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Sammanfattning
Förekomsten av undernäring är hög på sjukhus över hela världen. Konsekvenserna av
undernäring vid sjukdom kan bli allvarliga då undernärda patienter löper en högre risk att
drabbas av fler komplikationer, högre mortalitet, längre vårdtider, sämre sårläkning och
nedsatt livskvalitet. Ett flertal studier visar att en majoritet av de patienter som vårdas på
sjukhus äter upp mindre än hälften av den mat dem serveras. Ett lågt matintag har visat sig
vara en oberoende riskfaktor för mortalitet. Det finns studier som visar att geriatriska patienter
i större utsträckning äter upp mindre portioner med Energi- och proteinrikkost (E-kost)
jämfört med Allmän kost (A-kost) och även att detta medför att deras energiintag ökar. Det
saknas dock studier som visat om det samma gäller för patienter på akutkirurgiska
vårdavdelningar. Likväl saknas studier som undersökt vad akutkirurgiska patienter äter upp av
maten som serveras vid sjukhusens huvudmåltider.
Huvudsyftet med denna studie var att jämföra två olika sjukhuskoster med avseende på i
vilken utsträckning de åts upp hos patienter på en akutkirurgisk vårdavdelning, samt att
undersöka vilka komponenter i huvudrätten som åts upp respektive inte åts upp av den mat
som serverades.
Försöksdeltagarnas matportioner fotograferades före och efter servering. Uppäten mat
bedömdes visuellt. Totalt analyserades 27 portioner A-kost och 28 portioner E-kost.
Resultatet visade att 65 % av portionerna med A-kost och 51 % av portionerna med E-kost åts
upp till hälften eller mindre. 14 % av portionerna med A-kost åts upp helt. Motsvarande
resultat för E-kosten var 28 %. 69 %, av de serverade portionerna med efterrätt åts upp till
hälften eller mer. Portionerna med kött/fisk/kyckling/ägg samt tillbehör åts upp till cirka 70
%, jämfört med portionerna med potatis/ris/pasta samt grönsaker som åts upp till cirka 50 %
vardera. Portionerna med kött/fisk/kyckling/ägg samt potatis/ris/pasta med finfördelad
respektive mjuk konsistens åts upp till ungefär 80 % respektive 55 %, jämfört med
portionerna med kött/fisk/kyckling/ägg samt potatis/ris/pasta med hel konsistens, som åts upp
till 40 % respektive 26 %.
Resultatet från denna studie visar på att det finns ett stort behov av att se över och förändra
maten på den studerade vårdavdelningen och med största sannolikhet även på våra sjukhus
generellt. Portionerna bör bli betydligt mindre, innehålla en större andel kött/fisk, kyckling,
ägg och tillbehör som sås och sylt samt i större utsträckning bestå av maträtter som är
finfördelade och/eller mjuka till konsistensen.
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Abstract
The prevalence of hospital malnutrition is high throughout the world. The consequences of
malnutrition during illness may be severe, since these patients stand higher risk of more
complications, higher mortality, longer length of stay, and slower wound healing and lack of
life quality. Several studies show that a majority of patients in hospital treatment finish less
than half of the food they are served. Low food intake has shown to be an independent risk
factor in mortality. There are studies showing that geriatric patients given smaller portions
with energy- and protein rich food finish their meals to a larger extent then if served ordinary
hospital food and also that these patients improve their energy intake.
However, there are no studies regarding if these finding also are valid for surgical patients.
Also, there are no studies of what surgical patients actually finish of what is being served at
hospitals.
The main purpose of this study was to compare to what extent two different types of hospital
foods were finished by patients being treated at a surgical ward and also what food patients
actually ate.
The participants` meals were photographed before and after serving. Eaten food was visually
assessed. In total 27 portions of ordinary hospital food and 28 portions of energy- and protein
rich food was analysed in this study. The result showed that 65 % of portions with ordinary
food and 51 % of portions with energy- and protein rich food was only half or less then half
finished. 14 % of ordinary food portions were fully finished while 28 % of the energy- and
protein rich food were fully finished. 69 % of portions with dessert were half or more than
half finished. Portions with meat/fish/poultry/egg and sauce/jam were finished to about 70 %,
compared to portions whit potato/rice/pasta and vegetables that were finished to about 50 %
respectively. Portions with meat/fish/poultry/egg as well as potato/rice/pasta with finely cut
and soft substance were finished to about 80 % and 55 % respectively, compared to portions
with meat/fish/poultry/egg and potato/rice/pasta served hole, witch was finished to a degree of
40 % and 26 % respectively.
The result of this study shows that there is a great need to oversee and change the food being
served at the ward that was studied and most likely also in our hospitals in general. Portions
should be much smaller, contain a higher proportion of meat / fish, chicken, eggs, and
accessories sauce and jam, and to a greater extent consist of dishes that are finely cut and / or
soft in consistency.
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Introduktion
Undernäring eller en ökad risk för undernäring förekommer hos mellan 20 och 50 % av de
patienter som vårdas på sjukhus i bland annat Europa, Syd Amerika och Australien (1-3).
Den högsta förekomsten har uppmätts i Brasilien (3). Följderna av undernäring vid sjukdom
kan bli allvarliga då undernärda patienter löper en högre risk att drabbas av fler
komplikationer, högre mortalitet, längre vårdtider och sämre sårläkning (2, 4-7). Undernärda
patienter riskerar även att få en sämre livskvalitet då fysiska funktioner och mental hälsa
påverkas negativt av en dålig nutritionsstatus (8, 9). Behandlingskostnaderna har även visat
sig öka, ända upp till 300 %, på grund av de längre vårdtiderna och de intensivare
behandlingarna som krävs hos undernärda patienter (5, 7).
För att minska förekomsten av undernäring på våra sjukhus har det visat sig nödvändigt att på
ett tidigt stadium identifiera undernärda patienter eller patienter som riskerar att bli
undernärda för att vid behov sätta in nutritionsåtgärder. O`Flynn et al har visat att en
förbättrad screening för risk för undernäring, nutritionsutbildning till vårdpersonalen samt ett
förändrat matsystem kunde minska förekomsten av malnutrition på ett sjukhus i London (10).
Även en holländsk studie har visat att en tidig screening för risk för undernäring och en
standardiserad nutritionsbehandling kunde öka antalet intagna måltider och energiintaget samt
minska vårdtiderna hos malnutrierade (7). Förbättrade nutritionsrutiner kan även medföra att
patienter serveras den kost de ordinerats vilket i sin tur har visat sig minska vårdtiderna och
behandlingskostnaderna (11).
Det finns ett flertal studier som visar på att patienter som vårdas på akutsjukhus inte äter upp
den mat som serveras (1, 12). I undersökningen The Nutrition Day som genomförs årligen
över hela världen deltog 256 sjukhus från 25 olika länder under 2006. Av resultaten framkom
att över hälften av försöksdeltagarna inte åt upp den serverade maten. Även efter att man tagit
hänsyn till hög ålder, sjukdom och lång sjukhusvistelse kvarstod ett lågt matintag som en
oberoende riskfaktor för mortalitet (12). Av resultaten från The Nutrition Day i Australien år
2010 bedömdes 30 % av de drygt 3000 deltagande patienterna vara undernärda. En majoritet
av dessa åt mindre än hälften av den serverade maten (1). En anledning till patienternas
bristande intag kan ha varit att förekommande nutritionsproblem inte uppmärksammats och
att om de uppmärksammats så föranledde detta inte några nutritionsåtgärder. Patienterna hade
oavsett nutritionsstatus, serverats den allmänna sjukhuskosten (1, 12). Det har visat sig att
maten som serveras vid frukostmåltiderna äts upp i större utsträckning än maten vid lunchoch middagsmåltiderna. Hälften av försöksdeltagarna i The Nutrition Day i Australien åt upp
hela sin frukost (1). I Nutrition Day år 2006 åts även en majoritet av de serverade
mellanmålen upp, 47 % av försöksdeltagarna serverades dock inte några mellanmål (12).
Maten som serveras till lunch- och middagsmåltiderna på svenska sjukhus skall, enligt
Socialstyrelsen, tillsammans stå för cirka hälften av patienternas dagliga energi- och
näringsintag (13, 14). Om denna mat inte äts upp blir det mycket svårt för patienterna att
täcka sitt energi- och näringsbehov. För att på ett optimalt sätt täcka behovet av energi- och
övriga näringsämnen hos undernärda patienter eller patienter som riskerar att bli undernärda
samt hos patienter som har dålig aptit, rekommenderar Socialstyrelsen Energi- och proteinrik
kost, så kallad E-kost. E-kosten skall bestå av en mindre portion mat som näringsmässigt skall
motsvara en portion av den Allmänna kosten för sjuka, så kallad A-kost (13).
Patienter som vårdas på kirurgiska vårdavdelningar har ofta ett ökat behov av energi och
näring relaterat till sina sjukdomar, fysiska skador och eventuella operativa ingrepp. Dessa
patienter har även ofta ett minskat intag på grund av dålig aptit och trötthet (13, 15, 16).
7

Det är även vanligt att patienter som behandlas med kirurgiska ingrepp intar läkemedel som
påverkar smak- och luktupplevelser samt kan ge störningar i mag- och tarmkanalen vilket i
sin tur kan påverka matintaget negativt (17, 18). Undernäring har visat sig förekomma hos
upp till 40 % av patienterna som vårdas på kirurgiska vårdavdelningar i Norge (19). Det har
även visat sig att det är betydligt vanligare att patienter som vårdas på kirurgiska-,
onkologiska- och gastromedicinska vårdavdelningar inte äter upp den mat som serveras
jämfört med patienter på andra vårdavdelningar (1). Det saknas idag riktlinjer för vad som är
ett optimalt matintag före och efter operativa ingrepp och behandlingar. Det har dock visat sig
att ett tidigt matintag efter operation kan minska antalet komplikationer samt förkorta
vårdtiderna efter nedre bukkirurgi (20, 21). Med detta som bakgrund borde akutkirurgiska
patienter, enligt Socialstyrelsens riktlinjer, generellt ordineras E-kost (13).
Det finns studier som visar på att E-kost äts upp i större utsträckning än A-kost och även att
den förbättrar energi- och proteinintaget hos geriatriska patienter (22-25). Det saknas dock
studier som jämfört om E-kost äts upp i större utsträckning än A-kost hos patienter som
vårdas på akutkirurgiska vårdavdelningar.
Om E-kosten skall kunna bidra med önskad mängd energi- och näring krävs att de efterrätter
som serveras i E-kosten äts upp. Hutton et al. har i en studie av cancersjuka patienter visat att
efterrätterna stod för den näst största delen av energiintaget, vilket talar för att dessa äts upp i
stor utsträckning och därmed är betydelsefulla för att öka energiintag hos sjuka (26). Det vore
därför av stort värde att ta reda på om de efterrätter som serveras till A- respektive E-kosten
äts upp i olika stor omfattning samt i vilken utsträckning efterrätterna över lag äts upp. Det
senare för att för att kunna ta ställning till om efterrätter ska serveras i en annan omfattning än
i dag.
Inom ramen för detta arbete har det inte gått att hitta någon studie som studerat specifikt vad
patienterna äter upp av de maträtter som serveras vid huvudmåltiderna på sjukhus. Ett flertal
studier visar således på att patienter på sjukhus inte äter upp maten de serveras (1, 12). Det
finns dock bara ett fåtal studier som undersökt vad sjuka människor föredrar att äta. Hutton et
al. har i en kanadensisk studie bland annat undersökt vad patienter (n=151) med avancerad
cancersjukdom åt samt vilka de största energikällorna i deras kost var (26). Sorensen et al.
och Vivanti et al. har studerat vad danska (n=22) respektive australiensiska patienter (n=134)
föredrog att äta (27, 28). I den Kanadensiska studien framkom att kött (inklusive kyckling och
fisk) stod för den största andelen energi i de cancersjukas kost (26). I Australien var kött
(inklusive kyckling och fisk), ägg och soppa viktiga livsmedel i de varma huvudrätterna för
patienterna. Många patienter angav även att de uppskattade plockmat då den var enkel att äta
(28). I den danska studien observerades och intervjuades patienter med en ökad risk för
undernäring enligt Nutritional Risk Screening, NRS-2002 (29) samt med ett matintag som var
≤ 75 % av deras beräknade behov. Det framkom att en viktig förutsättning för att patienterna
skulle äta var att de serverades mat vid förutbestämda tider och ett flertal gånger per dag. Mat
som soppa, kex, yoghurt, frukt och grönsaker föredrogs av många patienter. Även mat med
mjuk konsistens föredrogs då den upplevdes lättare att äta vid illamående och vid besvär från
mage- och tarm. Mjuk konsistens gjorde också att matportionerna kunde ätas upp snabbare,
vilket var positivt, då maten var lättare att tugga och svälja. Det framkom dock att det även
var viktigt med en kontrast mellan olika konsistenser (27). Mindre portioner och portioner
som var upplagda så att de olika maträttskomponenterna syntes tydligt föredrogs. Livsmedel
som var förpackade i svåröppnade förpackningar undveks (26-28). Sorensen et al. kunde även
visa hur faktorer som exempelvis en vilja att överleva påverkade patienternas matintag (27).
Med detta som bakgrund vore det intressant att studera vad patienterna, vid en akutkirurgisk
vårdavdelning, äter upp av de maträtter som serveras vid huvudmåltiderna.
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En måltid består av flera delar, bland annat rummet där maten intas och möten som uppstår i
samband med måltiden. Ytterligare en annan del av måltiden är maten som serveras (30).

Problemställning
När studie på studie visar att patienterna inte äter upp maten som serveras till sjukhusens
huvudmåltider ställer man sig frågan om de maträtter som serveras är anpassad till sjuka
människor? Maten som serveras på sjukhusen i Sverige skall uppfylla Socialstyrelsens
rekommendationer. Dessa rekommendationer fokuserar främst på vad patienterna antas
behöva i form av energi- och näring (13, 31). Det saknas tydliga riktlinjer för hur maträtterna
skall tillagas och hur matportionerna skall komponeras för att möjliggöra ett tillfredställande
matintag hos svårt sjuka. Då den mat som inte äts upp inte bidrar med någon energi- och
näring till patienterna är det värdefullt att studera vad patienterna äter av den mat som
serveras till huvudmåltiderna på våra sjukhus. Ett sätt att öka förutsättningarna för ett
förbättrat matintaget skulle kunna vara att ta reda på vad olika patientgrupper äter av de
maträtter som serveras och sedan komponera matsedlar utifrån den kunskapen.
Denna studie planerades utifrån att personalen på en akutkirurgisk vårdavdelning på ett av
Stockholms större sjukhus observerade att patienterna sällan åt upp sin lunch och/eller
middag, samt att patienterna ofta bad om halva portioner till huvudmåltiderna. Som
forskningen ovan visat bör en studie om portionsstorlekar, livsmedelsval och matintag
kopplas till en enskild patients sjukdomstillstånd, energi- och näringsintag, liksom individens
preferenser för att man skall kunna dra långtgående slutsatser om sambandet mellan dessa
faktorer. En mer allmän uppfattning om portionsstorlekens och maträtternas betydelse för
patienters matintag kan även fås genom att studera en viss kontext, som exempelvis en
akutavdelning och dess patienter utgör.

Syfte
Huvudsyftet med denna studie var att jämföra två olika sjukhuskoster med avseende på i
vilken utsträckning de åts upp av patienterna samt att undersöka vad patienterna åt upp av den
maträtt de valt att äta. Ett delsyfte var att kartlägga hur ofta nutritionsbedömningar gjordes
samt vilka koster som beställdes och serverades på vårdavdelningen innan studien inleddes.
Frågeställningar:
* Hur stor andel av lunch-/middagsportionerna med A-kost åts upp i jämförelse med motsvarande portioner E-kost?
* Hur stor andel av de serverade efterrätterna åts upp?
* Vad åts upp respektive inte upp av huvudrätten som försöksdeltagarna valt att äta till luncheller middagsmåltiden?
* Hur ofta genomfördes kompletta nutritionsbedömningar på avdelningen innan studien?
* Vilka sjukhuskoster beställdes till avdelningen innan studien?
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Material och Metod
Försöksdeltagare och matportioner
Studien genomfördes på en akutkirurgisk vårdavdelning med inriktning på nedre gastro och
trauma. De vanligaste diagnoserna på berörd vårdavdelningen var ileus, subileus, kolecystit,
pankreatit, korta tarmar, tarmfistlar samt skalltrauman, frakturer och sårskador. Alla
inneliggande patienter var >18 år.
Efter en diskussion med en statistiker gjordes bedömningen att ett material bestående av 30
portioner A-kost och 30 portioner E-kost skulle kunna möjliggöra en statistisk analys av
eventuella skillnader i intag mellan de två kosterna.
Alla inneliggande patienter, oavsett inskrivningstid, som under studiedagarna fick äta utan
restriktioner och som valde lunch- och/eller middagsmat från den ordinarie menyn tillfrågades
om att delta i studien. Patienter som under studiedagarna inte fått inta fast föda eller som valt
att äta annan mat än den färdigportionerade lunchen/middagen har exkluderats. I de fall
sjuksköterska eller dietist ordinerat en patient mat med exempelvis timbal- eller flytande
konsistens exkluderades patienten.
Studien genomfördes i Januari och Februari 2012. Försöksdeltagarnas lunch- och
middagsportioner fotograferades under två på varandra följande perioder med en veckas
mellanrum. Försöksdeltagarnas matportioner inkluderades konsekutivt i samband med lunchoch middagsmåltiderna tills dess att önskvärt antal matportioner samlats in. Alla studiedagar
var vardagar. Under den första perioden på sex dagar serverades enbart A-kost och under den
andra perioden på tolv dagar serverades enbart E-kost. Att perioderna blev olika långa
berodde på att de personer som utsetts till att fotografera var mindre i tjänst under den andra
perioden samt att det var färre patienter som fick inta mat per oralt under den andra perioden.
Detta medförde att det tog längre tid att nå det önskade antalet fotograferade matportioner.
Maten till vårdavdelningen levererades i enportionsförpackningar. Energinivån på
sjukhusmaten var beräknad utifrån ett energibehov på 2160 kcal/dygn. Lunch- och
middagsportionerna skulle tillsammans täcka cirka 50 % av patienternas totala dagsbehov.
A-kosten tillagades enlig metoden So Fresh vilket innebar att maten i huvudsak förpackades
rå och sedan tillagades i mikrovågsugnar på avdelningen. Livsmedel som exempelvis potatis
kunde vara förkokta. En portion A-kost innehöll i genomsnitt 500 kcal/portion. De
färdiglagade portionerna skulle enligt matleverantörens kundansvarige bestå av exempelvis
70 g helt kött, 240 g köttfärssås eller 100 g kokt fisk samt 150 g kokt potatis eller 220 g
potatismos. Portionerna med kokta grönsakerna skulle väga 70 g. En portion sås motsvarade
110 g. Till A-kosten tillkom en efterrätt à 130 kcal till antingen lunch eller middag (Tabell 1)
(32).
E-kosten tillagades enligt Cook Chill-metoden, vilket innebar att maten tillagades och kyldes i
ett centralkök och sedan värmdes i mikrovågsugnar på avdelningen. En portion E-kost
innehöll i genomsnitt 370 kcal/portion. Portionerna med E-kost innehöll hälften så stor mängd
av alla maträtts-komponenter, bortsett från helt kött och sås som serverades i samma mängder
som i A-kosten. För att säkerställa energi- och näringsinnehållet i E-kosten berikades maten
med extra fett, majsvälling och energipulver. För att nå en tillfredställande energi- och
näringsnivå i E-kosten kompletterades både lunch- och middagsportionerna med en efterrätt à
160 kcal (Tabell 1) (32).
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Tabell 1. Genomsnittligt energiinnehåll, kcal, i A-och E-kost
Kosttyp

A-kost (kcal)

E-kost (kcal)

Lunch

500

370

Efterrätt

130

160

Middag

500

370

Efterrätt

-

160

Totalt energiinnehåll/dygn 1130

1060

Försöksdeltagarna fick välja maträtt utifrån för dagen olika alternativ (2-5 maträtter/
huvudmåltid) bestående av någon av följande huvudkomponenter: kött, fisk, kyckling eller
vegetarisk. Huvudkomponenten serverades med potatis, ris eller pasta. Alla matportioner
inkluderade kokta grönsaker. Vårdavdelningen ansvarade för att erbjuda patienterna dryck,
färska grönsaker, dressing samt smör och bröd till lunch- och middagsmåltiderna.
Efterrätterna bestod av frukt- och bärsoppor, konserverad frukt, choklad- och vaniljpudding
eller brownie, ofta serverade med grädde.
Lunchportionerna tillagades/värmdes i sin förpackning och lades upp på porslinstallrik,
bortsett från vid ett tillfälle, av för dagen köksansvarig undersköterska. Middagsportionerna
tillagades/värmdes och lades upp på tallrik av antingen en patientansvarig undersköterska
eller sjuksköterska då det inte fanns någon specifik person avsatt för denna arbetsuppgift i
samband med middagsmålet. Om den levererade matportionen inte serverades i sin helhet
bokfördes detta i ett protokoll (Bilaga 1).
Alla studerade matportioner serverades och intogs på patienternas rum vilka var enkel eller
dubbelrum.

Fotografering av matportioner
För att studera människors matintag med tanke på portionsstorlek, val av livsmedel och
energi- och näringsintag används oftast någon slags kostundersökningsmetod (33). I denna
studie där fokus låg på uppätna portioner och val av livsmedel från den tallrik mat patienterna
serverades, och inte på individuella energi- och näringsintag, valdes en förenklad
kostundersökningsmetod, nämligen fotografering av matportioner.
Metoden att fotografera matportioner före och efter servering för att sedan utifrån
fotografierna visuellt bedöma uppäten mängd mat i procent har gjorts i tidigare studier.
Willamson et al. jämförde ovanstående metod med en visuell bedömning av matintag i
samband med måltid samt med en vägd registrering. Totalt analyserades 60 testmåltider med
avseende på hur stor del av den serverade maten som ätits upp Resultatet visade på en god
korrelation mellan metoderna vid bland annat bedömning av uppäten mängd mat, både vad
gäller bedömning av hela portionen och separata måltidskomponenter. Personerna som
bedömde matintaget var insatta i hur detta skulle ske. I denna studie bedömdes intaget stegvis
som 10 %, 20 %, 30 % osv. av uppäten portion (34). I en annan studie, av totalt 56 x 9
matportioner, fann man att det estimerade matintaget stämde väl överens mellan metoden att
bedöma matintag från fotografier av matportioner före och efter servering och estimering av
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matintag genom måltidsobservation. Förutsättningen var att de som bedömde intaget var
insatta i metoden. Däremot visade det sig i denna studie att vårdpersonal, som inte var tränad i
att bedöma matintag, överskattade försöksdeltagarnas intag. Intaget i denna studie bedömdes i
%, ingen mer preciserad beskrivning finns (35). Sorensen et al. bedömde i sin studie matintag
genom att studera fotografier av matportioner före och efter servering. Det uppskattade
procentuella intaget räknades i denna studie om till ett estimerat kaloriintag utifrån portionens
beräknade energinivå och delades sedan in i kvartiler (<500 kJ, 500-999kJ, 1000-1500 kJ och
>1500) (27).
Till denna studie ansågs metoden att fotografera matportionerna som lämplig. Metoden
medför en minimal påverkan på måltidsmiljön och de sjuka försöksdeltagarna samt medför
väldigt lite extra arbete för vårdpersonalen. Analyserna av matintaget kan även ske i lugn och
ro och av en och samma person.
Denna metod möjliggjorde även en kalibrering av bedömningen av uppäten mängd mat innan
den slutliga analysen. Fotografierna kan även studeras i efterhand med syfte att se hur
maträtterna presenterades på tallrikarna samt för att bedöma portionsstorlekarna. Detta kan
vara till stor nytta vid måltidsplanering och personalutbildning framöver.
Fotograferingen av matportionerna i denna studie skedde under standardiserade former (36).
Fotograferingen genomfördes av en dietist (författaren) och fyra undersköterskor. Samma
kamera användes vid samtliga tillfällen. Matportionerna fotograferades rakt ovanifrån på ett
avstånd av 40 cm vilket medförde att brickans kanter låg i ytterkant på fotografiet. Brickorna
var märkta med typ av kost (A-/E-kost), måltid (lunch/middag), sängplats och datum för att
säkerställa att rätt matportioner skulle jämföras vid analysen. Fotografierna av matportionerna
före och efter servering parades ihop och sparades i Microsoft Office Powerpoint, 2007.
Exempel på fotografier finns i bilaga 2.

Nutritionsbedömningar
En komplett nutritionsbedömning ska enligt sjukhusets riktlinjer göras inom 24 timmar efter
inskrivning och innehålla uppgifter om: ofrivillig viktminskning, ätsvårigheter (ex. aptitlöshet,
illamående/kräkning, tugg-/sväljsvårigheter), undervikt (BMI<20 för patienter som är 70 år
eller yngre, BMI<22 för patienter över 70 år). Målsättningen är att 75 % av alla patienter skall
genomgå en komplett nutritionsbedömning (13, 14). Uppgifter om hur ofta kompletta
nutritionsbedömningar gjordes på avdelningen samlades in från en kvalitetsgranskning som
sjukhuset genomförde två månader innan studien inleddes.

Beställd mat
Information om antalet beställda portioner mat samt vilka koster som beställts till
vårdavdelnings innan studien inleddes samlades in från faktureringslistor från köket.
Faktureringslistorna var från Oktober och November 2011, således två månader innan studien
genomfördes.
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Analys
Visuell bedömning och kategorisering
Att visuellt analysera uppäten mängd mat är en vedertagen analysmetod. Det finns dock ingen
golden standard för hur indelningen skall ske vid analysen av intaget. I en studie av Olin et al.
jämförde man metoden med visuell bedömning av uppäten mängd mat utifrån en femgradig
skala, 0 %, 25 %, 50 %, 75 % och 100 % med en vägd registrering och resultaten visade sig
korrelera väl (23). I undersökningen The Nutrition Day som genomfördes i Australien 2010
bedömdes matintaget visuellt av dietister i samband med måltid, även i denna studie enligt en
femgradig skala som den i studien av Olin et al. (1, 24). I studien av Sorensen et al. räknades
det procentuella matintaget/portion om till energi i form av kilojoule och delades därefter in i
fyra kategorier (27).
Uppäten mängd mat i denna studie har bedömts visuellt genom en jämförelse mellan
fotografierna av matportionerna före och efter servering. Mängden uppäten mat från tallriken
har bedömts utifrån en femgradig skala, 0 %, 25 %, 50 %, 75 % och 100 %.
Dryck och eventuell annan mat på brickan har exkluderats vid analysen. I de fall en mindre
portion mat serverades än den som hade levererats eller någon komponent från den
ursprungliga maträtten exkluderats vid servering har detta beaktats i analysen.
Analysen av hur stor del av de serverade portionerna med efterrätt som ätits upp har
genomförts på samma sätt som analysen av hur stor del av portionerna med huvudrätt som
ätits upp. Initialt gjordes en separat analys av efterrätterna som serverats med A-kosten och de
som serverats med E-kosten. Efter detta gjordes en gemensam analys på alla fotograferade
efterrätter, således både de som serverats med A-kost och de som serverats med E-kost.
Det genomsnittliga energiintaget per portion från de två studerade kosterna har estimerats och
redovisas i kcal.
Samtliga fotograferade matportioner har inkluderats i analysen av vilka maträttskomponenter
som ätits upp respektive inte ätits upp. Bedömningen gjordes visuellt. Utgångspunkten var att
≥ 50 % av det som serverats på tallriken av en definierad kategori måste ha ätits upp för att
räknas som uppäten. Dryck och eventuell annan mat på brickan exkluderades vid analysen.
Ingen hänsyn har tagits till om inte hela den levererade portionen mat serverats.
Inledningsvis studerades de fotograferade portionerna mat förutsättningslöst för att se om
några mönster gällande uppäten respektive inte uppäten mat kunde urskiljas. Därefter gjordes
en kategorisering av materialet. I ett första steg kategoriserades portionernas
huvudkomponenter och i ett andra steg gjordes en kategorisering utifrån
huvudkomponenternas konsistens. Materialet analyserades med avseende på hur frekvent en
kategori ätits upp i relation till antalet serverade portioner av kategorin.
Kalibrering av mätmetoden
Initialt analyserades de fem först fotograferade portionerna med A-kost respektive de fem
först fotograferade portionerna med E-kost inklusive de på fotografierna sex förekommande
efterrätterna av två dietister, varav en var författaren. Samstämmigheten gällande uppäten
mängd av portionerna med A- och E-kost var i denna analys 80 %, en portion E-kost
bedömdes olika. Samstämmigheten gällande efterrätterna var 100 %. Efter detta genomfördes
en gemensam analys av portionen med E-kost som bedömts olika för att nå konsensus
angående mängd uppäten mat.
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Statistisk analys
Analyserna och de statistiska beräkningarna genomfördes av författaren. Resultatet lades in i
Microsoft Office Excel 2007 där även de statistiska beräkningarna gjordes. Alla data
kontrollerades två gånger för att minska risken för felkällor på grund av inmatningsfel.
Deskriptiv statistik har använts vid redovisningen av resultatet som redovisas i antal, kcal och
procent. Den statistiska beräkningen för att analysera om det fanns en systematisk skillnad
mellan andelen uppäten mat i de olika kosterna gjordes i datorprogrammet SPSS, IBM,
version 19.0 2012. Då variablerna var indelade i rangordnade kategorier valdes ett icke
parametriskt test, Mann-Whitney test (37). Signifikansnivån sattes till p<0.05.

Etiska överväganden
De fyra forskningsetiska grundprinciperna, informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har beaktats (37-39).
Informationskravet: Försöksdeltagarna informerades i samband med att de erbjöds
lunch/middag om att en studie i syfte att utveckla och förbättra sjukhusmaten pågick. De
informerades om att ett deltagande skulle innebära att deras lunch/middag fotograferades.
Information gavs även om att deltagandet var frivilligt och att det kunde avslutas när helst en
deltagare önskade samt att vård och behandling inte skulle påverkas av om de valde att delta
eller inte. Studien i dess helhet har presenterats på berörd vårdavdelning och finns nu
tillgänglig för personalen hos chefssjuksköterskan.
Samtyckeskravet: Då ett deltagande i denna studie inte innebar några aktiva insatser av
försöksdeltagarna har ett muntligt samtycke i samband med informationen om studien
godtagits.
Konfidentialitetskravet: Försöksdeltagarna upplystes om att inga personuppgifter skulle
samlas in och att det material som sedan skulle analyseras inte skulle gå att härledas till
enskilda försöksdeltagare.
Nyttjandekravet: Det insamlade materialet till denna studie har använts i forskningssyfte samt
i syfte att förbättra sjukhusmaten och inte i något annat syfte som kan vara till men för
patienterna.
Inga patienter på berörd vårdavdelning har undanhållits någon kost de bedömts vara i behov
av, exempelvis för att täcka sitt energi- och näringsbehov eller för att undvika aspiration. Alla
inneliggande patienter på berörd vårdavdelning har erbjudits att delta, oavsett exempelvis
kön, språk eller utbildningsnivå. I ett fall, rörande en marginellt medvetandesänkt patient,
inhämtades ett godkännande om deltagande av patientens anhöriga.

Litteratursökning
Sökningar gjordes med hjälp PubMed under perioden December 2011 till och med December
2012. Sökorden som användes var: acute care, energy intake, food fortification, food
preference, food sensory, food wastage, malnutrition, meals, nutritional risk, photography
methods. Artiklar har även hittats via andra studiers referenslistor. Artiklar och böcker som
varit skrivna på andra språk än svenska och engelska har exkluderats likväl artiklar som inte
varit tillgängliga i fulltext. Artiklar som publicerats de senaste 10 åren har prioriterats men
även artiklar publicerade längre tillbaka i tiden än 10 år har inkluderats. Referenser från
böcker, rapporter och rutindokument har också inkluderats.
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Resultat
Av de totalt 54 tillfrågade försöksdeltagarna valde samtliga att delta i studien.

Uppätna portionerna med huvudrätt
Totalt fotograferades 32 portioner A-kost under den första perioden och 31 portioner E-kost
under den andra perioden. Fyra portioner exkluderades från den första perioden då fel kost
fotograferats vid två tillfällen och foto saknades på två portioner efter servering. Fem
försöksdeltagare har bidragit med två analyserade portioner vardera i A-kostgruppen. Under
den andra perioden exkluderades två portioner mat då det saknades fotografier på portionerna
efter servering. Fyra försöksdeltagare har bidragit med två analyserade portioner vardera i Ekostgruppen. Således analyserades totalt 28 portioner A-kost och 29 portioner E-kost
(Tabell 2).
Tabell 2. Fotograferade matportioner (n=antal)

Kosttyp

A-kost

E-kost

A + E-kost

n

32

31

63

Bortfall, n

4

2

6

Lunch, n

13

24

37

Middag, n

15

5

20

Totalt, n

28

29

57

Av de 28 portionerna med A-kost som fotograferades och bedömdes var det tre stycken som
inte åts upp alls, sju stycken som åts upp till 25 %, åtta stycken som åts upp till 50 %, sex
stycken som åts upp till 75 % och fyra stycken som åts upp till 100 % (Figur 1).

Figur 1. Uppätna portioner med A-kost.
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Av de 29 portionerna med E-kost som fotograferades och bedömdes var det fem stycken som
inte åts upp alls, fem stycken som åts upp till 25 %, fem stycken som åts upp till 50 %, sex
stycken som åts upp till 75 % och åtta stycken som åts upp helt och hållet (Figur 2).

Figur 2. Uppätna portionerna med E-kost.

65 % (n=18) av portionerna med A-kost åts upp till ≤ 50 %, motsvarande resultat för E-kosten
var 51 % (n=15). 21 % (n=6) av portionerna i båda kosterna åts upp till 75 %. 14 % (n=4) av
portionerna med A-kost hade ätits upp helt, motsvarande resultat för E-kosten var 28 % (n=8)
(Figur 3).

Figur 3. Uppätna portioner av de två studerade kosterna.

Den statistiska analysen från Mann Whitney testet visade inte på någon statistisk signifikant
skillnad i andel uppäten portion mat mellan de två olika kosterna.
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Uppätna portioner efterrätter
Under den första och andra fotograferingsperioden fotograferades totalt 40 portioner efterrätt
varav 13 stycken serverades tillsammans med A-kost och 27 stycken tillsammans med E-kost.
Tre efterrätter från den första perioden fick uteslutas och fem från den andra perioden då
efterrättsskålarna inte var med på fotografiet efter avslutad måltid och därmed inte kunde
bedömas. Således har 32 efterrätter analyserats (Tabell 3).
Tabell 3. Fotograferade efterrätter n=antal

Kosttyp

A-kost

E-kost

A+E-kost

Efterrätter, n

13

27

40

Bortfall, n

3

5

8

Totalt, n

10

22

32

Vid en jämförelse av hur stor andel av portionerna med efterrätt som ätits upp i respektive
kost framkom en skillnad i antalet portionerna som inte ätits upp alls och i portionerna som
ätits upp till hälften. Det var tre stycken som inte ätit upp sin efterrätt alls av de totalt 10
serverade portionerna efterrätt i A-kosten jämfört med tre stycken av de totalt 22 serverade
portionerna efterrätt i E-kosten. Av efterrätterna som serverades till A-kosten var det inga
portioner som ätits upp till hälften, vilket det var två stycken som gjorts i E-kosten (figur 4).

Andel portioner i %

60
50
40
30

A-kost

20

E-kost

10

A + E-kost

0
0%

25%

50%

75%

100%

Andel uppäten portion

Figur 4. Uppätna portioner med efterrätt i respektive kost samt totalt.

Vid en analys av alla fotograferade efterrätter framkom att sex portioner efterrätt inte hade
ätits upp alls. Fyra portioner hade ätits upp till 25 %. Två portioner hade ätits upp till 50 %
och tre portioner till 75 %. 17 portioner hade ätits upp till 100 %. 69 % (n=22) av alla
serverade efterrätter åts upp till ≥ 50 %. 53 % (n=17) av alla serverade portioner åts upp till
100 % (Figur 5).
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Portioner i antal

Uppätna efterrätter
18
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Andel uppäten portion efterrätt

Figur 5. Uppätna portioner efterrätt i hela materialet.

Estimerat energiintag från A- respektive E- kosten
I genomsnitt åts 255 kcal/portion A-kost och 210 kcal/portion E-kost upp. Intaget från
efterrätterna som serverats och ätits upp i A-kosten motsvarade i genomsnitt 80 kcal/portion
och från efterrätterna som serverats och ätits upp i E-kosten 110 kcal/portion. Således blir det
estimerade energiintaget från en portion A-kost inklusive ½ portion efterrätt (en efterrätt/dag)
i genomsnitt 295 kcal och från en portion E-kost inklusive en portion efterrätt
(två efterrätter/dag) 320 kcal.

Uppätna huvudrättskomponenter
Matportionerna delades in i fyra kategorier efter portionernas huvudkomponenter:
kött/fisk/kyckling/ägg, potatis/ris/pasta, grönsaker och tillbehör. Totalt analyserades 60
portioner kött/fisk/kyckling, ägg, 57 portioner potatis/ris/pasta, 62 portioner grönsaker och 53
portioner med tillbehör (Tabell 4).
Om en maträtt innehöll både stekt ägg och kött (exempelvis pytt i panna) eller både gratinerad
blomkål och kokta ärtor medförde detta att maträtten bidrog med två portioner av
huvudkomponenten kött/fisk/kyckling/ägg respektive två portioner av huvudkomponenten
grönsaker. Detta har resulterat i att det totala antalet portioner av en kategori kan överstiga
antalet totalt analyserade matportioner.
Tabell 4. Kategorisering utifrån portionernas huvudkomponenter
Kött/fisk/kyckling/ägg(n) Potatis/ris/pasta(n)

Grönsaker(n)

Tillbehör(n)

Kött, kyckling, korv (41) Potatis (40)

Ärtor/bönor (23)

Sås (48)

Fisk (16)

Ris (9)

Morötter (10)

Sylt, röd-

Ägg (3)

Pasta (8)

Blandade, majs, kål (29)

betor (5)

n = 60

n = 57

n = 62

n = 53

n = antal portioner
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I en andra kategorisering delades de två första kategorierna, kött/fisk/kyckling/ägg och
potatis/ris/pasta, in i underkategorier efter komponenternas konsistens. Då de serverade
portionerna endast innehöll kokta grönsaker samt att tillbehören till 91 % bestod av sås
gjordes ingen ytterligare kategorisering av dessa kategorier. Detta resulterade i följande
kategorier: kött/fisk/kyckling/ägg – hel konsistens (kött i skivor/större bitar),
kött/fisk/kyckling/ägg – finfördelad konsistens (kött/kycklinggrytor), kött/fisk/kyckling/ägg mjuk konsistens (fisk, färsrätter, korv, ägg), potatis/ris/pasta – hel konsistens (hel kokt
potatis), potatis/ris/pasta – finfördelad konsistens (ris och pasta), potatis/ris/pasta – mjuk
konsistens (potatismos, potatisgratäng, klyftpotatis, pyttpotatis, gratinerad potatis). Totalt
analyserades 10 portioner med kött/fisk/kyckling/ägg med hel konsistens, 13 portioner
kött/fisk/kyckling/ägg med finfördelad konsistens samt 34 portioner kött/fisk/kyckling/ägg
med mjuk konsistens. Totalt analyserades 19 portioner potatis/ris/pasta med hel konsistens
och 17 portioner potatis/ris/pasta med finfördelad konsistens och 21 portioner potatis/ris/pasta
med mjuk konsistens (Tabell 5).
Hur antalet portioner av de olika kategorierna fördelade sig i de två olika kosterna redovisas i
bilaga 3.

Tabell 5. Kategorisering utifrån huvudkomponenternas konsistens
Huvudkomponent (n)

Konsistens (n)

Kategori

Kött/fisk/kyckling/ägg (60)

Hel (10)

Kött/kyckling i
skivor/större bitar

Finfördelad (13)

Kött-/Kycklinggrytor

Mjuk (37)

Fisk, Färsrätter,
Korv, Ägg

Potatis/ris/pasta (57)

Hel (19)

Potatis, kokt, hel

Finfördelad(17)

Ris, Pasta

Mjuk (21)

Potatis-, mos, gratäng,
klyftor, pytt

n = antal portioner

Enligt den första kategoriseringen åts 72 % (n=43) av portionerna med Kött/Fisk/Ägg upp.
Motsvarande resultat för portionerna med Potatis/Ris/Pasta var 49 % (n=28) och för
portionerna med Grönsaker 55 % (n=34) och för portionerna med tillbehör 70 % (n=37)
(Figur 5).
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Figur 5. Uppäten andel av huvudkomponenterna.

Enligt den andra kategoriseringen åts 40 % (n=4) av portionerna med kött/fisk/kyckling/ägg
med hel konsistens åts upp. Motsvarande resultat för portionerna med kött/fisk/kyckling/ägg
med finfördelad konsistens var 77 % (n=10) och för portionerna med kött/fisk/kyckling/ägg
med mjuk konsistens 76 % (n=28) (Figur 6).
26 % (n=5) av portionerna med potatis/ris/pasta med hel konsistens åts upp. Motsvarande
resultat för portionerna med potatis/ris/pasta med finfördelad konsistens var 53 % (n=9) och
för portionerna med potatis/ris/pasta med mjuk konsistens 67 % (n=14) (Figur 6).
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Uppätna portioner i %

80
70
60
Hel

50

Finfördelad
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Figur 6. Uppätna portioner huvudkomponent, kategoriserade efter konsistens.
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Nutritionsbedömningar
Kompletta nutritionsbedömningar hade gjorts hos 36 % av patienterna som vårdades på den
aktuella vårdavdelningen 2 månader innan denna studie inleddes.

Beställd mat
I genomsnitt beställdes 448 portioner mat per månad. Detta motsvarar 14 portioner per dag.
60 % av all levererad mat var A-kost. 26 % av den levererade maten var Husman-kost (Denna
kost motsvarar A-kosten i portionsstorlek men innehåller inget helt kött samt serveras med
mer sås). 10 % av den levererade maten var E-kost och 4 % bestod av flytande kost och
önskekost.

Diskussion
Resultatet från denna studie visar att nästan två tredjedelar av portionerna med A-kost och
hälften av portionerna med E-kost åts upp till 50 % eller mindre. Endast drygt 10 % av
portionerna med A-kost åts upp helt, motsvarande resultat för E-kosten var nästan en
tredjedel. Det gick inte att påvisa någon statistiskt signifikant skillnad vad gällde hur mycket
som ätits upp av de två studerade kosterna. En majoritet av de serverade portionerna med
efterrätt åts upp till hälften eller mer. Portionerna med kött/fisk/kyckling/ägg samt tillbehör åts
upp i större utsträckning, till drygt två tredjedelar, jämfört med portionerna med
potatis/ris/pasta samt grönsaker som åts upp till hälften vardera. Portionerna med
kött/fisk/kyckling/ägg samt potatis/ris/pasta med finfördelad respektive mjuk konsistens åts
upp i dubbelt så stor utsträckning som portionerna med kött/fisk/kyckling/ägg samt
potatis/ris/pasta med hel konsistens.
Denna studie visade att över hälften av försöksdeltagarna endast åt upp hälften eller mindre av
den serverade maten. Detta resultat stämmer väl överens med tidigare studier som belyst
ämnet (1, 12). Studier har visat att den vanligaste orsaken som patienter anger till att inte äta
upp maten är bristande hunger samt att de normalt äter mindre mängd mat i hemmet (12).
Matportionerna som analyserades i denna studie var beräknade att täcka ett energibehov på
2160 kcal/dygn. Detta är uppskattningsvis vad en uppegående vuxen person på cirka 72 kg
anses behöva (13). Försöksdeltagarna (n=3122) i en studie som genomfördes på 370 akuta
vårdavdelningar på 56 olika sjukhus i Australien och på Nya Zeeland vägde i genomsnitt 76,7
kg +/- 22.2 kg (28). I en annan studie, som genomfördes på tre Danska sjukhus deltog 740
patienter varav 167 bedömdes vara undernärda eller riskera att utveckla undernäring. Dessa så
kallade riskpatienter vägde i genomsnitt 62 kg+/-2 kg vilket var drygt 10 kg mindre än de
patienter som ej bedömdes vara riskpatienter i samma studie (2). Resultaten visar att
energibehovet relaterat till patienternas vikt kan variera mycket. Det visar även på att en hel
del patienter, kanske främst de så kallade riskpatienterna, väger mindre och därmed på grund
av detta har ett lägre energibehov. Det är möjligt att dessa patienter upplever att en
portionsstorlek på drygt 2000 kcal/dygn är väldigt stor. Likväl är portionerna för små för en
hel del patienter. De patienter som har ett högre energibehov kan dock med stor sannolikhet
på grund av sina sjukdomsrelaterade problem inte äta mer mat vid ett och samma tillfälle
(26-28). I andra studier har det framkommit att patienterna föredrar att äta mellanmål oftare
och vid andra tidpunkter än de som existerade på sjukhuset (28). Om denna kunskap tas till
vara kan matportionerna vid huvudmåltiderna minskas utan att patienterna totalt sett erbjuds
mindre energi- och näring under dygnet.
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På den studerade avdelningen hade man ett enportionssystem som innebar att maten
levererades färdigportionerad till avdelningen. Även detta kan ha bidragit till det låga
matintag givet vad andra studier kommit fram till. Wilson Et al. har visat att matintaget hos
patienter kunde påverkas av vilket måltidssystem sjukhuset hade. Ett kantinsystem
möjliggjorde att portionsstorlekarna kunde individanpassas likväl som mängderna av de olika
måltidskomponenterna samt medförde ofta mer personlig kontakt i samband med serveringen
vilket påverkade matintaget positivt (40).
Statistiskt gick det inte att påvisa någon skillnad vad gällde hur stor andel av portionerna Aoch E-kost som ätits upp. En orsak kan ha varit att materialet var för litet. En annan faktor
som kan ha spelat in var E-kostportionernas innehåll. Helt kött förekom i dubbelt så stor
utsträckning i E-kosten som i A-kosten och serverades dessutom även i lika stor mängd i båda
kosterna. Korv serverades bara i portionerna med A-kost. Då resultatet i denna studie tydligt
visade på att helt kött åts upp i mycket liten utsträckning samt att korv åts upp i stor
utsträckning har detta med stor sannolikhet bidragit till ett sämre intag av E-kosten.
Tittar man närmare på resultatet framkommer att A-kosten i stor utsträckning åts upp till
halva portionen. De uppätna portionerna E-kost var relativt konstant i alla kategorierna
(0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) fast med en tendens till att fler portioner åts upp helt jämfört
med A-kosten. Detta talar ändå för att upp till en viss mängd mat, i detta fall halva portioner
A-kost, äts maten upp i större utsträckning än när portionerna blir för stora. Detta resultat
visar tydligt att mindre portioner mat är att föredra även till akutkirurgiska patienter. Tittar
man på resultatet från ett antal andra studier där deltagarna vårdats inom olika specialitéer så
visar dessa att mindre portioner mat helt klart föredras hos sjuka personer (26-28).
Det kan även vara så att E-kost faktiskt inte äts upp bättre än A-kost hos patienter på
akutkirurgiska vårdavdelningar. Andra studier som har påvisat att E-kost äts upp i större
utsträckning än A-kost samt att E-kosten medför ett ökat energi- och näringsintag har
uteslutande studerat geriatriska patienter (24, 25).
Efterrätterna åts upp i betydligt större utsträckning än huvudrätterna. Det gick inte att påvisa
någon påtaglig skillnad i mängd uppäten efterrätt mellan de två kosterna. Energimässigt gav
dock efterrätterna som serverades med E-kosten cirka 30 kcal mer per portion då dessa
efterrätter hade ett högre energiinnehåll. Detta visar på efterrättens betydelse för att öka
energiinnehållet i sjukhuskosten. Resultatet stämmer väl överens med resultatet från en studie
av Hutton et al. där det visade sig att efterrätterna stod för det näst största energiintaget hos
cancersjuka (26). Efterrättslik mat som yoghurt, frukt och puddingar har även visat sig
föredras av sjuka i andra studier (27, 28). På den studerade avdelningen serverades endast
efterrätt en gång per dag till A-kosten, men två gånger per dag till E-kosten.
Vid en beräkning av det estimerade energiintaget per portion mat inklusive efterrätt visade det
sig att det totala energiinnehållet per portion från de två olika kosterna var nästan identiskt.
Tack vare att efterrätter serverades till alla E-kostportioner kunde den uppätna maten från E–
kosten nå samma energinivå som den uppätna maten från A-kosten. Även detta visar på
efterrätternas betydelse för att öka det totala energiinnehållet i maten vid huvudmåltiderna.
Det här är mig veterligen den första studien i Sverige som tittat på vad patienterna ätit upp av
de portioner mat som serverats vid sjukhusets huvudmåltider. Efter att ha analyserat
materialet blev det tydligt att portionernas huvudkomponenter som bestod av
kött/fisk/kyckling/ägg samt tillbehör åts upp i störst utsträckning. Även detta resultat stöds av
Hutton et al., i deras studie stod köttet, inklusive kyckling och fisk, för det största
energiintaget hos patienterna (26). Även Vivanti et al. har visat att deras försökspersoner
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föredrog att äta kött, kyckling och ägg (28). I studien av Sorensen et al. framkom att såser och
dressingar uppskattades av försöksdeltagarna vilket överensstämmer med denna studies
resultat, där det visade sig att tillbehör som sås, sylt och rödbetor åts upp i förhållandevis stor
utsträckning (27). Således bör dessa tillbehör kunna bidra med värdefull energi och näring i
sjukhusmaten. Ett observandum är dock att försöksdeltagarna i Vivantis studie undvek
livsmedel som låg i svåröppnade förpackningar (28). Till maten på den studerade
vårdavdelningen serverades exempelvis sylten i en-portionsförpackningar vilket således
skulle ha kunnat bidra till ett lägre intag av detta tillbehör än om det serverats direkt på
tallriken. Således är det viktigt att erbjuda patienterna hjälp med att öppna dessa
förpackningar. Intaget av potatis, ris, pasta och grönsaker var lågt. Orsaken till detta skulle
kunna vara att patienterna efter att ha prioriterar att äta kött/fisk/kyckling/ägg och tillbehör
som sås, sylt och rödbetor, inte orkar äta mer. Det kan även vara så att portionerna med
potatis/ris/pasta var orimligt stora. Potatis är en vanlig måltidskomponent i svensk kost.
Dessvärre är kokt potatis svår att tillaga och servera i det matsystem som används på det
studerade sjukhuset. Av erfarenhet vet vi att den ofta är hård och får en hinna på ytan vilket
inte främjar intag.
När huvudkomponenterna delats in i ytterligare kategorier efter dess konsistens framkom att
mat som var finfördelad och/eller mjuk till konsistensen åts upp i större utsträckning än den
mat som krävde delning med hjälp av kniv och gaffel. Färsrätter, grytor med finfördelat kött,
fisk, korv och ägg åts upp till nästan 80 %. I de studier som studerat matpreferenser hos sjuka
framkom att patienterna föredrog mjuk och lättuggad mat som soppa, pannkakor, korv samt
såser och dressingar, vilket således även var tydligt i denna studie (26-28). Det framkom även
tydligt att hel kokt potatis åts upp i mycket liten utsträckning, endast till 26 %. Kokt potatis
serverades i stora mängder. En portion A-kost kunde bestå av mellan fyra till tolv kokta
potatisar. En portion E-kost bestod av två till tre kokta potatisar. Det är tveksamt att detta
motsvarar de 150 och 75 gram som en portion potatis skulle bestå av, även om potatisarna är
av en mindre storlek. Då potatisarna inte åts upp var det en stor mängd näring och energi som
gick förlorad för patienterna. Potatismos, potatisgratäng, pasta, pastagratänger och ris var
betydligt bättre alternativ än kokt potatis då dessa åts upp i dubbelt så stor utsträckning.
Tyvärr kunde inte kategorin med grönsaker analyseras med avseende på konsistens då enbart
kokta grönsaker serverats i matportionerna. Endast två fotograferade matportioner hade
kompletterats med färska grönsaker. Det är oklart om färska grönsaker har erbjudits till
patienterna i denna studie och om patienterna då tackat nej till dessa. I en Australiensisk
studie framkom det att patienterna gärna ville ha grönsaker, dock inte vilken typ (28). I denna
studie åts de kokta grönsakerna enbart upp till cirka 50 %, det skulle ha varit intressant att
veta om den siffran skulle ha blivit högre om färska grönsaker serverats.
På den studerade avdelningen var endast var tionde beställd portion E-kost. Rimligtvis borde
andelen E-kost varit betydligt högre då patienter som vårdas på kirurgavdelningar ofta är eller
riskerar att utveckla undernäring under vårdtiden samt ofta har dålig aptit, vilket enligt
Socialstyrelsens riktlinjer borde ha inneburit att de skulle ha serverats E-kost (13). Varför
serverades då i huvudsak A-kost på denna avdelning? En orsak kan vara att det inte utförts
tillräckligt många nutritionsbedömningar vid denna avdelning.
Vid en kvalitetskontroll på avdelningen två månader innan denna studie inleddes hade endast
en tredjedel av patienterna genomgått kompletta nutritionsbedömningar. Det kan vara svårt att
göra en komplett nutritionsbedömning under det första dygnet på en akutkirurgisk
vårdavdelning. Orsakerna kan vara att patienterna kan komma in mitt i natten eller att det inte
går att väga patienterna på grund av allvarliga fysiska skador. Patienterna är inte heller alltid
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helt kontaktbara vilket medför att det inte alltid går att fråga om exempelvis viktuppgifter. Då
nutritionsbedömningen bör ligga som grund vid ordination av kost är det rimligt att tro att om
denna inte görs så serveras med största sannolikhet A-kost.
Nutritionsbedömningar bör kunna göras under det första dygnet även på en akutkirurgisk
vårdavdelning. Exempelvis bör nutritionsproblemen som illamående och dålig aptit kunna
noteras av vårdpersonalen på ett mycket tidigt stadium och således ligga till grund vid
ordination av kosttyp. Flera studier visar på att förbättrade nutritionsrutiner kan medföra att
fler patienter nutritionsbedöms och därmed även ordineras ”rätt” kost (2, 7, 11). Hiesmyer et
al. ställde sig i sin studie frågan om det kan vara så att det anses accepterat av vårdpersonalen
att man inte äter tillräckligt med mat när man vårdas på sjukhus och att detta är en orsak till
att inga nutritionsåtgärder, i form av anpassad kost, sätts in? (12) Denna studie kan inte svara
på frågan om personalens inställning till matens betydelse vid sjukdom men enligt en studie
som genomfördes på svenska sjukhus tyckte 88 % av de 1656 deltagande läkarna,
sjuksköterskorna och dietister att det var mycket viktigt att screena för undernäring. Det var
dock endast 22 % av dem som ansåg att detta gjordes i verkligheten (41). Detta talar för att
det finns någon annan orsak till att nutritionsbedömningarna inte görs än enbart personalens
inställning. Detta vore värdefullt att studera närmare i en annan studie.

Metodkritik
I denna studie kopplas inte de fotograferade måltiderna ihop med specifika försöksdeltagare.
Detta kan ses som en svaghet då det på grund av detta inte går att utesluta att resultatet
uppstått av en slump, även om fallet inte nödvändigtvis behöver vara så. Vi har redan
kunskapen om att de ät-relaterade problemen är mycket stora, nutritionsstatuset ofta är lågt
och att risken att utveckla undernäring är stor hos akutkirurgiska patienter. Fokus i denna
studie låg således på att samla in kunskap för att underlätta för och förbättra framtida
matsedelsplanering i syfte att kunna öka matintaget hos den studerade patientgruppen
bestående av mycket sjuka personer (13, 15, 18, 19).
Om uppgifter om försöksdeltagarnas ålder, kön, diagnos, nutritionsstatus eller energi- och
näringsintag hade samlats in skulle detta dock ha möjliggjort jämförelser med andra studier.
Hänsyn hade även kunnat tas till eventuella bias.
En annan svaghet är att materialet inte är slumpmässigt utvalt och resultatet således inte är
generaliserbart. Då en och samma patient i några fall har bidragit med fler än en analyserad
måltid i materialet kan detta ha påverkat resultatet då samma individ kan tänkas välja liknande
måltider och även tänkas äta upp lika stor del av måltiden vid fler tillfällen. Materialet i
studien var även förhållandevis litet vilket kan ha medfört att resultatet inte visade någon
signifikant skillnad mellan de två studerade kosterna. En initial powerberäkning hade kunnat
ge en signal om att ett större material hade krävts (37).
Trots att patienterna endast fick information om att studien hade som syfte att studera och
förbättra sjukhusmaten kan detta ha påverkat deras vilja att delta trots att de kanske inte ville
äta någon lunch- eller middagsmåltid. Även personalen kan ha påverkats av att studien pågick
vilket kan ha medfört att de i större utsträckning än normalt uppmuntrat patienterna att äta av
lunch-och middagsmaten. Båda dessa faktorer kan ha medfört att fler patienter än normalt åt
av huvudmålen och att portionerna därmed åts upp dåligt. Personalen kan även ha påverkats
av studien så att de har lagt upp och serverat maten med mer eftertanke än normalt. Detta kan
i så fall ha påverkat patienternas matintag positivt. Det här är faktorer som visat sig vara
betydelsefulla för matintaget i två andra studier (27, 28). För att undvika denna typ av
påverkan på resultatet fick inte vårdpersonalen på den berörda vårdavdelningen någon
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tilläggsutbildning i samband med att studien genomfördes. De kunskaper och rutiner de
använde sig av vid måltidsserveringen hade de således innan studien inleddes.
De maträtter som fanns att tillgå på avdelningen under studieveckorna kan även de ha
påverkat utfallet, detta är dock en faktor som det var svårt att ta hänsyn till. I denna studie fick
patienterna välja maträtt utifrån ett antal olika alternativ. Detta kan tänkas ha minskat
påverkan på matintaget jämfört med om försöksdeltagarna bara erbjudits ett
maträttsalternativ.
Bortfallen berodde på att fel kost hade fotograferats eller att det saknades ett fotografi på
portionen efter avslutad måltid. Det är tveksamt att detta kan ha påverkat resultatet i någon
större utsträckning.
För att påverka måltidsmiljön och de sjuka försöksdeltagarna på minsta möjliga sätt, undvika
betydande extra arbete för en redan tungt belastad vårdpersonal samt möjliggöra analyser av
matintaget i lugn och ro och av en och samma person valdes metoden att fotografera
matportionerna. En styrka med denna metod är att den möjliggör en kalibrering av
bedömningen av uppäten mängd mat inför analysen. Fotografierna möjliggör även att i
efterhand studera hur maträtterna presenteras på tallrikarna och storleken på matportionerna,
vilket kan vara till stor nytta vid måltidplanering och personalutbildning framöver. En svaghet
i denna metod skulle kunna vara att mat som inte är på brickan vid den initiala
fotograferingen tillkommer, exempelvis via anhöriga. Detta visade sig dock bara förekomma i
mindre än 5 % av alla måltider i en studie av Simmons et al. (35) Ett alternativ hade varit att
observera matintaget under måltiderna. Detta hade kunnat tillföra värdefull information om
synpunkter på smak, lukt och temperatur samt även gett möjlighet att upptäcka eventuella
tugg- och sväljsvårigheter. Att observera matintag under måltid är en betydligt mer
tidskrävande metod och skulle ha medfört ett mindre material i denna studie. Det är även
viktigt att den person som observerar måltiden är väl insatt i sin uppgift. Det har visat sig att
denna metod kan medföra en överestimering av matintaget, ända upp till 20 %, jämfört med
när tränade personer gör estimering av matintag via fotografier eller observation (35).
Att visuellt bedöma mängd uppäten mat är en subjektiv metod som trots detta använts i flera
stora studier och även har visat sig överensstämma väl med en vägd matregistrering. Innan
analysen genomfördes i denna studie gjordes även en kalibrering av metoden som resulterade
i hög samstämmighet, vilket ytterligare talar för denna metod.
Utöver detta är det samma person som gjort alla bedömningar vilket talar för en likvärdig
bedömning av alla analyserade portioner.
Då materialet enbart bestod av fotografier kunde inte någon analys av hur lukt, smak eller
andra måltidsfaktorers eventuellt påverkade matintaget göras. Ett alternativ som möjliggjort
detta hade varit att komplettera studien med en intervju. Detta var av tidsskäl tyvärr inte
möjligt.
Syftet med denna studie var att fokusera på maten som serverades och intaget av denna för att
försöka se om en sjukhuskost åts upp bättre än en annan på en specifik vårdavdelning samt
om intaget var bättre eller sämre av olika maträttskomponenter. Syftet var inte att studera hela
måltider då dessa inkluderar mycket mer än bara maten som serveras. Det skulle självklart
vara mycket intressant att studera andra delar av måltiden på en akutkirurgisk vårdavdelning i
framtiden.
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Slutsats
Även om det inte går att dra någon klar och tydlig slutsats av denna studies resultat gällande
vilken specifik patient som skulle ha en fördel av A- eller E-kost framkom dock insikten om
vilka livsmedel som en grupp kirurgpatienter väljer att äta eller inte äta. Genom att förändra
de maträtter som idag serveras vid sjukhusets huvudmåltider kan vi dock med stor sannolikhet
öka mängden uppäten mat hos patienterna som vårdas vid en akutkirurgisk vårdavdelning.
Matportionerna bör bli betydligt mindre, innehålla en större andel kött/fisk/ kyckling/ägg och
tillbehör som sås och sylt samt i större utsträckning bestå av maträtter som är finfördelade
och/eller mjuka till konsistensen. Mängden kokt potatis bör minskas och ersättas av andra
alternativ som exempelvis potatisgratäng, potatissallad och stekt potatis som innehåller mer
energi och därmed kan serveras i mindre portioner, är lättare att tillreda och servera i
storhushåll samt äts upp bättre av patienterna. Energirika efterrätter bör serveras till alla
huvudrätter, både i A-kosten och E-kosten.
Resultatet från denna studie visar således att det finns ett stort behov av att se över och
förändra den mat som serveras till akutkirurgiska patienter samt säkert även till andra svårt
sjuka patienter på våra sjukhus. Maträtterna bör i framtiden komponeras så att de underlättar
matintaget för sjuka människor. Först när maten äts upp kan den bidra till att täcka
patienternas behov av energi- och näring. Maträtter till sjuka människor kan inte fortsätta att
komponeras som maträtter till friska människor när behoven och önskemålen i verkligheten
ser så olika ut. Utan hänsyn till dessa faktorer, som vi faktiskt har kunskap om idag, kommer
maten på våra sjukhus även fortsättningsvis att ätas upp i mycket liten utsträckning.
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Bilaga 1. Proto

Protokoll A-kost
Port.
Nr. Datum

Sängplats

Lunch/
middag

Anmärkning

Sign.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

29

Bilaga 2. Fotografier

30

Bilaga 3.
Fördelning av kategorierna i de två studerade kosterna
A-kost fisk
6
E-kost 10
kokt
A-kost 6
E-kost 10

kött
22
19
helt färs gryta
1
9
4
5
5
4

ägg
3
kyckling kyckling
helt kött gryta
korv ägg
2
2
4
2
3
3

121211
potatis
18
22
hel
15
4

ris
6
mos, pytt 3
gratäng
ris
3
6
18
3

pasta grönsaker tillbehör
4
35
29
4
27
24
pasta
sås
4
28
4
20

rödbeta
sylt
1
4
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