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Sammanfattning 

 

Att få sitt näringsbehov tillgodosett är en mänsklig rättighet och nödvändigt för att undvika 

sjukdom och för att främja hälsa.  

Under vårdtiden är det omvårdnadspersonalens skyldighet att följa riktlinjer för 

nutritionsbehandling för att på så sätt ge vårdtagaren en fullgod vård. 

Tyvärr är undernäring ett vanligt problem bland äldre vårdtagare, vilket sänker livskvalitén 

och förlänger vårdbehovet. Protein- och energimalnutrition (PEM) är ett svälttillstånd där 

protein- och energiintaget inte möter kroppens behov, som i värsta fall leder till döden. För att 

bekämpa undernäring behövs rätt kunskap kring nutritionsbehandlingen och adekvata verktyg 

som ger information om näringstillståndet hos vårdtagaren. 

 

Idag förekommer ett flertal kostregistreringsmetoder, alla med varierad grad av noggrannhet.  

I denna studie undersöktes hur digital fotodokumentation av måltider, före- och efter intag 

fungerar som kostregistreringsmetod, i jämförelse med assisterad vägd kostregistrering 

respektive sjukhusets nuvarande beräkningsmetod med hjälp av lathund. 

 

Måltidsregistreringarna (n=35) utfördes genom tre parallella assisterade kostregistreringar per 

portion. Digital fotodokumentation och assisterad vägd kostregistrering utfördes av 

författarna, medan manuella kost- och vätskeregistreringslistor ifylldes av avdelningspersonal 

för uppskattning av protein- och energiintag.  

 

Resultaten beräknades med intraclass correlation coefficient, ICC, som visade att digital 

fotodokumentation är ett tillförlitligt kostregistreringsverktyg (r=0,9) vid jämförelse med den 

vägda kostregistreringsmetoden. Dessutom ger digital fotodokumentation information om 

både energi- och proteinintag. Vid beräkning av energiintag med lathund ses tillförlitlighet 

(r=0,7) vid jämförelse med den assisterat vägda kostregistreringen. Dock gav 

lathundsberäkningarna inga uppgifter om proteinintag, vilket är önskvärt hos patienter i 

riskzonen för malnutrition och redan malnutrierade individer.  

 

Digital fotodokumentation är en kostregistreringsmetod som behöver utvecklas och anpassas 

efter sjukvårdens struktur och rutiner. 
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Abstract 

 

Protein and energy malnutrition (PEM) is a state of starvation in which protein and energy 

intakes do not meet the needs, which in the worst cases can lead to death. To combat 

malnutrition, caretakers need the right knowledge about nutrition therapy and adequate tools 

that provide information about the nutritional status of the patient. 

Today there are a number of dietary assessment methods, all with varying degrees of 

accuracy. 

 

This study aims to examine how digital imaging of meals, before and after ingestion, can be 

used as a dietary assessment method in comparison with an assisted weighed dietary 

registration and the hospital's current method using energy guides. 

 

Meal registrations (n = 29) was performed by three assisted parallel dietary assessments per 

serving. Digital imaging assessment and weighed dietary assessment was performed by the 

authors, while the manual diet and fluid registration lists were filled out by nursing staff. 

 

The results calculated with the intraclass correlation coefficient (ICC) shows that digital 

imaging is a reliable diet assessment method (r = 0.9) when compared to the assisted weighted 

dietary assessment method regarding information for energy and protein intake. 

The energy guide also showed reliability (r = 0.7) compared to the assisted weighted method. 

However, this type of dietary assessment does not give any data on protein intake, which is 

needed when a patient is malnourished or at risk for malnourishment. 

 

Photo documentation is a dietary registration method that needs to be developed and adapted 

to the healthcare’s structure and routines. 
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Introduktion 
För att undvika sjukdom och främja hälsa krävs ett gott näringstillstånd. Individer, inom alla 

ålderskategorier, oavsett aktuell hälsostatus har rätt till adekvat anpassad näringstillförsel (1).  

 

Undernäring och malnutrition 
 

Innebörden av undernäring (malnutrition) är ett akut eller kroniskt tillstånd, som uppkommer 

till följd av brist och/eller inadekvat energi-, protein- och näringsintag (2).  

Bristen på energi resulterar i att kroppens metabolism ändras, för att centralt spara på 

kroppsreserverna och minimera utgifterna. Kroppen använder i första hand kolhydrater och 

fett som energikälla, men när denna energireserv tar slut påbörjas nedbrytning av kroppseget 

protein. Fortsatt energibrist leder till svälttillstånd, i relation till förhöjt påslag av 

katekolaminer (stresshormon), vilket ytterligare påverkar kroppen till att använda upp sina 

egna reserver för att upprätthålla vitala funktioner.  

Detta resulterar i mätbara negativa fysiologiska effekter samt sjukdomsförlopp (2). Initialt 

angrips skelettmuskulaturen, men på sikt sker även nedbrytning av vital vävnad, såsom hjärta, 

andningsmuskulatur, njurar och lever. Dysfunktion av cellulära mekanismer uppstår med 

aptitnedsättning som följd, (3) vilket i sin tur kan innebära ytterligare försämrat energi- och 

näringsintag. Symtombilden inkluderar viktförlust, katabolism (nedbrytning av kroppen) och 

försämrat immunförsvar (3). Malnutrition handlar därmed om mer än bara kroppsvikt. 

Sjukhusrelaterad malnutrition medför försämrad sårläkning, förlängd rehabilitering, ökad 

infektionsrisk, försvagad immunförsvarsrespons och förlängd sjukhusvistelse (4-6). 

 

Sarkopeni och kakexi 
 

Sarkopeni och kakexi är definitioner som innebär minskad muskelmassa, med förlust av 

muskelfunktioner, och förlust av subkutan vävnad (fettreserv) (3, 6).  

Sarkopeni uppstår vid sjukdom och åldrande, vilket är relaterat till individens nutritionsstatus 

(7).  

Kakexi är däremot ofta relaterat till en underliggande sjukdom, vilket initierar anorexi, 

inflammation och insulinresistans (4).  Detta hänger även ihop en försämring av livskvalitet, 

ökad sjukdomsrisk och dödlighet.  

Trots att det både finns screeninginstrument och nutritionsåtgärder, förekommer sarkopeni 

ofta, framförallt bland äldre vårdtagare. Därför behövs utformning utav praktiska riktlinjer för 

förebyggande, diagnostisering samt behandling av undernäring, sarkopeni och kakexi (8).  

 

Protein- och energimalnutrition (PEM)  
 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar malnutrition som “cellulär obalans mellan 

tillförsel av energi och nutrienter i förhållande till kroppens behov för att försäkra tillväxt, 

underhållsarbete och specifika funktioner”. PEM är en relaterad term som inkluderar 

sjukdomarna marasm, kwashiorkor och det intermediära stadiet marasm-kwashiorkor (9).  
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Protein har i första hand en 

funktionell uppgift i kroppen, vilket 

betyder att det framförallt används 

som struktur- och 

signaleringsmaterial av celler och 

vid transmissionsmekanismer (6, 9, 

10). Ett otillräckligt proteinintag i 

relation till kroppens behov, leder 

till nedbrytning av kroppseget 

protein för upprätthållande av 

homeostas (6, 10) (se figur 1). För 

låga halter av proteiner i blodet ger 

hypoalbuminemi vilket i sin tur 

påverkar blodtrycket och hjärtats 

pumpförmåga. På sikt leder PEM till 

utveckling av kakexi. 

Studier visar att en viktförlust på  

> 30 % av proteinförråden leder till 

döden (3, 5). Proteinförlusterna hos 

patienter som vårdas på svenska 

sjukhus ligger på i snitt 100 gram 

muskelvävnad per dygn, men de 

finns även patientgrupper som 

förlorar mycket mer (6, 10).  

Det har påvisats att tillförsel av Figur 1.Effekt av svälttillstånd(4). 

aminosyror (proteiners beståndsdelar)   

kan stimulera muskelproteinuppbyggandet hos äldre (10). Detta visar på vikten av att ha 

information om patientens proteinintag, för att kunna utvärdera om förlusterna täcks av 

intaget. 

Geriatrik 
 

Trots att malnutrition är speciellt allvarligt hos geriatriska patienter, är det ofta en förbisedd 

diagnos (4). Geriatrik definieras som läran om åldrandets fysiologi och sjukdomar (11, 12). 

Detta är ett relativt nytt specialistområde inom hälso- och sjukvården då andel äldre i 

samhället ökar, till följd av höjd levnadsstandard och förbättrad medicinsk hälso- och 

sjukvård (12). 

Geriatrisk sjukvård syftar alltså till att möta behoven hos en omfattande patientgrupp med en 

komplex sjukdomsbild, då diagnoserna oftast är ett flertal och behoven varierande. Detta 

kräver teamarbete av vårdpersonalen och samordning av ett flertal yrkesprofessioner, från 

varierade instanser inom sjukvårdssystemets organisation (11, 13, 14). 
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Malnutrition inom hälso- och sjukvården 

 
Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att belysa problemet med undernäring, dess 

omfattning och implikation på folkhälsan samt kostnaderna för samhället (15, 16). Men även 

för att undernäring ökar vårdbehovet, individens lidande och ger en försämrad livskvalité (8). 

I och med forskningens framsteg och teknologins utveckling möjliggörs behandling av 

kroniskt sjuka vilket ökar människans livslängd och samtidigt problemen med undernäring 

(4). 
 

Inom svensk sjukvård är undernäring vanligt, både bland patienter på sjukhus och inom 

äldrevårdens boendeformer (17). Siffror visar en förekomst kring 20-25 % inom den akuta 

slutenvården, samt att ytterligare 25 % av patienterna äter bristfälligt för att behålla en 

tillräckligt god näringsstatus (4, 17, 18).  

Risken att bli malnutrierad är förhöjd vid vissa sjukdomstillstånd, vilket understyrker 

betydelsen av ett adekvat kostintag för tillfrisknande från eller prevention av undernäring. 

Enligt the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) är 

uppskattningsvis upp till 5 % av befolkningen i Europa malnutrierade, trots att detta är en av 

världens rikaste regioner . Undersökningar visar att cirka 1/3 av patienter inom 

sjukvårdsinrättningar är malnutrierade, generellt inom EU är mer än 10 % av personer över 65 

år undernärda (19). Sammantaget leder detta till ökade kostnader för hälso- och sjukvården 

och samhället, både nationellt och internationellt. 

 

Det är svårt att få en överskådlig bild av de totala kostnaderna för samhället då den är 

komplex när flertal sjukvårdsfaktorer såsom förlängd vårdtid och högre behov av sjukvårdens 

resurser leder till ökad vårdbelastning i sjukvårdssystemet räknas in. European Nutrition for 

Health Alliance sammanfattar att kostnaderna för malnutrition i Storbritannien 

uppskattningsvis uppgår till över ₤7.5 miljarder per år (20), medan ESPEN uppskattar 

kostnaderna att uppgå till ₤10 miljarder per år (19). Sverige saknar sådana uppgifter.  

 

Målet inom hälso- och sjukvården är att förbättra nutritionsrutiner och minska frekvensen av 

malnutrition i sjukvårdens regim. Enligt riktlinjer framtagna för sjukvården och den 

kommunala äldreomsorgen ska alla vårdenheter ha rutiner kring nutritionsbehandling (8, 16, 

21). Nutritionsbehandlingen ska bland annat omfatta bedömning av näringstillstånd, 

utredning, behandling, uppföljning och dokumentation samt vidarerapportering. För att 

nutritionsbehandlingen ska kunna tillgodoses måste bland annat personalen ha tillräckliga 

kunskaper kring nutritionsbehandling och åtgärder (8, 22).  

Bedömning av näringstillstånd 
 

I Nutritionshandboken fastställs att ”Näringstillståndet ska bedömas hos alla patienter och 

vårdtagare inom sjukvård och omsorg”, framtagen av the Swedish Society for Clinical 

Nutrition and Metabolism (SWESPEN) (22). 

 

I en tidigare svensk studie om nutritionsbehandling inom slutenvården, undersöktes attityder 

och rutiner hos läkare och sjuksköterskor kring bedömning av nutritionsstatus, vägning, 

beräkning av energibehov, evaluering av uppsatta mål för energiintag samt dokumentation av 
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nutritionsplanering. Undersökningen visade att drygt hälften (52 procent) av de tillfrågade 

läkarna och sjuksköterskorna fann det svårt att beräkna patienternas energibehov, och 60 

procent ansåg det svårt att lägga upp en plan för nutritionsbehandling (23). Detta framhäver 

att dietistens unika kompetens inom nutritionsbehandlingsprocessen spelar en viktig roll för 

de berörda patienterna. 

Dietisten arbetar utifrån en individs grundläggande behov utav energi- och näring, vilket är en 

mänsklig rättighet att få tillgodosett (24). 

 

Nutritionsbehandlingsprocessen (NCP) är en del utav den medicinska behandlingen  

(1, 25), vilken ska vara specifikt anpassad efter vårdtagarens aktuella behov. Detta kräver 

adekvat nutritionsutredning, vilket bland annat inkluderar kost- och vätskeregistrering  

(24, 26). 

 

Exempelvis sker kost- och vätskeregistrering år 2012, vid en geriatrisk avdelning på ett 

universitetssjukhus i Mellansverige, genom att avdelningspersonal (sjuksköterska och/eller 

undersköterska) eller patienten själv fyller i en blankett (se Bilaga 4) på uppskattat mat- och 

vätskeintag under dygnet. Den totala energimängden räknas sedan samman med hjälp av en 

lathund för energiberäkning, ”energiguide” (se Bilaga 5), vilket registreras i journalsystemet. 

Dietisten inhämtar informationen direkt från avdelningsformulären eller via journalsystemet, 

under rubriken “mätvärden” som inkluderar dygnets totala kaloriintag (per os, enteralt 

och/eller parenteralt). Denna typ av kostregistrering ger dock ingen information om 

makronutrienternas fördelning (det vill säga protein-, fett- och kolhydratintaget i 

procentfördelning) samt måltidens näringsvärde. 

Vid tidpunkten för denna studies genomförande saknades det forskning kring aktuella 

lathundsberäkningars reliabilitet och validitet. Information kring bakgrunden till framtagning 

av dessa lathundsberäkningar saknas, vilket försvårar bedömning av tillförlitlighet för denna 

metod. 

 

Parallellt med detta finns det även studier som talar för att de förenklade metoder vilka 

bedömer näringstillstånd, som finns tillgängliga för avdelningspersonal, är tillräckligt pålitliga 

i jämförelse med andra mer komplicerade kostundersökningsmetoder (27, 28).   

En svensk studie undersökte kostintag hos geriatriska patienter genom en 7-dagars kost- och 

vätskeregistrering med hjälp av lathundsberäkningar utförda av vårdpersonal. Denna 7-dagars 

kost- och vätskeregistrering validerades med hjälp utav en annan metod, dubbelmärkt vatten, 

som mäter kroppssammansättning och energiförbrukning hos studiedeltagaren. 

Undersökningen visade att energiintaget blev något överskattat vid lathundsberäkning men att 

denna hade validitet nog att användas på geriatriska patienter. Noterbart är att 

omvårdnadspersonalen som deltog i studien fick en 2-timmars kurs i hur kostregistrering med 

lathundsberäkning går till vilket möjligen kan ge mer tillförlitliga värden (29). Även 

reproducerbarheten för den undersökta lathundsberäkningen studerades, vilken visade att 

denna 7-dagars kost- och vätskeregistrering med hjälp av lathundsberäkning hade god 

reproducerbarhet, det vill säga en god överensstämmelse vid upprepade försök (30). Det finns 

med andra ord stöd i forskningen både för att aktuella, mer förenklade, 

kostregistreringsmetoder är godtagbara, men även stöd för dietistens unika kompetens inom 

just kostbedömning och nutritionsbehandling (24, 27-30).  
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Nutritionsbehandlingsprocessen (NCP) 
 

Nutrition Care Process (NCP) är en arbetsmodell som utvecklades av amerikanska 

dietistförbundet (American Dietetic Association, ADA) för ett nytt sätt för dietisten att arbeta 

på. Tanken med metoden är att den ska ge dietisten en mall att arbeta efter och underlätta för 

annan vårdpersonal att förstå dietistens arbetsprocess. Dessutom ska denna, relativt nya 

modell, kunna användas internationellt, det vill säga ge möjligheten att förstå och utvärdera 

behandling på global nivå (31, 32).  

NCP ska verka problemlösande på ett systematiskt sätt med fyra huvudpunkter och två 

stödjande system (referensmanualer):  

 

 Nutritionsutredning (assessment) 

 Nutritionsdiagnos (diagnosis) 

 Nutritionsåtgärd (intervention) 

 Nutritionsuppföljning och utvärdering (measurements, evaluation) 

Denna process är cyklisk och kan upprepas vid behov. Referensmanualerna, International 

Dietetic and Nutrition Terminology (IDNT), inkluderar både kostanamneser, antropometriska 

mått, psykosociala faktorer, med flera för att kunna ge en så specifik utredning som möjligt. 

Denna utredningsprocess ska vara patientcentrerad och relevant. När dietisten har formulerat 

åtgärder ska dessa verkställas, vilket kräver samarbete med annan vårdpersonal, som till 

exempel avdelningens sjuksköterskor. Dokumentation är mycket viktig för att processen ska 

bli komplett, och för att andra vårdgivare ska kunna ta del av behandlingens fortsatta arbete 

(22, 31, 32). 

 

Screening av nutritionsstatus 
 

Screening av nutritionsstatus hjälper vårdpersonalen att avgöra vilken typ av 

kostsammansättning patienten är i behov av vid vårdtillfället, samt om patienten ligger i 

riskzonen för näringsbrist/malnutrition (21). Patientens nutritionsstatus är viktig för 

tillfrisknandet efter sjukdom och vårdbehov, varför näringstillståndet ska bedömas hos alla 

patienter, inte minst bland de svårast sjuka (21, 22).  

 

Det finns flera instrument framtagna för screening: t ex Subjective Global Assessment (SGA), 

Mini Nutritional Assessment (MNA) och Nutritional Risk Screening. MNA har utvecklats för 

att utvärdera nutritionsstatusen hos äldre och gör det möjligt att följa effektiviteten av 

eventuell kostbehandling. När äldre personer har identifierats att vara i riskzonen för 

undernäring kan MNA användas för att vägleda nutritionsåtgärder (33). 

 

En belgisk studie som gjordes på äldre patienter under och efter sjukvårdsbehandling visar att 

patienter kan gå upp i vikt under och efter behandling om rätt åtgärder sätts in. Patienterna i 

studien fångades upp med hjälp av MNA. En del av de av patienterna som låg i riskzonen för 

undernäring fick kosttillskott under vårdtiden samt ytterligare två månader efter utskrivning. 

De som fick kosttillskott lyckades i större utsträckning att bibehålla eller öka i vikt, medan 

kontrollgruppen, som inte fick kosttillskott gick ner i vikt. Detta betonar vikten av en god 
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nutritionsutredning och behandling samt uppföljning för att minska viktnedgång och lidande 

hos patienterna (34).  

 

För att mäta om kostintaget möter behovet, kan beräkning av TEE användas. TEE står för 

total energy expenditure, på svenska motsvarar det den total energiförbrukning. TEE består 

utav kroppens alla energiutgifter, vilka inkluderar den basala metabolismen (BMR), den 

fysiska energiförbrukningen (PAEE), sömnmetabolismen (SMR) samt energiförbrukning för 

matspjälkning (TEF). Detta varierar baserat på kön, ålder, kroppssammansättning, fysisk 

aktivitetsnivå och eventuell pågående sjukdomsaktivitet. 

Det finns standardiserade tabeller för beräkning av BMR, därefter kan TEE räknas ut genom 

att BMR multipliceras med ett värde för den fysiska aktivitetsnivån (PAL). Detta innebär att 

BMR x PAL = TEE (32), och beräknas över flera dagars kostintag. 

BMR sjunker vid svält och PAL-värdet är lägre ju mer stillasittande en individ är. Äldre 

individer, som är sängliggande under vårdtiden och som har en mindre muskelmassa kan 

därför tänkas ha relativt låga TEE värden. 

I en brittisk studie användes TEE och BMR som exklusions- och inklusionskriterier för under-

/överrapportering av studiedeltagarnas kostintag (27). Det vill säga vid högt TEE/BMR sker 

en överrapportering av faktiskt intag, vid lågt TEE/BMR sker istället underrapportering.  

I övrigt kan beräkning av TEE och BMR komplettera kostregistrering genom att fastställa var 

energiintaget (kcal) faktiskt bör ligga på. 

 

Sjukvårdens kostutbud 
 

Inom svensk sjukvård har patienten möjlighet att få maten anpassad efter sitt individuella 

energi- och konsistensbehov. Det finns tre olika grundkoster: SNR- (ibland även kallad 

husmanskost, HK), A- och E-kost (4, 8). En portion ger samma mängd energi, men skiljer sig 

åt gällande volym och fördelningen av makronutrienter (protein, fett och kolhydrater) (se 

tabell 1). Varje portion kan även anpassas efter individens tugg- och självförmåga genom de 

sex olika konsistensstegen: hel och delad, grov paté, timbalkost, gelékost, flytande- eller 

tjockflytande kost (35).  

 

Tabell 1. Jämförelse av sammansättning hos olika sjukvårdskoster (36). 
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Enligt Svenska Livsmedelsverkets (SLV) publicering - Råden Bra mat i äldreomsorgen – 

meny och mat (36) : 

”Den kost som rekommenderas till den friska, vuxna befolkningen bygger på de svenska 

näringsrekommendationerna, SNR. I vissa fall används denna kost också inom äldreomsorgen 

till personer med god aptit och utan nutritionsproblem. För gruppen sjuka eller sköra äldre 

är det väldigt ovanligt att kost som bygger på SNR bedöms vara ett lämpligt alternativ. För 

de äldre som har minskad aptit är det viktigt att se till att maten innehåller tillräckligt med 

energi och näringsämnen. A-kost, allmän kost för sjuka, och E-kost, som också kallas energi- 

och proteinrik kost, är de två kosttyper som rekommenderas till de flesta inom äldreomsorgen. 

Därför bör båda dessa koster erbjudas [… ]” 

 

Kostregistrering 
 

Efter screening kan vårdpersonal använda kostregistrering för att ta reda på hur mycket energi 

räknat i kcal, en patient får i sig per dygn, vilket innebär att alla energi- och näringsgivande 

substanser noteras för summering över tid.  

Metoderna för kostregistrering varierar, både i dess effektivitet och i dess tillförlitlighet (37). 

Det bör noteras att oavsett hur noggrant en kostregistrering genomförs, fås aldrig ett exakt 

värde av energi- och näringsämnen som kroppen intagit och sedan absorberat. Detta beror på 

att energi- och näringsinnehållet i enskilda livsmedel kan variera redan ursprungligen och det 

är även viktigt att beakta hanteringen av livsmedel samt den mänskliga faktorn vid 

kostberäkning. Resultaten av en kostregistrering kan även variera beroende på vem som 

genomför själv registreringen. Vid självregistrering, det vill säga då deltagaren rapporterar sitt 

eget intag, visar studier generellt på överrapportering av näringsrika livsmedel (exempelvis 

frukt- och gröntintag)och underrapportering av näringsfattiga livsmedel (exempelvis godis, 

läsk, chips) (38).  

Den mest validerade metoden för kostregistrering är vägning av maten som intas (37).  

Det finns även en signifikant association mellan visuell uppskattning av matavfall, på tallrikar 

som observeras efter intagen måltid, och vägd referensmetod (39, 40).  

 

SLV har utvecklat en bildserie av olika matportioner, den så kallade Portionsguiden (41), 

varifrån en uppskattning av mängden mat på tallriken kan göras utifrån bilderna. En bildserie 

kan översättas till flera livsmedel, exempelvis “ris och gryner” inkluderar de nämnda samt 

pressad potatis. Övriga bildserier är: smör/bredbara pålägg, ost, frukostflingor, gröt/efterrätter, 

soppa/fil, fruktsallad/bär, sallad, grönsaker, råkost, kyckling/fågel, fisk, biff, köttfärssås/röror, 

lasagne/pudding, gratäng, pasta, potatismos, pommes frites/klyftpotatis, potatis, baguette, 

bullar samt muffins. 

Varje bild är kodad för vidare beräkning med hjälp av tillförande bok “nyckel till 

Portionsguiden”. Koden inkluderar vikt i gram och i vissa fall volym i deciliter (dl). Därefter 

krävs kompletterande kostberäkningsprogram för uträkning av energiinnehåll samt makro- 

och mikronutrienternas fördelning.  

 

Den snabba utvecklingen inom teknologin gör sjukvårdens information mer tillgänglig vilket 

borde utnyttjas vid forskning och klinisk arbete. En intressant tanke är att använda sig av 

digital fotografering direkt som kostregistreringsmodell.  

Vid en japansk studie 2002 testades digital fotografering vid sidan av vägd kostregistrering 

http://www.slv.se/upload/dokument/remisser/Remisser_2010/bra_mat_i_aldreomsorg/forslag_bra_mat_i_aldreomsorgen.pdf
http://www.slv.se/upload/dokument/remisser/Remisser_2010/bra_mat_i_aldreomsorg/forslag_bra_mat_i_aldreomsorgen.pdf
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för att försöka utvärdera validiteten och reliabiliteten av denna alternativa 

kostregistreringsmetod, för vidare användning inom epidemiologiska studier. Resultatet 

visade att fotografering kan ge en god uppskattning av olika nutrienter i jämförelse med 

referensmetoden. Skillnaderna vid kostregistrering var relaterat till uppskattning av 

näringsämnen i grönsaker, nötter/frön samt bönor. Det verkar som att näringsintaget 

överskattas då Wellnavi-metoden (digital fotodokumentation) används, men det kan även bero 

på deltagarnas registreringsförmåga. Det är viktigt att fotograferingen sker exakt i 45-grader 

för att återskapa en 3D-modell av volymen vid servering.  

Studien visade även på svårigheterna med att uppskatta “osynliga” livsmedel, såsom olja på 

sallad, bordsmargarin på smörgås, socker i kaffe/te och sås till maten (42). 

 

Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis visar denna studiebakgrund att undernäringstillståndet PEM inom svensk 

sjukvård ligger kring 28 % och kan eventuellt vara högre hos kroniskt sjuka individer (1). 

Detta leder till stora sjukvårds- och samhällskostnader, samt sänkningar i livskvaliteten hos de 

drabbade (17, 20, 23). Sjukdom i sig aktiverar nedbrytning av kroppens vävnader, och det är 

inte givet att näringsbehandling kan korrigera sjukdomsrelaterade undernäringstillstånd  (10). 

Däremot borde konsekvenserna av undernäring minimeras med adekvata åtgärder. Detta 

kräver då en kostregistreringsmetod som ger faktisk information om vad patienten äter, både i 

relation till energi- och proteinmängd, vilket dagens energiberäkningar på undersökta 

vårdavdelningar inte gör med hänsyn till proteinintag.  

Ett första steg mot malnutrition innefattar preventiva åtgärder för att förhindra uppkomsten av 

undernäring. Därefter belyses vikten av att riskidentifiera patienter och vårdtagare med hjälp 

av vedertagna screeningsinstrument. Sist men inte minst måste effekten av 

näringsbristtillstånd, såsom PEM, reduceras, vilket kräver insatser från omvårdnadspersonalen 

genom aktiv nutritionsbehandling, där ett adekvat energi- och proteinintag möter patientens 

behov (1, 8, 21).  

Denna uppsats ska undersöka hur digital fotografering av måltider, före- och efter intag, ger 

information om energi- och proteinintag i förhållande till dagens skriftliga lathundberäkning. 

Resultatet kommer att fungera som en indikator för vidare studier inom området alternativa 

kostregistreringsmetoder och protein- och energimalnutrition (PEM). 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om en alternativ metod för kostregistrering, med hjälp av 

digital fotografering, ger tillförlitlig information om energi- och proteinintag. Detta jämförs 

med dagens skriftliga lathundsberäkning, där energiintaget skattas genom andel (1/1, 1/2, 1/3, 

1/4) uppäten portion, samt en assisterad vägd kostregistreringsmetod, gjord av 

studieförfattarna. 

 

Frågeställningar att besvara: 

 

 Hur väl överensstämmer energiintaget mellan den vägda standardmetoden mot digital 

fotografering respektive lathundsberäkning? 
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 Hur väl överensstämmer proteinintag mellan den vägda standardmetoden och digital 

fotografering? 

 Hur tillförlitlig är digital fotografering som kostregistreringsmetod? 

 

 

Metod 

Litteratursökning 
 

Litteratursökningen genomfördes från den 7:e nov till 21:a dec 2012. 

Information inhämtades via hemsidor, webbdokument och böcker. Vid artikelsökning 

användes databaserna: PubMed, Google Scholar, Scopus samt DiVA. 

Sökorden som användes var malnutrition, PEM, geriatrics, protein intake, elderly, nutrition, 

MNA, food registration models, dietary assessment tools, digital imaging, validation i olika 

kombinationer. 

Exklusionskriterier för vetenskapliga artikelreferenser var otillgänglighet av fulltext samt 

publicering på annat språk än svenska eller engelska. Inklusionskriterier gällande artiklar är 

publicering efter år 2000, dock med undantag för vissa relevanta artiklar med tidigare 

publiceringsår. Även referenser i bokform och webbdokument har använts. 

Dessa kriterier är satta för att fokusera på aktuella studier och dokument, vilka ska vara 

tillgängliga och förståeliga. Kompletterande studier av relevans har under arbetets gång 

inkluderats.  

 

Design och urval 
 

Undersökningen är en kvantitativ tvärsnittsstudie med stratifierat slumpmässigt urval (43). 

Detta för att fånga upp hur kostregistrering sker hos en selekterad grupp individer (geriatriska 

patienter med kost- och vätskeregistreringslistor) som riskerar protein- och energi 

malnutrition. 

 

Material 
 

Studien inkluderar 35 assisterade kostregistreringar (n = 35) från två geriatriska 

slutenvårdsavdelningar på ett universitetssjukhus i Mellansverige, under slutet av november 

och början av december 2012.  

Studien är genomförd under huvudmåltiderna (lunch och middag) där patienterna åt SNR- 

eller E-kost, med anpassning av matens konsistens vid underliggande behov (exempel 

passerad- eller timbalkost). Mat serverades i färdigförpackade portioner från en matleverantör 

med standardiserad portionsstorlek, vilket innebär att alla individer blir serverade samma 

mängd mat. Detta ger underlättad beräkning av uppäten portion. 

Inklusionskriterier var godkännande av vårdavdelnings chefssjuksköterska för att få ta del av 

avidentifierade patienters kostregistreringsblad, där patienten innan screenats med hjälp av 

MNA. Exklusionskriterier var att patienten står på total parenteral nutrition (TPN) eller total 

enteral nutrition (TEN). 
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Etiska ställningstaganden 
 

All typ av forskningsarbete regleras av flera regler och föreskrifter. Framförallt är det 

forskarens egna etiska ansvar som utgör grunden för att studiens kvalitet och moraliska 

acceptans. 

När en vetenskaplig studie genomförs på människor krävs beaktade av etiska 

forskningsprinciper som inkluderar: 

 

 Informationskravet: Forskaren är skyldig att informera deltagaren om studiens 

bakgrund och syfte, samt att deltagande är frivilligt och kan avbrytas utan närmare 

specifikation under studiens gång. 

 Samtyckeskravet: Deltagaren har rätt att själv avgöra om de vill delta i studien, för 

personer under 15 år krävs samtycke av vårdnadshavaren. 

 Konfidentialitetskravet: Skyddar individens integritet. Detta innebär att varje enskild 

deltagare ska avidentifieras i studien, samt att personuppgifter förvaras skyddat från 

obehöriga. 

 Nyttjandekravet: Den data som insamlats av forskaren får enbart användas till det 

deltagarna informerats om under “informationskravet” (44). 

 

Denna studie har utformats efter riktlinjerna inom forskningsetik. En sammanställning av två 

informationsbrev som utdelades (se Bilaga 2,3) till vårdavdelningens personal samt till 

patienterna inkluderar forskningsprinciperna ovan. Genom att författarna enbart haft indirekt 

kontakt med kodad patientdata säkerhetsställdes konfidentialitetskravet. 

 

Datainsamling 

 

Verksamhetschefen vid den aktuella geriatriska kliniken och chefssjuksköterskor för gällande 

avdelningar kontaktades via mejl för ett godkännande att genomföra studien.  

Ett informationsbrev sammanställdes till vårdavdelningarna (se Bilaga 2). 

Data samlades in på de patienter som var inneliggande och hade pågående kostregistrering av 

vårdpersonalen under dagarna då studien genomfördes. 

Sjukhusets egna blanketter för kost- vätskeregistrering används för intagsregistrering av 

vårdpersonal på avdelningen (se Bilaga 4). Samtidigt genomfördes två parallella registreringar 

på samma måltid av författarna, en assisterad vägd kostregistrering samt 

digitalfotodokumentation av maten innan samt efter konsumtion. Det vill säga varje 

måltidsportion kostregistrerades sammanlagt tre gånger. 

 

För digital fotografering av måltider användes en digitalkamera; PowerShot Canon G12 med 

inställningarna ”auto, auto” utan blixt. Vid fotografering av måltid markerades måltidsbrickan 

med avdelningsnummer, typ av huvudmåltid samt patientens rumsnummer. Måltiden 

fotograferades med måltidsbrickan som ram för bilden, vilket innebar ca 36-37cm höjd över 

måltidsbrickan till kamerans lins. Måltidsfotografierna är tagna rakt uppifrån, vilket innebär 

90 graders vinkel mot måltidsbrickan. Måltidsbrickans storlek är 45,5 x 35,5 cm och har en 

mörkblå färg för kontrast mot tallriken (se bild 1).  
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Bild 1: Exempel på digital fotoregistrering före- och efter måltid, från aktuell studie. 

 

Fotodokumentationen överfördes till en Apple MacBook Air, 13 tum, modell 2012 för vidare 

beräkning med hjälp av Portionsguiden (SLV, Uppsala, 2009) och DietistNet (Kostdata). 

 

Till den assisterade vägda kostregistreringen användes en digital köksvåg (SilverCrest®, 

modell nr. Z17489, max 2000 g). Vågen standardiserades med hjälp av en 1 kg vikt, sedan 

registrerades huvudmåltidens totalvikt, antingen i matleverantörens färdiga förpackning eller 

upplagt på tallrik. För viktregistrering efter måltid användes samma behållare (tallrik/ färdig 

portionsförpackning) som vid före-fotot, för att mäta vikten av den uppätna maten. Ytterligare 

vägning av energigivande dryck och/eller efterrätt till måltiden utfördes även vid 

måltidsregistreringarna.  

Viktdata registrerades i en tabell med numrering överensstämmande brickornas märkning, 

med inkludering av huvudmåltid (lunch/middag), eventuell dryck och/eller efterrätt. Vid vissa 

tillfällen återkom inte alltid måltidsdrycken, vilket då exkluderades från gällande beräkning. 

 

Databearbetning 
 

De skriftliga kostregistreringarna gjorda av avdelningspersonalen sammanställdes med hjälp 

av avdelningarnas lathundar (se Bilaga 5) för måltidens energiinnehåll. För varje patient fanns 

en beskrivning om vilken typ av kost personen i fråga skulle ha. Därefter markerades med 

penna hur mycket av maten som uppskattningsvis hade ätits upp i andelar (se Bilaga 4). Med 

hjälp av lathunden beräknades sedan hur många kcal en given andel gav.  

Exempelvis visade kostregistreringen om en patient stående på E-kost, hade ätit upp ¼ del av 

sin portion. Lathunden angav då att hel portion E-kost motsvarar 370 kcal, vilket 

multiplicerades med andel (%) av uppäten portion. I detta exempel 370 kcal x 0,25 portion.  

Metoden användes för hela dagens intag av kost och vätska. I de fall där sjuksköterskan eller 

undersköterskan inte hade hunnit räkna samman patientens energiintag under arbetspasset, 

beräknades detta av författarna enligt lathundsmodellen.  

 

Fotografierna av patienternas måltider jämfördes per individuell måltid med före- och efter 

bilden. Till hjälp för att uppskatta hur mycket mat och vilken typ av mat som ätits på tallriken 

användes Portionsguiden (SLV, 2009). Mängden konsumerad mat kodades och beräknades 

med hjälp av “Nyckeln till Portionsguide” (SLV, 2009) samt beräkningsprogrammet 

DietistNet (internetbaserad programvara, Kostdata). Varje måltid med de enskilda livsmedlens 
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vikt eller volymenheter lades in i DietistNet som kalkylerade ut måltidens energi- och total 

proteinmängd. Ingen hänsyn togs till måltidens proteinkvalitet då ingen av patienterna i 

undersökningen åt vegetarisk kost. 

 

För beräkning av den vägda assisterade kostregistreringsmetoden summerades patienternas 

intag genom subtraktion av portionens vikt före och efter måltid, detsamma gällde eventuellt 

intag av energigivande dryck och/eller efterrätt. Detta gav uppgifter om mängden 

energigivande livsmedel som patienten fått i sig.  

 

Matleverantören använder standardiserade menyer, som inkluderar totalt energi- och 

proteinvärde per portion.  

Först beräknades standardportionens energi- och proteinmängd per 100g. Därefter 

multiplicerades antal kcal/100g med andel uppäten portion (g), för att få fram totalt 

energiintag hos varje patient. Vid inkludering av eventuell måltidsdryck och/eller efterrätt 

beräknades denna mängd i DietistNet, baserat på andel konsumerad mängd (g eller dl). 

Totalt energiintag summerades per måltid och patient, vilket tabellfördes (se Tabell 3).  

 

För beräkning av proteinintag efter vägd assisterad kostregistrering, användes den uträknade 

proteinmängden/100g i varje standardportion. Då möjligheten att väga varje enskild 

komponent i portionen saknades kompletterades vägningen med fotografierna av måltiden, för 

uppskattning av vilka livsmedel som konsumerats vid denna undersökning.  

Eventuell måltidsdryck och/eller efterrätt beräknades efter konsumerad mängd (g eller dl) i 

DietistNet och adderades till uträknad proteinmängd från måltidsportionen. 

Samtliga resultaten tabellfördes för vidare jämförelse sinsemellan (se Tabell 3) samt 

validering mot den vägda kostregistreringen (se Tabell 2) 

 

Statistisk bearbetning 
 

Statistisk bearbetning och analys utfördes i dataprogrammet IBM SPSS Version 21. 

Beskrivande statistik har använts för att organisera, summera och presentera data. Studiens 

variabler är kvantitativa, där medelvärde med standardavvikelse beskrivits. För att beräkna 

samstämmighet mellan de olika kostregistreringsmetoderna användes måtten intraclass 

correlation coefficient (ICC) och cronbach’s alpha (CA). 

 

Intraclass correlation coefficient (ICC) 

ICC används när kvantitativa mätningar genomförs mellan grupper, för att se hur 

samstämmiga dessa är mot varandra.  

Tidigare har Pearson’s korrelation koefficient används för samma typ av statistisk beräkning, 

men ICC är ett mer tillförlitligt mått.  

I denna studie har ICC beräknats genom en ”two-way mixed effects model” där den 

mänskliga faktorns influens är slumpmässig och mätvärdenas effekt är absolut. Detta visar på 

tillförlitligheten av gruppens medelvärde. 

Signifikant cut-off värde har inte utvärderat, vanligen används ett värde kring 0,7 som 

tillförlitligt resultat. Ju närmare 1,0 desto högre reliabilitet av mätvärdena (45). 

Enligt andra statistiska studier anses ett ICC-värde på 0,4-0,6 som godtagbart, medan värden 

mellan 0,6-0,8 är tillfredsställande eller pålitligt (46). 
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Variabel Statistisk funktion Vägd/Foto Vägd/Lathund

Energi Cronbach's Alpha 0.946 0.789

Intraclass Correlation, average 0.947 0.742

Protein Cronbach's Alpha 0.916 inga uppgifter

Intraclass Correlation, average 0.906 inga uppgifter

Måltider n = 35 n = 35

För att se om det finns en likvärdighet mellan kostregistreringsmetoderna jämfördes digital 

fotodokumentationen med den vägda kostregistreringen, och lathundsberäkningen med den 

vägda kostregistreringen. Reliabiliteten av studie utvärderades genom användning av ICC 

som beräknades i SPSS, för absolut överensstämmelse inom konfidensintervall av 95 %. 

 

Cronbach’s Alpha (CA) 

CA är ett reliabilitetstest som visar om de individuella mätningarna inom ett test jämför 

samma typ av egenskaper, vilket bevisar överensstämmelsen mellan flera tester. 

För jämförelse mellan grupper är ett alpha-värde (cut-off) på 0,7-0,8 tillfredställande. 

Däremot krävs för klinisk relevans ett minimum på 0,9, önskvärt är ett alpha på 0,95 (47, 48). 

 

Resultat 

 

Reliabilitet av kostregistreringsmetod  

Resultaten av kostregistreringarnas generella överensstämmelse mot en assisterad vägd 

standard presenterades genom fördelningen av energi- och proteinintag (se Tabell 2). 

För att visa på godtagbar tillförlitlighet vid ICC krävs ett värde mellan 0,4- 0,6, ju närmare 1,0 

desto bättre (46). 

Tabell 2 visar att överensstämmelsen mellan den assisterat vägda kostregistreringen och 

fotodokumentation, både gällande energi- och proteinintag, ger ett ICC-värde över 0,9. 

Vid ICC mellan assisterad vägd kostregistrering och lathundsberäkning fås värdet 0,742 för 

energiintag.   

Ingen beräkning av proteinintag kan göras med aktuella lathundar, därav saknas uppgifter för 

jämförelse vid intagsregistrering av protein. 

Tabell 2. Reliabilitet av digital fotodokumentation och lathundsberäkning. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 visar att CA ligger runt 0,9 för mätning av energi- och proteinintag vid jämförelse av 

vägd kostregistrering och fotodokumentation. Alltså har samma typ av egenskap mätts när en 

jämförelse mellan dessa två kostregistreringsmetoder gjorts. 

Mellan vägd kostregistrering och lathundsberäkning ger ett värde strax under 0,8 vilket är helt 

okej. CA måste vara över 0,7 för att bevisa att samma egenskap inom de båda testerna har 

mätts (47,48). 

I tabell 3 sammanställdes beräkningarna för energi- och proteinintag från de olika 

kostregistreringsmetoderna. Totalt antal kostregistrerade måltider n=35,  

varav 29 fullständiga och 6 bortfall.  
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Vägd Foto Lathund

Energi (kcal) Protein (g) Energi (kcal) Protein (g) Energi (kcal) Protein (g)

244 12 569 20 310 i.u.

392 11 364 11 693 i.u.

283 10 321 13 305 i.u.

160 7 122 7 390 i.u.

230 1 266 9 343 i.u.

311 11 285 8 550 i.u.

218 9 370 16 440 i.u.

436 16 394 12 438 i.u.

129 6 148 4 130 i.u.

137 7 125 5 260 i.u.

424 11 339 13 339 i.u.

141 7 141 3 349 i.u.

495 21Bortfall i.u.

26 1 21 1 425 i.u.

423 14 407 12 335 i.u.

110 5 96 2 413 i.u.

508 18Bortfall i.u.

143 3 139 5 155 i.u.

113 5 57 2 388 i.u.

354 15Bortfall i.u.

241 11 223 16 340 i.u.

511 24Bortfall i.u.

457 26Bortfall i.u.

323 4 213 7 430 i.u.

57 1 67 1 35 i.u.

116 6 160 8 164 i.u.

208 15Bortfall i.u.

642 28 690 36 658 i.u.

583 30 476 27 428 i.u.

727 18 925 31 588 i.u.

568 17 660 28 464 i.u.

240 12 221 10 388 i.u.

371 19 459 31 457 i.u.

692 22 572 22 588 i.u.

393 22 345 25 517 i.u.

n = 35 n = 35 n = 35 n = 35 n = 35 n = 35

Tabell 3. Sammanställning av intag. (i.u. = inga uppgifter, n= antal registrerade måltider) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelvärde och standardavvikelse (SD) presenteras i tabell 4 och 5, för jämförelse mot 

referensmetoden.  

Spridningen av energiintag varierar kraftigt, vilket syns på höga standardavvikelser (SD)  

(se tabell 4). Medelvärdet för energiintag ger 306 kcal för vägt kostintag, med en 



19 

 

 

 

Kostreg.metod Vägd Foto Lathund

Medelvärde (kcal)

Avvikelse från referens 0

Antal registrerade måltider n = 35 n = 35 n = 35

306 + 199 335 + 206 377 + 203

29 + 7 71 + 4

Kostreg.metod Vägd Foto Lathund

Medelvärde (g) inga uppgifter

Avvikelse från referens 0 inga uppgifter

Antal registrerade måltider n = 35 n = 35 n = 35

11 + 8 14 + 10 

3 + 2

standardavvikelse på +199 kcal. En jämförelse mellan kostregistreringsmodellerna ger 

indikation om att medelenergiintaget överskattas vid både fotodokumentation (335 kcal) och 

lathundsberäkning (377 kcal). Standardavvikelsen för de tre metoderna är ungefär densamma 

(+199, 206, 203 kcal), vilket betyder att beräknad spridning av energiintag är likvärdig inom 

de tre kostregistreringsmetoderna. 

Som förtydligande anges vägd kostregistrering som standard metod (referens mot 

”sanningen”). Då referensen är 0 avviker medelenergiintag vid digital fotodokumentation +29 

kcal, med en SD på +7 från referensmetodens SD (+199) = 0. Vid beräkning med lathund 

avviker medelenergiintaget +71 kcal, med en SD på +4. 

 

Tabell 4. Registrerat energiintag. 

 

 

 

 

För proteinintag är skillnaden av medelvärdet och SD lägre (se tabell 5), vid jämförelse 

mellan vägd standard (11g protein) och uppskattat värde från fotodokumentation (14g 

protein). Samtidigt kvarstår det faktum att beräknat medelvärde hos den jämförande 

fotodokumentationen är högre (+ 3g protein +2 g SD), precis som vid energiintagets 

uppskattning, i jämförelse med vägd standard av samma måltid. 

 

Tabell 5. Registrerat proteinintag.  

 

 

 

 

 

För att belysa spridningen av registrerat energi- och proteinintag vid kostundersökningen 

sammanfattas de tre kostregistreringsmetoderna i box-plot diagram (se Figur 2 och 3). 
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Figur 2. Energiintagets fördelning hos tre olika kostregistreringsmetoder, n= 35 måltider. 

 

Mätvärdena vid energiintag hos fotodokumentationen överensstämmer i hög grad med den 

assisterade vägda standardregistreringen, vid jämförelse av spridning och median. 

Lathundsberäkningen visar fler extremvärden än de andra kostregistreringsmetoderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Proteinintagets fördelning hos digital fotografering och assisterad vägd standard 

metod, n=35 måltider. 
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Diskussion 

 

I vår studie pekar resultaten gällande energiintag på att digital fotodokumentation närmare 

överensstämmer (r=0,95) med den accepterade standarden (assisterad vägning) än vad aktuell 

lathundsberäkning (r=0,74) gör. För att jämföra lathundsberäkning mot digital 

fotodokumentation valideras var metod för sig mot standardmetoden (assisterad vägd 

kostregistrering). Det bör understrykas ytterligare en gång att resultaten av en kostregistrering 

varierar beroende på vem som utför denna. Inom denna studie har en och samma person utfört 

registreringarna vid de parallella assisterade kostregistreringsmetoderna.  

Tabell 2 visar att ICC för överensstämmelse mellan den vägda kostregistreringen och digital 

fotodokumentation, både gällande energi- och proteinintag, ger ett värde över 0,9 vilket är en 

stark indikation på att mätmetoderna ger liknande resultat. 

ICC-beräkning mellan vägd kostregistrering och lathundsberäkning ger värdet 0,742 för 

energiintag, vilket är acceptabelt och visar på att även detta värde är tillförlitligt. Däremot är 

överensstämmelsen svagare när det gäller att uppskatta energiintag från lathund i jämförelse 

med digital fotodokumentation, då ett värde så nära 1,0 som möjligt indikerar högre 

tillförlitlighet. 

Då lathundsberäkning, som används av vårdavdelningarna som deltog i studien, inte räknar på 

fördelning av makronäringsämnen utan enbart energivärde (kcal) i sin helhet, saknar denna 

metod uppgifter om patientens proteinintag (se tabell 5). Därför anses digital 

fotodokumentation eller vägd kostregistrering som ett alternativ eller komplement vid 

beräkning av proteinintaget. 

 

Vid tidpunkten för denna undersökning hittades det inga studier på aktuella 

lathundsberäkningarnas reliabilitet och validitet. Det fanns heller ingen beskrivning om hur 

dessa beräkningar har tagits fram, vilket försvårar att uppskatta tillförlitligheten för metoden. 

De som står bakom framtagningen av dessa lathundar är det aktuella sjukhusets 

nutritionsteam, bestående av en dietist, en sjuksköterska och en professor. 
 

Resultat i relation till tidigare studier 
 

Med tanke på att varje individ har rätt att få adekvat nutrition som är anpassat efter dennes 

behov är det viktigt att ha en tillförlitlig kostregistreringsmetod. ”Riktlinjer för god näring i 

vård och omsorg” vänder sig till all hälso- och sjukvårdspersonal, vilket innebär ett 

gemensamt intresse för uppföljning och utvärdering av insatt nutritionsåtgärd (1, 8, 22).  

 

Geriatriska patienter ligger i riskzonen för undernäring och malnutrition, med både sarkopeni 

och kakexi som följd. Proteinintaget borde därmed vara av intresse vid nutritionsutredning (se 

figur 1). 

Resultatet i denna studie visade att ingen information om patientens proteinintag fås vid 

beräkning med hjälp av lathund. Enligt tidigare studier belyses även behovet av att kunna 

värdera proteinintag, med tanke på dess inverkan på rehabilitering och vårdtid. (2, 3, 6, 10) 

 

Tidigare studier visar också på hög reliabilitet för digital fotodokumentation och beräkning av 

matintag. I en brittisk studie av Parent, M. et al undersöktes reliabiliteten hos digital 
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fotografering med visuell uppskattning på plats, för beräkning av matavfall med olika texturer 

(normal mat mot modifierad textur: mosad eller hackad mat). Resultatet i studien beräknades 

med hjälp av ICC och visar på hög korrelation mellan digital fotografering och visuell 

uppskattning av portionen (r=0,88 för modifierad textur och r=0,90 för normal mat). Detta 

summeras med att det är lättare att uppskatta mat då varje enskilt livsmedel syns tydligt på 

tallriken (49). 

 

I den japanska studien av Wang et al (42) utvärderas validiteten och reliabiliteten hos digital 

fotografering i avseende att användas vid epidemiologiska studier. I studien utvärderas 

energiintag, makronutrienter (protein, fett, kolhydrater), mikronutrienter (vitaminer och 

mineraler), samt fiber- och saltintag. Resultaten visade överlag inte på någon signifikant 

skillnad mellan beräkning från digital fotografering och vägd kostregistrering 

(referensmetod), förutom gällande intag av natrium, magnesium, järn, koppar, mangan, 

vitamin E, vitamin K, folat, vitamin C, vattenlösliga fibrer och totalt fiberintag.  

Generellt ses en tendens att överskatta intag vid beräkning från digital fotodokumentation i 

jämförelse med vägd registrering, vilket stämmer överens med resultaten från denna studie (se 

Tabell 4,5). 

Korrelationen mellan de två metoderna beräknades med Spearman’s rank korrelation, där 

högst korrelation ses mellan mikronutrienterna B12 (r=0,93), koppar (r=0,93), vitamin D 

(r=0,92) och fosfor (r=0,91) medan korrelationen för fett (r=0,57) och fettkedjor (r=0,46-0,51) 

var som lägst. Korrelationen för proteinintaget låg på 0,88 (p<0,01), i jämförelse med denna 

studies resultat på 0,95.  

 

Suzuki et al rapporterar i en annan japansk studie från 2002, att “median correlation 

coefficient” för alla uppmätta nutrienter mellan digital fotoregistrering och vägd 

kostregistrering var 0.67 (50). Medan Wang et al får sin ”median correlation coefficient” till 

0.77 för nutrienter. Studiernas lägre resultatvärden kan påverkats av registrering för samtliga 

nutrienter (makro- som mikronutrienter), till skillnad från aktuell studie där enbart energi- och 

proteinintag undersökts. Skillnaderna mellan dessa studieresultat kan också bero på 

individuella variationer mellan livsmedel eller slumpmässiga skillnader vid mätning och 

beräkning.  

De tidigare studierna visar heller inte på någon signifikant skillnad vid beräkning av energi- 

och proteinintag, vilket stärker resultaten från denna studie.  

 

Svårigheter vid energi- och näringsuppskattning från digitala foton uppstår då livsmedel 

liknar varandra i färg och textur (i vissa fall timbalkost) eller är ”osynliga” på tallriken 

(exempelvis margarin, olja, såser). Wang et al diskuterar även svårigheten att översätta frukt 

och grönsaksintaget till vitamin- och mineralmängd, detsamma gäller vid intag av nötter och 

baljväxter.  

Styrkan hos denna japanska studie är att deltagarna som utförde kostregistreringarna är 

samtliga studenter inom nutrition, det vill säga deltagarna har erfarenhet och kunskap om 

kostregistrering samt förstår sig på tekniken kring digital fotografering, vilket eventuell kan 

vara svårare för äldre individer att hantera (42). 

 

Tidigare studier (42, 49, 50) visar att digital fotodokumentation är en validerad metod som ger 

tillförlitlig information om energiintag. När det är möjligt att förtydliga fördelningen av 

makronutrienter vid måltid är digital fotografering ett lämpligt instrument för att snabbt 
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uppskatta vad som ätits upp på tallriken. Fotografering av mat kan även användas i syfte att 

minska bördan av att göra en komplett vägd kostregistrering under ett dygn, vilket är tids- och 

samarbetskrävande (39, 40, 42, 49, 50). 

 

Metod diskussion 
 

Begränsningar inom studien 

 

På grund av att undersökningen genomfördes med minimal inverkan på vårdavdelnings 

rutiner saknades möjlighet till optimal fotografering.  

 

 Vinkeln på 90 grader (det vill säga fotografering rakt uppifrån) som användes i denna 

studie är inte optimal för uppskattning av volymen mat, då andra, liknande studier 

använder sig utav 45 graders vinkel. Detta är mer optimalt för att skapa en 3D-effekt 

men kräver ett fast kamerastativ som monteras på plats. 

 Ljussättningen varierade i studien på grund av att dokumentationen genomfördes på 

olika avdelningar med olika miljöer. Önskvärt hade varit möjlighet till samma 

ljussättning för all digital fotodokumentation, med god belysning för optimal 

bildkvalitet. 

I och med studiens begränsade omfattning finns möjlighet till högre noggrannhet vid mätning 

och beräkning av kostintag. 

 

 Inför uppstart av studien fanns ingen tidsmässig möjlighet att standardisera 

fotograferingstekniken för att säkerhetsställa att alla foton togs exakt likadant. 

Däremot togs alla foton med samma kamera och kamerainställning, samt av en och 

samma person. 

 Verktyget Portionsguiden (41), som användes för att beräkna energi- och 

proteinkonsumtion vid digital fotodokumentation av måltider, kan vidareutvecklas och 

förbättras. Under beräkningsprocessen uppfattades det som svårt att uppskatta 

”osynliga livsmedel” såsom olja/smält smör och såser, vilket stämmer överens med 

andra, tidigare studier (42).  

När mat serveras läggs olika livsmedel ihop för att på ett estetiskt sätt presentera 

måltiden. Detta försvårar dock processen att uppskatta andelen olika livsmedel utifrån 

ett fast bildperspektiv. 

Vidare inkluderar bildserierna som är framtagna i Portionsguiden enbart vissa 

livsmedel. Vid beräkning saknade författarna bildserier på vanligt förekommande mat 

inom svensk matkultur, exempelvis korv, köttbullar och hel köttbit. Inför framtiden 

kan det även vara intressant att ta fram bildserier för konsistensanpassad kost, 

exempelvis timbalkost. 

 Önskarvärt vore att beräkning med hjälp av digital fotodokumentation sammanställdes 

av ett flertal personer, för minimering av bias och ökad tillförlighet. Det vill säga att 

samma resultat uppnås vid upprepad beräkning, gjord av olika personer.  
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 Vid vissa tillfällen återkom inte alltid måltidsdrycken, vilken då exkluderades från 

gällande beräkning, vid användning av digital fotodokumentation och vägd 

kostregistrering. Detta för att studien genomfördes under en begränsad tid kring 

huvudmåltiderna lunch och middag. 

Däremot har denna exklusion inte skett vid lathundsberäkningen, då all dryck som går 

in till patienten registreras av vårdpersonalen på avdelningens registreringslistor. 

Personalen kunde möjligtvis uppskatta hur mycket patienten drack, även om glaset 

inte kommer återkom till köket direkt efter avslutad måltid. Men det saknades i flera 

fall signatur och/eller uppgift på hur mycket av drycken som faktiskt konsumerats. Det 

betyder att i vissa fall kan energi- och proteinvärde vara överskattat vid 

lathundsberäkningen. 

 Då möjligheten att väga varje enskild komponent i portionen saknades för proteinintag 

kompletterades vägningen med fotografierna av måltiden, för uppskattning av vilka 

livsmedel som konsumerats vid denna undersökning. Detta medför eventuellt en högre 

samstämmighet mellan den vägda metoden och digital fotodokumentation då samma 

fotografier använts som underlag för proteinberäkning.  

Önskvärt är att i framtida studier separera mätningarna, med möjlighet att väga de 

enskilda komponenterna för sig i en måltid.  

Forskningsetik 
 

Undersökningen skulle i möjligaste mån inte påverka vårdavdelningens rutiner eller inverka 

på patienterna. Informationskravet uppfylldes delvis genom både muntlig och skriftlig 

information till både verksamhetschef och avdelningens chefssjuksköterska, som i sin tur 

informerade verksam personal under dagen för mätningarna. Författarna kunde däremot inte 

säkerställa att samtyckeskravet och informationskravet hos varje enskild deltagare hade 

uppfyllts på grund av indirekt kontakt via vårdpersonalen. Samtidigt har studien genomförts 

på ett universitetssjukhus som bedriver kontinuerlig forskning, vilket samtliga patienter bör 

vara medvetna om.  

Det hade varit önskvärt att varje deltagare hade fått information från författarna personligen 

för att garantera samtycke. Dock fanns inte möjligheten till detta då författarna inte kunde 

förutse vilka patienter som var intagna på vårdavdelning vid aktuellt tillfälle, då ruljansen av 

patienter på ett akutsjukhus är högt. En annan orsak till att författarna inom denna studie 

personligen inte kunde informera deltagarna var med hänsyn till hygien- och säkerhetsrutiner 

hos patienten. 

Genom att författarna undvek direkt kontakt med patienten, denne var kodad med rumsnumret 

vid undersökningstillfället, fanns det inte möjlighet att spåra identiteten hos deltagaren. 

Insamlad data sammanställdes enbart inom ramen av denna studie och kommer inte att 

användas vidare. 

 

Kostregistreringsmetodik 
 

Alla tillgängliga kostregistreringsmetoder har sina för- och nackdelar, ingen metod är absolut 

(37). Resultaten från en kostregistrering kan variera beroende på vem som utfört själva 

registreringen. Ett självrapporterat intag kan både under- och överskattas (38). Kunskap om 
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och praktisk erfarenhet inom kostregistreringsmetodik ger generellt en högre noggrannhet och 

tillförlitlighet (42). 

Bortfall (n=6) var internt och berodde på ofullständigt ifyllda kostregistreringar från 

vårdpersonalens sida, vilket gjorde det omöjligt att beräkna energiintaget. Bortfallet anses 

slumpmässigt, då personalen antas ha glömt att fylla i pågående kostregistrering för aktuell 

period. En fullständig anteckning innebär att det står vad som serverats, hur mycket av det 

som serverades konsumerats samt en signatur och sammanfattning av måltidstillfällets 

kaloriintag.   

Under studiens sammanställning och beräkning med lathundar för kost- och 

vätskeregistreringslistor, framkom att det ibland saknades anteckningar om vad som hade ätits 

och druckits under dagen. Det saknades även underskrift/signatur efter en anteckning vilket 

gör det oklart om patienten ifråga faktiskt hade ätit/druckit upp och vem källan är som kan 

bekräfta detta. 

På nästan samtliga kost- och vätskeregistreringslistor saknas även information om 

energibehov och vilken typ av kost aktuell patient står på. Det ska tilläggas att denna 

information fanns på andra listor i köket, och förmodligen i sjukhusets journalsystem, vilket 

möjliggjorde för personalen att hålla reda på vilken kost varje patient hade. 

Vid slutet av en måltidsservering ska totalt energiintag (kcal) sammanställas, dock upptäckte 

författarna att denna sammanställning (kcal/måltid) saknades i nästan samtliga fall.  

Om personalen väntar med sammanställningen av kost- och vätskeregistreringen till slutet av 

dygnet kan det uppstå svårigheter att med säkerhet veta vad patienten faktiskt har konsumerat. 

Med tanke på rotationen av vårdpersonal över dygnet kan det vara så att olika personer 

registrerar och beräknar intaget. Detta tolkas som att nuvarande kostregistrering på 

sjukvårdsavdelningen ej fungerar så tillförlitligt som det är tänkt. 

 

I tidigare studier har mätning av TEE och BMR användes som exklusionskritierium 

(vedertagen cut-off nivå) vid för lågt eller högt värde för att validera de undersökta 

kostregistreringsmetoderna (27). TEE/BMR i relation till total energy intake (TEI) är värden 

som kan fastställa att individen får adekvat kostintag i förhållande till sitt energibehov, det vill 

säga användas som instrument för att belysa eventuell under-/överrapportering. Detta var inte 

aktuell inom denna studie, då kostregistrering skett på enskilda måltider, och TEE/BMR 

kräver kostregistrering över tid. 

 

För att minimera inverkan på patienternas integritet valde författarna inom aktuell studie att 

inte inkludera någon personlig information (exempelvis vikt, längd och ålder). 

Värt att belysa är att information om framtagning och tillförlitlighet av lathundsberäkning inte 

gick att finna. Trots att samtliga deltagande geriatriska avdelningar, inom samma sjukhus, fick 

maten levererad av samma företag så skiljde sig lathundsberäkningarna åt, både beträffande 

måltider och enskilda livsmedel. Detta behöver inte betyda att lathundsberäkningarna inte är 

tillförlitliga, men det kan försvåra entydigheten bland gjorda beräkningar. 

 

Statistik bearbetning 
 

Mätvärdena för kostregistreringarna visas i ett box-plot diagram därför spridningen på 

registrerat energiintag varierade kraftigt (21-925 kcal) (se tabell 2). Detta berodde dels på 

måltidens energiinnehåll, exempelvis serverades potatis, ångkokta grönsaker och böner vid ett 

tillfälle vilket ger ett relativt lågt energiinnehåll, samt patienternas funktionella förmåga och 
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intresse (aptit/ smakpreferens) av att äta upp maten. 

 

Praktisk tillämpning 
 

Denna studie kan uppmuntra till fortsatt forskning inom utvecklingen av 

kostregistreringsmetodik. För vidare undersökning av digital fotodokumentation som 

kostregistrering poängteras vikten av standardiserade fotograferingsmöjligheter gällande 

kameravinkel, ljussättning och bakgrundskontrast. Standardiserade uppläggningsfat krävs för 

likvärdig bedömning av portionsstorlek. Optimalt vore att ha möjligheten att väga de enskilda 

komponenterna i en måltid för sig, för att få en fullgod referensmetod och inte behöva förlita 

sig på digitala fotografier även här. Däremot kanske det inte är möjligt med tanke på 

tidseffektiviteten som existerar inom sjukvården. Tempot är högt när patienterna roterar 

mellan olika vårdinrättningar och personalen inte alltid räcker till. 

 

Trots att fotodokumentation har högre tillförlitlighet än lathundsberäkning, är det som sagt 

rent praktiskt en mer omfattande metod. Med tanke på den allmänt upplevda tidsbrist som 

finns hos sjukvårdspersonal, är digital fotodokumentation kanske inte lämplig som 

kostregistrering i dagsläget då den kräver mer resurser än lathundsberäkning. Metoden är 

troligtvis lämplig för att ge en översiktlig bild av vad som konsumerats på tallriken.  

En tanke är att överlämna beräkningsdelen av kostregistrering till dietisten, som har 

specialistkompetens inom nutrition och matvanor, för att få en bättre bild av individens intag. 

I och med arbetsmodellen NCP är det lätt att följa upp och utvärdera registrerat intag. 

Att enbart använda digital fotografering som registreringsmetod på vårdavdelningen, kan 

effektivisera arbetsfördelningen mellan yrkesprofessioner. 

Wang et al undersökte inom studien även vad deltagarna tyckte om digital fotodokumentation 

som kostregistreringsmetod, vilken visade att 10 % tyckte metoden var tillfredställande 

(satisfactory), 40 % relativt tillfredsställande (somewhat satisfactory), 25 % osäker (I’m not 

sure) och 25 % uppgav metoden som otillfredsställande (unsatisfactory). Detta på grund av 

problem och krångel med teknologin som användes för den digitala fotodokumentationen.  

Däremot uppgav samtliga deltagare att de var villiga att använda instrumentet för framtida 

praktik (39). 

Att enbart ha ett digitalt fotografi på måltiden före och efter konsumtion kan ge dietisten en 

uppfattning om vad som äts och därmed ge en grund för eventuell nutritionsbehandling. 

 

I och med den fortskridande teknologiska utvecklingen i samhället bör möjligheten att 

utnyttja denna kommunikationskanal utforskas ytterligare. Aktuell studie stärker teorin om att 

uppskatta matintag med hjälp av digitalfotografering. Möjligheten att i framtiden utveckla en 

programvara som automatisk jämför före- och efterbilder bör utforskas. 

 

Sjukvården strävar kontinuerligt efter kostnadseffektivisering, vilket innebär att en mer 

tidskrävande kostregistreringsmetod kan vara svår att implementera.  

Om däremot de totala kostnaderna för malnutrition inom hälso- och sjukvården beaktas, bör 

en utvärdering av malnutritionsåtgärder prioriteras högre (51). 
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Slutsats 
 

Slutsatsen inom denna studie är att digital fotodokumentation indikerar på att vara en 

tillförlitlig kostregistreringsmetod, för standardiserade färdigförpackade måltider. 

Eventuellt skulle digital fotodokumentation kunna fungera som komplettering till 

lathundsberäkning, för uppskattning av vad som äts upp vid måltid. Detta på grund av att 

lathundsberäkning saknar uppgifter om proteinintag, vilket är önskvärt hos patienten i riskzon 

för malnutrition och malnutrierade individer. Sjukdom i sig aktiverar nedbrytning av kroppens 

vävnader, det är därmed inte givet att näringsbehandling kan korrigera sjukdomsrelaterade 

undernäringstillstånd (44). Däremot borde konsekvenserna av undernärings minimeras med 

adekvata åtgärder. Detta kräver då en kostregistreringsmetod som ger faktisk information om 

vad patienten äter, både i relation till energi- och proteinmängd.  
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Bilaga 2 – Informationsbrev till avdelningspersonal 
 

Bakgrund 

Malnutrition handlar om mer än bara vikt. Uppskattningsvis är upp till 5% malnutrierade i 

Europa, en av världen rikaste regioner. Undersökningar visar att 1/3 av patienter inom 

sjukvårdsinrättningar är malnutrierade, generellt inom EU är mer än 10% av personer över 65 

år undernärda. 

Sjukdom är en korrelerande faktor för att utveckla malnutrition, kronisk eller akut sjukdom. 

Sammantaget leder detta till ökade kostnader för hälso- och sjukvården och samhället. 

För att veta vad en person får i sig krävs någon form av kostregistrering och beräkning. Detta 

är ett område som kräver ständig utveckling och modifiering, gällande förbättrad precision 

och effektivare registreringen. 

Syfte 

Vi vill med denna studie jämföra sjukvårdsavdelningens kostregistreringsmodell med en ny 

modell för fotografering av måltider före/efter intag, med fokus på energi- och proteinintag. 

Information om deltagande 

Studien kommer att genomföras här på avdelningen under en huvudmåltid. 

Deltagandet innebär att ytterligare två kostregistreringar kommer att genomföras av 

författarna, parallellt med avdelningspersonalens registrering av ert matintag. Detta kommer 

att ske genom fotografering av måltiden (före/efter), samt en skriftlig vägd parallell 

kostregistrering. 

Deltagande är frivilligt och kan när som helst avbryts utan att orsak behöver anges. 

 

Tack på förhand! 

Vid frågor, vänligen se information nedan. 
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Bilaga 3 – Informationsbrev till patient 

Varför genomförs studien? 

För att undvika sjukdom och främja hälsa krävs ett gott näringstillstånd. För att ta reda på hur 

mycket en person äter krävs någon form av kostregistrering, det vill säga mätning av mängden 

mat. Studien ska undersöka hur en ny modell av kostregistrering med hjälp av fotografering 

fungerar, 

i jämförelse med dagens skriftliga kostregistrering. 

 

Att delta i studien: 

Som deltagare godkänner Du att dietiststuderande och författare till studien får ta del av din 

kostregistrering som förs av avdelningspersonalen. Ytterligare mätning genomförs med 

fotografering av måltid (före/efter ätande) samt en vägning av maten, vilken används som 

referensvärd. Dessa mätningar sker i vårdavdelningskök. 

 

Hur behandlas data? 

Allt insamlat material avidentifieras och övrig patientinformation behandlas enligt 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Patientdatalagen (2008:355). 

Kostregistreringarna kommer att beräknas, resultaten kommer sedan att ingå i studien, för 

vidare jämförelse mellan de olika kostregistreringsmetoderna. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange 

orsak. 

 

 

 

Tack för er medverkan! 

Vid frågor, vänligen se information nedan. 
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Bilaga 4 – Blankett för kostregistrering 

 

 



37 

 

 

 

Bilaga 5 – Lathund för energiberäkning  
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