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Förbättrad presentation av måltider ökar födointaget hos inlagda patienter och minskar 

risken för undernäring.  

Beroende på hur måltider presenteras för patienterna på sjukhus desto mer eller mindre 

lämnar de kvar på tallriken, för att undvika undernäring är därför presentationen av mat 

väldigt viktig. Dels för att öka födointaget, men också för att minska hastigheten av hur 

snabbt patienter blir inlagda igen efter en sjukhusvistelse.  

Rollen mellan kost, hälsa och sjukdom är sedan tidigare väl definierad. Undernäring på 

sjukhus kan vara både en orsak och en konsekvens av sjukdomar. Dessutom har sjuka 

individer ett högre behov av näringsriktig mat än vad friska individer har. Därför är det av 

största vikt att lägga ner tid på att dessa får i sig den näring de behöver och undviker att bli 

undernärda. Maten på sjukhus är där för att hjälpa patienterna att tillfriskna och stärka de både 

fysiskt och emotionellt. Presentationen av måltiderna blir därför väldigt viktig för att få 

patienterna att äta upp, för även om maten är näringsrik och god, ger den ingenting om inte 

patienten tycker den ser tilltalande ut och därmed stoppar den i munnen och äter upp.  

Innan en sjukhusvistelse var anledningen till att man åt mindre oftast för att man inte kände 

aptit. Under sin sjukhusvistelse var dessa anledningar istället, ”jag tycker inte om smaken”, 

”jag tycker inte om lukten”, eller ”jag var inte hungrig”. För att råda bot på detta gjordes 

därför en undersökning för att se om förbättrade presentationer av måltider kunde ändra dessa 

anledningar och se till att patienterna faktiskt åt upp den mat som serverades.   

På ett sjukhus i Israel fick man hjälp av ett franskt team, att med samma ekonomiska medel 

och råvaror, göra om presentationerna av måltiderna och undersöka om patienternas födointag 

ökades tack vare ändringen. I studien såg man att det som lämnades kvar på tallrikarna efter 

avslutad måltid var mycket mindre hos de som fick måltider presenterade på det nya sättet. 

Hos patienterna med den vanliga presentationen lämnades lika mycket mat som vanligt. Det 

patienterna lämnade mest var huvudrätten och tillbehören, t.ex. potatis, pasta eller liknande.  

Detta visar på att tack vare att man endast ändrade presentationen, men behöll samma råvaror 

och inte ändrade priset något, fick man patienterna att äta mer och därmed sänka risken för 

undernäring. Tack vare att risken för undernäring minskar, minskar också risken för att åter 

bli inlagd på sjukhuset eller att ens sjukhusvistelse drar ut på tiden. Snabbare tillfrisknande 

och bättre livskvalitet kunde ses hos de patienter som fick ta del av den nya presentationen. 
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Dessutom sänktes återtagandet med ca 20 procentenheter för de patienter som fick den nya 

presentationen.   

Sammanfattningsvis är det viktigt att vårdinrättningar och patienter vet vad maten kan göra 

för tillfrisknandet för att minska sjukhusvistelserna och därmed också kostnaderna. Maten är 

ett av de lättaste medlen att kontrollera när det kommer till tillfrisknande och medicinering 

och borde får mer utrymme för att kunna hjälpa patienter i sitt tillfrisknande. Om sjukhus la 

ner mer tid på råvaror, smak och presentation skulle patient kostnader kunna sänkas och fler 

få hjälp att tillfriskna snabbare. Precis som författarna i studien avslutar, ”den första smaken 

är alltid med ögonen” har de visat hur viktigt det är att presentera maten på ett aptitligt sätt för 

att öka intaget av mat hos sjukhuspatienter och därmed främja tillfrisknande och livskvalité. 

Detta i sin tur leder till minskad risk för undernäring och därmed också lägre återintagnings 

hastighet av tidigare inlagda patienter. 
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- Jag tycker att sjukhus maten i Sverige idag måste bli bättre för att främja patienterna på 

bästa sätt och därmed också ge de den bästa möjligheten för att tillfriskna. Därför tyckte jag 
denna studie var intressant där man jobbat just med att få patienterna att själva äta bättre och 

mer, för att undvika undernäring.  
- Efter examen är det min dröm att få jobba som Kostchef i någon kommun. Jag skulle tycka 

det vore otroligt kul och spännande att få vara med och påverka vad både skolor och 
äldreomsorgen varje dag ska få för mat. Med förhoppning om att den både ska vara 

näringsriktig och att mottagarna ska tycka den är god och nytänkande. 


