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Kirurgdietisterna i Västerås arbetar mot: 

• Kirurgklinikens mottagning och 
avdelningar samt överviktsenheten 

• ÖNH  
• Kärlkirurgen 
• Kvinnokliniken  
• Onkologen  
• Ortopeden  
• Urologen  



Arbetsuppgifter 

• Kostbehandling, individuellt och i grupp 
• Förskrivning av kosttillägg, sondnäring och 

tillbehör 
• Möten, team, ronder 
• Nutritionsgrupper 
• Föreläsningar, interna och externa 
• Utarbeta patientmaterial, instruktioner mm. 
• Handledning av dietiststudenter 



Varför åtgärda malnutrition? Undernäring vid 
sjukdom kan: 

 
• Förlänga vårdtiden 
• Öka risken för komplikationer 
• Försämra effekten av annan behandling 
• Öka lindandet 
• Öka dödligheten 

 



Ökat energi och proteinbehov vid sjukdom 
och dess behandling 

– Energibehov 
• 25-40 kcal/kg 

 

– Proteinbehov  
• Friska: Cirka 0,75–0,8 gram/kg kroppsvikt 

och dygn 

• Sjuka: Cirka 1,0– 1,5 gram/ kg kroppsvikt 
och dygn 

 



Nutritionsarbetet är ett teamarbete 

• Läkaren har medicinskt ansvar för utredning, 
enteral och parenteral nutrition. 

• Sjuksköterskan har omvårdnadsansvar vilket bl a 
innefattar identifiering och bedömning av ät- och 
nutritionsproblem, ordination av åtgärder och 
ansvar för nutritionsbehandlingens 
genomförande och uppföljning. 

• Dietisten ansvarar för individuellt 
nutritionsbehandling i samråd med läkare och 
sjuksköterska. 



 
 
 
 
 
 
 

Screeningfrågor 

• 1. Har du (ofrivilligt) gått ned i vikt? 

– Ja + Vet inte = Risk 

• 2. Längd och vikt ⇒ BMI  

– BMI<20 (<70 år) eller BMI<22 (>70 år) =Risk 

• 3. Kan Du äta som vanligt? 

–  Nej + Vet inte = Risk 

 
      Ätsvårigheter:  

• Aptitlöshet 

• Tugg- och sväljningsproblem 

• Motoriska funktionsnedsättningar 

• Annat: _____________________ 

 



Varför äter inte patienten? 
Rädsla Sorg 

Allergi 

Smak- lukt 

förändringar 

Diarré 

Muntorr 

Förstoppning 

Smärta 

Svamp 

Miljö 
Tycker inte 

om maten 
Attityder 

Vill inte  

vara till  

besvär 

Konsistens 

anpassning 

Kultur 

Religion 

Servering 

tallriken 

Depression 

Tandstatus 

Illamående 

Dysfagi 

Aptit 



Tre frågor om kost att ta upp oavsett risk för 
undernäring 

Fråga Feedback 

1. Använder du lättprodukter 
eller standardprodukter? 
(mjölk/fil/grädde/ost/créme 
fraiche mm) 

Uppmuntra patienten att  i första 
hand välja helfeta 
mejeriprodukter 

2. Vad dricker du till maten och 
mellan måltiderna? 

Uppmuntra patienten att framför 
allt välja dryck som ger energi, t 
ex mjölk, juice, saft, läsk, 
lingondricka, lättöl mm. 

3. Hur många måltider inkl 
mellanmål äter du per dag? 

Uppmuntra patienten till att äta 
ofta. Tre huvudmål och två till tre 
mellanmål är en bra målsättning.  



Mellanmålen är lika viktiga som huvudmålen! 



Energi- och proteinrika mellanmål - söta eller 
salta 

• Bär eller konserverad frukt med vispgrädde/glass 

• Turkisk yoghurt eller fruktyoghurt med hög fetthalt 

• Risifrutti 

• Smörgås med dubbla pålägg,  t ex skinka och ost 

• Ägghalvor med kaviar/majonäs 

• Drickbuljong med grädde och salta kex 

• Oliver, chips, nötter 



Uppföljning av insatta åtgärder 

• Vikt 

• Matintag, har patienten ökat antalet måltider, 
bytt till standardprodukter etc. 

• Lab prover efter individuell bedömning, t ex 
albumin 

 

Vid viktnedgång  
eller när maten inte räcker till 

• Kontakta dietist 



Nutritionsåtgärder-Dietist 

• Bedömning av nutritionsstatus (vikthistoria, 
kostanamnes, ätsvårigheter mm) 

• Uppskattning/beräkning av energi- och näringsbehov 

• Individuella kostråd 
- Förslag på berikning 
- Ökad måltidsfrekvens 
- Ordination och förskrivning av kosttillägg 
- Konsistensanpassning vid behov 

• Regelbunden uppföljning av vikt (1-2 ggr/v) 

• Dokumentation i patientjournal  

• Uppföljning 

 



Uppföljning 

• Vikt 

• Mat, vätskeintag och kosttillägg per os, enteralt 
och parenteralt 

• Energi- och proteinintag i relation till energi- och 
proteinbehov 

• Lab prover efter individuell bedömning, t ex 
albumin 



Näringstillskott 

• Näringsdrycker bör ordineras när den vanliga maten inte 
täcker behovet av energi och näring 

 

• Näringstillskott med högt proteininnehåll som tillägg till 
den vanliga maten till personer med risk för näringsbrist 
eller efter kirurgi 

 

• När inte näringsdrycker täcker/beräknas täcka patientens 
energibehov i mer än en vecka ska artificiell nutrition 
övervägas 

• enteral (sondmat) och/eller  

• parenteral nutrition (näringsdropp) 



Djungel! 



Näringsdrycker 

• Kompletta – mjölkiga drycker 
• Kan användas som enda näringskälla (ca 6-8 st/dag!) 

• Energirika, energi- och proteinrika 

• Sjukdomsspecifika 

 

• Icke kompletta – extra tillskott 
• Klara (saftliknande) näringsdrycker 

• Nutrical 

• Berikningspulver-proteinpulver 

• Calogen 3x30 ml, fettemulsion 

 



= 

3 ägg + 1,5 potatis 

300 kcal, 20 g protein 



          Agera nu! 

 
 

”Vi väntar och ser…” 


