med den enskilde/eller dennes företrädare forma en personlig 
plan som ska följas upp och utvärderas. Behov och önskemål omkring maten och 
måltiderna.är viktiga att anteckna (funktionsnedsättning, anpassad situation, anpassad kost). I 
daganteckningarna noterar omsorgspersonalen när omsorgstagaren tackar nej till flera 
erbjudanden av kvälls- eller nattmål. Detta beslut skall omprövas efter en tid. 
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              Förvaltningen Omsorg och Hälsa 
 
 
 

Pedagogisk måltid 
 
Syftet med pedagogiska måltider inom förvaltningen för omsorg och hälsas 
verksamhetsområde är att stärka den enskildes möjligheter att leva ett 
självständigt liv och förmåga att praktiskt hantera sin vardag.  
 
Den pedagogiska måltiden innebär ett ansvar enligt följande: 
 
 
Praktisk hjälp 
På olika sätt underlätta för den enskilde att hantera/inta måltiden så självständigt 
som möjligt. Stödet kan innebära muntlig vägledning eller att mer konkret skapa 
förutsättningar för att intaga föda på egen hand. Matningssituation är inte en 
pedagogisk måltid. 
 
Motivera/handleda/träna 
Arbeta pedagogiskt och motiverande för att uppmuntra goda kostvanor och 
bordsskick samt motverka beteenden som hör samman med 
hälsoproblem/ätstörningar.  
 
Social kompetens 
Utveckla förmågan att fungera i ett socialt sammanhang, vara tillsammans med 
andra, hur man uppträder mot varandra, kommunikation och språkbruk. 
 
Tillsyn 
Ingripa vid hot- och våldsituationer, konflikter, incidenter och andra situationer 
som utsätter den enskilde eller omgivningen för någon form av risk eller fara. 
 
Alvesta Kommun den 29 maj 2008 
 
 
Anneli Harnegård 
Socialt ansvarig samordnare 
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MÅLTIDSSITUATIONEN 
 
Omsorgspersonalen har en viktig uppgift i att stödja omsorgstagaren så att deras upplevelser i 
samband med ätandet blir så positivt som möjligt.  
Att stödja/hjälpa någon att äta kräver en stark känsla för omsorgstagarens integritet.  
Att ta emot mat från någon annan kräver att man kan känna tillit och förtroende för dem som 
matar. 
Den omsorgstagare som inte kan kommunicera är än mer utlämnad till matarens upplevelser 
av arbetsuppgiften, fantasi, handlag och kunskap. 
 
 
ATT TÄNKA PÅ VID MATNING 
 
Om matningstiden blir orimligt lång är det viktigt att överväga andra åtgärder så som 
energiberikning av maten för att kunna minska portionsstorleken, konsistensanpassning för att 
underlätta tuggning och sväljning eller att ge kosttillägg/mellanmål som stöd. 
                  -    bra sittställning 

- ge lämplig tuggstorlek 
- mata i lagom takt, anpassa efter omsorgstagarens förmåga 
- berätta vad som händer 
- inte samtala med omsorgstagaren (vid risk för att sätta i halsen) 
- sitta still och vara fokuserad på den du matar 
- glöm aldrig att maten i en torr mun smakar ingenting 
- mata en person i taget 

 
 
MUN OCH TANDSTATUS 
 
En god munhälsa är av vikt för att kunna tugga och svälja maten på ett för individen 
tillfredställande sätt.  
Tänk själv på hur du sköter din egen mun. 
 
 
Vad ska vi tänka på: 
 
Tänder? 

- finns det tänder 
- hel eller del protes, (svårt att ta ut protes ex. vid demens, signeringslista vid 

behov) 
- kan den enskilde tugga 
- passar proteserna 

 
Munhålan? 

- munhygienen måste vara god, inspektera men respektera den enskilde 
- finns det sjukdomar (sväljsvårigheter, svamp) 
- vilken medicin äter den enskilde (illamående) 
- vilken typ av mat äter den enskilde (erbjud smakportioner vid osäkerhet) 
- vilken sväljningsförmåga har den enskilde 
- vid muntorrhet se flik 9 i nutritionspärmen 
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MUNHÄLSOBEDÖMNING 
 
Biståndshandläggaren bedömer om omsorgstagaren har rätt till nödvändig tandvård enligt 
HSL 
 
 
Detta material har Berit/Stefan och Gunwor sammanställt utifrån nutritionsgruppens arbete 
som underlag till utbildning/information till personal anställd i förvaltningen omsorg och 
hälsa. 

 
Förvaltningen för omsorg och hälsa 
2008-10-27 
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              Förvaltningen Omsorg och Hälsa 
 
 
 
        Mål och rutiner, lokalt för Alvesta kommun vid nutritionsbedömning 
 
 

• I den personliga planen skall omsorgstagaren alltid vägas 
enligt Nationella handlingsplanen 

• Riktmärket skall vara ett BMI-värde på 22 
• Personer med misstänkt störning beträffande nutrition(t.ex. 

ätstörningar) skall vägas 1 gång/vecka 
• BMI-värde under 22 är riskpatienter. Riskdiagnos skall 

formuleras i omvårdnadsjournalen 
• BMI-värde under 22 skall vägas 1 gång/ månad 
• BMI-värde över 22 skall vägas en 1 gång/ halvår 
• Bedömning och utvärdering skall vara individuell och göras 

regelbundet av SSK 
• Kökspersonalen skall få information om kostförändringar 

 
• Vid matdistribution(bistånd) ingår inte kosttillägg 
• Kosttillägg ordinera SSK 
• För personer i ordinärt boende skriver SSK en remiss till 

dietist om behov av kosttillägg 
• För ”särskilt boende” med abonnemang ingår kosttillägg om 

den boende har valt 2 mål/dag 
• Kosttillägg får provas under 1/vecka 
 
Gunwor Andersson 
Kostsamordnare 

                060510 
 


