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Maten är viktig under hela vårt liv, inte minst när vi blir äldre. 
Den är viktig för välbefinnandet, att vi ska hålla oss friska 
och den är en viktig del i omvårdnaden av äldre. Om intaget 
inte stämmer överens med kroppens behov utvecklas mal- 
nutrition som innefattar både undernäring och övernäring. 
Risken att drabbas av undernäring ökar när vi blir äldre (1). 
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v
åra måltidsvanor och matpreferenser formas 
under vår barndom och behålls ofta under livs-
tiden. Beteenden som vi lagt oss till med är ofta 
svåra att förändra i högre åldrar (2). Vanorna 

förändras möjligen när vi gifter oss beroende på part-
nerns vanor, när vi tvingas till det på grund av sjukdom 
eller inför hotet att drabbas av sjukdom, i samband med 
separation eller när livspartnern går bort (3). 
     Den helt dominerande orsaken till undernäring i vår 
del av världen är sjukdom och dess behandling. Därför 
används ibland begreppet ”sjukdomsrelaterad undernä-
ring” för att särskilja denna undernäring från den som or-
sakas av bristande tillgång till mat och fattigdom (4).

Förekomst och konsekvenser av 
undernäring och övervikt hos äldre
Undernäring och övervikt förekommer såväl hos äldre 
hemmaboende personer som hos de som vistas på sär-
skilda boenden. Förekomsten av risk för undernäring 
hos äldre personer som är hemmaboende har i en studie 
visats vara 14 procent. Fler kvinnor (19 procent) än män 
(11 procent) var i riskzonen (5). I befolkningen 65 år och 
äldre i Europa är förekomsten av övervikt 65 procent 
(6). Hos äldre som precis flyttat in till särskilt boende är 
förekomsten av risk för undernäring mellan 33 och 37 
procent (7). I en nyligen genomförd undersökning hos 
äldre inom särskilda boenden visades att 27 procent av 
vårdtagarna hade måttlig eller hög risk för undernäring 
och inbegrep man även de med liten risk för undernäring 
var förekomsten 65 procent. I samma undersökning vi-
sades att 30 procent hade övervikt (8).

Konsekvenser av otillräckligt födointag är att vikten 
och muskelmassan minskar, konditionen och immun-
försvaret försämras, och infektioner och apati utvecklas. 
Det innebär i sin tur att sjukdomsförlopp och rehabili-
tering förlängs, att sjukhusvistelser och behandlingar 
blir längre och dyrare, och att sjuklighet och dödlighet 
ökar (9,10). 

Även övervikt kan ge negativa konsekvenser. Över-
vikt är förknippat med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, 
diabetes, ledsmärtor och nedsatt mobilitet. När vi blir 

äldre kan ett litet mått av övervikt ha en skyddande effekt 
mot sjuklighet och dödlighet (11).

Samhällets kostnader för sjukdomsrelaterad under-
näring uppskattas vara av samma storlek som för över-
vikt och fetma (12). Att minska förekomsten av både 
undernäring och övervikt hos äldre är en angelägenhet 
ur såväl ett folkhälsoperspektiv som ur ett vård- och om-
vårdnadsperspektiv.

Medicinska aspekter
En god dygnsrytm är eftersträvansvärt ur närings- 
synpunkt. Olika centra i hypothalamus reglerar hunger, 
törst, mättnad, lust, olust och dygnsrytm (13). Vidare 
regleras hunger av peptiden ghrelin från magsäcken och 
mättnad från hormonet leptin från fettväven. Systemen 
för att minska ätandet vid övervikt är alltför svaga efter- 
som vår kropp endast är ”kodad” till att motverka en 
förlust av kroppsmassa – inte för att skydda mot övervikt 
och fetma (14). Störd dygnsrytm, sömnbrist och stress 
är faktorer som har inflytande på kroppens förmåga att 
vidmakthålla energibalans (13). Dygnsrytmen kan störas 
som en naturlig del av åldrandet. Hos barn och vuxna 
har det påvisats ett samband mellan för lite sömn och 
fetma (15), ett samband som kanske också föreligger 
hos äldre. 

Det finns en mängd faktorer som påverkar våra prefe-
renser för mat när vi blir äldre. Valet av mat påverkas till 
exempel av nedsättningar i den sensoriska perceptionen 
(nedsatt förmåga att uppleva lukt och smak), medicinska 
problem och sjukdom, munhälsa med mera. Nedsatt 
munhälsa och förmåga att tugga maten är starkt för- 
knippat med otillräckligt matintag och minskad njut-
ning av att äta (16,17). En mängd hänsyn behöver således 
tas inom vård och omsorg till de komplexa aspekter som 
påverkar den äldres matpreferenser.

Fysisk aktivitet är viktigt även när vi blir äldre. I 
samband med åldrandet minskar musklernas massa, 
styrka och funktion vilket benämns sarkopeni. Sarko-
peni i samband med åldrandet orsakas bland annat av 
försämrad proteinsyntes och inflammatoriska processer 
och kan påskyndas påtagligt av inaktivitet. Sarkopenin 
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tydig koppling mellan att äta ensam och undernäring 
finns det dock inte, däremot är det visat att äldre som 
dagligen delar sina måltider med någon upplever mer 
tillfredsställelse än de som inte har någon att dela mål-
tiderna med (27,28).

När vi inte klarar av att äta på ett socialt och kultu-
rellt acceptabelt sätt är det förknippat med skam och 
utomstående kan känna obehag inför situationen (29). 
När vi drabbas av sjukdom kommer vi att sträva efter 
att upprätthålla vårt oberoende. Denna strävan kan göra 
att vi förenklar procedurer för att så långt som möjligt 
klara av ätandet på egen hand. Det kan gå långt innan 
vi är beredda att be om hjälp (29-31). 

Att vara mager eller att väga för mycket kan också 
vara kopplat till känslor av skam. Denna skam kan göra 
att man anger en högre vikt än den faktiska, om man 
är mager och om man är överviktig tenderar en del att 
ange en lägre vikt än den faktiska (32). Det finns således 
en risk för att vårdtagares strategier som används för 
att undvika skam och beroende av andra i vardagslivet 
påverkar mathållningen negativt och försvårar för per-
sonalen att upptäcka problem. Detta ställer särskilda 
krav på vård och omsorg att upptäcka behov som den 
äldre själv inte påkallar uppmärksamhet för, eller till och 
med döljer. Inom omvårdnaden är det därför viktigt att 
använda standardiserade metoder att mäta och observera 
för att upptäcka problemen.

Måltidsmiljö, atmosfär och rutiner
Inom omvårdnaden är det centralt att tänka på hur 
måltidsmiljön, atmosfären och rutinerna inverkar på 
den äldre personens möjlighet att äta. De sinnen med 
vilka vi får intryck från atmosfären är synen, hörseln, 
lukten och känseln. Atmosfären har stor betydelse för 
aptiten, törst-, smak- och luktupplevelsen. Till atmos-
fären kan räknas social omgivning, typ av mat, tillgång 
till mat, matens estetik, färger, ljus, temperatur, lukter, 
tidpunkt, ljud och distraherande faktorer. Atmosfären 
påverkar oss fysiologiskt, vår motivation, vårt beteende, 
tänkande och sociala interaktion (33,34). 

Rutiner, normer och den kultur som råder bland 
personalen på en enhet styr också måltiderna på enheten 
(29). Inom institutioner talar man vanligen om ”nutri-
tion”. Detta innebär att maten ses som en substans och 
inte konceptualiseras i relation till dess symboliska och 

bidrar till funktionshinder, nedsatt förmåga att klara 
av sjukdom och ökad dödlighet (18). Efter 30 års ålder 
minskar muskelmassan med 3 till 8 procent per tioårspe-
riod (19) och efter 50 års ålder uppskattas minskningen 
till 1 till 2 procent per år (20).

Sarkopeniutvecklingen kan minskas genom fysisk 
aktivitet och bra mat (21, 22) även hos äldre i särskilda 
boenden (23). Med åldrandet ökar andelen kroppsfett 
vilket bidrar till att vikten kan vara i stort sätt oförändrad 
eller till och med ökad (20).

Samhälls-, sociala, och 
psykologiska aspekter
Livsstil, socioekonomisk situation och psykologiska 
faktorer kan begränsa den negativa påverkan som fy-
siska nedsättningar innebär och därmed bidra till att 
bibehålla ett adekvat födointag. Livskvaliteten är ofta 
negativt påverkad i samband med undernäring, både fy-
siskt och mentalt (10). Bland annat har depression visats 
vara förknippat med viktförlust hos hemmaboende och 
oberoende äldre (24). I en annan studie av hemmabo-
ende äldre personer visades att självupplevd hälsa, följt 
av symtom  på depression samt ålder, var de starkaste 
faktorerna som var förknippade med undernäring (5).

Idag när många av mataffärerna på de mindre orterna 
inte klarat sig i konkurrensen med de större butikerna 
har behovet av transportmedel för att kunna handla ökat. 
Detta har försvårat för personer med rörelsehinder att 
på egen hand kunna skaffa hem maten eller åtminstone 
gjort dem beroende av allmänna kommunikationsme-
del, färdtjänst eller välvilliga anhöriga. Även här kan 
det bli problematiskt om den partner som vanligen kört 
bil avlider, vilket kan försvåra för den kvarvarande att 
ta sig till affären. 

Med åldrandet kan det följa ett minskat intresse för 
att laga mat, inte minst för den som lever ensam. Fettri-
ka och sockerrika tilltugg intas i allt större utsträckning 
till dess att man kanske blir beroende av distribution av 
färdiglagad mat. Hos äldre kan den nyblivna änkeman-
nen hamna i risk för undernäring på grund av att han 
vanligen inte har den kunskap kring matlagning som 
kvinnorna besitter. Även kvinnor som blir ensamma 
kan hamna i riskzonen för undernäring om de förlorar 
meningen med att laga mat när inte partnern längre 
finns där att dela maten med (25,26). Någon helt en-
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sociokulturella värden med minimalt eller inget indi-
viduellt inflytande. Synen på måltiden blir ”utfodring” 
i stället för en aktivitet i ett socialt sammanhang (35). 
Matens symboliska värden handlar om färger, lukter, 
servering, det vill säga hur bordet gestaltas estetiskt 
och praktiskt. Symboler kan ge positiva eller negativa 
signaler och kan hänföras till måltidkulturers utveck-
ling i form av till exempel ritualer kring mat, klädsel 
vid måltider och dukning (35). 

Sjukdomsrelaterad undernäring
En eller flera kroniska sjukdomar är nästan alltid bidrag-
ande faktorer till undernäring hos äldre personer. De-
menssjukdom är den vanligaste, andra är cancer, diabe-
tes, depression, malabsorption, infektioner och kronisk 
obstruktiv lungsjukdom (36). Vid kroniska inflamma- 
toriska sjukdomar såsom kronisk obstruktiv lungsjuk-
dom antas cytokiner (proteiner som produceras som svar 
på infektion/inflammation och fungerar som signalmole- 
kyler mellan celler) vara en bakomliggande mekanism 
vid och möjlig förklaring till undernäring (17,37).

Inflammationsprocesser som uppstår i samband med 
sjukdom påverkar aptiten och metabolismen negativt 
med negativ energibalans och katabolism som följd. 
Mekanismer för anpassning till svält sätts ur spel och en-
ergiomsättningen i vila ökar istället för att minska (som 
den gör vid svält) och proteinnedbrytningen i skelett- 
muskulatur tenderar att fortsätta även om adekvata 
mängder energi tillförs (4).

Demenssjukdom påverkar flera faktorer som inverkar 
negativt på ätandet. Depression är ett tidigt symtom 
vid demenssjukdom som kan leda till initiativlöshet 
och nedsatt förmåga att göra saker, vilket till exempel 
medför att personen inte kommer sig för att laga mat 
eller äta. Nedsatt förmåga att känna igen förnimmelser 
som törst, hunger och mättnad kan uppstå liksom svå-
righeter att tolka sinnesintryck (agnosi) och att utföra 
viljestyrda handlingar (apraxi). Agnosin kan försvåra 
val av mat och apraxin kan göra det svårt att hantera 
bestick, föra maten till munnen och även att svälja. 
Språket påverkas vilket kan göra det svårt att framföra 
önskemål kring maten. Även luktsinnet påverkas ne-
gativt tidigt vid demenssjukdom (38).

Läkemedel kan sätta igång en viktnedgång på flera 
olika sätt genom att orsaka illamående, gastrointestinal 

irritation, förstoppning, diarré, muntorrhet, hypermeta-
bolism eller kognitiv nedsättning samt somnolens (39).

Äldres energi- och näringsbehov 
Äldre som är vid god hälsa behåller goda matvanor som 
väl täcker behovet av näring och energi, förutom gäl-
lande intaget av D-vitamin (18). Energibehovet bestäms 
av faktorer som ålder, kön och grad av fysisk aktivitet 
och kan delas upp i den del som krävs för att bibehålla 
kroppstemperatur och organfunktion (basalt energi- 
behov) samt den del som krävs för fysisk aktivitet.

I grova drag kan energi- och vätskebehov beräknas i 
förhållande till vårdtagarens kroppsvikt enligt följande 
(40):
•	 energibehov	25-30	kcal/kg	per	dygn,	
 beroende på aktivitets nivå
•	 vätskebehov	30	ml/kg	per	dygn
•	 protein	>0,8	g/kg	per	dygn
•	 protein,	sjuka	1,0-1,5	g/kg	per	dygn
•	 kritiskt	sjuka	bör	inte	ges	mer	
 än 20 kcal/kg och dygn
•	 för	överviktiga	behöver	särskilda	
 överväganden göras
•	 vid	återuppbyggnad	och	rehabilitering	är	
 energi- och närings behovet förhöjt
•	 vid	feber	är	vätskebehovet	förhöjt
•	 för	vårdtagare	med	hjärtsvikt	eller	levercirrhos	(med	 
 vätska i buken) kan vätskerestriktion vara aktuellt
•	 vätskerestriktioner	ska	anpassas	individuellt	(41).

Omvårdnad
I omvårdnaden är vårdtagares näringstillstånd och ätande 
ett viktigt område. Jag (AW) beskriver omvårdnad som 
en integration av erfarenheter och kunskaper från olika 
områden (till exempel från natur-, human- och samhälls-
vetenskap) som utmynnar i etiskt försvarbara handlingar 
med syftet att en frisk eller sjuk person utifrån individu-
ella förutsättningar ska:
•	 bibehålla	eller	uppnå	tillfredsställande	hälsa	
 (inbegripet livskvalitet)
•	 uppnå	minskat	lidande
•	 alternativt	i	livets	slutskede	–	uppnå	
 en fridfull död. 
Utifrån ovanstående är viktiga delar i omvårdnaden bland 
annat att bedöma om risk för undernäring föreligger, att 
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vid risk initiera/genomföra fördjupade bedömningar och 
att planera, utföra och utvärdera insatta åtgärder.

Att upptäcka risk för 
undernäring
Europaparlamentet antog hösten 2008 en resolution 
där undernäring uppmärksammas som ett prioriterat 
hälsoproblem tillsammans med övervikt och fetma (42). 
Europarådet rekommenderar screening av nutritions-
status för alla inlagda patienter och om risk för under- 
näring föreligger ska en nutritionsplan upprättas. Pla-
nen ska inkludera individuell utredning och uppfölj-

ning. Nutritionsstöd vid sjukdomsrelaterad undernä-
ring ska vara en integrerad del av behandlingen (43). 
Genom att använda något instrument/protokoll för att 
upptäcka risk för undernäring ökar möjligheten att ge 
rätt vårdtagare rätt behandling (44). Bedömningen kan 
base ras på riskfaktorerna BMI, ofrivillig viktminskning 
och svårigheter att äta (Figur 2). 

Body Mass Index
Från medelåldern och framöver minskar vikten och 
längden (45). BMI 23-25 för kvinnor och 26-28 för 
män har visats innebära lägst risk för död (46). Normalt 
BMI har föreslagits ligga mellan 24 och 28 för äldre 
(47). Utifrån svenska rekommendationer gällande und-
re gränser för BMI (40), de fakta att något högre BMI 
är förknippat med lägre dödlighet och att en förlust av 
längd följer på åldrandet på grund av kompression av 
kotpelaren utgick man i nyligen publicerade studier 
från att normalt BMI är 20 – 25 för dem som är 69 år 
eller yngre och BMI 22 – 27 för dem som är 70 år eller 
äldre (8, 48, 49).

Ofrivillig viktminskning  
Ofrivillig viktminskning är förknippat med ökad risk 
för komplikationer under sjukhusvistelse, försämring 
av ADL-funktioner eller fysiska funktioner, behov av 
institutionsvård och sämre livskvalitet (39). Viktförlust 
kan klassas som organisk (neoplastisk, icke-neoplastisk 
och åldersrelaterad), psykologisk (depression, demens, 
ångest) eller ickemedicinsk (socioekonomiska faktorer) 
(39).

Svårigheter att äta
Ätproblem, till exempel sväljningssvårigheter, är för-
knippade med undernäring och aspirationspneumonier 
(50). Problem med intag av mat (sitta bra, dela ma-
ten, få maten till munnen) är förknippat med måltids- 
assistans (matning), långa vårdtider, utskrivning till sär-
skilt boende men har inget starkt samband med under- 
näring. Måltidsassistans vid problem med intag av mat 
tycks därför vara en effektiv åtgärd för att förhindra ut-
veckling av undernäring. Sväljningssvårigheter är för-
knippade med aspirationspneumonier och delvis med 
undernäring. Om sväljningssvårigheter förekommer 
tillsammans med nedsatt ork är dock risken för under-
näring stor. Nedsatt energi/ork att fullfölja måltider 

Bedömning av  
risk för undernäring:

•	Ofrivillig	viktförlust	(oavsett	tid	och	
omfattning). all ofrivillig viktförlust är ett 
tecken på negativ energibalans

•	Ätsvårigheter	(t.ex.	aptitlöshet,	sväljnings-	
och tuggproblem, orkes löshet och 
motoriska störningar)

•	BMI	<20	(om	69	år	eller	yngre)

•	BMI	<22	(om	70	år	eller	äldre).

Risk för undernäring  
kan graderas enligt:

•	sannolikt	ingen	risk:		 inget	av	ovanstående		
 kriterier uppfylls

•	liten	risk:	 ett	av	ovanstående		
 kriterier uppfylls

•	måttlig	risk:	 två	av	ovanstående		
 kriterier uppfylls 

•	hög	risk:	 tre	av	ovanstående		
 kriterier uppfylls

fIguR 1.
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har ett starkt samband med undernäring men inte med 
måltidsassistans (48-51).

Som hjälp för observation av ät prob lem har ett be-
dömningsinstrument tagits fram (Minimal Eating Ob-
servation Form – Version II, MEOF-II) (48, 51). Genom 
detta instrument bedöms ätandet utifrån tre integrerade 
delar, in tagande av mat som omfattar förmågan att sitta 
på ett bra sätt under mål tiden, att dela maten på tallriken 
och att föra maten till munnen; sväljnings  processen som 
omfattar förmågan att tugga, hantera maten i munnen 
och att svälja; samt ork och aptit som om fattar förmågan 
att äta en hel måltid, aptiten och att orka genom föra 
en hel måltid. Observationen kan genomföras under en 
reguljär måltid eller en testmåltid. Var och en av de tre 
integrerade delarna karaktäriseras av specifika moment, 
vilka alla behöver observeras. Beroende på vilka problem 
som förekommer kan åtgärderna anpassas (48, 51). 

Svenska rekommendationer 
Samarbetsgruppen för Nutritionens Utveckling i Sve-
rige (40) har fastställt kriterier för den initiala screen- 
ingen av risk för undernäring (se faktaruta). Bedöm-
ningen base ras på riskfaktorerna viktförlust, ätsvårig-
heter och BMI och görs inom 48 timmar från an komst/
inskrivning på enheten alternativt i nära anslutning till 
bi ståndsbedömning för vårdtagare i ordinärt boende. 

Vårdtagare med risk för undernäring definieras som 
en vårdtagare med en eller framför allt två eller tre av 
ovanstående riskfaktorer. Enbart ett lågt BMI utan vikt-
förlust och ätsvårigheter behöver inte innebära risk för 
undernäring. Även en vårdtagare med högt BMI som 
ofrivilligt förlorat i vikt är en vårdtagare med risk för 
under näring och ska bedömas utifrån aktuell viktförlust 
och ät svårighe ter (40). All viktförlust är ett tecken på 
negativ energibalans. 

Efter den initiala screeningen är det fortsatt viktigt 
att bevaka vikten och matintaget. Noggrann bevakning 
av viktutvecklingen är förmodligen den enklaste och 
mest tillförlitliga sättet att screena för undernäring efter- 
som det fångar individer med risk för undernäring 
även om de bibehåller ett BMI inom eller över referens- 
områdena (44).

Genom mat- och vätskelista kan intaget dokumen-
teras. Via visuell uppskattning av uppätna portioner i 
kvartiler (25 procent, 50 procent, 75 procent, 100 pro-
cent av serverad mat) erhålls också en bra uppfattning av 

matintaget som stämmer väl överrens med registrering 
genom vägning av matportioner (52).

Åtgärder vid övervikt 
eller risk för undernäring
Inom vård och omsorg krävs en balans mellan rutiner 
och individuell vård (53). Måltiden påverkas av rutiner, 
normer och den kultur som råder bland personalen på 
en enhet. Riktlinjer för matens kvalitet behövs inom 
vård och omsorg. En god omvårdnad underlättas av till-
räckliga kunskaper i nutrition, tillgång till riktlinjer, 
kännedom om riktlinjer, tydlig ansvarsfördelning för 
nutritionsarbetet, tillräckligt med tid, intresse, patient-
inflytande, samarbete mellan yrkesgrupper och stöd från 
ledningen (54-56). Kontinuitet i måltidsassistansen är 
också viktigt. Genom att samma personal så långt det 
är möjligt hjälper personen med demenssjukdom under- 
lättas ätandet (57). Enfärgat porslin, i första hand röda 
tallrikar, förbättrar näringsintaget hos personer med de-
menssjukdom (58). 

En god måltidsatmosfär och måltidsmiljö, familjelika 
måltider och en hemlik miljö har visats vara effektivt för 
att öka energiintaget och minska risken för undernäring 
men också för att behålla livskvalitet, fysisk kapacitet och 
kroppsvikt i särskilda boenden (59-62). Husmanskost 
har potentialen att öka matlusten hos äldre. Tillbehören 
är också viktiga till exempel lingonsylt och inlagd gurka. 
Möjligheter att välja mellan olika måltidsalternativ kan 
öka intaget (17,44). Andra generella rekommendationer 
är att begränsa nattfastan till maximalt elva timmar, efter- 
sträva fysisk aktivitet och utevistelse. Extra tillskott av 
D-vitamin (finns i till exempel fisk, ägg, inälvsmat) kan 
behövas, i kombination med utevistelse. 

Tillräcklig bemanning vid måltider behöver säker-
ställas. Beakta också den sociala interaktionen mellan 
vårdtagare och påtvinga inte social gemenskap under 
måltider. En avslappnad, positiv ömsesidig interaktion 
mellan den äldre och personalen under måltiden kan 
öka matintaget (63). Stökig och bullrig miljö minskar 
födointaget (64). 

Kost
Kostråden för friska äldre är i princip desamma som 
för friska vuxna (tallriksmodellen). SNR-kost (kost för 
friska enligt Svenska Näringsrekommendationer) base-
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ras på de allmänna näringsrekommendationerna. Den är 
både lämplig för alla friska människor, och i de flesta fall 
också lämplig för personer med dia be tes, högt blodtryck, 
blodfettrubbningar och för personer med övervikt och/
eller bukfetma.

När ålder och sjukdom föranleder minskad rörlighet 
minskas också energimängden (mängden kalorier) i mål-
tiderna, annars uppstår viktökning. Behovet av närings-
ämnen (till exempel vitaminer, mineraler) är oför änd rat 
eller till och med ökat hos äldre och/eller sjuka. Maten 
måste därför anpassas så att den näring som behövs in-
ryms i en mindre mat volym. Denna rekommendation 
kallas A-kost (Allmän kost för sjuka) och är så kallad 
nor mal kost för vårdtagare inom vård och omsorg. Denna 
kost utgör grundkosten för de flesta sjuka och används till 
personer med måttlig eller ringa fysisk akti vitet och/eller 
ökat näringsbehov. Den utformas så att de näringsämnen 
som behövs ryms i en mindre mängd mat. 

E-kosten (Energi- och proteinrik kost) används till 
personer som bedöms vara undernärda eller i risk zo nen 
för att utveckla undernäring på grund av undervikt, ofri-
villig viktminskning, dålig aptit eller andra ätsvårig- 
heter och därför inte kan äta tillräckligt av A-kosten. 
E-kosten ska tillgodose behovet av energi, protein och 
andra näringsämnen vid tillstånd som kan leda till under-
näring då uppäten matvolym blir mindre medan behovet 
av energi- och näringsämnen är oförändrat eller högre. 
Den skiljer sig gentemot annan kost genom att den är 
mindre fiberrik men mer rik på fett och protein. E-kost 
innebär att mer energi ges per volym mat genom be-
rikning. Energi- och proteinrik kost utgör en halv till två 
tredjedels standardportion men innehåller lika mycket 
energi och protein som en standardportion (18). Ordina-
tion av E-kost ska baseras på en individuell bedömning av 
näringstillstånd och behov. E-kost är en både enkel och 
billig metod för att motverka undernäring (65). Personer 
inom särskilda boenden som får energirik kost har visats 
behålla ADL-funktioner medan motsvarande funktioner 
försämrades i kontrollgruppen som erhöll standardkost 
(52, 66).
     Även personer med diabetes och låg vikt/nedsatt aptit 
och/eller ork bör ha E-kost. Behöver personen i fråga extra 
näring i form av energitäta mellanmål ges mindre mängd åt 
gången. Hänsyn måste tas till vad som ska prioriteras, un-
dervikt eller diabetes. Har personen tablett- eller insulin- 

behandling av sin diabetes får läkare avgöra om denna 
ordination ska justeras. Vidare, en ökning av kostens 
fetthalt leder sannolikt inte till skadlig förhöjning av 
serumlipider hos den äldre, magrande och kroniskt sjuka 
patienten eftersom de som regel har låga blodfettvärden 
(67). I dag finns dessutom specialanpassade kosttillägg 
för diabetiker som kan ges efter ordination (68). 

Energitäta mellanmål
Kosttillägg är ett viktigt komplement till E-kost. För 
personer som äter lite på grund av till exempel nedsatt 
aptit kan kosttillägg/näringsdrycker som ges mellan 
måltider öka energiintag och protein nivåer (66,69,70) 
men även naturliga ingredienser kan användas för att öka 
energi- och proteinintaget (66,71). Förutom närings-
dryck kan energitäta mellanmål vara fruktdrinkar med 
socker och grädde, fet yoghurt, fruktsallad med grädd-
glass, chokladpudding med vispgrädde, en smörgås med 
pålägg och ett glas mjölk.

Åtgärder vid ätproblem
Det finns en mängd olika åtgärder för att underlätta vid 
problem i själva ätprocessen. Se figur 2 (72).

Sammanfattning
Mat är viktigt för oss alla, inte minst när vi blir äld-
re. Den är viktig för välbefinnandet och vår hälsa. Till 
följd av åldrandet och/eller sjukdom kan möjligheten 
att handla mat, laga mat, äta mat och omsätta maten i 
kroppen påverkas av en mängd olika faktorer. Detta stäl-
ler krav på att upptäcka problem, vidta åtgärder, bevaka 
utvecklingen och följa upp insatta åtgärder. För att göra 
detta krävs bland annat att man i omvårdnaden använder 
strukturerade metoder för att upptäcka personer med 
risk för undernäring företrädesvis baserat på BMI, ofri- 
villig viktförlust och ätproblem. När risk upptäcks krävs 
fördjupade bedömningar och särskilda åtgärder såsom 
att underlätta ätandet, ordinera E-kost och kosttillägg 
som näringsdryck. 
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Svårigheter med Exempel på åtgärder/
konsultationer

Intag av mat 
(sitta på ett bra 
sätt under mål-
tiden, att dela 
maten på tallriken 
och att föra maten 
till munnen)

assistans/matning

Optimera sittställning

Involvera vårdtagaren (om 
orken inte är nedsatt)

antiglidmatta

Pet-emot-kant

mugg med pip/handtag

Ge uppmaningar eller 
påminnelser

Ta bort distraktorer

arbetsterapeut

Sjukgymnast 

Svälja  
(tugga, hantera 
maten i munnen 

och att svälja)

anpassa matens konsistens

Sväljningstekniker

Huvudpositioneringar

matplacering – icke-förlamad 
sida

Läpp-, tung-, och käkövningar

Testa kolsyrad dryck

Logoped

Dietist

Tumregler: Vanligen lättare att 
svälja det som är tjockt än det 
som är tunt och lättare med 
det som är kallt än det som är 
varmt. Hakan lätt pekande 
mot bröstet ger vanligen bättre 
luftvägsskydd.

Ork/aptit  
(att äta en hel 
måltid, aptiten 
och att orka 
genom föra en hel 

måltid)

Små måltider ofta

e-kost (energi- och proteinrik)

Näringsdryck eller motsvarande

mellanmål mycket viktiga

Dietist

Planera andra aktiviteter så 
att vårdtagaren inte tröttas ut 
innan måltiden

Gör måltiden 
energibesparande 
(måltidsassistans/matning)
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