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Kan införande av ett mellanmålssystem på barnsjukhus öka 
patienttillfredsställelse och minska kostnader för måltidsservicen på 
sjukhus? 
 
Några forskare genomförde en studie i Australien för att undersöka om patientcentrerade 
mellanmål på barnsjukhuset the Royal Children’s Hospital kunde påverka upplevelsen av 
sjukhusvistelsen. Syftet med denna studie var att undersöka graden av patienttillfredsställelse 
med en mellanmålsvagn på avdelningarna och för att avgöra om den uppfattades ha förbättrat 
måltidsservicen under deras sjukhusvistelse. Forskarna ville även se om det fanns några 
kostnadsbesparingar som en följd av införandet av mellanmålsvagnen jämfört med när 
vårdpersonal fick beställa mellanmål via storköket. De ville även se vilka mellanmål som var 
mest populära.  
 
Patienttillfredsställelse fastställdes genom en skriftlig enkät för att undvika en intervjuares 
eventuella partiska slutsatser. Även patientens anhöriga kunde svara på enkäten eftersom 
patienterna kunde vara för sjuka eller för unga för att svara på enkäten och forskarna ansåg att 
den anhörigas uppfattning om måltidsservicen var likvärdig patientens uppfattning.  
Enkäten delades ut tillsammans med sjukhusets menyer en gång i veckan under en månads 
tid. Utseendet på enkäten var enkel med okomplicerade formuleringar så att både barn och 
vuxna skulle kunna svara på den. Svarsalternativen var främst ja eller nej och exempel på 
frågor var om patienten blivit erbjuden mellanmål från mellanmålsvagnen och om denna vagn 
förbättrade måltidsservicen.  
 
I mellanmålsvagnen fanns bland annat kex, chips, choklad, desserter och saft. 
Kostnadsjämförelser gjordes efter att vagnen funnits i sex månader.  Kostnaden beräknades 
genom att bestämma kostnaden per produkt och multiplicera med antalet distribuerade. 
Arbetskostnader samt kostnader för inköp ingick i kostnadsberäkningarna.  
 
Femtiosex frågeformulär avslutades. Medelåldern hos patienterna var ca åtta år. Ingen av 
patienterna stannade längre än en månad. Sexton av femtiosex undersökningar genomfördes 
av patienten och resten fylldes i av patientens förälder/vårdnadshavare.  
Av de tillfrågade hade majoriteten erbjudits ett mellanmål under sin sjukhusvistelse och 
sammanfattningsvis så var patienterna överens om att mellanmålsvagnen hade förbättrat 
måltidsservicen. Kostnadsjämförelsen visade att kostnaderna minskade. Mellanmålen delades 
in i två kategorier, söta och salta.  Populariteten var relativt lika men salta mellanmål var mest 
omtyckta då det var extra gott när patienten mådde dåligt. 
 
Resultatet går i linje med liknande studier som bekräftar att rumsservicekonceptet, där 
patienter kan välja ett mellanmål eller en måltid när de känner för det, förbättrar 
patienttillfredsställelse samt förbättrar energi och proteinintag. Just denna studie undersökte 
inte hur mellanmålen bidrog till energi- och näringsintaget hos barnen vilket forskarna gärna 
skulle se i framtida studier.  
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Mellanmål är viktigt då det kan bidra till ett optimalt energi- och näringsintag. Mellanmål kan 
dessutom bidra till en trevlig stund mellan de större måltiderna och få de långa timmarna på 
sjukhuset att kännas lite kortare. När det handlar om barn kan självvalda mellanmål få 
patienten att känna sig lite mer hemmastadd och trygg. Mellanmålen på detta sjukhus i 
Australien liknar kanske inte de vi skulle haft i Sverige men detta visar ändå hur viktigt det är 
att mellanmål finns tillgängliga på sjukhusen. 
 
Resultaten i denna studie visade en hög nivå av patienttillfredsställelse och man fann en 
mellanmålsvagn väldigt kostnadseffektiv och att den ledde till betydande kostnadsbesparingar 
för RCHs måltidsservice. 
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Jag valde att fördjupa mig i denna artikel då jag alltid har varit intresserad av sjukhusmaten 
och måltiden på sjukhusen. Jag själv har reflekterat över vilken skillnad mellanmål kan göra 
för patienter. Nu läser vi kursen Måltidsservice där en del fokus ligger på hur måltiden 
upplevs i olika miljöer. Vi har fått läsa vetenskapliga artiklar där forskarna såg att 
måltidsmiljön är väldigt viktig för människor och att den ligger till grund för ett optimalt 
energi- och näringsintag. Detta tycker jag är riktigt intressant och något som jag skulle kunna 
tänka mig att arbeta med efter examen. Jag vill även arbeta som kostchef i framtiden.   

	


