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• Nära hälften av alla som vårdas på sjukhus idag är 
undernärda eller riskerar undernäring under sin 
sjukhusvistelse

• Sjukdom leder ofta till sämre aptit, samtidigt som 
behovet av energi och näring ökar

• Många patienter över 65 år = ökad risk för 
undernäring

• Bra koll på matsvinn men mindre koll på mat- och 
energiintag

• Mat finns inte alltid tillgängligt när patienten är 
hungrig

• Undernäring = längre vårdvistelser och högre 
vårdkostnader

• $ Undernäring ≥  Övervikt och fetma

Vad är problemet?



Sjukhusmåltider i teori och praktik

 Ett brett aptitretande 
utbud av maträtter

 Möjlighet att välja själv 
och äta på flexibla tider –
i en trivsam måltidsmiljö

 Värdskap + stöd och 
rådgivning kring 
måltiderna

 Brister: tydliga ansvars-
områden & samverkan 
mellan personalgrupper



• Dygnets alla måltider

• Lyfter måltidernas roll för vård och omvårdnad

• Stort fokus på individens behov och önskemål

• Samverkan måltids-, service-, och vårdpersonal

• Flexibilitet

• Utökat stöd kring sjukhusets hela måltidsutbud

Vad är nytt i riktlinjerna för måltider på sjukhus?





Riktlinjer för Integrerade måltider

• Maten och måltidernas roll i vården finns tydligt 
beskrivna i sjukhusets styrdokument.

• Hälso- och sjukvårdspersonal har i uppdrag att 
använda måltiderna som en del av vården och i det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

• Tvärprofessionella team säkerställer ett 
sammanhållet nutritionsomhändertagande och 
tydlig ansvarsfördelning.

• Patienterna bedöms vid inskrivning för att 
upptäcka risk för undernäring eller andra särskilda 
behov kring måltiderna.

• Patienten har möjlighet att vara delaktig i 
planering och beslut kring måltiderna.

• Det finns samverkansforum för utveckling och 
uppföljning av måltidernas kvalitet.



Riktlinjer för Näringsriktiga måltider

• Sjukhusets måltider tillgodoser patienternas 
energi-, närings-, och vätskebehov över dygnet.

• Det finns rutiner för dygnets alla måltider och ett 
utbud av rätter finns tillgängliga dygnet runt.

• Näringsmässigt stabila patienter erbjuds minst 
fem måltider per dag.

• Näringsmässigt sårbara patienter erbjuds 
ytterligare små energi- och proteintäta måltider.

• Måltidsutbud och beställningssystem möjliggör 
flexibilitet, valfrihet och individanpassning vad 
gäller smak, portionsstorlek och tid för servering.

• Måltiden används på ett pedagogiskt sätt för att 
inspirera till hälsosamma matvanor.

• Måltiderna följs upp och utvärderas, både på 
individ- och gruppnivå. Det är viktigare att maten är god och lockar aptiten än 

att den exakt uppfyller näringsrekommendationerna.



• Partnerskap mellan vården och individen.

• Individen i centrum framför sjukdom, symtom 
eller tecken på ohälsa. 

• Hänsyn tas till behov, vanor och preferenser 
tillsammans med professionell bedömning. 

• GPCC – Centrum för personcentrerad vård

Personcentrerad vård är en kärnkompetens!

Personcentrerad vård



• Ett personcentrerat förhållnings- och 
arbetssätt kring måltiderna innebär:

• Berörda professioner samverkar 

• Patientens delaktighet

• Utgår från individens behov och 
önskemål

• Flexibilitet i verksamheten

Individanpassade måltider 
på sjukhus



Samverkan som grund för nutritionsomhändertagandet



”Grunden för all nutritionsbehandling är bra måltider, men 
dessa kan behöva kompletteras med ytterligare insatser vid 

specifika sjukdomstillstånd, som undernäring.”Måltiderna som basen



Från detaljer till helhet

Större fokus på helheten – en 
laginsats

Från tabeller till modeller

Tallriksmodellen för nedsatt 
aptit och NNR som grund

Från kost till måltid

Måltidsordning

Verktygslådan



Förstärkt måltidsutbud

Att menyplanera i praktiken

Grundläggande måltidsutbud

- Näringsmässigt stabila patienter
- Referensvärden NNR
- Frukost, lunch, middag + 2-3 mellanmål
- Hel eller halv portion

- Näringsmässigt sårbara patienter
- Fler små energi- och näringstäta måltider
- Minst 6-8 måltider
- Fokus energi & protein



Sjukhusmåltider för hållbar utveckling!



• Tydliggör ansvar och möjliggör 
samarbete över organisationsgränserna

• Sätt mål och följ upp resultaten

• Säkerställ medarbetarnas kunskap och 
kompetens

• Erbjud måltider anpassade till 
individuella behov

• Se till helhetsperspektivet på måltiden 
– använd Måltidsmodellen

Strategier för att lyckas
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