
 

 

Till  
Socialstyrelsen 
GD Lars-Erik Holm 
Rålambsvägen 3 
112 59  Stockholm 

 

Stockholm, 21 mars 2014 

Idag, i samband med avslutningen av Kostdagarna, branschföreningen Kost & Närings 
årliga kongress för kostchefer, livsmedelsupphandlare och andra ledare inom offentliga 
måltider, tilldelas Socialstyrelsen den föga smickrande utmärkelsen Årets Äppelskrutt. 

Äppelskrutten är vårt sätt att en gång om året, på ett vänligt men ytterst bestämt sätt 
markera behovet av förbättring hos en aktör av stor betydelse för de offentliga måltiderna. 

Er tillfaller Årets Äppelskrutt 2014 med följande motivering: 

… för att – trots sitt eget konstaterande om rätt mat och näring som en viktig 
patientsäkerhetsfråga – under alltför lång tid ha lämnat visionen om ”mat som medicin” 
drivandes vind för våg. Kompetent kostvägledning i vårdkedjans alla länkar är i förlängningen 
ett säkert recept på både snabbare tillfrisknande och högre livskvalité, inte minst bland de äldre. 
Det är ni som bär ansvaret för näring och måltider till våra sjuka. Axla det ansvaret, knyt rätt 
kompetens till er och bli den positiva, professionella kraft som vården så väl behöver.  
Skärpning, Socialstyrelsen! 

I samband med att Socialstyrelsen i samråd med Livsmedelsverket tog över ansvaret för 
rekommendationer och riktlinjer för kosten till sjuka, fanns bland våra medlemmar en 
förhoppning och förväntan om att förändringen skulle medföra en betydligt bättre 
integration av närings- och måltidsperspektivet i vårdens alla delar. Särskilt som vi vet hur 
otroligt viktigt detta är, med tanke på att endast omkring hälften av sjukhuspatientens 
näringsintag täcks av de kostorganisationer som våra medlemmar leder. Resten av 
näringsbehovet täcks av måltider och mellanmål tillredda ute på avdelningarna, ofta av 
personal med små, eller inga, kunskaper om näring och nutrition.  

Mot den bakgrunden var vi, med undantag för vissa felaktigheter som vi påtalat i ett mail 
till er i december 2011, positiva till er vägledning ”Näring för god vård och omsorg”, 
framtagen under ledning av dåvarande medicinalrådet Torsten Mossberg och publicerad i 
september 2011. 



Sedan Torsten Mossberg kort därefter lämnade Socialstyrelsen och gick i pension, är 
emellertid vårt intryck att det viktiga arbetet med närings- och nutritionsfrågorna har 
avstannat. Som företrädare för Sveriges kost- och måltidschefer kan vi i Kost & Näring, 
efter att vid upprepade tillfällen förgäves sökt dialog med er, konstatera att det sedan 
Torsten Mossberg inte finns någon person hos er som känner sig ansvarig, lika lite som 
det här området har en hemvist i er organisation. 

I sitt svar till oss på nämnda mail, angående felaktigheterna i ”Näring för god vård och 
omsorg”, framförde Torsten Mossberg en förhoppning om att bristerna skulle komma att 
rättas till i en framtida, reviderad upplaga.  

Nära tre år senare lyser en sådan reviderad upplaga fortfarande med sin frånvaro. Under 
samma tid har de Nordiska näringsrekommendationerna hunnit uppdateras och anpassats 
till de allra senaste vetenskapliga forskningsrönen. Undernäring hos patienter, inte minst 
bland de äldre, är fortsatt vanligt förekommande. Ett stort problem ur medicinsk 
synvinkel, och ett onödigt lidande för den enskilde patienten. 

Beslutet att låta ansvaret för patientmåltiderna gå över till Socialstyrelsen var enligt vår 
mening helt riktigt. Med de rätta organisatoriska förutsättningarna plats är det nu 
handling vi vill se. Första steget: utse en ansvarig med kompetens och engagemang nog 
att ta vid där Torsten Mossberg slutade.  

Kom in i matchen igen, helt enkelt! Börja agera som den aktör med helhetsgrepp om 
patientmåltiderna som ni har potential att vara. 

 

 

_______________________________ 

Marianne Backrud-Hagberg 
Ordförande, Kost & Näring 


