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• Förändrade näringsbehov och mat vid god aptit

• När aptiten minskar 

• Praktiska tips









Mer Grönsaker, frukt och rotfrukter

• Smoothie

• God dressing

• Tillaga på olika sätt – ugn, wook, pickla





Byt till växtbaserade matfetter & oljor



Mindre rött kött och chark

Mer Fisk & skaldjur





Exempel

Energibehov: 2300 kcal

Energiintag: 2000 kcal 

1 vecka - 2100 kcal - 3hg

1 månad - 8400 kcal - 1,2kg

6 månader - 50400 kcal - 7,2kg

Därför är det viktigt 

med regelbunden 

vägning -

Viktnedgång är 

enklare att förebygga 

än att reparera!



Negativa konsekvenser av undernäring

• Minskad muskelmassa

• Minskad muskelfunktion

• Försämrat immunförsvar

• Sämre sårläkning

• Allmän svaghet

• Minskad initiativförmåga

• Depression

• Försämrad livskvalitet







Bildkälla: vardhanboken.se



För att diagnostisera undernäring används GLIM-kriterierna. GLIM (Global Leadership

Initiative on Malnutrition).

Undernäring = minst 1 fenotypiska och 1 etiologiska kriteriet

Fenotypiska kriterier: 

• Viktförlust (%)

o >5% viktförlust på 6 månader 

eller 

o >10% över 6 månader 

• Lågt BMI 

<20 om <70 år 

<22 om >70 år 

Asien: 

<18,5 om <70 år 

<20 om >70 år 

Etiologiska kriterier: 

• Minskat intag eller upptag: 

o <50% av behov >1v, 

eller 

o Vilken minskning som helst över 2v, 

eller 

o Kroniska GI besvär som påverkar 

näringsupptaget negativt 

• Inflammation 

o Akut sjukdom/skada 

eller 

o Kronisk/sjukdomsrelaterad 



Bedömning av svårighetsgrad

Måttlig undernäring (1 kriterium behöver uppfyllas)

5-10% viktförlust senaste 6 mån eller 10-20% längre tillbaka än 6 mån.

eller

BMI<20 om <70 år

BMI<22 om >70 år

eller

Mild till måttlig förlust av muskelmassa (mätt med validerad metod)

Svår undernäring (1 kriterium behöver uppfyllas)

>10% viktförlust senaste 6 mån eller >20% längre tillbaka än 6 mån.

eller

BMI<18,5 om <70 år

BMI<20 om >70 år

eller

Svår förlust av muskelmassa (mätt med validerad metod)



Utredning och åtgärder

• Läkemedel

• Förstoppning

• Illamående

• Depression

• Munhälsa

• Dysfagi

• Måltidsmiljö

• Sällskap?

• Ät hjälpmedel

• Sittställning

• Stöd vid måltiden

• Individuellt anpassad kost

• Måltidsordning

• Berikning

• Livsmedelsval

• Kosttillägg 



• Team

• Personcentrarat och individanpassat





Film!

Äldre - råd om bra mat (livsmedelsverket.se)

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/aldre---rad-om-bra-mat




Energiberikning

Ät bra! | Ditt kompletta bildstöd till kostrådgivning (atbra.se)

https://atbra.se/




Livsmedelsval
Juice / mjölk istället för vatten = ca 120 kcal extra/ glas

Energirik sås – majonnäs baserat

Fetare mejerier.

2 msk Energihutt = 150 kcal

1 burk Protino, 80 gram = 120 kcal

80 gram fruktyoghurt 2,5 % = 80 kcal

80 gram naturell yoghurt, 0,5 % = 34 kcal





Kosttillägg

Pulver 

Flytande kosttillägg eller i pudding konsistens 

Energimoduler







Receptbok_Fortimel_Compact_Neutral.pdf (nutricia.se)

https://vardgivare.nutricia.se/wp-content/uploads/2018/03/Receptbok_Fortimel_Compact_Neutral.pdf


Tips om man jobbar i Jönköping

• Region Plus, Region Jönköpings län (rjl.se) Folkhälsa, vård och tandvård 

Nutritionsbehandling vid undernäring och risk för undernäring

• Konsultdietist för alla vårdpersonal i region och kommun, 

Telefonnummer: 010-2421845, messenger i cosmic ”Rehabcentrum Dietist RJL”

http://plus.rjl.se/


Tips för att öka aptiten hos äldre – 1177

Aptit, hälsa och näring för äldre (livsmedelsverket.se)

Förebygga undernäring - Patientsäkerhet (socialstyrelsen.se)

MatFröjd – Mat för äldre (matforaldre.nu)

Nutrition - Vårdhandboken (vardhandboken.se)

För personal - Senior alert

https://www.1177.se/Jonkopings-lan/liv--halsa/ata-for-att-ma-bra/tips-for-att-oka-aptiten-hos-aldre/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/aldre---rad-om-bra-mat/aptit-halsa-och-naring-for-aldre
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/risker-och-vardskador/vardskador/undernaring/minska-risken-for-undernaring/
https://matforaldre.nu/matfrojd/
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/nutrition/
https://www.senioralert.se/for-personal/


Frågor ? 


