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Uppdrag dietist   
 
Förvaltningens resursperson i mat, måltider och nutrition 
Specialistkunskaper och resursperson i kvalitetsledningsfrågor: 

 
• Framtagande av kvalitetsmål i avtal gällande mat, måltider och nutrition 
• Framtagande av förvaltningens riktlinjer och rutiner gällande mat, måltider och 

nutrition 
• Följer upp och utvärderar avtal  med lokala matdistributörer för ordinärt boende 

varje år enligt rutin – se bifogad bilaga 1! 
• Följa upp och utvärdera nattfaste-timmar vid särskilda boenden en gång per år 
• Hantera åsiktshantering och kvalitetsbrister gentemot måltider för äldre 
• Följer upp och utvärderar egenkontroller som rör mat, måltider och nutrition 

 

Kompetensutveckling och handledning för omsorgspersonal och 
sjuksköterskor  
Specialistkunskaper och resursperson i det basala nutritionsomhändertagandet:  

Överenskommelsen med Region Hallands definition på basalt nutritionsomhändertagande 
är: 

• Systematiskt riskbedöma för malnutrition. 
• Bedöma behov och intag av energi (kcal) och protein 
• Ordinera och förskriva kosttillägg utifrån ett bassortiment  
• Anpassa maten utifrån allergier, överkänslighet eller behov av 

konsistensanpassning 
• Se över måltidsfördelning, nattfasta och måltidsmiljö. 

 
 
Dietist ska stötta verksamheterna att följa nutritionsöverenskommelsen genom: 

• Kompetensutveckling, utbildning och information inom området mat, måltider 
och nutrition för personal och kostombud vid särskilda boenden och 
gruppbostäder LSS 

• Kompetensutveckling, utbildning och information för hemtjänstpersonal samt 
nattpersonal i särskilt boende. 
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Bilaga 1. Rutin för uppföljning och utvärdering av avtal med lokala 
matdistributörer för ordinärt boende  

Syfte med uppföljning och utvärdering:  

- Bedöma och analysera om de upphandlade företagen följer avtal avseende näring- och 
energiinnehåll, fördelning av energigivande ämnen samt om märkningen på matlådan 
är tydlig avseende innehållsförteckning, datummärkning och förvaring och tillagning 

- Bedöma och analysera om veckomatsedlarna har ett varierat utbud samt att 
matsedeln varje vecka innehåller minst 14 rätter att välja emellan 

Mål:  

- Att de upphandlade företagen ska ha korrekta näringsberäkningar som stämmer 
överens med verklighetens analysresultat för enskilda portioner, när det gäller 
fördelningen av energigivande näringsämnen, energiinnehåll och mängd protein 

- Att energiinnehåll och fördelning av energigivande näringsämnen i företagens 
näringsberäkningar av veckomatsedlar ska stämma med kraven i avtalet 

- Att märkningen på matlådan är tydlig och korret avseende innehållsförteckning samt 
information om hur maten ska förvaras och tillagas 

- Att matlådan är märkt med tydlig datummärkning 
- Att det tydligt framgår av information på matlådan om rätten innehåller nötter, 

mandel, jordnötter, sojaprotein och sesamfrön 
 

Innehåll i uppföljning: 

- Näringsanalys av normalkost för äldre och timbalkost 
- Jämförelse av analysresultat med företagens näringsberäkningar för samma rätt 
- Jämförelse av näringsberäknad veckomatsedel med krav i avtalet 
- Kontroll av märkning och tillagningsanvisningar 
- Sammanställning av rapport 

 

Tillvägagångssätt:  

Beroende på vad avtalsutvecklaren, enhetschef för uppdragsavdelningen och dietist kommer 
fram till ska följas upp, så kan tillvägagångssättet vara olika. 

Vid uppföljning av näringsinnehåll, så är tillvägagångssättet enligt följande:  

- Dietist beställer två portioner från lokal matdistributör: en normalkost och en 
timbalkost 
 
 



 
- Dietist tar kontakt med upphandlat företag som utför näringsvärdesanalys av mat och 

be att få kylväska, kylklampar och följesedel skickad för leverans av matportionerna 
(information om upphandlat företag ska finnas i kommunens avtalskatalog) 

- Portionerna skickas med kommunens transport av prover från kommunens Miljö- 
och hälsoskyddskontor på Drottninggatan 17, på tisdagar klockan 10:00 – 12:00  

- När resultatet av näringsanalysen är färdig, skickas analysen till 
kontaktperson/dietist 

- Dietist jämför analysvärdena med upphandlat företags och sammanställer en rapport 
- Rapporten skall lämnas över till avtalsupphandlare och den lokala matdistributören 

 

Protokoll för sammanställning 
 

Typ av kost: 
Rättens namn: 
Vikt/portion: 
 
Fördelning av 
energigivande 
näringsämnen  

Enligt 
analysresultat 

Enligt egen 
näringsberäkning 

Kolhydrat (E%)   
Protein (E%)   
Fett (E%)   
Kcal/100 g   
Kcal/portion   

 

Typ av kost: 
Rättens namn: 
Vikt/portion: 
 
Fördelning av 
energigivande 
näringsämnen 

Enligt 
analysresultat 

Enligt egen 
näringsberäkning 

Kolhydrat (E%)   
Protein (E%)   
Fett (E%)   
Kcal/100 g   
Kcal/portion   

 

 



 
 

Jämförelse näringsberäknad veckomatsedel med krav i avtalet 
Genomsnitt fördelning 
av energigivande 
näringsämnen 

Enligt näringsberäknad 
veckomatsedel 

Krav i avtal 

Kolhydrat (E%)   
Protein (E%)   
Fett (E%)   
Kcal/portion   
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