
Populärvetenskapligartikel 
Av Hanna Eriksson 
Intuitionen för kostvetenskap VT 17 
Uppsala universitet 
Ansvarig lärare: Ylva M Sydenr 
	

Matleveranser till patienter kan bidra till 
bättre tillfrisknande! 

Introduktion 

Flera undersökningar som gjorts talar för att nutritionsstatusen har stor vikt för 

läkningsprocessen, överlevnaden samt allmäntillståndet hos patienten. Med en ökad 

öppenvård på sjukhusen kan det vara bra att undersöka möjligheter och effekter av att stötta 

patienter på andra sätt. Matleveranser kan vara en lösning och hjälp för att påverka deras 

nutritionsstatus och därmed bidra till hur de på långsikt återhämtar sig och överlever med god 

livskvalitet. 

Bakgrund 

På grund av utvecklingen med ökad öppenvård så vill man undersöka om man skulle kunna 

bidra till patienternas näringsstatus med hjälp av matleveranser till hemmet. Mar har 

observerat negativa konsekvenser hos undernärda patienter, som tex längre sjukhusvistelse, 

låg livskvalitet och ökad dödlighet. Vid undersökningar på berikad sjukhusmat vid 

Köpenhamns universitetssjukhus såg man goda effekter på näringsstatus hos patienter på 

sjukhuset. Nu ville man vidare undersöka effekten av att erbjuda matleveranser hem, till 

lungcancerpatienter med låg nutritionsstatus som behandlas på sjukhuset.  Man gav dem 

måltider och mellanmål som hade förhöjt energi- och proteininnehåll. Skulle detta kunna vara 

till användning inom flera områden i sjukvården till patienter under behandling i 

öppenvården? 

Studien och resultatet 

Studien utfördes via Köpenhamns universitetssjukhus. Totalt deltog 40 patienter som var 

under behandling mot lungcancer och hade en låg nutritionsstatus vid start. Under 12 veckor 

fick grupperna genomgå mätningar vid 3 tillfällen, i början, i mitten och vid slutet av 

undersökningen. 

Mätningar gjordes med hjälp av ett speciellt utformat program där man mätte både fysiska 

och psykiska förmågor. 

Matleveranserna gavs till 21 stycken av patienterna tre gånger i veckan under dessa veckor. 

Resterande patienter fick inga leveranser alls, för att man skulle kunna jämföra effekterna. 
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Måltiderna baserades i grunden på menyn för köket på Köpenhamns universitetssjukhus, där 

sedan patienterna med matleveranser fått välja lite själva bland berikade måltider och 

mellanmål.  

Resultatet visade små skillnader mellan grupperna men man fick ganska tydliga korrelationer 

mellan livskvalitet och de förhöjda värden av energi och protein vilket ökade i båda 

grupperna. Skillnaden man fick mellan grupperna var i underkroppsstyrkan, de som fick 

matkassar hade en förbättring med 60%.  

Egna reflektioner 

Kanske livskvaliteten är mer komplicerad för just cancerpatienter men att få en sådan 

förbättrad underkroppsstyrka bidrar till mycket som kan tänkas påverka livskvaliteten. Det 

gör att man kanske lättare klarar sig i sin vardag exempelvis när man skall gå på toaletten, 

handla, klä sig eller sköta hushållet. Att ge denna möjlighet till andra patienter med mer 

individuella eller berikade måltider kan vara intressant att undersöka vidare då 

nutritionsstatusen verkar vara en viktig faktor för patientens läkning samt att man skapar en 

trygghet i att vården finns där, trots man inte behöver vårdas på sjukhuset. 
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Skribent: 
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Jag valde detta ämne då jag fastnade för idén om matkassar till patienter och för jag har hört 
från många att eftervården på många sjukhus ökar och många lämnas läkningen till helt eget 
ansvar utan kanske en känsla av stöd och hjälp i hemmet. Att då kunna erbjuda dessa 
matleveranser kanske kan ha betydelse för hur snabbt patienten blir frisk samt ge en känsla av 
att man fortfarande vårdas och får därmed en trygghet i att vården finns där och hjälper. 

Övriga reflektioner jag fick var att studien borde göras på flera sjukhus och på andra patienter 
även inom psykiatrin, då jag tänker att många som är deprimerade eller har 
utmattningssyndrom kanske har svårt att sköta kosten och där av så blir det svårare att bli 
frisk om man har brister rent nutritionsmässigt. Då kanske detta skulle bidra till en bättre 
utgångspunkt i sitt tillfrisknande. 

Efter examen vill jag JOBBA! Längtar efter att hugga in i arbeten och hoppas jag får arbeta 
med kanske just att hjälpa till att förbättra för just sjukvården och ge patienterna så bra hjälp 
som går, men jag vill också vara med och påverka hela samhället till ett bättre levnadssätt och 
ge motivation för att man skall vilja vara sund och glad! 

 


