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Vikten av måltidsanpassning för att förebygga undernäring hos äldre 

Undernäring är idag ett stort problem bland våra äldre i samhället. Många gamla 

människor som bor på äldreboenden har visat sig ha ett för lågt energiintag, 

vilket kan leda till viktnedgång och undernäring. Orsakerna till detta kan t.ex. 

vara kroniska sjukdomar, aptitlöshet och behov av assistans vid matsituationen. 

Undernäring är bland annat förknippat med ökad risk för att utveckla trycksår 

och infektioner, samt har en negativ inverkan på sjuklighet och dödlighet. En 

god nutritionsstatus är även viktig för att förebygga svaghet och är en del av ett 

hälsosamt åldrande. 

  På de flesta äldreboenden är måltiderna koncentrerade till ett fåtal timmar 

under dagen, vilket leder till att många äldre har svårt att äta en fullständig 

portion och att nattfastan blir för lång jämfört med de rekommenderade elva 

timmarna. Om nattfastan blir för lång börjar kroppen bryta ner muskler för att få 

tillgång till energi, vilket i sin tur kan leda till viktförlust och muskelsvaghet. 

 För att kunna tillgodose äldres energibehov krävs det att personal är medvetna 

om den boendes individuella näringsbehov och att denna medvetenhet kan sättas 

i praktisk handling. I ett försök till att öka äldres energiintag och förbättra deras 

nutritionsstatus genomfördes en studie på tre äldreboenden i Östergötland, där 

man använde sig av en studiemetod som inkluderade både praktisk och teoretisk 

utbildning för boendepersonal, i nutritionsbehandling och måltidsmiljö. Andra 

delar som inkluderades i studiemetoden var fortsatt stöd till matansvarig 

boendepersonal under studiens gång och individanpassade mellanmål. I studien 

som pågick under nio månader, deltog totalt 67 personer med en medelålder 

bland deltagarna på 84 år. 

 I studien använde man sig av MNA (Mini Nutritional Assesment), ett 

bedömningsinstrument som är framtaget för att mäta nutritionsstatus hos äldre 

och som inkluderar bland annat olika kroppsmätningar och kostfrågeformulär. 
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Boende som enligt MNA bedömdes vara välnutrierade erbjöds mellan 

måltiderna snacks såsom frukt och yoghurt för att bibehålla sin nutritionsstatus 

och för att uppnå en jämn fördelning av födointaget under hela dagen. De som 

var undernärda eller i riskzonen för att bli undernärda erbjöds en aptitretare före 

lunch, i form av soppa eller sill och ägg. De erbjöds också ytterligare 

individuella snacks såsom smoothies eller bröd med smör, som serverades hela 

dagen enligt den boendens individuella behov och preferenser. 

 Resultatet av studien visade en förbättring redan vid första mätningen som 

gjordes efter tre månader. Skillnaden var störst hos äldre som redan var 

undernutrierade vid studiens start. Efter nio månader hade studiedeltagarnas vikt 

i snitt ökat med 2,3 kg och deras energiintag var inte längre för lågt. Även 

nattfastan hade minskat något i längd. Resultatet visade också en förbättring för 

samtliga nutritionsvariabler som mättes med hjälp av MNA. Denna förbättring 

skedde då studieledarens stöd till personalen var som mest intensivt och en 

minskning för dessa variabler noterades då stödet gavs mer sporadiskt längre 

fram studien. Detta understryker vikten av kontinuerlig stöttning av personal vid 

införandet av nya rutiner. 

 Jag tycker att denna studie påvisar hur viktigt det är att inte bara kunna erbjuda 

näringsriktig kost utan även servera och komponera måltider på ett sätt som 

passar varje enskild individs preferenser och behov. Det finns en rad olika 

faktorer som spelar in på sjukas och äldres nutritionsstatus såsom t.ex. 

måltidsmiljö, aptit, måltidsmönster och sjukdom. Detta är något som 

vårdpersonal bör vara väl medvetna om för att dessa individer ska kunna få så 

bra förutsättningar som möjligt för att upprätthålla en god hälsostatus och 

därmed även öka sitt välbefinnande. Det räcker därför inte med att införa nya 

rutiner och riktlinjer utan det är minst lika viktigt att kunna utbilda, motivera och 

stötta personalen på rätt sätt inom området. Att försöka anpassa 
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måltidssituationen efter individen och inte tvärtom, då det då det endast är den 

mat som faktiskt äts upp som kan råda bot på undernäring. 
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Författarporträtt: 

Jag valde att skriva om det aktuella ämnet eftersom jag ville belysa 

problematiken kring hur komplex måltidssituationen kan vara. Undernäring är 

idag inte bara ett stort problem inom äldreomsorgen utan också hos 

sjukhuspatienter. Studier som gjorts inom området visar att undernäringen är 

hög trots att sjukhuspatienterna upplever att maten smakar bra. Detta verkar 

bland annat bero på miljön runtomkring måltiden och tillgängligheten till maten, 

att kunna välja att äta när man känner sig hungrig. Hur och när maten serveras 

kan alltså vara minst lika viktigt som att den är god och näringsrik. 

 Artikeln som jag läste gav mig djupare insikt om hur man med relativt enkla 

medel kan göra stor skillnad för den enskilda individens måltidsupplevelse och 

därmed även näringsstatus. Denna studie är även ett gott exempel på hur viktigt 

det är att få med sig och utbilda personalen vid införandet av nya rutiner. Det är 

en sak att ta fram regler och rutiner för hur saker ska göras, men utan 

personalens kunskap och engagemang uteblir effekten av implementeringen. 

 Efter min examen vill jag jobba med utveckling och kvalitet, gärna i samband 

med allergianpassad kost och specialkost. Det skulle även vara intressant att 

jobba med personalutbildning och förbättring av arbetsrutiner. 
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