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Ökar proteinintaget bland sjukhuspatienter om de erbjuds 
fruktkvarg vid måltid? 
	
Patienter på sjukhus får sällan i sig tillräcklig mängd protein och har därför inte heller lika 
bra förutsättningar att tillfriskna och bygga upp sitt immunförsvar. Genom att erbjuda 
patienter fruktkvarg eller drickyoghurt tillsammans med den serverade sjukhusmåltiden kan 
patienters konsumtion av protein på ett enkelt och effektivt sätt öka.  
 
Under sjukhusvistelse behövs ett ordentligt matintag för att patienten ska tillfriskna fortare 
och må bättre. En viktig del i detta är att patienten får i sig tillräckligt med protein då denna 
molekyl bygger upp kroppen och stärker immunförsvaret. Trots detta äter många patienter vid 
sjukhus för lite protein vilket kan bero på att proteinrika livsmedel såsom kött är svårtuggat 
och kanske inte väljs i första hand av patienten under sjukdom. I en studie genomförd i 
Nederländerna har det visat sig att ett så enkelt tillvägagångssätt som att erbjuda ett tillägg av 
antingen fruktkvarg eller drickyoghurt till patientens måltid kan öka proteinintaget med hela 
sju gånger. Dessutom kan kvargen/yoghurten bidra till att patienten når upp i det 
rekommenderade proteinintaget per måltid vilket i denna studie uppskattades av dietist till 25-
30 gram. 
 
Studien utfördes på ett stort sjukhus (600 sjukhusplatser) där patienten beställde måltider 
genom att ringa in sin lunchbeställning från en meny. Detta gav telefonoperatören en chans att 
direkt efter beställning fråga patienten om denne ville ha ett tillägg av fruktkvarg eller i andra 
hand drickyoghurt tillsammans med sin lunch. Dessa produkter valdes ut då de innehåller 
relativt stor mängd protein och dessutom är mjuka i konsistensen. Metoden att direkt efter 
beställning verbalt komma med en följdfråga användes då denna metod är välbeprövad inom 
marknadsföring och visast ge en hög andel positiva svar. 
 
Efter beställning fick deltagare i studien svara på en enkätundersökning. Undersökningen ville 
ta reda på hur samtalet upplevts och om produkten konsumerats efter beställning eller ej, 
någonting som var viktigt att undersöka eftersom det inte bara krävs att patienten beställer 
produkten men faktiskt också äter den. Av de patienter som tillfrågats beställde cirka 45% 
produkten. Av de patienter som var med i kontrollgrupp och därför inte tillfrågats beställde 
cirka 6% produkten. De flesta deltagare tyckte inte att samtalet var påträngande och dessutom 
visade det sig att de flesta som beställt kvargen/yoghurten också rapporterat att de ätit hela 
mängden av produkten eller nästan hela mängden. Efter denna undersökning gjorts och 
resultaten analyserats visade det sig att patienter som beställt produkten också fått i sig det 
rekommenderade intaget av protein per dag i större uträckning än de som inte beställt 
produkten. Många rapporterade att de beställde produkttillägget eftersom produkten lät god. 
Att det var just fruktkvarg kan därför ha medfört att många också valde att äta den, något som 
alltså kan vara viktigt att tänka på när man planerar vilka proteinrika produkter som ska 
erbjudas. 
 
Om patienter på sjukhus får i sig för lite protein så är det viktigt att hitta lösningar som gör att 
de äter mer protein då proteinet behövs för att på bästa sätt tillfriskna. Att patienter skulle 
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kunna konsumera mer protein genom att föreslås ett tillägg av fruktkvarg till sin måltid har vi 
genom denna studie sett. Det behövs dock mer forskning och fler studier som testar hur detta 
kan ske och om samma utfall också infinner sig vid andra sjukhus. Om detta skulle ske är 
denna metod både enkel och kostnadseffektiv.  
 
Eftersom fruktkvarg kan tyckas likna en dessert kan detta vara en av anledningarna till att ett 
tillägg som detta är rimligt. Eftersom kvarg och yoghurt är lättuggade är dessa också bra 
komplement till måltiden och kan säkert uppskattas av många. Att få i sig näringsrik och bra 
mat är antagligen inte det första en patient tänker på, men det är trots allt en viktig del av en 
positiv sjukhusvistelse. Patienters proteinintag blir en viktig fråga att lösa och 
förhoppningsvis kommer fler liknande studier inom ämnet. Initiativ som detta kan dessutom i 
längden sänka vårdkostnader så det finns alltså fler positiva aspekter kring frågan! 
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Jag valde att skriva om måltider vid sjukhus då jag ofta upplever att det finns en negativ bild 
kring dessa måltider. Att läsa om proteinintaget och vikten vid att servera nog med protein är 
en intressant och också viktig fråga! Om patienter inte når upp i den rekommenderade dosen 
protein så spelar det inte så stor roll hur näringsriktig maten är. Jag tror egentligen inte att 
proteinmängden borde vara ett stort problem, den måste bara ses över, precis som man genom 
denna artikel också gjort. 
 
Efter min examen vill jag arbeta med måltider och hälsa. Att utveckla nya vägar för en bättre 
folkhälsa är för mig ett viktigt och intressant ämne, inte bara inom sjukhus utan såklart också 
för hela befolkningen i allmänhet! 

 
 


