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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Undernäring på sjukhus är ett vanligt problem inom vården med många och 
allvarliga konsekvenser. Förutom ökade vårdkostnader kan undernäring leda till ökad risk för 
komplikationer såsom infektioner, längre vårdtid och ökad dödlighet. Sjukhusmåltiden har låg 
status och det har konstaterats i flera studier att maten som serveras inte äts upp av 
patienterna. Ytterligare studier har identifierat faktorer som ökar matintaget hos patienter på 
sjukhus, trots detta har förekomsten av undernäring inte minskat. Socialstyrelsen 
rekommenderar att frukost, mellanmål och kvällsmål bidrar med 50 % av energibehovet samt 
lunch och middag med resterande 50 %. 
 
Syfte: Syftet med studien var att kartlägga i vilken grad inneliggande patienter på två 
vårdavdelningar i Mellansverige täckte sitt energi- och proteinbehov via sjukhusmaten. 
Sjukhusmaten kom från två olika håll, avdelningen; avdelningsmat och produktionssköket; 
köksmat. I syftet ingick att undersöka hur fördelningen av intagen energi och protein såg ut 
mellan avdelningsmat och köksmat.  
 
Metod: Totalt inkluderades 47 heldagars kostregistreringar från patienter inneliggande på två 
olika vårdavdelningar. Patienternas mat och dryck fotograferades på ett standardiserat sätt 
före och efter måltid. Mängd uppäten mat uppskattades därefter visuellt, per 
måltidskomponent, enligt en femgradig skala: 0 %, 25 %, 50 %, 75 % och 100 %.  
 
Resultat: Det var signifikant skillnad (p<0,001) mellan de olika måltidsgrupperna avseende 
hur mycket energi och protein som konsumerades från respektive grupp. Från köksmaten var 
medianvärdet för uppfyllande av energibehov 48 % och för proteinbehov      39 %. Från 
avdelningsmaten var motsvarande medianvärden 32 % av energibehovet och 23 % av 
proteinbehovet. 
 
Slutsats: Resultatet indikerar att patienterna på de aktuella vårdavdelningarna inte täckte sitt 
energi- och proteinbehov och att den konsumerade avdelningsmaten bidrar med mindre energi 
och protein än köksmaten. Även om det totala energiintaget verkar vara på en acceptabel nivå 
jämfört med andra studier, kan åtgärder för att öka energi- och proteinintaget vara positivt. 
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Abstract  
 
Background: Malnutrition in hospitalized patients is a common problem within health care 
with many serious consequences. In addition to increased costs of care, malnutrition can lead 
to complications such as infections, extended lenght of hospital stay, and increased mortality. 
Hospital meals have low status and it has been found in several studies that the food served is 
not eaten up. Even though studies have identified factors that affect patients’ nutritional intake 
in hospitals, malnutrition is still a fact. A recommendation from The National Board of Health 
and Welfare states that breakfast, snacks and evening meals should contribute with 50 % of 
the patients’ energy requirements. Lunch and dinner are expected to cover the remaining 50 % 
of the energy requirements. 
 
Objective: The aim of this study was was to identify the degree to which inpatients in two 
wards in central Sweden covered their energy and protein needs through the hospital food. 
The hospital food came from two different sources; the hospital wards themselves – referred 
to as food from the wards, and the hospital production kitchen – referred to as kitchen food. 
The aim included examining how the distribution of consumed energy and protein looked 
between the food from the wards and the kitchen food.   
 
Method: A total of 47 dietary records from patients admitted to two separate hospital wards 
was included. The patients' food and drinks were photographed in a standardized manner 
before and after each meal. The eaten amount of each meal component was then estimated 
visually using a five-point scale: 0 %, 25 %, 50 %, 75 % and 100 %.  
 
Results: There was a significant difference (p<0,001) between the different meal groups 
regarding contribution of both energy and protein. The median intake from the kitchen food 
was 48 % of the energy requirements and 39 % of the protein requirements. The median 
intake from food provided by the hospital ward contributed was 32 % of the energy 
requirements and 23 % of the protein requirements. 
 
Conclusion: The results indicate that the patients included in this study did not meet their 
energy and protein requirements, and that the consumed food provided by the hospital wards 
contributes with less energy and protein than the kitchen food. Although the total energy 
intake seems to be at an acceptable level compared to other studies, measures to increase 
energy and protein intake could be beneficial.  



 

 
Begreppsdefinitioner och förkortningar 
 
 

Ad libitum Latin för efter behag. I sammanhanget menas att fritt äta den 
mängd man önskar. 
 

BMI Body Mass Index. Ett mått för vikt i förhållande till längd. 
Beräknas enligt vikt / (längd x längd), i kilo respektive meter. 
 

Bolusmatning Matning via sond med mängd och under tid som motsvarar en 
vanlig måltid. 
 

Enteral Nutrition Näringstillförsel via sond direkt till  mag-tarmkanalen.  
 

FAMM Five aspects meal model. En teoretisk modell för analys av 
måltidssituationer. 
 

Kcal Förkortning för kilokalorier. En enhet i vilken energi anges. 
 

Kosttillägg   Energi- och/eller näringsrika produkter som används som 
komplement till den vanliga maten. 
 

Malnutrition Tillstånd där brist på, eller obalans av, energi, protein eller andra 
näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar 
i kroppssammansättning och/eller funktion, eller 
sjukdomsförlopp. 
 

Måltidssystem System för tillhandahållande av måltider i offentlig 
verksamhet, till exempel skolor och sjukhus. 
 

Parenteral nutrition Näringstillförsel via blodbanan. 
 

Per os  Latin för via munnen. 
 

Stödnutrition Samlingsnamn för enteral och parenteral nutrition samt 
kosttillägg. 
 

Undernäring Tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har 
orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens 
sammansättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp 
(jämför malnutrition). 
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1. Bakgrund 
 
Undernäring på sjukhus är ett stort problem, och drabbar framför allt äldre patienter (Pereira, 
Bulik, Weaver, Holland & Platts-Mills, 2015). Att näringstillståndet har betydelse för den 
medicinska behandlingens resultat är sedan länge ett erkänt faktum (Cederholm, 2006). Ändå 
har förekomsten av undernäring inte minskat (Socialstyrelsen, 2000). I en svensk 
litteraturgenomgång från 2003 uppskattade författarna att den genomsnittliga frekvensen av 
Protein-Energi Malnutrition (PEM) var 28 % (Socialstyrelsen, 2000). Andra europeiska 
studier har funnit liknande siffror (Edington et al., 2000; Kyle, Unger, Mensi, Genton & 
Pichard, 2002; Rasmussen, Kondrup, Staun, Ladefoged, Kristensen & Wengler, 2004).  
 
Socialstyrelsen definierar undernäring som “ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra 
näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning 
eller funktion eller av en persons sjukdomsförlopp” (Socialstyrelsen, 2014, s. 3). Jämför med 
European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) som definierar undernäring 
som “a state resulting from lack of uptake or intake of nutrition leading to altered body 
composition (decreased fat free mass) and body cell mass leading to diminished physical and 
mental function and impaired clinical outcome from disease”. Vidare menar ESPEN att en 
gemensamt förankrad definition av undernäring är ett viktigt led i att kunna förbättra 
omhändertagandet av patienter med undernäring eller risk för undernäring (Cederholm et al., 
2015, s. 1).  
 
1.1 Undernäring: Orsaker och konsekvenser 
 
Adekvat närings- och energiintag är en viktig del av den medicinska behandlingen och en 
förutsättning för minskad sjuklighet och ett snabbare tillfrisknande. Det finns ett samband 
mellan dålig nutritionsstatus och risk för komplikationer (såsom infektioner, fördröjd 
sårläkning med mera), ökade vårdkostnader, förlängd vårdtid och ökad dödlighet hos 
inneliggande patienter (Braunschweig, Gomez & Sheean, 2000; Jie, Jiang, Nolan, Efron, Zhu, 
Yu & Kondrup, 2010: Neumayer, Smout, Horn & Horn, 2001). De direkta kostnaderna för 
undernäring på sjukhus har uppskattats vara likvärdiga de för övervikt och fetma i Sverige 
(Socialstyrelsen, 2000). I en äldre studie där 771 inneliggande patienter studerades, 
beräknades att sjukhuskostnaden är fyra gånger så hög för en undernärd patient med 
komplikationer jämfört med en välnärd, komplikationsfri patient (Reilly, Hull, Albert, Waller 
& Bringardener, 1988).  
 
Undernäring är ett multifaktoriellt problem. Orsaker till undernäring i sjukhusmiljö är flera: 
bristande intag av energi och näring, ökat behov av detsamma på grund av sjukdom eller 
skada, bristande förmåga att absorbera näring eller ökade förluster av näringsämnen (Barker 
Gout & Crowe, 2011; Mahan, Escott-Stump & Raymond, 2012). Ett bristande intag kan i sin 
tur ha en rad olika förklaringar såsom nedsatt aptit på grund av sjukdom eller medicinering, 
smakförändringar, oaptitlig mat eller att den mat som finns att tillgå inte erbjuds patienten i 
tillräckligt hög utsträckning.  
 
Måltidsmiljön är också något som påverkar energiintaget hos patienter på sjukhus. I en studie 
av Cardello et al. (1996) mättes den förväntade graden av gillande för livsmedel serverade i 
olika miljöer. Miljöerna var bland annat hemmiljö, kommersiell restaurangmiljö, och 
sjukhusmiljö. Samma livsmedel förväntades gillas minst då de serverades i sjukhusmiljö. 
Gängse sjukhusrutiner kan också ha en negativ effekt på patienters energiintag om de 
resulterar i att patientens måltid blir avbruten av att till exempel ett blodprov måste tas 
(Walton, Williams, Tapsell, Hoyle, Shen, Gladman & Nurka 2013). En svensk studie fann att 
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energiintaget hos 80 äldre patienter inlagda på sjukhus på grund av höftfrakturer var 
signifikant lägre än behovet. Mätningen gjordes under tio dagar postoperativt (Eneroth, 
Olsson & Thorngren, 2005). Andra studier som berört matintag på sjukhus har funnit att 
patienter inte äter upp den mat de serveras (Hiesmayr, Schindler, Pernicka, Schuh, 
Schoeniger-Hekele & Bauer, 2009; Bokhorst-de van der Schueren, Langius, Weijs, & 
Roosemalen, 2012). Mahoney et al. (2009) har i en studie beräknat att 75 % av inneliggande 
patienter enbart äter av den mat som erbjuds av sjukhuset, och inte får i sig energi från annat 
håll. Det har också beräknats att för att undvika viktnedgång hos patienter som är 
inneliggande under minst en vecka, krävs att 75 % eller mer av patienternas energibehov 
tillgodoses (Kondrup, 2001). 
 
De negativa följderna av undernäring är nära kopplade till minskning av muskelmassa och 
kroppseget protein. För äldre patienter är, utöver undernäring, begreppen kakexi och 
sarkopeni aktuella. Kakexi är en form av sjukdomsrelaterad undernäring karaktäriserad av 
kraftig viktförlust eller låg vikt kombinerad med förhöjd grad av inflammation i kroppen. 
Sarkopeni definieras som ett tillstånd av minskad muskelfunktion och -massa, och drabbar 
främst äldre personer med lågt proteinintag samt låg grad av fysisk aktivitet. Ett högt 
proteinintag tros kunna minska nedbrytningen av kroppseget protein och därmed risken för 
muskelsvaghet och minskad rörlighet (Socialstyrelsen, 2011). Proteinbehovet varierar 
beroende på ålder och sjukdomstillstånd. Rekommendationen i de nordiska 
näringsrekommendationerna (2014) är att 10-20 % av kalorierna friska individer äter bör 
komma från protein. Enligt World Health Organization (WHO) (2007) är rekommenderat 
intag av protein för friska vuxna 0,75 g per kg kroppsvikt. Vid sjukdom såväl som hos 
personer över 70 år är proteinbehovet högre. Därför är ett tillräckligt proteinintag av stor vikt, 
särskilt hos äldre patienter (Socialstyrelsen, 2011).  
 
1.2 Screening och riskfaktorer för undernäring 
 
För att åtgärda undernäring krävs att man först identifierar vilka patienter som är i riskzonen.  
I en enkätstudie utförd 2004 bland 4 349 svenska läkare, sjuksköterskor och dietister svarade 
endast 22 % att screening av nutritionsstatus sker vid inläggning på sjukhus. Hela 88 % ansåg 
dock att screening borde göras (Johansson, Larsson, Rothenberg, Stene & Unosson, 2006). Ett 
hinder för mer rutinmässig screening av riskpatienter, menar ESPEN i sina riktlinjer från 
2002, är avsaknaden av ett allmänt accepterat system och vedertagna metoder för screening 
(Kondrup, Allison, Elia, Vellas & Plauth, 2003). Enligt Socialstyrelsens författningssamling 
(2014) ska vårdgivaren fastställa rutiner för hur undernäring ska förebyggas och behandlas. 
Socialstyrelsen (2011) rekommenderar att screening genomförs inom ett dygn efter intagning. 
Ett flertal metoder för bedömning av risk används idag såsom Subjective Global Assessment 
(SGA), Mini Nutritional Assessment (MNA) och Nutritional Risk Screening (NRS 2002) 
(Socialstyrelsen 2011). Det finns ingen konsensus kring vilken screeningmetod som främst 
bör användas, men viktigt är att den metod som används är validerad för användning i den 
miljö där den tillämpas (Cederholm et al., 2015). De faktorer som bedöms inom ramen för de 
olika screeningmetoderna är bland annat ofrivillig viktförlust, kronisk sjukdom, ätsvårigheter 
samt lågt Body Mass Index (BMI) (Kondrup et al., 2003). 
 
Således finns rekommendationer rörande screeningrutiner, identifiering och omhändertagande 
av undernärda patienter från såväl svenska som internationella organ (Socialstyrelsen, 2011; 
Kondrup et al., 2003), men också diskrepans mellan policy och praktik (Mowe, Bosaeus, 
Rasmussen, Kondrup, Unosson & Irtun, 2006). Det har föreslagits att även risk för 
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undernäring blir en diagnos i International Classification of Diseases (ICD1)-manualen likväl 
som i Diagnosrelaterade grupper (DRG2) -systemet. Detta för att synliggöra de kostnader som 
rutinmässig screening för undernäring medför. Även de kostnader som är förenade med att 
minska risken för utvecklande av undernäring hos de patienter som identifieras löpa risk för 
undernäring, men som ännu inte är undernärda (Cederholm et al., 2015). I längden medför 
behandling av de patienter som inte uppfyller kriterierna för diagnosen undernäring dock ett 
mer effektivt användande av resurser. 
 
1.3 Ett nytt måltidssystem på studiesjukhuset och metoder för att mäta matintag 
 
Den aktuella studien genomfördes på uppdrag av ett sjukhus i Mellansverige, som själva 
kontaktade Institutionen för Kostvetenskap med ämnesförslag till en studentuppsats. 
Sjukhuset står inför att förändra sitt måltidssystem och önskade en kartläggning av hur det 
aktuella matintaget såg ut bland patienterna. Köken och matsalarna på avdelningarna ska 
byggas om för att likna en cafémiljö och maten kommer att serveras av en måltidsvärd istället 
för av vårdpersonalen (se bilaga 2). Det nya måltidsystemet är inspirerat av Oslo 
Universitetssjukhus Ullevål som har infört ett måltidssystem kallat “1-2-3 servér”. Tanken är 
att varje avdelning ska ha ett kök med en caféliknande glasmonter som patienter kan välja mat 
från, se Figur 1. I en informationsvideo om Ullevåls måltidssystem (Idépoliklinikken, 2011) 
förklaras systemet som nedkylda enportionsrätter på porslinstallrikar som värms upp och 
serveras då patienten önskar. I en tidigare studie genomförd på ett sjukhus i Belgien ökade 
patienternas matintag med ett måltidssystem som var mer flexibelt avseende val av mat, 
portionsstorlek och temperatur på maten (Goeminne, De Wit, Burtin, & Valcke, 2012).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Bilder från presentationen av det nya måltidssystemet på det aktuella sjukhuset för studien. 
                                                
1 Den internationella sjukdomsklassifikationen ICD är en klassifikation med diagnoskoder för 
att gruppera sjukdomar och dödsorsaker för att kunna göra översiktliga statistiska 
sammanställningar och analyser. 
2 DRG är ett system för att dela in patienter i likartade grupper (patientklassificeringssystem) 
och används för verksamhetsbeskrivning i sjukvården. 
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Litteraturen ger exempel på ett flertal olika metoder för att mäta matintag, bland annat vägd 
eller skriftlig kostregistrering, 24-timmars recall eller biologiska markörer som till exempel 
dubbelmärkt vatten (DBW) (Abrahamsson, 2013). Vid genomförande av en studie i 
sjukhusmiljö är det viktigt att den kostundersökningsmetod som väljs har så lite påverkan som 
möjligt på både patienter och personal. Detta för att inte försvåra det praktiska genomförandet 
av studien samt tillförlitligheten av resultaten.  
   
1.4 Måltidsmiljö och FAMM 
 
Det är många yttre faktorer som påverkar patienters matintag vid måltid. Adekvat 
nutritionsstatus uppnås inte enbart genom att erbjuda vällagad och näringsrik mat. Den mat 
som serveras måste också ätas upp för att göra nytta, och en stimulerande måltidsmiljö kan 
öka chanserna för detta. Ett av flera verktyg som kan användas för att analysera och förbättra 
måltidsmiljön är FAMM. FAMM är en teoretisk modell utvecklad vid Restaurang- och 
Hotellhögskolan vid Örebro universitet för analys av kommersiella måltidsupplevelser. 
Modellen är inspirerad av Guide Michelin’s system för betygssättning av restauranger och 
möjliggör analys och utvärdering av måltiden utifrån fem faktorer: Rummet, Mötet, 
Produkten, Stämningen och Styrsystemet (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 
2006). Allt fler verksamheter inom offentlig sektor använder sig av FAMM då de planerar sin 
måltidsverksamhet (Magnusson Sporre, Jonsson & Pipping Ekström, 2013). Patientnöjdheten 
och energiintaget hos patienter på sjukhus påverkas av typen av måltidssystem. Till exempel 
har energiintaget setts öka då patienter har möjlighet att påverka måltidens innehåll och 
tidpunkt även nära inpå måltiden (Mahoney, Zulli & Walton, 2009). Faktorer som påverkar 
acceptans av mat är, utöver matens sensoriska egenskaper, individuella förväntningar och 
måltidsmiljö samt -plats (Edwards, Meiselman, Edwards & Lesher, 2003). Mot bakgrund av 
detta planerar sjukhuset i den föreliggande studien att stimulera till ett ökat energiintag hos 
patienterna genom ett mer flexibelt måltidssystem som utvecklats med hjälp av FAMM. 
 
1.5 Problemformulering 
 
Trots att ett flertal studier bekräftar problemet med förekomsten av undernäring, samt har 
identifierat faktorer som ökar energiintaget genom en förbättrad måltidssituation, har 
förekomsten av undernäring inte minskat (Goeminne et al., 2012; Cederholm, 2006). Då 
studier har funnit att intaget av mat är lågt på sjukhus är det intressant att kartlägga vilka 
måltider som äts upp. Detta för att identifiera eventuella mönster och öka kunskapen om 
vilken typ av måltider som bidrar mest till det faktiska energi- och näringsintaget. Detta har 
bland annat af Geijerstam (2012) tittat på i en studie. Hon undersökte om det fanns någon 
skillnad i hur mycket patienterna åt upp från en allmän sjukhuskost (A-kost) och en energi- 
och proteinrik kost (E-kost), samt vilka komponenter på tallriken som åts upp. 
Måltidskomponenterna delades in i 4 kategorier: Kött/fisk/kyckling/ägg, potatis/ris/pasta, 
grönsaker samt tillbehör. Resultatet visade ingen skillnad mellan de olika kosttyperna men en 
stor skillnad i vilka komponenter som åts upp. Köttgruppen och tillbehörsgruppen åts upp i 
större grad än de övriga två. Hon fann även att konsistensen på maten påverkade intaget från 
måltiden.  
 
Enligt Socialstyrelsens skrift “Näring för god vård och omsorg” är det viktigt att sprida ut 
energiintaget över dygnet för att lättare kunna täcka energi- och näringsbehovet, framförallt 
då aptiten är nedsatt. Myndigheten rekommenderar att 50 % av patienternas energibehov täcks 
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av lunch och middag samt resterande 50 % av frukost, mellanmål och kvällsmål 
(Socialstyrelsen, 2011). Se förslag på måltidsfördelning i tabell 1.    
 
Tabell 1. Socialstyrelsens förslag på fördelning av måltider över dygnet. Förslaget innefattar antal 
måltider per dag, tidpunkt för måltid samt energifördelning över dygnet. Beräknat på ett energibehov 
om 1810-2200 kcal. 
 

Måltid Tider Energifördelning i 
procent av behov 

Energimängd i kcal 

Frukost 7-8.30 15-20 320-430 
Mellanmål 9:30-10:30 10-15 210-230 
Lunch 11-13 20-25 430-540 
Mellanmål 14-15 10-15 210-230 
Middag 17-18:30 20-25 430-540 
Kvällsmål 20-21 10-15 210-230 
  
På det aktuella sjukhuset lagas lunch och middag centralt i sjukhusets produktionskök, och 
övriga måltider köps in och förbereds av respektive avdelning. I tabell 2 visas den 
organisatoriska uppdelningen av ansvaret för kosten, samt måltidsordningen på de aktuella 
avdelningarna. Fortsättningsvis kommer lunch och middag att benämnas som köksmat och 
övriga måltider, det vill säga frukost, mellanmål samt kvällsmål, kommer att benämnas som 
avdelningsmat. Dessa två måltidsgrupper organiseras av två olika aktörer och respektive 
grupp bör bidra med 50 % vardera av energibehovet. 
 
Tabell 2. Organisatorisk uppdelning av ansvaret för måltiderna på de aktuella avdelningarna.  
 

Måltid Ansvarig aktör 
Frukost     Avdelning 
Mellanmål Avdelning 
Lunch Kök 
Mellanmål Avdelning 
Middag Kök 
Kvällsmål Avdelning 
 
2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien var att kartlägga i vilken grad inneliggande patienter på två 
vårdavdelningar i Mellansverige täckte sitt energi- och proteinbehov via sjukhusmaten. 
Sjukhusmaten kom från två olika håll, avdelningen; avdelningsmat och produktionssköket; 
köksmat. I syftet ingick att undersöka hur fördelningen av intagen energi och protein såg ut 
mellan avdelningsmat och köksmat.  
 
Frågeställningar: 
Hur ser energiintaget relaterat till energibehovet ut? 
Hur ser proteinintaget relaterat till proteinbehovet ut? 
Hur ser fördelningen av energiintaget ut mellan de två måltidsgrupperna?  
Hur ser fördelningen av proteinintaget ut mellan de två måltidsgrupperna?  
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3. Material och Metod 
 
3.1 Avdelningarna 
 
Efter inledande möten med det uppdragsgivande sjukhuset gavs tillgång till två 
vårdavdelningar på vilka studien sedan genomfördes. Avdelningarna var en akut geriatrisk 
avdelning respektive en allmänmedicinavdelning och valdes ut av kostansvarig personal på 
sjukhuset. Båda avdelningarna har brickservering av lunch och middag. Måltiderna tillagas 
enligt Cook Chill metoden vilket innebär att maten tillagas för att sedan snabbt kylas ner, 
portionsdukas på bricka och sedan värmas upp precis före servering (Livsmedelsverket, 
2015). De olika typer av koster som serverades under observationsdagarna var A-kost, E-kost, 
konsistensanpassade koster för patienter med tugg- och sväljsvårigheter såsom timbalkost och 
flytande kost, samt en kost anpassad för patienter med tarmbesvär. Den geriatriska 
avdelningen har 16 vårdplatser och den allmänmedicinska avdelningen har 23 vårdplatser. 
Patienternas diagnoser och åldrar varierade.  
 
Båda avdelningarna har dietister anställda i varierande sysselsättningsgrad. Wikman (2013) 
menar att bristande egen kunskap om patienternas kost och näringsbehov ses som ett problem 
av vårdpersonalen. Dietistkompetens är ett sätt att ge möjlighet till ökad kunskap hos övrig 
personal, samtidigt som det enskilda ansvaret för patientkosten får en tydligare fördelning 
(Walton, 2012). Rutinerna kring måltiderna på de olika avdelningarna var i huvudsak lika; 
frukost, lunch, mellanmål på eftermiddagen, middag och kvällsmål erbjöds och serverades 
patienterna dagligen. Näringsdrycker och andra kosttillägg användes i liten utsträckning. 
Enligt vårdpersonalen tillät inte arbetsbelastningen med övriga vårduppgifter att de också 
serverade mellanmål på förmiddagen på ett rutinmässigt sätt. Dessutom tog frukosten i regel 
ca en timme att servera samtliga patienter och många patienter sov fortfarande då frukosten 
började serveras, vilket ytterligare försvårade för personalen att hinna med servering av ett 
mellanmål på förmiddagen (personlig kommunikation, 2015). Den av Socialstyrelsen 
rekommenderade energifördelningen är en rekommendation som det aktuella sjukhuset ämnar 
följa och således förväntas lunch och middag möta 50 % av patienternas energibehov. 
Resterande 50 % av energin beräknas komma från frukost, mellanmål och kvällsmål som 
köps in och förbereds på respektive avdelning. 
  
3.2 Datainsamling 
 
Potentiella deltagare till studien tillfrågades om deltagande av författarna på plats på 
avdelningarna. Information om deltagarnas ålder, vikt och längd inhämtades från 
vårdpersonalen på avdelningarna genom att de direkt delgav författarna information från 
patientjournalerna. Personnummer och namn inhämtades ej vilket gör antalet enskilda 
individer i materialet okänt. Samtliga inkluderade heldagsintag behandlades som enskilda 
observationer trots att en och samma individs intag från olika dagar kan ha registrerats, om 
personen var inlagd flera dagar i sträck. De 47 heldagsintag som inkluderades representerar 
således inte 47 olika individers intag under en och samma dag. Fördelen med detta är att 
deltagarnas identiteter inte varit kända för författarna under någon del av arbetet med studien. 
Detta ökar tryggheten för studiedeltagarna då risken för att känslig information sprids utanför 
det sammanhang som studien utgör minskas.  
 
Datainsamlingen genomfördes under tre dagar i november 2015 då författarna befann sig på 
varsin av de två avdelningarna. Samtliga studiedagar var vardagar. Alla dagens måltider, dvs. 
frukost, lunch, middag, mellanmål och kvällsmål registrerades mellan klockan 07:00 och 
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21:00 då författarna befann sig i köket och registrerade all mat som lämnade och kom tillbaka 
till köket. Således registrerades inte det eventuella intag som skedde på natten. Enligt 
vårdpersonalen var det ytterst ovanligt att mat intogs nattetid (personlig kommunikation, 
2015). Maten som serverades till varje patient fotograferades före och efter varje måltid på ett 
standardiserat sätt. Med det menas att kameran hölls 40 cm ovanför brickan och fotografiet 
togs på ett sådant sätt att brickan täckte hela bilden. Se figur 2 för exempel. Fotografering 
ansågs vara en lämplig metod för detta arbete då det tillät författarna att göra en gemensam 
bedömning av uppäten mängd först efter att all data samlats in.   
På den ena avdelningen var köket en del av dagrummet och de patienter som inte valde att äta 
på rummet serverades sina måltider här. I de fall en studiedeltagare valde att äta frukost eller 
mellanmål i dagrummet gjordes en skriftlig kostregistrering av den ena författaren istället för 
fotografering. Frukost och mellanmål serverades här likt en buffé vilket gjorde att patienterna 
hade möjlighet att hämta mat och dryck i flera omgångar. 
  
3.3 Uppskattning av behov och intag av energi- och protein 
 
För beräkning av studiedeltagarnas energibehov användes Socialstyrelsen vägledning Näring 
för god vård och omsorg (2011). Där rekommenderas att energibehovet beräknas som 30 kcal 
per kilo kroppsvikt och dag för uppegående patienter med begränsad fysisk aktivitet. Tillägg 
med 10 % görs för äldre, magra patienter (över 70 år och BMI ≤22) och patienter i åldrarna 18 
till 30 år. Avdrag med 10 % görs för normalviktiga patienter över 70 år. Vid övervikt (BMI > 
25) har den kroppsvikt som motsvarar BMI 25 använts, med tillägg av 25 % av den 
överskjutande vikten. 
 
För beräkning av proteinbehov användes 1 gram per kilo kroppsvikt (g/kg) för personer ≤69 
år. Rekommenderat proteinintag för sjuka under 70 år är 1-1,5 g/kg (Socialstyrelsen, 2011). 
För personer ≥70 år beräknades proteinbehovet vara 1,2 g/kg. Optimalt proteinintag för sjuka 
äldre är omdebatterat men har föreslagits vara 1,2 -1,5 g/ kg i flera studier (Nordiska 
ministerrådet, 2014; Deutz et al., 2014; Pedersen & Cederholm, 2014).  
 
Näringsvärden för lunch och middag beräknades av produktionsköket med hjälp av 
datorprogrammet AIVO version 1.15.0.0 och sammanställdes i listor uppdelade efter 
måltidens olika komponenter, se bilaga 3. Dessa användes vid uppskattning av köksmatens 
energi- och proteininnehåll. Vid beräkning av energiinnehållet i livsmedel från 
avdelningsmaten användes de näringsvärden som angavs på förpackningarna och data från 
Dietist Net. Dietist Net använder sig av svenska livsmedelsverkets livsmedelsdatabas 
(Livsmedelsverket, 2015). För mängduppskattning användes fotografier och skriftliga 
kostregistreringar. Brickor och tallrikar märktes upp med salsnummer för att minska risken att 
förväxla olika patienters intag. I de fall de inte kunde märkas upp, till exempel då 
vårdpersonal hann gå iväg med brickor till salarna utan att de märkts upp, gjordes en kost- 
och vätskeregistrering av författarna.  
 
I de fall då dryck inte fanns med på den fotograferade brickan från lunch och middag eller då 
ingen information inhämtats om intagen dryck användes en framräknad standard baserad på 
de vanligast förekommande måltidsdryckerna. Det rörde sig om ett tiotal fall. Standarden 
beräknades som medelvärde för 1,5 dl dryck bestående av antingen mjölk med fetthalt 3-%, 
lättöl, vatten eller måltidsdryck. Energiinnehållet var 46 kcal och proteininnehållet 1,5 g.  
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3.4 Visuell uppskattning av uppäten portion mat 
 
Den visuella uppskattningen av uppäten mängd för respektive måltidskomponent 
genomfördes gemensamt av båda författarna med undantag för de måltider som intogs i köket 
på den ena avdelningen då måltiderna inte fotograferades. Dessa måltider utgjorde en liten del 
av det totala antalet. I de fallen gjordes en direkt uppskattning av den ena författaren och 
dokumenterades. I majoriteten av fallen gjordes alltså en uppskattning av andel uppäten mat 
med hjälp av en femgradig skala enligt 0 %, 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % för samtliga 
måltidskomponenter, till exempel potatis, gryta och efterrätt. Med måltidskomponent menas 
då de sammanställda näringsberäkningarna från produktionsköket per portion var uppdelade 
på flera delar. Se exempel i figur 2 och bilaga 3 där komponenterna består av ägg, pytt i 
panna, rödbetssallad och efterrätt. För avdelningsmaten gjordes uppdelningen på motsvarande 
sätt. Exempel på mellanmål som erbjöds var rulltårtebakelser, snittar av formbröd med 
skagenröra och “kökets drink”; en slags smoothie med högt energiinnehåll. Att visuellt 
uppskatta mängd uppäten mat är en vedertagen metod för kostregistrering, och har gjorts 
enligt en femgradig skala även i tidigare studier (Agarwal, Ferguson, Banks, Bauer, Capra & 
Isenring, 2012; Munk, Beck, Holst, Rosenbom, Rasmussen & Nielsen, 2014; Bjornsdottir, 
Oskarsdottir, Thordardottir, Ramel, Thorsdottir & Gunnarsdottir, 2013).  

 
Figur 2. Exempel på digital fotoregistrering före- och efter måltid, från aktuell studie. 
 
3.5 Inklusionskriterier 
 
Av de patienter som vid tillfället för datainsamlingen var inskrivna på avdelningarna 
exkluderades de som fastade, ordinerats total parenteral nutrition, enteral nutrition under 
dagtid samt patienter med proteinreducerad kost. Under arbetets gång exkluderades även de 
patienter som skulle skrivas ut under dagen, de som tackade nej till deltagande eller vars 
samtycke inte gick att inhämta på grund av till exempel demenssjukdom. Även då tillräckligt 
många deltagare inkluderats för dagen (ca 10 stycken per avdelning) för att det skulle vara 
praktiskt hanterbart för författarna. Endast patienter över 18 år inkluderades. 
  
Patienter med stödnutrition under dagen exkluderades då bolusmatning via sond möjligen ger 
högre mättnadskänsla. Detta för att bolusmatning mer liknar det naturliga sättet att inta föda 
per os (Stratton, 2001). Kontinuerlig tillförsel under lång tid, till exempel under natten, tycks 
ha mindre påverkan på aptiten än bolusmatning. Mot bakgrund av detta fattades beslutet att 
inkludera patienter med nattlig parenteral eller enteral stödnutrition. Stratton och Elia (1999) 
har funnit att energibehovet tillgodoses eller överskrids när intag per os uppmuntras ad 
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libitum i kombination med artificiell stödnutrition. Den mängd energi och protein som den 
nattliga stödnutritionen bidrog med inkluderades inte i uppskattningen av energi- och 
proteinintag hos studiedeltagarna. Detta därför att syftet var att kartlägga i vilken grad 
köksmaten och avdelningsmaten täckte energi- och proteinbehovet. 
  
3.7 Etiska överväganden 
 
De fyra forskningsetiska grundprinciperna: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har beaktats i den här studien (Vetenskapsrådet, 
1990; Bryman & Nilsson, 2011). 
  
Informationskravet: 
De tillfrågade patienterna fick information av författarna om att en studie i syfte att utveckla 
och förbättra sjukhusmaten pågick på avdelningen. Information gavs om att deltagande 
innebar att den mat som serverades dem under dagen fotograferades före och efter måltid 
samt att avidentifierade uppgifter om deras längd, ålder och vikt inhämtades.  
  
Samtyckeskravet: 
Tillstånd inhämtades först från vårdenhetscheferna på de aktuella avdelningarna. Detta gällde 
tillstånd att ta del av information från journalerna samt att tillfråga patienterna om deltagande. 
Samtliga tillfrågade deltagare fick information både muntligt och skriftligt (se bilaga 4). Då 
deltagandet i studien inte innebar några aktiva insatser från patienterna så bedömdes ett 
muntligt samtycke vara tillräckligt. Samtliga tillfrågade fick information om att deltagande 
var frivilligt och att de när som helst kunde välja att avsluta medverkan utan att uppge varför. 
Vidare informerades de tillfrågade om att varken deltagande eller nekande till deltagande 
skulle påverka den vård de fick på avdelningen. 
  
Konfidentialitetskravet: 
Försöksdeltagarna fick information om att längd, vikt och ålder skulle inhämtas för att 
möjliggöra beräkning av individuellt energibehov och att materialet som samlades in inte 
skulle innebära att någon enskild individ identifierades. 
  
Nyttjandekravet: 
Studiens syfte var att kartlägga de inkluderade patienternas intag av sjukhusmat. Detta för att 
senare utvärdera det nya måltidssystemets effekt på intaget. Det insamlade materialet har 
endast använts för detta syfte. Studien kommer inte innebära någon skada för 
försöksdeltagarna.    
 
3.8 Data och statistisk bearbetning 
 
All data från måltidsobservationerna sammanställdes i Microsoft Excel 2008, version 12.3.6. 
Den inmatade informationen kontrollerades två gånger för att minska risken för felinmatning. 
Statistiska beräkningar gjordes i programmet IBM SPSS, version 21. Ett icke parametriskt 
test, Wilcoxon Signed Rank Test, valdes för att analysera om skillnad fanns mellan de olika 
måltidsgrupperna. Detta test användes då det insamlade materialet inte var normalfördelat.  
Resultatet presenteras med hjälp av medianvärden vilket är ett lämpligt centralmått då 
variabler som inte är normalfördelade presenteras. Signifikansnivån 5 % valdes. 
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3.9 Litteratursökning 
 
Litteratursökningen gjordes under oktober till och med december 2015. De databaser som 
användes var Scopus, DiVA och PubMed. De sökord som användes, var för sig eller i 
kombination med varandra, var: Food intake, hospitalized, observation, catering system, 
malnutrition, energy intake, protein intake, elderly, energy requirements, prevalence, FAMM, 
parenteral nutrition, appetite, och oral intake. De studier som utifrån abstract bedömdes vara 
relevanta lästes i sin helhet. De studier som exkluderades var de skrivna på andra språk än 
svenska och engelska samt de studier som inte gick att hämta i fulltext. 
 
4. Resultat 
 
4. 1 Inkluderat material: ålder, kön, BMI 
 
Totalt påbörjades 73 observationer och vid datainsamlingens slut kvarstod 47 
heldagsobservationer. Av dessa var 29 stycken (62 %) från kvinnor och 18 stycken (38 %) 
från män. Deltagarna var i åldrarna 19-97 år, se åldersfördelning i figur 3. Medianåldern var 
80 år. Externt bortfall förekom i 3 fall i form av att tillfrågade patienter tackade nej till 
deltagande, skrevs ut från avdelningen eller avled under observationsperioden. Internt bortfall 
förekom i 23 fall och berodde på att matbrickor förväxlades eller tappades bort.  
 

 
 
Figur 3. Åldersfördelning bland de 47 observationerna i studien. 
 
Vid beräkning av medianålder uteslöts två deltagare då uppgifter om ålder saknades för dessa. 
Studiedeltagarnas medianvikt var 69,5 kg och medianen för BMI var 25,7. Av 47 
observationer var 8 av underviktiga patienter (BMI<22), 16 av överviktiga patienter 
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(BMI>25) och 14 av obesa patienter (BMI>30). Vid analys med hjälp av spridningsdiagram 
syntes inget samband mellan BMI och i vilken grad energiintaget täckte energibehovet.  
 
  



 

 12 

4.2 Totalt energiintag 
 
Medianvärdet för uppfyllande av energibehov var 86 %. Lägsta uppfyllande av energibehov 
var 18 % och det högsta var 154 %. Medianintaget av energi var 1648 kcal per dag. Av de 47 
observationerna täckte 32 stycken > 75 % av sitt energibehov och 15 stycken observationer 
täckte < 75 % av sitt energibehov, se figur 4 och figur 5.  
 
 
 

 
 
 
Figur 4. Uppfyllt energiintag för de 47 observationerna av frukost, lunch, mellanmål, middag och 
kvällsmål. 
 

 
 
Figur 5. Energiintag i procent (%) av behov för de 47 observationerna av frukost, mellanmål, lunch, 
middag och kvällsmål. Andel under respektive över 75 % av sitt behov.  
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4.3 Totalt proteinintag 
 
För proteinintaget var medianen 61 % av proteinbehovet. Det lägsta beräknade proteinintaget 
var 8 % av behovet och det högsta 151 %. Se figur 6 för spridning av studiedeltagarnas 
proteinintag. Medianintaget av protein var 57 gram per dag.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Figur 6. Uppfyllt proteinintag för de 47 observationerna av frukost, lunch, mellanmål, middag och 
kvällsmål. 
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4.4 Fördelning av energiintag mellan måltidsgrupper 
 
Skillnaden i energiintag från de olika måltidsgrupperna var statistiskt signifikant (p<0,001). 
Medianvärdet för uppfyllande av energibehov var 48 % för köksmaten och 32 % för 
avdelningsmaten, se figur 7 och tabell 3. Lägst grad av uppfyllande från köksmaten var 8 % 
och det högsta värdet 94 %. Motsvarande värden från avdelningsmaten var 0 % respektive 72 
%. 
  
Tabell 3. Mål för fördelning av energiintag mellan köksmat och avdelningsmat samt i vilken grad 
målet nås. 
 

 Mål i procent av 
dagsbehov 

Resultat i procent av 
dagsbehov, 
medianvärden 

Resultat i procent av 
mål 

Köksmat 50 48 96 
Avdelningsmat 50 32 64 
 
 
 
 

 
 
 Figur 7. Fördelning av energiintag mellan köksmaten och avdelningsmaten. 
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4.5 Fördelning av proteinintag mellan måltidsgrupper 
 
Skillnaden i uppfyllande av proteinbehov från de olika måltidsgrupperna var statistiskt 
signifikant (p<0,001). Medianvärdet för köksmaten var 41 % och 23 % för avdelningsmaten, 
se figur 8. Lägsta mätta värde för köksmaten var 7 % och det högsta 102 %. Motsvarande 
värden från avdelningsmaten var 0 % respektive 58 %. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 8. Fördelning av proteinintag mellan köksmaten och avdelningsmaten. 
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5. Diskussion 
 
Studiens resultat visar att energiintaget hos de inkluderade patienterna inte täcker deras 
uppskattade energibehov, medianen för uppfyllande av energibehov var 86 %. Energiintaget 
är ojämnt fördelat mellan de två måltidsgrupperna och skillnaden är statistiskt signifikant. 
Medianvärdet för köksmatens bidrag till energibehovet var 48 % och avdelningsmatens 32 %. 
Proteintaget är även det för lågt, medianvärdet för uppfyllande av proteinbehov var 61 %. 
Medianvärdet för proteinintag relaterat till behov från köksmaten var 39 % och från 
avdelningsmaten 23 %.  
 
5.1 Resultatdiskussion 
 
I 68 % av observationerna uppfylldes 75 % eller mer av energibehovet. Då patienter 
tillgodoser >75 % av sitt energibehov råder viktstabilitet, vilket är en förutsättning för att 
motverka undernäring (Kondrup, 2001). I 6 observationer av 47 (13 %) nåddes 100 % eller 
mer av det dagliga proteinbehovet. Trots att energibehovet uppnåddes i ett fåtal observationer 
är resultatet ändå tillfredsställande då intaget i fler än hälften av observationerna täckte >75 % 
av energibehovet. Det bör också hållas i åtanke att variationen från dag till dag är stor vad 
gäller matintag. Kanske särskilt på sjukhus där sjukdomstillståndet och dess påverkan på 
måendet varierar under vårdtiden och beroende på vilken behandling som ges. Därför hade 
det varit positivt att genomföra observationerna under flera dagar. Detta hade kunnat minska 
risken för att just de dagar som nu observerats var exempel på dagar där dagsintaget var 
ovanligt högt. 
 
Socialstyrelsens rekommendation om att ca 50 % av energiinnehållet bör komma från lunch 
och middag är enbart just en rekommendation och således ingenting som tvunget måste följas. 
För sjuka individer med nedsatt aptit kan det däremot vara gynnsamt med fler måltider under 
dagen, då det inte kräver att en lika stor mängd mat äts vid varje måltid för att energibehovet 
ska tillgodoses. I en studie av Hedman, Nydahl & Faxén-Irving (2015) åt deltagarna upp i 
genomsnitt 60 % av sin portion vid lunch och middag. Betydelsen av att äta upp portionen vid 
huvudmålen blir mindre om energiintaget hålls uppe med regelbundna mellanmål.  
 
Den köksmat som åts upp bidrog med nära 50 % av energibehovet (medianvärde 48 %), vilket 
är i linje med rekommendationen (Socialstyrelsen, 2011). Detsamma gäller inte för 
avdelningsmaten som bidrog med mindre än 50 % av energibehovet (medianvärde 32 %). På 
de aktuella avdelningarna serverades endast ett mellanmål, på eftermiddagen, per dag. Enligt 
personalen är en av anledningarna att det är svårt att få tid till att servera mellanmål på ett 
rutinmässigt sätt även på förmiddagen, på grund av den höga arbetsbelastningen med det 
övriga vårdarbetet (Personlig kommunikation, 2015). I rekommendationen från 
Socialstyrelsen föreslås mellanmål serveras två gånger om dagen och då bidra med 10-15 % 
vardera av den totala energin. Om enbart ett mellanmål serveras krävs således att det bidrar 
med mer energi såväl som protein för att denna grupp av måltider lättare ska kunna täcka 50 
% av energibehovet. De rätter som erbjöds till frukost och mellanmål hade också generellt ett 
lågt proteininnehåll. Proteinberikning av dessa rätter kan därför vara ett sätt att öka 
proteininnehållet i avdelningsmaten, även efter implementering av det planerade 
måltidssystemet. I en studie av Munk et al., genomförd bland inneliggande patienter, ökade 
proteinintaget då patienterna erbjöds ett nytt måltidssystem. Interventionsgruppen fick ta del 
av ett “á la carte- system” bestående av små plockrätter. Detta har likheter med hur det nya 
måltidssystemet på studiesjukhuset planeras att se ut. Rätterna var berikade med proteinpulver 
för att innehålla minst 6 gram protein per rätt (Munk et al., 2014). Då majoriteten av 
deltagarna i den här studien var äldre än 70 år har de ett förhöjt proteinbehov, vilket kan göra 
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det svårare att uppnå ett adekvat intag. Proteinberikning kan alltså vara ett sätt att höja 
proteinintaget hos patienterna inom ramen för det nya måltidssystemet. Ett annat sätt att öka 
proteininnehållet i avdelningsmaten är att utöka utbudet av proteinrika livsmedel till frukost 
och mellanmål. Näringsdrycker och andra kosttillägg användes sparsamt på båda 
avdelningarna. Dessa kan vara bra att erbjuda som komplement till maten även då proteinrika 
eller proteinberikade livsmedel serveras. I en studie av Leistra et al. (2011) fann man att 
majoriteten av de patienter som täckte sitt proteinbehov även täckte sitt energibehov. Det kan 
därför vara lämpligt att se över utbudet och intaget av just proteinrika livsmedel. 
 
En annan tänkbar förklaring till att avdelningsmaten bidrog med mindre energi än köksmaten 
kan vara att de äldre patienterna inte har för vana att äta mellanmål och därför tackade nej när 
det erbjöds. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att måltiderna från köket mättade så 
pass att det inte fanns matlust eller aptit till mellanmål. 
  
Enligt O’Doherty Jensen kan måltidens status kopplas till dess innehåll av animaliska, och 
därmed proteinrika, komponenter och frukost samt mellanmål har därför lägre status än 
dagens varma måltider (O’Doherty Jensen, 2012). Att de livsmedel som serverades från 
avdelningsmaten generellt var lägre i proteininnehåll speglar möjligen denna preferens för 
proteinrika livsmedel till främst lunch och middag. Bland den mat som serverades var det få 
proteinberikade livsmedel men flera energiberikade livsmedel såsom energirika drycker. Det 
kan vara en bidragande faktor till att mer än hälften av patienterna i studien tillgodosåg > 75 
% av sitt energibehov, men färre sitt proteinbehov.   
 
Sammantaget indikerar resultatet av denna studie att energibehovet inte uppnås till fullo hos 
de inkluderade patienterna. Detta är i linje med andra studier i sjukhusmiljö som funnit att 
energiintaget generellt är för lågt (Hiesmayr et al., 2009; Agarwal et al., 2013; Bokhorst-de 
van der Schueren, Langius, Weijs, & Roosemalen, 2012). Målet med sjukhusets planerade 
måltidssystem är bland annat att öka energiintaget. I detta finns möjlighet att ta särskild 
hänsyn till proteininnehållet i maten; utbudet av livsmedel med naturligt högt proteininnehåll 
kan utökas samtidigt som proteinlåga livsmedel kan berikas. Vidare bör fler mellanmål 
erbjudas under dagen, något som det nya måltidssystemet kan ge ökade möjligheter till då 
mellanmålen inte kommer att serveras av vårdpersonalen.  
 
5.2 Metoddiskussion 
 
Metoden att fotografera matbrickor före och efter avslutad måltid är en vedertagen metod för 
kostregistrering (Af Geijerstam, 2012; Martin, Newton, Anton, Allen, Alfonso, Han & 
Williamson, 2007). En nackdel med metoden är att uppskattningen av uppäten mängd blir 
mindre exakt. Enligt Ferro-Luzzi (2002) är den mest exakta metoden för kostregistrering 
vägning av maten före och efter måltid. Det är dock en metod som kräver mer resurser i form 
av både materiel och tid, och valdes därför bort i denna studie till förmån för metoden att 
visuellt uppskatta hur mycket som ätits upp. Att fotografera går snabbare än att väga och tillät 
författarna att samla in data utan att ta för mycket av vårdpersonalens tid i anspråk. En 
alternativ metod hade kunnat vara att direkt i köken uppskatta uppäten mängd mat med hjälp 
av en portionsguide. Det hade dock krävt att författarna kalibrerades mot varandra för att 
bedömningen enligt portionsguiden skulle bli likartad, vilket hade krävt resurser i form av tid. 
Ytterligare en alternativ metod för uppskattning av uppäten mängd mat hade varit att använda 
mat- och vätskelistor ifyllda av vårdpersonalen. Det hade adderat ytterligare osäkerhet till 
resultatets reliabilitet då listor ifyllda av någon annan än författarna själva per definition är en 
andrahandskälla. 
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I studier där metoden att visuellt uppskatta hur mycket mat som ätits upp validerats mot vägd 
kostregistrering har resultaten visat hög validitet (Bjornsdottir et al., 2013; Williamson et al., 
2003). Även Enberg & Jelec-Dozo beskriver i sin kandidatuppsats (2012) att metoderna 
överensstämde då de jämförde digital fotografering med assisterad vägning samt manuell 
kost- och vätskeregistrering. Dock är beräkning av energi- och näringsintag aldrig helt exakt, 
oavsett val av metod och hur noggrant kostregistreringen genomförs. Näringsinnehållet i olika 
livsmedel varierar beroende på faktorer som säsong och tillagningsmetod. I vilken grad 
näringsämnen absorberas från mag- tarmkanalen varierar också mellan individer och påverkas 
av bland annat sjukdomstillstånd (Mahan et al., 2012).  
 
Uppskattning av mängd uppäten mat genomfördes gemensamt i efterhand för att säkerställa 
att mängderna inte bedömdes olika. I de fall författarna var oeniga diskuterades fotografierna 
tills enighet nåddes. Ett fåtal måltider uppskattades dock endast av den ena författaren. Detta 
för att fotografering inte var lämplig i de fall där deltagarna valde att äta frukost eller 
mellanmål i dagrummet från en buffé. Ingen fotografering gjordes i dessa fall då de hade 
kunnat påverka måltidssituationen negativt. Med det sagt är det dock en potentiell felkälla 
som bör beaktas. 
 
I den aktuella studien inkluderades inte den mat som patienterna erhöll från till exempel 
anhöriga. Det har beräknats att en majoritet av patienter på sjukhus, ca 75 %, endast äter den 
mat som sjukhuset erbjuder (Mahoney et al., 2009). Mot bakgrund av detta antogs att mat från 
externa källor utgjorde en liten del av det totala intaget. Inom ramen för denna studie var det 
heller inte praktiskt möjligt att dokumentera annan mat än sjukhusmaten. Detta då författarna 
inte kunde befinna sig på plats i samtliga patientsalar samtidigt. Energi- och proteinintaget 
från nattlig stödnutrition ingick inte heller i beräkningarna av patienternas intag. Det faktiska 
energi- och proteinintaget kan därmed vara större än vad som redovisas här. Syftet med 
studien var dock inte att studera det totala intaget utan att kartlägga hur stor del av 
patienternas behov som tillgodosågs av den köksmat respektive avdelningsmat som 
serverades. Trots att Stratton och Elia (1999) har funnit att nattlig stödnutrition har liten 
påverkan på aptit och övrigt energiintag kan stödnutrition hos studiedeltagare ändå ha 
påverkat intaget av den mat som serverades. Intaget kan ha blivit konsekvent lägre för dessa 
individer, även med variation från dag till dag. 
 
Resultatet säger ingenting om varför den serverade maten inte åts upp eller vilken mat som 
har erbjudits patienterna men nekats eller orsaker till att den nekats. För exempel på hur man 
kan öka matintaget hos inneliggande patienter hänvisas till annan forskning med andra 
metodval, till exempel Mahoney et al. (2009) som undersökt hur olika måltidssystem på 
sjukhus påverkar patientnöjdhet, faktiskt energiintag, kostnadseffektivitet och matsvinn. En 
slutsats som dras är att alla fyra faktorer kan förbättras med ett mer personcentrerat 
måltidssystem där patienten själv får välja tid för måltid. Edwards et al. (2003) genomförde en 
studie där samma mat, lagad av samma livsmedel, serverades i olika miljöer och därefter 
betygsattes av konsumenterna. En slutsats härifrån blev att miljön i vilken en måltid intas har 
stor påverkan på hur väl maten tas emot av konsumenten. Måltider i institutionella miljöer 
uppskattas i lägre grad än måltider i kommersiella miljöer (Edwards et al., 2003). Med 
vetskap om detta är det intressant att FAMM har använts vid utvecklande av studiesjukhusets 
nya måltidssystem, då FAMM inte tar hänsyn till om måltidsmiljön är kommersiell eller 
institutionell utan utgår från samma faktorer oavsett vilken måltidssituation som analyseras. 
 
Felkällor vid datainsamlingen är att den mat och de brickor som inte märkts upp kan ha 
förväxlats. Metoden att fotografera maten innan och efter att den serverats patienten gör också 
att eventuellt spill i patientsalen felaktigt kan ha registrerats som uppätet. Vid beräkning av 
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energiinnehåll med hjälp av Dietist Net är det också en felkälla att beräkning då gjorts utifrån 
det livsmedel som författarna ansåg var likvärdigt det som faktiskt serverats. 
Näringsberäkningarna av dessa livsmedel kan alltså vara mindre tillförlitliga än de 
beräkningar som gjordes utifrån informationen från produktionsköket. De fall då den 
framräknade dryckesstandarden användes kan ha bidragit till att mer eller mindre energi och 
protein registrerades än vad som faktiskt konsumerades. Standarden användes i de fall val av 
måltidsdryck var okänt, och om detta okända val då var vatten innebär användande av 
standarden ett överskattat intag i de fallen. Den mänskliga faktorn vid inmatning av längd och 
vikt i Excel är också en potentiell felkälla. Att någon hämtade mat till en studiedeltagare då 
författarna tillfälligt lämnade köken är också möjligt och kan ha påverkat resultaten om 
patienterna egentligen serverades, och åt, mer av sjukhusmaten än vad som registrerats. 
 
Av de påbörjade observationerna föll 36 % bort. En klar majoritet av bortfallet var internt och 
berodde främst på att brickor förväxlades och kom bort eller att matintaget av andra 
anledningar inte kunde registreras på ett korrekt sätt. Detta bör beaktas vid tolkningen av 
resultaten, som kan visa både ett falskt högt respektive lågt intag med tanke på det omfattande 
bortfallet. 
 
Sjukhusets planerade måltidssystem kommer innebära förändring av både måltidsutbud och 
valmöjligheter vad gäller tid för måltid. Vid utvärdering av det nya systemets effekter kan det 
därför vara intressant att mäta matintaget igen på liknande sätt som gjorts i den här studien.  

5.2.1 Urval och inklusionskriterier 
 
Val av vilka vårdavdelningar som skulle inkluderas gjordes på förhand av sjukhuspersonal 
utefter vilka avdelningar det var lämpligt att genomföra en studie på. Urvalet kan alltså inte 
ses som slumpmässigt. Medelåldern på försöksdeltagarna är hög (80 år) och könsfördelningen 
är ojämn med en majoritet av kvinnor. En förklaring skulle kunna vara att äldre individer 
oftare är sjuka och behöver vård, och därför är överrepresenterade på sjukhus. Då kvinnor i 
regel lever längre skulle detta även kunna vara en förklaring till den större andelen kvinnor 
(Statistiska centralbyrån, 2015). Då stickprovet är relativt litet och medianåldern hög gjordes 
ingen analys av huruvida ålder kan ha påverkat resultatet. Inte heller kön analyserades då det 
var färre män än kvinnor inkluderade i studien. Om stickprovet varit större hade det varit 
intressant att undersöka om det fanns något samband mellan ålder och intag, samt kön och 
intag. 

5.2.2 Beräkning av behov 
 
Vid uppskattning av energibehov användes ett allmänt vedertaget sätt att uppskatta behov för 
patienter på sjukhus utifrån BMI och ålder. Särskild hänsyn till individuell aktivitetsnivå togs 
inte utan alla patienter antogs vara uppegående, men med begränsad fysisk aktivitet. Detta för 
att många patienter var uppe och åt sina måltider i dagrummen på sjukhuset, eller sågs vandra 
i korridorerna. Det uppskattade behovet har heller inte justerats för specifika 
sjukdomstillstånd såsom frakturer, feber, kronisk lungsjukdom eller andra tillstånd som 
innebär ett ökat behov eller kraftigt nedsatt förmåga att äta per os. Detta då tillgång inte fanns 
till den typen av uppgifter. Att beräkna och redovisa intag och behov på individnivå ansågs ge 
en tydligare bild av hur variationen ser ut, än att räkna på ett genomsnittligt behov respektive 
intag. Dock är det en felkälla att hänsyn inte tagits till individuella sjukdomstillstånd och 
aktivitetsnivåer. 
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Alla patienter som inte förväntas kunna nå sitt energibehov per os ska få särskild 
nutritionsbehandling, men om screening inte utförs finns en risk att dessa personer inte fångas 
upp. Screening utfördes inte rutinmässigt på de aktuella avdelningarna, vilket medför en 
möjlighet att vissa av studiedeltagarna var i behov av särskilt nutritionsstöd och egentligen 
inte skulle inkluderats i studien.  
 
Justering för övervikt gjordes från BMI 25 även för äldre patienter över 70 år trots att något 
standardkriterium för klassificering av övervikt hos äldre saknas. Då någon annan vedertagen 
gräns för klassificering av övervikt än den som gäller för övriga populationen inte finns, 
valdes BMI 25. Det saknas konsensus i frågan om vad som bör anses vara ett optimalt BMI-
spann för äldre, och gränserna för vad som anges som normalvikt varierar mellan källor: Ett 
förslag är BMI 22-29 (Socialstyrelsen, 2011; Vårdguiden, 2014). I en studie av Westergren, 
Lindholm, Axelsson & Ulander (2008) anges övervikt som BMI≥27 hos individer 70 år och 
äldre. Wannamethee, Shaper, Whincup & Walker (2004) har undersökt förekomsten av 
sjukdom och dödlighet hos äldre vid olika BMI. Deras slutsats är att förekomsten av 
kardiovaskulära riskfaktorer och sjukdomar, funktionshinder och läkemedelsanvändning, 
ökade signifikant med ökande grad av övervikt (BMI >25) och fetma (BMI>30). En studie av 
Ghaem Maralani, Tai, Wong, Tai, Li, Wang och Mitchell (2014) undersökte sambandet 
mellan död i överviktsrelaterade sjukdomar och BMI. Resultaten visade att den riskökning 
som sågs för personer upp till 70 år, inte var närvarande för personer äldre än 70 år (Ghaem 
Maralani et al., 2014). 

5.2.3 Statistikdiskussion 
 
Det icke parametriska test som valdes för den statistiska analysen, Wilcoxon Signed Rank 
Test, har lägre styrka än parametriska dito. Det faktum att de grupper som jämförts inte är 
oberoende och att antalet enskilda individer i materialet är okänt bör också beaktas vid 
tolkningen av resultaten. Det som analyserats är 47 olika heldagsintag av energi och protein, 
inte 47 olika individers heldagsintag. 47 observationer är också ett litet antal och ett större 
samt slumpmässigt urval hade bidragit till att öka resultatens reliabilitet. Signifikansnivån 5 % 
valdes då risken att felaktigt förkasta nollhypotesen (att de inte finns någon skillnad i intag 
mellan de olika måltidsgrupperna) inte medför några allvarliga konsekvenser.  
 
7. Uppsatsens resultat i relation till dietistprofessionen 
 
Då resultatet av denna studie tolkat i relation till andra studier på området indikerar att 
patienter inte alltid täcker sitt energi- och proteinbehov via sjukhusmaten, finns ett värde i att 
resonera kring möjliga åtgärder. Dietister har en viktig roll inom detta område då de kan bidra 
med den kunskap om dietetik och näringslära som behövs för att sjukhusmåltiden ska kunna 
integreras i den övriga vården. Detta bekräftar bland annat Walton (2012) i sin studie där 
dietistens roll för individers nutritionsstatus studerats. Wikman (2013) skriver att frågor från 
vårdpersonalen om till exempel vilka näringsdrycker som passar en given patient kan ses som 
ett tecken på att det finns ett behov av tillgänglig dietistkompetens. Närvaro av dietist kan 
förbättra den ibland otydliga ansvarsfördelningen gällande patienternas nutrition, samtidigt 
som möjlighet till kortare utbildningar inom kostområdet ges. Då undernäring inom vård och 
omsorg ännu är ett faktum är all ny kunskap inom området värdefull för att utveckla 
sjukhusmåltiderna. Dietister och kostansvarig personal har nytta av att samarbeta kring 
utveckling av måltidssystem då dietister arbetar nära patienten och kostansvarig personal med 
organisationen kring maten och förberedelser innan maten når patienten. Interprofessionellt 
samarbete genom hela organisationen krävs för att måltidens status som en del av 
sjukhusvården ska kunna höjas. 
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9. Slutsats 
 
Resultatet av denna studie indikerar att patienterna på de studerade vårdavdelningarna inte 
täckte sitt energi- och proteinbehov via sjukhusmaten, men att mer än 50 % av de analyserade 
energiintagen utgjorde 75 % eller mer av respektive energibehov. Detta kan anses 
tillfredsställande i relation till vad andra studier av inneliggande patienters energiintag har 
funnit, samtidigt som åtgärder för att öka intaget kan ha positiva effekter. Studiens syfte var 
att kartlägga i vilken grad patienternas energi- och proteinbehov tillgodosågs av sjukhusmaten 
och då mat från externa källor som till exempel anhöriga inte inkluderats kan det totala intaget 
av energi och protein vara högre än vad resultatet indikerar. Tänkbara åtgärder för att öka 
intaget är att utöka utbudet av mat med högt proteininnehåll på sjukhuset samt servera fler 
mellanmål. Val av måltidsystem kan påverka intaget av mat om det påverkar flexibiliteten 
avseende måltiden, vilket det planerade måltidssystemet är tänkt att göra. 
 
Resultaten bör tolkas och generaliseras med försiktighet då urvalet inte är oberoende och 
slumpmässigt. Tolkat i relation till övriga studier på området kan resultatet från denna studie 
ändå indikera att problemet med lågt intag hos inneliggande patienter är komplext och flera 
olika faktorer i både själva maten och i miljön kan påverka hur mycket patienter äter. 
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Bilaga 4: Följebrev till studiedeltagare. 
 
Hej, 
 
Vi är två studenter vid Uppsala Universitet som gör en studie om sjukhusmåltider. Syftet med 
studien är att förbättra och utveckla sjukhusmåltiderna för patienter på Nyköpings Lasarett. 
 
Vi kommer att studera  och fotografera den mat som serveras patienter på denna avdelning. 
Studien riktar sig till samtliga patienter på avdelningen som inte fastar eller har annan 
nutritionsvård. Vi kommer att samla in data gällande längd, vikt och ålder. Materialet 
behandlas konfidentiellt och ingen enskild person kan identifieras av utomstående.  
 
Vi som genomför studien arbetar under sekretess och kommer inte att föra några uppgifter 
vidare utanför sjukhuset. Resultatet kommer att redovisas i en kandidatuppsats som du, om du 
vill, kan ta del av via Uppsala Universitet. Deltagande i studien är helt frivillig och man har 
när som helst rätt att avbryta sitt deltagande utan att ange skäl till varför. Deltagandet kommer 
inte heller att påverka den behandling du får på sjukhuset. 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
kajsa.olander.8542@student.uu.se, (telefonnummer) 
haddy.gibba.9037@student.uu.se, (telefonnummer) 
 

 

 


