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Utbildningsplan -  

för måltidsansvarig vid 
vårdavdelningskök 

Mål - vid avslutad kurs skall deltagaren kunna 

Kunskap och förståelse 
 Visa fördjupade kunskaper om matens och måltidens betydelse för behandlingen och 

omvårdnaden 

 Redogöra för olika patientkoster relaterade till specifika kostbehov och kunna individanpassa 

måltiden till enskilda patienters specifika behov 

 Visa kunskaper om betydelsen av kulturella, religiösa, etniska och sociala faktorer i 

måltidssituationen.  

 Visa kunskap och förståelse för måltidsmiljöns viktiga inverkan på patientens upplevelse av 

måltiden.  

Färdighet och förmåga 
 Visa förmåga att kunna skapa rutiner för dagens olika måltider 

 Visa förmåga hur livsmedel bäst hanteras och förvaras i avdelningsköket 

 Visa förmåga till hur man kommunicerar med patienter och närstående rörande mat och 

näring  

 Visa förmåga till bemötande och att kunna individanpassa dagens alla måltider till enskilda 

patienters specifika behov 

 Visa förmåga att tillsammans med chefsjuksköterska, nutritionsansvarig sjuksköterska och 

dietist leda ett kontinuerligt förbättringsarbete rörande mat och näring på avdelningen 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 Visa förmåga att anpassa måltiden efter patientens behov  

 Reflektera över hur måltidssituationen och bemötande kan påverka matlusten under 

sjukhusvistelsen  

 Självständigt värdera olika kunskapskällor inom området mat och måltidsfrågor 

 Utvärdera sina kunskaper, egna prestationer och förmåga till lyhördhet och samarbete samt 

identifiera behovet av fortsatt kunskapsinhämtning 
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Innehåll 
Mat och näring för sjuka  
Näringslära/Livsmedelskunskap 
Måltidskultur   
Livsmedelssäkerhet 
Hållbara matval 
Nutritionsbedömning 
Mat i praktik 
Studiebesök i köket 
Konsistensanpassad kost 
Specialkoster  
Vegetariska koster 
Religion och mattraditioner 
Nutrition i äldre vård 
Nutrition vid palliativ vård 

 
Undervisning 
Teoretiska studier: Föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Individuella studieuppgifter med 
skriftlig och muntlig redovisning.  
 
Praktiska förlagd utbildning: Studiebesök och praktisk handhavande av mat och måltider, 
uppläggning av mat och mellanmål.  

 
Kursmaterial 
Kursmaterialet för utbildningens olika avsnitt utgår från den vuxna patienten utan speciella behov. 

Kriterier för kursintyg 
Examinationen sker genom skriftliga prov och redovisning av uppgifter mellan undervisningstillfällen. 

För att erhålla kursintyg krävs närvaro med minst 80 procent samt godkända prov och uppgifter.  
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Kursens innehåll och upplägg 

Efter kursen ska deltagarna ha de kunskaper i nutrition som behövs för att verka som måltidsansvarig 
på avdelning. De ska även utveckla sina färdigheter kring måltiden för att skapa trevliga 
måltidsupplevelser för patienterna. Arbetet nära patienter ställer krav på goda kunskaper i 
kommunikation och omvårdnad. Kursen ska därför ge praktiska redskap och utveckla deltagarnas 
förmåga att bemöta patientens individuella önskemål. Eftersom arbetet inom vården utförs av 
människor i samverkan ska utbildningen utveckla deltagarnas förmåga att samverka med andra.  

Mat och näring för sjuka   
Momentet Mat och näring för sjuka ska ge kunskaper om näringsrekommendationer, energibehov 
för olika åldrar och innehållet i SNR-kost (kost för friska och för personer med sjukdomar som inte 
påverkar näringstillståndet eller kräver någon särskild kostbehandling), A-kost (allmän kost för sjuka) 
och E-kost (energi- och proteinrik kost). Vårdpersonal som arbetar i avdelningskök ska ges möjlighet 
att reflektera över matens betydelse för tillfrisknande och återhämtning samt hur den kan anpassas 
efter speciella sjukdomstillstånd och behov. De ska också få insikt om vikten av hur måltiderna ska 
fördelas jämnt över dygnet för att tillgodose patientens näringsbehov.  

Undervisningen i mat och näring ska ge deltagarna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Kunskaper om näringsrekommendationer vid planering av mat till många. 
2. Kunskaper om behov av energi och näring vid olika sjukdomstillstånd och åldrar. 
3. Kunskaper om grundkoster SNR-kost, A-kost och E-kost samt betydelsen av vilka 

patientgrupper de är avsedda för.  
4. Kunskaper om hur grundkoster SNR-kost, A-kost och E-kost kan konsistensanpassat och 

erhållas enligt konsistensguiden. 
5. Kunskaper om barnkost och önskekost. 
6. Kunskaper om måltidsordning och nattfasta.  
7. Förmåga att individanpassa måltidsfördelningen. 

Följande innehåll ska behandlas: 

 Näringsrekommendationer  
o Svenska näringsrekommendationer (SNR) för planering av mat till många 
o Nordiska näringsrekommendationer (NNR) underlag för SNR 

 Energi- och näringsbehov vid sjukdom hos vuxna/barn/äldre 
o Faktorer som påverkar energibehovet  
o Extra energikrävande sjukdomstillstånd 

 Näringsinnehållet i grundkoster SNR-kost, A-kost och E-kost 
o SNR-kost, till patienter som med sjukdom som inte kräver annan kostbehandling, 

diabetiker och vid metabola syndromet - karakteristik för kostens sammansättning 
o A-kost, allmän kost för sjuka - karakteristik för kostens sammansättning 
o E-kost, energi- och proteinrik kost - karakteristik för kostens sammansättning 
o Konsistensanpassad SNR-kost, A-kost och E-kost som överensstämmer med 

konsistensguidens fem olika konsistenser 

 Barnkost – grundkost för barn över ett år  
o Olika energinivåer 
o Mat för barn under året 

 Önskekost  
o Anpassade efter patientens önskemål 

 



 

5 
 

 

 Måltidsordning och motiven  
o Rekommenderad måltidsordning på sjukhus  
o Mellanmålens betydelse 
o Vikten av att nattfastan inte blir för lång 

 
Uppgift till nästa kurstillfälle: 
Vad finns det för information på sjukhusets och/eller matleverantörens webbplats om mat och 
måltidsfrågor på den klinik/avdelning där du jobbar? 
Hur och av vem sker ordination av olika koster?  
Vad finns för information om mat och måltider på din klinik/avdelning?  

Litteratur 

 Näring för god vård och omsorg- en vägledning för att förebygga och behandla undernäring, 
Socialstyrelsen 2011. www.socialstyrelsen.se    

 Livsmedelsverket – kort presentation, Livsmedelsverket 2008. www.slv.se  
 Svenska näringsrekommendationer, Livsmedelsverket 2005. www.slv.se 
 Nordiska näringsrekommendationer, Nordiska rådet 2012. www.norden.org  
 Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården 2011, Socialstyrelsen. 
 Mat vid diabetes, Karolinska universitetssjukhuset 2010. 

www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--
enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Diabetes/  

 Mätt, Rätt & Slätt, Findus 2012. 

Näringslära/Livsmedelskunskap  
Momentet Näringslära ska ge kunskaper om behovet av näringsämnen vid sjukdom samt vilka som 
är extra viktiga vid ett lågt näringsintag. Momentet Livsmedelskunskap ska leda till att utveckla 
måltidsansvarigs kreativitet att erbjuda olika livsmedel till frukost, mellanmål och som extra tillbehör 
för att öka valfrihet och säkerställa rätt näringsintag till olika patientgrupper. Det ska även bidra till 
att utveckla förmågan att välja livsmedel utifrån näringsinnehåll och kvalitet, samt ge kunskaper om 
tillsatser och märkning av livsmedel.  

Undervisningen i näringslära/livsmedelskunskap ska ge deltagarna förutsättningar att 

utveckla följande: 

1. Kunskaper om näringsämnen och deras betydelse i kroppen vid sjukdom. 
2. Kunskaper om näringsinnehåll i de vanligaste livsmedlen.  
3. Kunskaper om hur näringen bevaras i samband med förvaring och hantering. 
4. Kunskaper om tillsatser och märkning av livsmedel. 
5. Förmåga att läsa ingrediensföreteckningar och märkning på livsmedelsförpackningar. 
6. Förmåga att sammanställa frukost- och mellanmålsmenyer med väl valda livsmedel.  

Följande innehåll ska behandlas: 

 Näringsämnen  
o Energigivande näringsämnen – vad är protein, fett, kolhydrater, fiber och fullkorn? 

Hur mycket per dag? Behov och nytta?  
o Vattenlösliga vitaminer – B12, B2-riboflavin, folat och vitamin C betydelsefulla 

vitaminer 
o Fettlösliga vitaminer – vitamin A och vitamin D lagras i kroppen 
o Mineraler och spårämnen – kalcium, järn, zink, jod och selen några viktiga mineraler  

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.slv.se/
http://www.slv.se/
http://www.norden.org/
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Diabetes/
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Diabetes/
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o Vätska – vad brister leder till, hur mycket per dygn och vad avgör hur mycket man 
ska dricka, måttstock för vätskebalans som också tar hänsyn till förluster i urin, tarm 
och svett. Något om förändrade krav vid sjukdom t ex feber och diarré. 

 Livsmedelsval – exempel på valmöjligheter inom olika livsmedelsgrupper 
o Mjölk och mjölkprodukter 
o Matfett och oljor 
o Bröd, gryn, müsli och flingor 
o Ost 
o Ägg 
o Fisk, skaldjur och fiskprodukter 
o Kött 
o Charkvaror 
o Fågel 
o Potatis och rotfrukter 
o Grönsaker 
o Frukt och bär  
o Sylt, mos, marmelad och gelé 
o Drycker (frukt- och bärdrycker, saft, mineralvatten och övriga drycker) 
o Kaffe, te och kakao  
o Socker och sötningsmedel 
o Kryddor och smaksättare 
o Salt 
o Specialkostprodukter 

 Tillsatser – att läsa och förstå en innehållsförteckning med information om tillsatser i 
livsmedel och deras funktion  

o Färgämnen 
o Konserveringsmedel 
o Antioxidationsmedel 
o Sötningsmedel 
o Övriga tillsatser 

 Märkning av livsmedel (ekologiska, närproducerade, lokala och närodlade livsmedel) – vilka 
krav och regler gäller  

o KRAV 
o EU-lövet 
o Svenskt Sigill 
o SMAK 
o Frivillig ursprungsmärkning 
o Nyckelhålet  

 Modeller om underlättar valet av bra livsmedel 
o Matcirkeln 
o Tallriksmodellen 

 Provsmakning av patientmat 
o Protokollbedömning 

 
Uppgift till nästa kurstillfälle: 
 Vad finns det för tillgängligt material för patienten om vad som serveras på din klinik/avdelning? Hur 
används materialet? 
Om det inte finns något material ge förslag på vad som behövs. 

Litteratur 

 Näring för god vård och omsorg- en vägledning för att förebygga och behandla undernäring, 
Socialstyrelsen 2011. www.socialstyrelsen.se    

http://www.socialstyrelsen.se/
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 E-nummernyckeln – godkända tillsatser, Livsmedelsverket 2012. www.slv.se  
 Ekofakta, Krav 2008. http://merekoiskolan.se/ekofakta/ 
 Nyckelhålsfolder, Livsmedelsverket 2012 www.slv.se  
 Tillsatser i livsmedel – en faktabok, Livsmedelsverket 2008 www.slv.se  
 Uppladdningen – hälsa, Cerealia 2005. 

www.uppladdningen.nu/uppladdningenwww/ulorder.nsf/Order?OpenForm  
 Om mjölk, Svensk Mjölk 2006. www.svenskmjolk.se  
 Fett och oljor, Livsmedelsverket 2012, www.slv.se 
 Ägg, Svensk Ägg 2013, www.svenskagg.se  
 Fisk, Svensk Fisk 2013, www.svenskfisk.se  
 Kött och charkuterier, Svenskt Kött 2013, www.svensktkott.se  
 Fågel, Svensk Fågel 2013, www.svenskfagel.se  
 Potatis, Svensk Potatis 2013, www.svenskpotatis.se  
 Frukt och grönt, faktabank på webben Ewerman www.ewerman.se  
 Sylt, gelé och marmelad, Livsmedelsverket 2013, www.slv.se 
 Drycker, Sveriges Bryggerier 2013, http://sverigesbryggerier.se  
 Kaffe, Kaffefakta 2013, www.kaffefakta.se  
 Te, Te fakta 2013, http://tefakta.se  
 Kakao, http://sv.wikipedia.org/wiki/Kakaopulver  
 Socker och sötningsmedel, Livsmedelsverket 2013, www.slv.se  
 Råd om salt, Livsmedelsverket 2013, www.slv.se 
 Specialkostprodukter produktfaktablad från aktuella leverantörer  
 Den goda maten – på spaning efter föredömen inom sjukvård och äldreomsorg, Sveriges 

Konsumenter 2012, 
www.sverigeskonsumenter.se/Global/Mat/Den%20goda%20maten/Den%20goda%20maten
_rapport.pdf  

Måltidskultur  
Momentet Måltidskultur ska ge möjlighet att utveckla förmågan att arbeta med de faktorer som är 
kopplade till FAMM-modellen (The Five Aspects Meal Model) som bygger på rummet, mötet, maten 
(produkten), atmosfär (styrningen) som har stor betydelse för patientens matlust. Möjlighet ska ges 
att reflektera över och diskutera rutiner och normer som råder bland all inblandad personal och som 
har betydelse för patientens aptit, smakupplevelse och nöjdhet. Momentet ska även bidra till att 
utveckla vårdpersonalens förmåga att individanpassa måltiden och erbjuda ett sortiment av 
livsmedel på lämpliga serveringstider som tyder på omtanke om patienten. 

Undervisningen i måltidskultur ska ge deltagarna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Kunskaper om hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar måltidssituationen.   
2. Kunskaper om FAMM-modellen.   
3. Förståelse av omvårdnad och bemötande med hänsyn till olika patienter, kulturella skillnader 

och patienter med särskilda behov. 
4. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom området måltidskultur. 

Följande innehåll ska behandlas: 

 Mötet, miljön, maten och atmosfären 
o Personliga mötet mellan patient och vårdpersonal (personalens bemötande och 

agerande, andra patienters närvaro och deras påverkan av måltiden) 
o Platsen där måltiden äts (förberedelser inför måltiden, säng, vårdrum eller dagrum,) 
o Mat och dryck (smak, doft, färg, form, textur, konsistens, temperatur, uppmuntra 

egen ätförmåga) 
o Stämning och atmosfär (ljus, ljud, lukter, tidpunkt)   

http://www.slv.se/
http://merekoiskolan.se/ekofakta/
http://www.slv.se/
http://www.slv.se/
http://www.uppladdningen.nu/uppladdningenwww/ulorder.nsf/Order?OpenForm
http://www.svenskmjolk.se/
http://www.slv.se/
http://www.svenskagg.se/
http://www.svenskfisk.se/
http://www.svensktkott.se/
http://www.svenskfagel.se/
http://www.svenskpotatis.se/
http://www.ewerman.se/
http://www.slv.se/
http://sverigesbryggerier.se/
http://www.kaffefakta.se/
http://tefakta.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kakaopulver
http://www.slv.se/
http://www.slv.se/
http://www.sverigeskonsumenter.se/Global/Mat/Den%20goda%20maten/Den%20goda%20maten_rapport.pdf
http://www.sverigeskonsumenter.se/Global/Mat/Den%20goda%20maten/Den%20goda%20maten_rapport.pdf
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 Styrsystem 
o Lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler  
o Huvudansvar och ansvarsfördelning 
o Vårdavdelningens rutiner och normer 
o Ekonomiska resurser 

 Aptitlig presentation av mat och dryck 
o Menyer till olika patientgrupper 
o Flexibla och individuella lösningar 
o Utbud av smårätter 

 Servering av mat 
o Anpassa portionsstorleken  
o Matens utseende för att öka aptiten 
o Positiv presentation av maten 
o Uppläggning eller självtagning (snyggt, färgrikt, väldoftande, matens temperatur) 
o Komplettera med tillbehör (lingonsylt, rödbetor, gelé, smörgåsgurka, pickles) 
o Dukning vid olika tillfällen 

 Äthjälp  
o Äthjälpmedel som underlättar ätandet (greppvänliga bestick, matningsbestick, färgat 

porslin, stabil mugg och/eller glas, antiglidduk under tallriken, uppskuren mat) 
o Smärtlindring i samband med måltider (lindra smärta i mun och/eller svalg innan 

patienten ska äta eller dricka) 
o Sittställning (stabil sittställning eller sittplats, stöd för balansen) 
o Matning (matens temperatur, tuggstorlek, matningshastighet, matarens roll, avsatt 

tid) 

 Praktiska råd om livsmedel och måltider 
o Aptitretare före måltiden (salt eller syrligt t ex sillbit eller ost) 
o Livsmedelsval vid smak- och luktförändringar 
o Livsmedelsval vid munslemhinneförändringar 
o Livsmedelsval vid aptitlöshet 
o Livsmedelsval vid illamående  

 Studiebesök Nordiska Museet – mat genom tiderna  
 
Uppgift till nästa kurstillfälle: 
Skriv tre idéer på vad som skulle kunna förbättras i måltidsmiljön för patienterna på avdelningen. 
Bifoga gärna fotografi. 
Skriv tre idéer på hur ansvar och rutiner kring maten och matsituationen kan förbättras för att få 
ännu mer nöjda patienter.  
Inventera, fotografera och redovisa vilka äthjälpmedel som finns på avdelningen.  

Litteratur 

 Bästa sjukhusmaten - så höjs måltidsstandarden vid svenska sjukhus. Kost och Näring, 2012. 
 Mötet, miljön och maten. Stockholms läns landsting, 2011 
 The Five Aspects Meal Model: a tool for developing meal service in restaurants,  Gustafsson,  

Öström, Johansson and Mossberg, Journal of Foodservice, 2006:17, 84-93 
 Mat och måltider inom hälso- och sjukvården. Exempel från sjukvårdsverksamhet. 

Socialstyrelsen 2011. 

Livsmedelssäkerhet 

Momentet Livsmedelssäkerhet ska ge kunskaper som skapar förståelse varför en adekvat hantering 
av livsmedel och god hygien är viktigt för patienternas hälsa. De ska även ges möjlighet att praktiskt 
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tillämpa och utveckla sina kunskaper kring bra rutiner som kan förbättra livsmedelshanteringen och 
livsmedelshygien på avdelningens kök.  

Undervisningen i livsmedelssäkerhet ska ge förutsättningar att utveckla följande: 

1. Kunskaper om hygienens betydelse och färdigheter i att hantera livsmedel på ett säkert sätt. 
2. Färdigheter och förmåga att hantera och förvara råvaror och färdiga maträtter.  
3. Färdigheter i att utföra egen kontroll för säker mat.  

Följande innehåll ska behandlas: 

 Personalhygieniska åtgärder 
o Handhygien 
o Smittspridning till livsmedel 
o Hantering av mat (skyddskläder, armbandsur, smycken och hår) 

 Förvaring och hantering av mat och livsmedel 
o Känsliga moment i mathanteringen 
o Förvaring och hantering av varm mat, kalla rätter och livsmedel 
o Servering av varm mat 
o Hantering av överbliven mat 

 Egen kontroll  
o Skriftliga system för att säkerställa livsmedelskvalitet 
o Rengöringsrutiner 
o Temperaturkontroller för säker mat 

 
Uppgift till nästa kurstillfälle: 
När, var, hur och av vem/vilka hanteras livsmedel i köket på avdelningen? 
Hur är mathanteringen organiserad på avdelningen? Beskriv och åtgärda svaga länkar.  
Vilka rutiner finns för enklare smårätter som görs i köket på avdelningen? 

Litteratur 

 Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg, SKL Kommentus 2009. 
www.slv.se/upload/dokument/livsmedelsforetag/branschriktlinjer/Saker_mat.pdf  

 Vårdhandbok – livsmedelhygien www.vardhandboken.se/Texter/Livsmedelshygien/Ansvar/  
 Att förebygga vårdrelaterade infektioner- ett kunskapsunderlag. Livsmedel i vården av Inger 

Riesenfeld-Örn och Margareta Edvall, Socialstyrelsen 2006. 
www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9629/2006-123-12_200612312.pdf  

 Respektive sjukhus egen riktlinje inom livsmedelshygienområdet 

Hållbara matval 
Momentet Hållbara matval ska ge förståelse varför det är viktigt att ha bra rutiner kring beställning 
och hantering av matvaror i avdelningsköket samt bidra till att utveckla förmågan att minska 
matsvinnet.  

Undervisningen i hållbara matval ska ge deltagarna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Förmåga att ta beslut för att minska matsvinnet.  
2. Förmåga att planera och organisera beställningar av matvaror.  
3. Kunskaper om livsmedelshantering, förvaring och servering. 

Följande innehåll ska behandlas: 

 Minska matsvinnet 
o Beställningsrutiner matportioner och förrådsvaror 
o Portionerna och portionskontroll 

http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelsforetag/branschriktlinjer/Saker_mat.pdf
http://www.vardhandboken.se/Texter/Livsmedelshygien/Ansvar/
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9629/2006-123-12_200612312.pdf
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o Påverkbart och icke-påverkbart matsvinn  
o Hantering av rester 

 Lagerkontroll 
o Bassortiment av livsmedel för olika patientgrupper 
o Cirkulation på livsmedel 
o Förvaring av inte tillredd mat och tillredd mat 

 
Uppgift till nästa kurstillfälle: 
Gör en checklista över ett lämpligt bassortiment av förrådsvaror till köket på avdelningen.  
Vilka beställningsrutiner finns för maträtter/bassortiment på din klinik/avdelning? Ge minst tre 
förslag på hur de kan förbättras.  
Gör en checklista på smårätter som kan erbjudas på udda tider till patienter.  
Fyll i en matdagbok över svinnet under en vecka på avdelningen. 

Litteratur 

 Kasta mindre mat, Nordiska ministerrådet 2012. 
www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2012-741  

 Förvara maten rätt så håller den längre, Livsmedelsverket 2011.  
www.slv.se/upload/dokument/rapporter/matforgiftning_mathantering/2011_Livsmedelsver
ket_20_forvaring_och_hallbarhet.pdf  

 Släng inte maten. http://slangintematen.se/wp-content/uploads/2011/02/KfS_SIM-
broschyr_2012.pdf  

 Dagbok för matsvinn. http://slangintematen.se/wp-content/uploads/2011/05/dagbok-
matsvinn.pdf  

Nutritionsbedömning 
Momentet Nutritionsbedömning ska leda till att ökad kunskap om undernäringsproblematik och 

förmåga att kunna observera eventuella förändringar i matintag och ätbeteende hos patienten. Det 

ska också leda till att deltagarna får övergripande kunskaper om olika typer av kosttillägg, 

berikningsprodukter och hur dessa kan serveras. 

Undervisningen i nutritionsbedömning ska ge deltagarna förutsättningar att utveckla 

följande: 

1. Kunskaper om undernäringsproblematik och förmåga att observera och göra förändringar i 
matutbudet. 

2. Kunskaper om hur munhälsan, sväljsvårigheter, muntorrhet och olika sjukdomar och 
läkemedel kan påverka matintaget. 

3. Förmåga att servera energi- och näringsrika mellanmål (flexibla och individuella lösningar) 

Följande innehåll ska behandlas: 

 Mätning av vikt 
o Viktförändring/viktförlust 
o BMI-värde för olika åldrar  

 Ätsvårigheter  
o Aptitlöshet (matleda, bakomliggande sjukdomar, biverkan läkemedel, sorg) 
o Tugg- och/eller sväljningssvårigheter (smärt i mun och/eller svalg, felsväljning) 
o Munhåle- och/eller tandproblem (muntorrhet, tandproblem, svampinfektioner i 

munhåla) 
o Illamående/kräkning 
o Energi och ork 

http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2012-741
http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/matforgiftning_mathantering/2011_Livsmedelsverket_20_forvaring_och_hallbarhet.pdf
http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/matforgiftning_mathantering/2011_Livsmedelsverket_20_forvaring_och_hallbarhet.pdf
http://slangintematen.se/wp-content/uploads/2011/02/KfS_SIM-broschyr_2012.pdf
http://slangintematen.se/wp-content/uploads/2011/02/KfS_SIM-broschyr_2012.pdf
http://slangintematen.se/wp-content/uploads/2011/05/dagbok-matsvinn.pdf
http://slangintematen.se/wp-content/uploads/2011/05/dagbok-matsvinn.pdf
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 Bjud in en logoped från Logopedkliniken 

 Bedöma energi- och vätskebehov 
o Grovt mått och registrering på energiintag i form hel, halv och fjärdedels portion 
o Registrera mat- och vätskeintag enligt sjukhusets/verksamhetens riktlinjer  
o Uppmärksamma ätstödjande åtgärder 
o Lämpliga portionsstorlekar  

 Kosttillägg  
o Övergripande information om kosttilläggs innehåll och användningsområden 
o Berikningsprodukter till frukost och mellanmål 

 Praktiska råd om livsmedel och måltider 
o Serveringstips (portionsstorlekar, porslin, vackra glas, uppläggning) 
o Praktiska moment  
o Information och idéer om hur frukost/mellanmål kan berikas med extra matfett, olja, 

mjölkprodukter och ägg för att öka energi- och proteininnehåll  
 

Uppgift till nästa kurstillfälle: 
I samråd med nutritionsansvarig sjuksköterska och/eller dietist göra en lista på vilka kosttillägg som 
används på din klinik/avdelning. 
Vilka rutiner finns för att anpassa frukost och mellanmål till patienter som av olika skäl har svårt att 
äta? 
Vilka kosttillägg passar till vilka patientgrupper? 

Litteratur 

 Ätglädje vid minskad aptit, Gothia förlag 2012. www.gothiaforlag.se 
 Undernäring - åtgärder för att förebygga. Nationell satsning för ökad patientsäkerhet, SKL 

2011. www.skl.se    
 God nutritionsvård - prevention och behandling av undernäring i vård och omsorg, 

Socialstyrelsen 20  
 Handbok för kliniska riktlinjer: Bedömning av risk för undernäring samt åtgärder för patienter 

med undernäringsproblem, Karolinska universitetssjukhuset 2012. 
 Ödlund Olin A, Karlsson M, Lönnberg H. Regionalt vårdprogram – Nutrition med inriktning 

undernäring. Stockholms läns landsting, FORUM för Kunskap och gemensam Utveckling, 
2005. www.produktionssamordning.se/publikationer 

 Regionalt vårdprogram – Nutrition med inriktning undernäring. Stockholms läns landsting, 
2005. www.vardsamordning.sll.se  

 Produktfakta upphandlade näringsdrycker 
 BMI-tabell. www.nestlenutritioneducare.se/pdf/BMI-sticka.pdf  
 Vanliga frågor om undernäring, Karolinska universitetssjukhuset 2009. 

www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Vanliga-
fragor/Kostfragor---undernaring/  

 Vårdhandbok – muntorrhet www.vardhandboken.se/Texter/Munhalsa/Muntorrhet/  
 Vårdhandbok – nutritionsbehandling  www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition/Malsattning-

for-nutritionsbehandling/  
 Vårdhandbok – underlätta ätandet  www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition/Underlatta-

atandet/  

Mat i praktiken  
Momentet Mat i praktiken ska leda till att diskutera och förbereda olika typer av lösningar när 

problem uppstår kring måltidssituationen och ätandet för att förbättra situationen för patienten.  

http://www.gothiaforlag.se/
http://www.skl.se/
http://www.produktionssamordning.se/publikationer
http://www.vardsamordning.sll.se/
http://www.nestlenutritioneducare.se/pdf/BMI-sticka.pdf
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Vanliga-fragor/Kostfragor---undernaring/
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Vanliga-fragor/Kostfragor---undernaring/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Munhalsa/Muntorrhet/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition/Malsattning-for-nutritionsbehandling/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition/Malsattning-for-nutritionsbehandling/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition/Underlatta-atandet/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition/Underlatta-atandet/
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Undervisningen mat i praktiken ska ge deltagarna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Förmåga att arbeta på ett rationellt sätt för att hitta lösningar när problem kring 
måltidssituationen och ätande och aptit uppstår. 

Följande innehåll ska behandlas: 

 Måltidssituationer i praktiken 
o Förändringar som kan genomföras av rutiner för att arbeta mer rationellt och säkert 
o Betydelsen av miljön vid måltiden, matens utseende och servering 
o Förberdelser för måltiderna 
o Innehåll och lämpliga produkter till frukost och mellanmål 
o Lämpliga livsmedelsprodukter i avdelningsköket 
o Åtgärder och strategier för att påverka ätande 
o Grupparbete kring att hitta lösningar när problem uppstår. Förslag på rationella och 

ergonomiska arbetssätt.  Diskussion och konkretisering till förbättringsförslag.   
 

Uppgift till nästa kurstillfälle: 
Vilka lunch- och middagsrutiner finns i avdelningsköket? Hur kan de förbättras? 
Skriv en rutin för att göra tio smörgåsar på ett rationellt sätt.  
Fotografera avdelningskökets speceriskåp.  
Fotografera hur lunchen serveras. 
Mät din aktivitet på avdelningen under en vecka med hjälp av en stegmätare.  

Studiebesök i tillagnings/mottagningsköket 
Momentet Studiebesök i köket ska ge inblick i och leda till kunskap om hur patientmaten produceras 

samt främja dialogen mellan matleverantören och måltidsansvarig i avdelningsköket.  

Studiebesök i kök ska ge deltagarna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Förmåga att samarbeta och kommunicera med kökets kontaktpersoner, de som levererar 
patientmaten.  

2. Kunskaper om de rutiner som finns i köket som levererar patientmaten. 

Följande innehåll ska behandlas: 

 Information mellan måltidsansvarig på kliniken/avdelningen och ansvarig 
matleverantör/kostavdelning  

o Informationsöverföring mellan klinik/avdelning och matleverantör/kostavdelning 
o Aktuell kostpärm på web eller som pärm 
o Aktuella kostrutiner 
o Beställningssystem  
o Beställa matportioner 
o Matsedelsplanering 
o Begreppet laga mat från grunden  
o Mat utifrån patientens behov, önskemål och preferenser 

 
Uppgift till nästa kurstillfälle: 
Hur kan informationsutbytet mellan klinik/avdelning och matleverantör/kostavdelning förbättras? Ge 
tre förslag! 

Litteratur 

 Mat och måltider inom hälso- och sjukvården. Exempel från sjukvårdsverksamhet, 
Socialstyrelsen 2011. www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/18472/2011-
11-8.pdf  

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/18472/2011-11-8.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/18472/2011-11-8.pdf
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Konsistensanpassad kost 

Momentet Konsistensanpassad kost ska leda till att vårdpersonalen utvecklar kunskaper om när kost 
med förändrad konsistens kan vara aktuellt. Möjlighet ska även ges att genom praktiskt tillämpning 
få uppleva hur frukost och mellanmål kan tillredas samt hur samtliga måltider med förändrad 
konsistens serveras så att de blir aptitstimulerande.   

Undervisningen i konsistensanpassad kost ska ge deltagarna förutsättningar att utveckla 

följande: 

1. Kunskaper om olika konsistenser som kan erbjudas vid tugg- och sväljbesvär. 
2. Förmåga att på ett pedagogiskt sätt öka patientens förutsättningar att klara sitt ätande. 
3. Förmåga att på ett estetiskt tilltalande sätt servera konsistensanpassad kost.  

Följande innehåll ska behandlas: 

Vid problem med att tugga och svälja vanlig mat, behövs mat och dryck med förändrad konsistens 

 Konsistensanpassade koster – för patienter med problem att tugga och svälja vanligt mat 
o Hel och delad kost - för patienter med lätta tugg-/sväljningssvårigheter  

- karakteristik för kosten och lämpliga livsmedel 

- frukost- och mellanmålsförslag  
o Grov paté – för patienter med måttliga tugg-/sväljningssvårigheter, orkeslöshet och 

motoriska problem  

- karakteristik för kosten och lämpliga livsmedel 

- frukost- och mellanmålsförslag  
o Timbal - för patienter med tydliga tugg-/sväljningssvårigheter 

- karakteristik för kosten och lämpliga livsmedel 

- frukost- och mellanmålsförslag  
o Gelé – för patienter med sväljningssvårigheter och/eller ömtålig munhåla 

- karakteristik för kosten och lämpliga livsmedel 

- frukost- och mellanmålsförslag  
o Flytande – för patienter med skador eller förträngningar i munhåla, svalg och matstrupe 

och inledningsvis för patienter som genomgått käkkirurgi  

- Beskrivning och exempel på användning 
o Tjockflytande – för patienter med sväljningssvårigheter svalget och i samband med 

stroke 

- Beskrivning och exempel på användning 
o Praktiska råd vid svårigheter att äta 

- Tillreda och servera energi- och näringsrika mellanmål 

- Olika sätt att förtjocka mat 

- Felsväljning  

- Viktigt att tänka på vid måltidsassistans  
 
Uppgift till nästa kurstillfälle: 
Identifiera vilka patienter som kan behöva konsistensanpassad mat. 
Ta hjälp av konsistensguiden och inventera vilka av dessa kosttyper som borde används på din 
klinik/avdelning med tanke på era patienter.  

Litteratur 

 Kokbok vid tugg- och sväljsvårigheter Mätt, Rätt & Slätt, Findus Special Foods 2012 
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 Matglädje är lika viktigt för alla. Oavsett matens konsistens. 
www.vardalinstitutet.net/sites/default/files/tr/naring/naringdocs/naringartikelpdf/6820.pdf  

 Produktfakta upphandlade förtjockningsmedel  
 Produktfakta upphandlade berikningsprodukter 

Specialkoster/individuellt anpassad kost 
Momentet Specialkoster/individuellt anpassad kost ska ge möjlighet att utveckla kunskaper om 
betydelsen av särskild kost vid sjukdom som kan vara tidsbegränsad eller livslång Vårdpersonalen ska 
även ges möjlighet att utveckla förmågan att kritiskt söka, värdera och använda information från 
olika källor 

Undervisningen i specialkoster ska ge deltagarna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Kunskaper om olika specialkoster samt betydelen av rätt livsmedelsval. 
2. Förmåga att välja livsmedel till frukost och mellanmål till patienter som behöver specialkost. 

Följande innehåll ska behandlas: 

 Allergikoster  
o Mjölkproteinfri  

– livsmedelsförslag med mjölkproteinfria livsmedel till frukost och mellanmål 
– livsmedel att se upp med  

o Kost vid veteallergi 
– skillnaden mellan veteallergi och glutenintolerans  
– livsmedelsförslag med vetefria livsmedel till frukost, mellanmål och drycker 
– livsmedel att se upp med  

o Kost vid födoämnesöverkänslighet - avsedd för patienter som inte tål vissa livsmedel 
som exempelvis fisk, ägg, soja, nötter 

– livsmedel som ofta kan ge överkänslighetssymtom 
– livsmedel som orsakar snabba reaktioner  
– livsmedel med ”dolda allergen” 
– biogena aminer i olika livsmedel 

o Korsallergier, baskost, SABAR-kost (salicylsyre-, bensoesyre- och azofärgämnes 

reducerad kost) - avsedd för patienter med överkänslighet mot dessa ämnen 
– korsreaktioner mellan livsmedel 
– livsmedel med naturlig förekomst av salicylsyra 
– livsmedel med naturlig förekomst av bensoesyra 
– livsmedel med azofärgämne 
– livsmedel som passar in i SABAR-kosten 

 Mag-/tarmkoster  
o Fettreducerad – avsedd att användas vid Crohns sjukdom, vissa leversjukdomar, 

pancreasinsufficiens, efter resektion av tunntarmen, strålskadad tarm, vid vissa 
leversjukdomar,  

– livsmedelsförslag med lågt fettinnehåll till frukost och mellanmål 
– berikningsmedel för att minska matens volym 

o Glutenfri kost – avsedd för patienter med celiaki/glutenintolerans eller med 
dermatitis herpetiformis 

– märkning av glutenfria livsmedel 
– livsmedelsförslag med glutenfria livsmedel till frukost och mellanmål 
– sekundär laktasbrist vid celiaki 

o Laktosfri kost – till patienter som är mycket känsliga för laktos 
– livsmedelsförslag med laktosfria livsmedel till frukost, mellanmål och drycker 

o Laktosreducerad kost – till patienter som tål en viss mängd laktos 

http://www.vardalinstitutet.net/sites/default/files/tr/naring/naringdocs/naringartikelpdf/6820.pdf


 

15 
 

– livsmedelsförslag med laktosreducerade livsmedel till frukost och mellanmål 

 Kost till cancersjuka 
– när maten inte smakar  
– praktiska förslag kring servering av mat till cancerpatienter (små mål, doft, 

smak- och luktförändringar, sväljsvårigheter, illamående) 

 Njurkoster 
o Proteinreducerad kost - avsedd för patienter med framskriden njursjukdom 

– frukost- och mellanmålsförslag  
– livsmedel som bör undvikas 
– hur energiinnehållet kan ökas 

o Natriumreducerad kost - avsedd för patienter med ödemtendens och där diuretika är 
opassande 

– livsmedel som är lämpliga 
– livsmedel som undviks  

o Kaliumreducerad kost - avsedd för patienter med njurinsufficiens som har höjda 
halter av kalium i blodet 

– livsmedel med höga halter av kalium 
– frukost- och mellanmålsförslag  

o Dialyskost – avsedd för patienter med regelbunden dialysbehandling 
– energi- och proteinbehov 
– riktlinjer för vätskeintag 
– koster för dialyspatienter 

 Kost till transplanterade patienter 
– livsmedelsval för nytransplanterade patienter 

 Förstoppning 
– livsmedelsval vid förstoppning 

 Bjud in dietist från verksamheten 
 
Uppgift till nästa kurstillfälle: 
Hur ordineras specialkoster på din klinik/avdelning? 
Vilka är de fem vanligaste specialkosterna på din klinik/avdelning? 
Skriv fem kriterier för vad som är en god måltidsupplevelse på sjukhus.  

Litteratur 

 Näring för god vård och omsorg- en vägledning för att förebygga och behandla undernäring, 
Socialstyrelsen 2011. www.socialstyrelsen.se    

 Kostråd vid komjölksallergi, Karolinska universitetssjukhuset 2010.  
www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--
enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Komjolksproteinallergi/  

 Kostråd vid celiaki – glutenöverkänslighet, Karolinska universitetssjukhuset 2010.  
www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--
enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Celiaki-/  

 Kostråd vid laktosintolerans, Karolinska universitetssjukhuset 2009. 
www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--
enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Laktosintolerans/  

 Kost vid cancer – mat vid olika behov www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--
enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Cancer/  

 Vanliga frågor om kost vid cancer www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--
enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Vanliga-fragor/Kostfragor---cancer/  

 Vanliga frågor om proteinreducerad kost, Karolinska universitetssjukhuset 2008. 
www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Vanliga-
fragor/Kostfragor---proteinreducerad-kost/  

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Komjolksproteinallergi/
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Komjolksproteinallergi/
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Celiaki-/
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Celiaki-/
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Laktosintolerans/
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Laktosintolerans/
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Cancer/
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Cancer/
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Vanliga-fragor/Kostfragor---cancer/
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Vanliga-fragor/Kostfragor---cancer/
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Vanliga-fragor/Kostfragor---proteinreducerad-kost/
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Vanliga-fragor/Kostfragor---proteinreducerad-kost/
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 Lokalt vårdprogram Nutritionsbehandling – proteinreducerad kost vid kronisk njursvikt, 
Karolinska universitetssjukhuset 2011. 
www.karolinska.se/upload/Dietistkliniken/Lokalt%20v%c3%a5rdprogram%20nutritionsbeha
ndling%20proteinreducerad%20kost%20vid%20kronisk%20njursvikt.pdf 

Vegetariska koster 
Momentet Vegetariska koster ska leda till en ökad kunskap om olika typer av vegetarisk mat som 
väljs av etiska, religiösa, hälsomässiga eller andra skäl.  

Undervisningen i vegetariska koster ska ge deltagarna förutsättningar att utveckla 

följande: 

1. Kunskaper om olika vegetariska koster samt betydelsen av rätt livsmedelsval. 
2. Förmåga att välja livsmedel till frukost och mellanmål till patienter som önskar någon form av 

vegetarisk kost.  

Följande innehåll ska behandlas: 

 Vegetariska koster 
o Semivegetarisk (demivegetarisk) 

– karakteristisk för semivegetarisk kost 
– frukost- och mellanmålsförslag  

o Lakto-ovo-vegetarisk 
– karakteristisk för lakto-ovo-kost 
– frukost- och mellanmålsförslag  

o Laktovegetarisk 
– karakteristisk för laktovegetarisk kost 
– frukost- och mellanmålsförslag 

o Vegankost 
– karakteristisk för vegankost 
– frukost- och mellanmålsförslag  

o Flexitarian (äter vegetariskt ibland, oftast fisk, ibland kyckling) 
– karakteristisk för en flexitarian 

 
Uppgift till nästa kurstillfälle: 
Vilka vegetariska pålägg kan erbjudas till frukost/mellanmål? 
Vilka drycker passar till en vegan? 

Religion och mattraditioner  
Momentet Religion och mattraditioner ska ge en inblick i hur religiösa och kulturella skillnader kan 
påverka val av livsmedel. Momentet ska samtidigt ge insikter i den svenska matkulturen och hur 
maten på sjukhus kan anpassas utifrån den till olika människors tro och traditioner till den svenska 
husmanskosten. 

Undervisningen i religion och mattraditioner ska ge deltagarna förutsättningar att 

utveckla följande: 

1. Kunskaper om olika religioners mattraditioner.  
2. Förmåga att bemöta patienter från olika kulturella bakgrunder samt presentera mat och 

dryck. 
3. Kunskaper om svensk husmanskost och färdigheter i att anpassa den till patienter med 

annan kulturell bakgrund. 

http://www.karolinska.se/upload/Dietistkliniken/Lokalt%20v%c3%a5rdprogram%20nutritionsbehandling%20proteinreducerad%20kost%20vid%20kronisk%20njursvikt.pdf
http://www.karolinska.se/upload/Dietistkliniken/Lokalt%20v%c3%a5rdprogram%20nutritionsbehandling%20proteinreducerad%20kost%20vid%20kronisk%20njursvikt.pdf
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Följande innehåll ska behandlas: 

 Svenska mattraditioner 
o Husmanskost och variationer i olika delar av landet 
o Kombinationen sött och salt  

 Kristendomen 
o Vanliga mattraditioner 

 Islam 
o Tillåten mat 

 Judendom 
o Koshermat på sjukhus 

 Hinduism 
o Tillåten mat 

 Buddhism 
o Tillåten mat 

 Praktiska råd om livsmedel och måltider 
o Baslivsmedel i världen 
o Anpassning av svensk husmanskost efter religion och kultur 
o Variationer  

 

Uppgift till nästa kurstillfälle: 

Vilka typiska svenska maträtter serveras som patientmat? 
Ge förslag på hur patientmaten kan anpassa till andra matkulturer. 

Litteratur 

 Näring för god vård och omsorg- en vägledning för att förebygga och behandla undernäring, 
Socialstyrelsen 2011. www.socialstyrelsen.se    

 Svenska köket, Wikipedia 2013, http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_k%C3%B6ket  
 Receptblad svensk husmanskost  

Nutrition för äldre 
Momentet Nutrition för äldre ska ge kunskap om åldrandet och inverkan på ätandet. Momentet ska 
även leda till att utveckla färdigheter i att välja livsmedel som stimulerar aptiten samt enkla åtgärder 
som ökar för att underlätta ätandet. 

Undervisningen i nutrition i geriatrisk vård ska ge deltagarna förutsättningar att utveckla 

följande: 

1. Kunskaper om åldrandet hos kvinnor och män och inverkan på ätandet. 
2. Kunskaper om måltidsmiljöns och serveringens betydelse för att öka välbefinnandet i 

måltidssituationen.  
3. Förmåga att stimulera aptiten och omsätta i praktiken.  
4. Förmåga att kunna observera eventuella förändringar i ätbeteende och matintag hos 

patienten.  
5. Förmåga att ge assistans vid måltiden som ger patienten en positiv måltidsupplevelse.  

Följande innehåll ska behandlas: 

 Måltidsmiljö  
o Personalens förhållningssätt 
o Lösningar för att underlätta matintaget 

 Kostprevention 
o Rutiner för att upptäcka och åtgärda felnäring 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_k%C3%B6ket
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o Munhälsa och mat (muntorrhet, tandstatus och sväljproblem) 
o Svårigheter att äta hos äldre vid demens, stroke och Parkinsons sjukdom 
o Energi- och proteinrika små mål 

 Smak- och luktförändringar 
o Aptitstimulerande strategier (luktsinnets betydelse för smakupplevelsen, doft av 

mat/bröd) 
o Smakförhöjare (salt, socker, grädde, ost, rökt skinka, bacon) 

 Praktiska råd om livsmedel och måltider 
o Näringstäta livsmedel 
o Livsmedel som ökar salivsekretionen 
o Matknep (aptitretare, favoriträtter, färger, drycker och små portioner) 

Uppgift till nästa kurstillfälle: 

Ge fem förslag på hur aptiten kan stimuleras. 

Litteratur 

 Matlust i ord & bild, Nestor FoU-center 2012. www.nestorfou.se   
 Den goda maten – på spaning efter föredömen inom sjukvården och äldreomsorgen. Sveriges 

Konsumenter 2012. www.sverigeskonsumenter.se/dengodamaten 
 Den viktiga maten – gott som gör gott. För återhämtning och styrka när aptiten är liten. 

Skånes universitetssjukhus och Malmö stad, 2012. www.denviktigamaten.se 
 Äldre och matsituationen. Om att äta och dricka på ett säkert sätt, Hjälpmedelsinstitutet 

2009. 
 Bristfällig kontroll av felnäring, ätsvårigheter och åtgärder vid nutritionsproblem på sjukhus 

och i äldreboenden, Albert Westergren. Vårdalinstitutet 2009. 
 Kostråd för äldre, Karolinska universitetssjukhuset 2008. 

www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Aldre/  
 Kost före och efter operation, Karolinska universitetssjukhuset 2009.  

www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Aldre/  

 Gott på äldre dar. www.arlafoodservice.se/Global/Seniorrecept.pdf  
 Gott att vakna – liten gudie för dig som lagar frukost till våra äldre, Arla 

Nutrition vid palliativ vård  
Momentet Nutrition vid palliativ vård ska ge vårdpersonalen möjlighet att reflektera över etiska 
frågor om näring i livets slut och diskutera utifrån patienters behov och situation vid livshotande 
sjukdomstillstånd.  

Undervisningen i nutrition i palliativ vård ska ge deltagarna förutsättningar att utveckla 

följande: 

1. Förmåga att på ett etiskt sätt utföra nutritionsarbete vid livets slut. 

Följande innehåll ska behandlas: 

 Vätska och näring vid livets slut  
o Tid och hjälp för lindrande vård  
o God munvård 

o Önskekost och klara drycker 
o Etiska principer 

 Studiebesök sjukhuskyrkan 
 

http://www.nestorfou.se/
http://www.sverigeskonsumenter.se/dengodamaten
http://www.denviktigamaten.se/
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Aldre/
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Kliniker--enheter/Dietistkliniken/Vuxen/Kostrad/Aldre/
http://www.arlafoodservice.se/Global/Seniorrecept.pdf
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Litteratur 

 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014. 
www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=690ec782-07e3-4dd2-bbad-
ab98420fa248&FileName=NatVP_Palliativv%C3%A5rd_2012_final.pdf  

 Vård i livets slutskede. Socialstyrelsen 2006. 
www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9430/2006-103-8_20061038.pdf  

 Näring för god vård och omsorg- en vägledning för att förebygga och behandla undernäring, 
Socialstyrelsen 2011. www.socialstyrelsen.se    
 

Kursprov och avslutning 
Momentet Kursprov och avslutning är en del i underlaget av bedömning av kursdeltagarna. I 
momenten av bedömningen ingår även närvaro och redovisning av uppgifter mellan 
undervisningstillfällena. 

 
 
 

  

http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=690ec782-07e3-4dd2-bbad-ab98420fa248&FileName=NatVP_Palliativv%C3%A5rd_2012_final.pdf
http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=690ec782-07e3-4dd2-bbad-ab98420fa248&FileName=NatVP_Palliativv%C3%A5rd_2012_final.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9430/2006-103-8_20061038.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/
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Timfördelning – förslag 
 

Mat och näring för sjuka     3 timmar 

Näringslära      6 timmar 

Livsmedelskunskap    12 timmar 

Måltidskultur     15 timmar 

Studiebesök Nordiska Museet – mat genom tiderna  4 timmar 

Livsmedelssäkerhet    3 timmar 

Hållbara matval    6 timmar 

Nutritionsbedömning    3 timmar 

Logoped från Logopedkliniken   3 timmar 

Mat i praktiken    15 timmar 

Studiebesök kök    3 timmar 

Konsistensanpassad kost    6 timmar 

Specialkoster/individuellt anpassad kost   16 timmar 

Dietist från Dietiskliniken    3 timmar 

Vegetariska koster    2 timmar 

Religion och mattraditioner    6 timmar 

Studiebesök sjukhuskyrkan    2 timmar 

Nutrition i äldre vården     6 timmar 

Nutrition vid palliativ     3 timmar 

Kursprov och avslutning    3 timmar 

  Totalt:     120 timmar 

 

 
 
 
 
 

 


