
1 
 

 

 

 

 

Kosthandbok för hemtjänsten 

Varbergs kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenttyp: 
Rutiner och arbetssätt 

Sida 1 av 13 
  

Giltligt f.r.o.m:  
2014-12-15 

Version: 
Uppdaterad 2016-08-03 

Befattning: 
Leg. dietist 

Upprättad av: 
Anna Melin Andersen 



2 
 

Innehåll 
Kosthandbok för hemtjänsten ..................................................................................................... 3 

Måltiden, bemötande och miljö runt matbordet ......................................................................... 4 

Illamående .............................................................................................................................. 5 

Muntorrhet .............................................................................................................................. 5 

Förstoppning ........................................................................................................................... 5 

Frukost, lunch, middag och mellanmål ...................................................................................... 5 

Förslag på frukostar ................................................................................................................ 5 

Mellanmålsförslag .................................................................................................................. 6 

Hemmagjorda energidrinkar/shots ......................................................................................... 7 

Lunch och middagsförslag ..................................................................................................... 8 

Nattfasta ..................................................................................................................................... 9 

Mat vid tugg- och sväljsvårigheter/specialkost .......................................................................... 9 

Konsistensanpassad mat ......................................................................................................... 9 

Näringsdryck/kosttillägg och sondnäring ................................................................................... 9 

Näringsdrycker ....................................................................................................................... 9 

Kosttillägg ............................................................................................................................ 10 

Sondnäring ........................................................................................................................... 10 

Förtjockningsmedel för rätt konsistens ................................................................................ 10 

Förtjockning med potatismjöl .............................................................................................. 10 

Tips på mellanmål i geléform ............................................................................................... 12 

Demens och kost ...................................................................................................................... 12 

Inköpslista/tips för underviktiga äldre i eget boende ............................................................... 13 

 

  



3 
 

Kosthandbok för hemtjänsten  
Denna handbok i kost är till för dig som arbetar med omsorgen i ordinärt boende. Syftet med 

handboken är att den ska utgöra ett stöd i det dagliga arbetet där det finns beviljat hjälp med 

servering av frukost, mellanmål, lunch och middag (måltidsordning och innehåll) samt vilka 

specialkoster och konsistenser ordinerade av ansvarig kommunsjuksköterska.   

Specialkoster kan beställas från Eventrestaurangen, Varbergs kommun alternativt från 
Serviceförvaltningens närliggande storkök (Östergården eller Södertull).  
 
Sjuksköterska lämnar kostintyget till omsorgspersonalen som skickar till rätt kök eller 
matdistributör. Sjuksköterskan dokumenterar i journalen.  
 
Följande kan beställas för matdistribution till kunder i ordinärt boende via 
Eventrestaurangen, Väröbacka Gästgiveri och Monarkrestaurangen: 
 
 

 A-kost (allmän kost för sjuka) 

 E-kost (energi- & proteinrik kost) 

 Delad kost/grov paté 

 Timbal kost  

 Laktosfri kost 

 Laktovegetarisk och vegankost - ordination behövs inte för denna typ av kost  
 
Följande kan beställas via serviceförvaltningens storkök: 

 

 E-kost (energi- & proteinrik kost) 

 Timbalkost  

 Gelé kost 

 Flytande kost 

 Proteinreducerad kost 

 Fettreducerad kost 

 Glutenfri kost 

 Laktosfri kost 

 Allergikost t.ex. sojaproteinfri-, komjölkproteinfri- och äggfri kost  

 Laktovegetarisk kost och vegankost – ordination behövs inte för denna typ av kost. 
 

Syftet med denna handbok i kost är att förebygga uppkomst av undervikt och 

undernäring i god tid och innan det uppstår komplikationer som exempelvis 

fall, malnutrition och trycksår hos den äldre.  
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Måltiden, bemötande och miljö runt matbordet 
Måltidsmiljön har stor betydelse för aptiten och tillsammans med maten som serveras kan 

det vara avgörande om en person vill äta eller inte. Den fysiska miljön är viktig med ett bra 

ljus över matbordet, ett trevligt dukat bord och att kunna få äta i lugn och ro utan stress och 

störande ljud. Personalens rutiner och rådande stämning runt omkring måltiden är enligt 

forskning mycket avgörande för aptit och glädje vid matbordet för de äldre. 

Det är viktigt att kunna påverka hur och var man äter, när man äter och med vem man äter 

sina måltider med. Matens kvalitet är viktig liksom möjlighet till variation, att få välja 

portionsstorlek, dryck och tillbehör och att få veta vad som serveras. En individuellt anpassad 

utrustning (bestick, glas, tallrik, underlägg mm) är viktig för att brukaren ska kunna äta så 

självständigt som möjligt. Måltidsmiljön påverkar upplevelsen av måltiden och kan också ge 

effekter på energiintag, vikt, och välbefinnande. 

Det är viktigt att kunden har en bra sittställning under måltiden och ska sitta i en stol. Andra 

åtgärder som kan underlätta ätandet är att ha en kudde i svanken, en viss framåtlutning av 

bålen och att sitta nära bordet så att armarna kan få stöd. Fötterna bör helst vara i golvet eller 

på en fotpall. Om kunden måste äta i sängen bör sittställningen vara så upprätt som möjlig. 

Prova att lägga en liten kudde bakom huvudet för att få en lätt framåtböjd huvudposition. En 

kudde under knäna gör att patienten inte lika lätt hasar ned, och det gör det bekvämare att 

sitta. Personer sittandes i rullstol bör ha båda fötterna på golvet för att öka sin stabilitet. Be 

att få en utredning av sittställning hos en arbetsterapeut (om sittställningen inte är 

tillfredsställande) för att inte orsaka fall i sittandet. 

Om bålbalansen är nedsatt kan man öka stabiliteten med ett rullstolsbord eller bålstöd. 

Kontakta sjukgymnast för att till exempel träna patientens bålstabilitet eller sittbalans. 

Sättet man erbjuder en måltid på varierar från person till person. Kanske har man inte tid att 

göra det där ”lilla extra” endera dagen men nästa dag har man tid. Hur kan man då tänka, 

bete sig när man har ett hembesök? 

 

För bästa möjliga måltidsmiljö: 

• Presentera maten på ett trevligt sätt 

• Ge ett vänligt bemötande 

• Duka vackert 

• Duka efter behov till exempel av kontraster 

• Lägg upp maten fint på tallrik 

• Se över lämplig belysning 

• Undvik hög ljudnivå 

• Se över stressmoment såsom diskmaskin, telefon 

• Säkerställ en god sittställning 

• Se över behov av måltidsstöd (äthjälpmedel, matningshjälp) 

 

Vad kan påverka aptiten? Jo, bland annat illamående, muntorrhet och/eller förstoppning. 
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Illamående 

Söt och kall mat i små portioner kan lindra illamående t ex en skorpa och ett glas kall 

saft/nyponsoppa. Det är viktigt att läkare och övrig vårdpersonal förklarar både för kunden 

och också deras anhöriga att kroppen i livets slutskede har en begränsad förmåga att 

metabolisera näring och att tillförsel av fett och proteiner kan leda till illamående eller andra 

obehag.  

Muntorrhet 

God nutrition förutsätter en god oral hälsa. Det går att påverka orala problemen med relativt 

enkla medel, till exempel med en förbättrad munhygien och åtgärder mot muntorrhet. Smörj 

munhålan med matolja och förslagsvis majsolja som inte ger speciellt mycket smak. 

Karameller stimulerar salivproduktionen. 

Förstoppning 

Förstoppning kan bero på att man har en minskad fysisk aktivitet, ett lågt fiberintag, ett lågt 

vätskeintag och/eller ett minskat matintag. Ytterligare anledning kan vara att man under 

lång tid använt laxermedel, är deprimerad, stressad eller äter många läkemedel. Många 

läkemedel har förstoppning som bieffekt. Börja först med att ta ställning till orsaken till 

problemen. Se först och främst över vätskeintaget. Fibrer drar nämligen till sig vatten. Är 

personens kostintag fiberfattigt, kan man se över kosten genom att förslagsvis servera: 

katrinplommon, russin, mjuka päron eller avokado. Även olja kan vara lösande att tillsätta i 

exempelvis gröten. Stoppande mat kan vara mjölkprodukter, banan, pasta, blåbär och thé. 

Frukost, lunch, middag och mellanmål 
Måltidernas fördelning över dagen har betydelse för den undernärda vårdtagarens möjlighet 

att tillgodose sitt behov av energi och näring. Flera mellanmål under dagen är ett måste för 

att täcka behovet av energi- och näring när det finns risk för undervikt. Man bör använda 

”energiförstärkta mellanmål” och ibland också näringsdrycker och kosttillägg som 

sjuksköterska eller dietist ordinerat.  

Mat ska erbjudas vid minst sex tillfällen under dygnet, fördelat på tre måltider och tre 

mellanmål. Gärna något litet att äta/dricka om kunden vaknar nattetid (se nattfasta sid 9). 

Det anses vara viktigt för att öka energi- och näringsintaget, framför allt om patientens aptit 

är nedsatt.  

Rekommenderad måltidsordning och fördelning av energi: 

Måltid Klockslag Energi (%) Energi (kcal) 
Frukost 07.00-08.30 15-20 320-430 
Mellanmål* 09.30-10.30 10-15 210-320 
Lunch 11.00–13.00 20-25 430-540 
Mellanmål* 14.00–15.00 10-15 210-320 
Middag 17.00–21.00 20-25 430-540 
Kvällsmål 20.00–21.00 10-20 210-430 

 

Tips: Fråga om kunden vill ha ett glas nyponsoppa/saft på sängbordet innan ni går för 
kvällen. Bra tips för att inte nattfastan ska bli alltför lång. 

Förslag på frukostar 

Bästa dryck till frukosten är mjölk, juice eller nyponsoppa/proviva för att öka 

energiinnehållet ytterligare. Kaffe eller te serveras gärna med grädde eller fet mjölk samt 

socker. 
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Smörgås 

2 smörgåsar med margarin och pålägg 

1 glas mjölk 

1 litet glas apelsinjuice 

Kaffe eller te 

 

Använd vanligt smör eller margarin på brödet istället för lättmargarin. Bred gärna på lite 

extra på smörgåsarna. Ett fetare smörgåspålägg som t ex gräddost, korv eller leverpastej är 

bra val. Om du väljer ett magert pålägg till exempel rent köttpålägg, tag gärna på en klick 

mimosasallad, rödbetssallad, legymsallad eller liknande. 

Gröt 

1 portion gröt med ett par msk äppelmos 

1 glas mjölk 

1 smörgås med margarin och pålägg 

1 litet glas nyponsoppa 

Kaffe eller te 

 

Koka gärna gröt på mjölk i stället för vatten och blanda i en klick smör, margarin eller olja i 

gröten. Servera gröten med gräddmjölk och sylt, fruktmos eller socker. 

Fil och yoghurt 

1 portion filmjölk med sylt och frukostflingor 

1 smörgås med margarin och pålägg 

1 litet glas juice 

Kaffe eller te 

 

Om kunden inte orkar äta en så stor frukost spara en av smörgåsarna till eftermiddagsmålet. 

Välj standardprodukter med minst 1,5-3 % fett, istället för lättvarianter. Blanda eventuellt i 

lite gräddfil och servera sylt, fruktmos eller socker till de naturella varianterna. Det finns 

också många smaksatta varianter att välja på t ex frukt- eller vaniljyoghurt. 

Välling 

Det finns flera olika varianter av vuxenvällningar att välja på, till exempel Godmorgon välling 

original eller fullkorn. De är lättlagade och ger bra med näring. Blanda gärna pulvret med 

mjölk istället för vatten och tillsätt en klick flytande margarin/smör, rör om och servera. 

Mellanmålsförslag 

Enkla mellanmål som delikatessyoghurt, fruktyoghurt, kräm med gräddmjölk, ostkaka med 

sylt och grädde, risgrynsgröt med sylt, chokladpudding med vispgrädde, varm choklad med 

grädde. 

Servera gärna mellanmål enligt förslagen nedan för att komma upp i lagom rekommenderad 

energimängd. Dessa mellanmål kallas energiförstärkta och förslag ges nedan: 

Energiförstärkta mellanmål   Energi/ca kcal 
2 dl fruktkräm, 1-2 msk vispgrädde + 1 msk rapsolja  250 kcal 

2 dl vuxenvälling, 1 msk rapsolja   260 kcal 

2 dl nyponsoppa med 1 dl gräddglass    270 kcal 

1 st våffla/pannkaka, 1 msk sylt, 0,5-1 dl glass  300 kcal  

1 dl Kesella 10 %, 1-2 msk sylt, 1 msk rapsolja  300 kcal 
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1 portion ostkaka (150 gr), 1-2 msk grädde  320 kcal 

Delikatess yoghurt 7 % (150 gr), 1 msk rapsolja  325 kcal 

 

Hemmagjorda energidrinkar/shots 

Recepten kan användas och serveras som mellanmål mellan huvudmåltiderna, ges till den 

som vaknar på natten, på morgonen för att bryta nattfastan eller varför inte till medicinerna? 

Samtliga recept är beräknade för 4 portioner, och det är för dessa portionsstorlekar som 

näringsvärdet stämmer. Kan förvaras i kylen under ett dygn (24 h). 

Glass och kaffedrink, 4 portioner 

5 dl standardmjölk 

1 dl gräddglass 

1 msk strösocker 

2 msk snabbkaffepulver 

1 dl majsvälling, berikning (pulver) 

 

Näringsvärde per portion (serveras i ett dricksglas ca 2 dl) 

165 kcal 

7 g protein 

7 g fett 

18 g kolhydrater 

 

Proteinrik Vasashot, 4 portioner 

2 dl kesella 10 % 

2 dl vispgrädde 

4 äggulor 

1,5 dl torrvara blåbärssoppa 

 

Näringsvärde per portion (serveras kyld i litet shotglas, ca 1 dl) 

370 kcal 

9 g protein 

30 g fett 

17 g kolhydrater 

 

Säröbomb, ger 10 portioner 

2 dl rapsolja 

1,5 dl vaniljyoghurt 

1 msk vaniljsocker 

½-1 dl mosad frukt eller bär 

 

1 dl (100 gr) av Säröbomben ger ca 500 kcal men knappt med protein. Bör därför inte 

ersätta näringsdrycker eller puddingar då fördelningen av fett, kolhydrater och protein 

inte är komplett. Tillaga och skriv datum på kannan. Servera i ett litet glas med en liten sked 

innan du går för dagen. Säg ”här ska du få något gott så sover du gott i natt”. Iaktta på 

morgonen om shoten är uppdrucken eller inte.  
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Lunch och middagsförslag 

Ett sätt att öka energiinnehållet i potatisrätter är att steka kokt potatis. Stuvade makaroner 

med falukorv eller fiskpinnar med potatismos (se tillagningsmetoder). 

Tillsätt gärna fett, grädde, crème fraiche och äggula. Stuvning görs på samma vis men tillsätt 

ost som används till pastasåsen. 

Grönsaker kan värmas i grädde eller marineras i olja. Lägg i en klick smör när de är 

färdigkokta och vattnet är avhällt. 

Tillbehör som lingonsylt och gelé höjer smaken och energiinnehållet. Den röda sylten/gelén 

ökar dessutom uppmärksamheten hos personer med demens. 

Vid värmning av matlåda hos personer i ordinärt boende är det viktigt att tänka på att maten 

ska värmas på ett sätt så att smak och konsistens bevaras samt att maten läggs upp snyggt på 

tallrik istället för att serveras i plastlåda. Matlådan behöver ofta kompletteras med färska 

grönsaker och andra tillbehör, liksom bröd och dryck efter omsorgstagarens önskemål. 

Kött-/fågelrätter 

Färdigmat av helt kött/ köttfärs/ fågel med potatis/ris och grönsaker 

lingonsylt/gelé/inlagd gurka 

Grillad kyckling/ grillat revben, potatissallad, råkost 

Rostbiff, friterad lök/syltlök, potatissallad, råkost 

Rökt skinka/ kassler/ rökt kalkon/ rökt oxkött, 

fruktsallad/rödbetssallad/Waldorfsallad, råkost, smörgås 

Kalvsylta, inlagda rödbetor/rödbetssallad, ev. gräddfil/crème fraiche, råkost, smörgås 

Kycklingsallad med dressing, smörgås 

Paj, råkost 

Kroppkakor, lingonsylt, råkost 

Fiskrätter 

Färdigmat av fisk, potatis/potatismos och grönsaker, citron 

Laxsallad, ägghalva, råkost, smörgås 

Tonfiskröra, råkost, smörgås 

Fiskbullar med sås, potatismos, grönsaker 

Rökt fisk, citron, romsås, grönsaker, smörgås 

Gravad lax, hovmästarsås, citron, råkost, smörgås 

Ishavs- eller skaldjurssallad, ägghalva, råkost, smörgås 

Inlagd sill, ägghalva, råkost, smörgås 

Äggrätter 

Fransk omelett, champinjon-eller sparrisstuvning, grönsaker, smörgås 

Crêpes, råkost 

Gubbröra, råkost, kavring 

Soppor 

Soppa (konserv, pulver eller djupfryst), smörgås. 

Berika gärna soppan med grädde eller flytande margarin för att öka energiinnehållet. 

Måltiderna utgörs av hel- och/eller halvfabrikat som snabbt ska kunna tillagas. 

 

Servera gärna en liten dessert efter lunch/middag och med vispad grädde, 

gräddmjölk eller gräddglass till. 
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Nattfasta 
Nattfastan bör inte överstiga 10-11 timmar totalt. Ett katabolt tillstånd (nedbrytning av 

muskler) inträffar med risk att undervikt utvecklas. Man kan enkelt registrera hur många 

timmar en brukare har nattfasta. Nattfastan är tiden mellan sista måltiden för dagen och 

första nästkommande dag. 

Personer som vaknar på natten bör ha tillgång till något att äta också nattetid. Lång nattfasta 

kan orsaka orolig nattsömn. Ett litet kvällsmål behövs också till kund som har svårt att 

komma till ro inför natten, men även till den som vaknar tidigt, för att bryta nattfastan. Vid 

dessa tillfällen bör man ge något litet att äta eller dricka; som till exempel: en mugg välling, 

ett glas smoothie, nyponsoppa, yoghurt eller filmjölk, ett glas mjölk och en liten smörgås,  

1-2 kex eller skorpa tillsammans med dryck. Ett normalstort glas innehåller cirka 2- 2,5 dl.  

 

Ett enkelt recept på ”morgondrink” att bryta nattfastan med och som dessutom även 

verkar mot förstoppning. Blanda i ett glas: 

 

1 dl yoghurt 

1 msk katrinplommonpuré 

1 msk rapsolja 

 

Mat vid tugg- och sväljsvårigheter/specialkost 
Sväljningssvårigheter kan förekomma vid stroke, Parkinson, MS, ALS och andra 

neurologiska tillstånd och vid sjukdomar i matstrupen, nedsatt aptit och matleda. 

Tuggsvårigheter kan ofta ha ett samband med dålig tandhälsa hos brukaren.  

Konsistensanpassad mat 

Det finns 4 olika former för konsistensanpassning av kosten att beställa från köket: lättuggad 

kost, timbal, gelé och flytande kost. Dessa används och ska ordineras av sjuksköterska eller 

dietist vid olika ät-, tugg- och sväljproblem Vid insättande av specialkoster och vid frågor 

kring näringsdrycker, kosttillägg/fettemulsioner kring dessa sjukdomar, kontakta gärna 

ansvarig sjuksköterska eller dietist. Man kan använda s.k. förtjockningsmedel för rätt 

konsistens av juice, mjölk och saft vid sväljsvårigheter (se sid 11-12).  

Näringsdryck/kosttillägg och sondnäring  
Näringsdrycker och kosttillägg bör ordineras när den vanliga maten inte täcker behovet av 

energi och näring och skall främst ses som ett komplement till den vanliga maten.  

Näringsdrycker  

Näringsdrycker delas upp i kompletta och icke kompletta. Kompletta näringsdrycker 

(mjölkiga) innehåller alla de näringsämnen som kroppen behöver och kan i princip användas 

i stället för vanlig mat. De icke kompletta (klara) tillför också energi och näringsämnen men 

inte med en sammansättning som kan ersätta den vanliga maten. Om det inte finns några 

specifika kontraindikationer är en komplett näringsdryck med hög energi- och proteintäthet 

(≥ 2 kcal/ml) det som ska ordineras, enligt Socialstyrelsen. Om detta inte räcker eller om 

nutritionsbehandlingen behöver kompletteras kan man också ordinera klara näringsdrycker 

som används lämpligast som måltidsdryck. I första hand ska dessa ersätta annan dryck, för 
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att öka energiintaget. Ta alltid kontakt med omvårdnadsansvarig sjuksköterska för att 

diskutera vilka övriga åtgärder som eventuellt skall vidtas. 

Servera alltid näringsdrycker så som kunden önskar den. Det kan vara upphälld i ett glas, 

eller med ett sugrör i (använd ett tjockare sugrör när orken inte finns, exempelvis vid 

hjärtsvikt). Servera den kyld. Då smakar den godast.  

Kosttillägg 

Kosttillägg som exempelvis: Fresubin Shot, Calogen och Calogen extra, har en mycket hög 

energitäthet (≥4,2-5 kcal/ml) och kan användas på samma indikationer som klar en 

näringsdryck. Dessa är alltså inte kompletta i näring, innehåller mycket fett. Säröbomb 

innehåller kan användas på liknande sätt som ett billigare alternativ till dessa färdigköpta 

shots (se recept sid 7-8). Olika söta desserter som krämer och puddingar finns i 125 ml 

förpackningar och kan fås via förskrivning av dietist eller läkare. Dessa innehåller bra med 

både energi och protein. 

Sondnäring  

Sondvälling ges oftast nasalt eller via en knapp (PEG), som är ett medicinskt hjälpmedel och 

används när intag av mat och vätska via munnen inte fungerar. Det kan vara vid olika tugg- 

och sväljsvårigheter (dysfagi), obstruktion (blockering) i matstrupen, eller när det föreligger 

risk att få mat eller vätska i luftstrupen (aspiration). 

Vid behandling under en kortare tid används oftast istället en nasogastrisk sond, en sond 

som förs in genom näsan och in i magsäcken, eller som total parenteral nutrition (TPN), att 

näring tillförs som dropp genom en perifer venkateter (PVK) eller central ven kateter (CVK). 

Förtjockningsmedel för rätt konsistens 

Många gånger uppstår svårigheter med intag av tunnflytande dryck. Ett förtjockningsmedel 

kan då användas för att ändra konsistensen. Thick & Easy och Thicken Up är exempel på 

förtjockningsmedel:  

Rekommenderad dosering per dl: 
Tunnflytande  Trögflytande Krämkonsisten

s                   
Pudding 

 
Juice, mjölk, saft 
kaffe/te 

 
1 msk                                   

 
1,5 msk 

 
2 msk 

Tjockflytande     
 
Filmjölk, sås 
nyponsoppa 

 
0,5 msk 

 
1 msk 

 
1,5 msk                                                  

 

Pulvren kan blandas i både kalla och varma puréer och vätskor. Produkterna kan skilja sig 

lite åt beträffande lättlöslighet och hantering. Det tar någon minut innan blandningen 

tjocknat. 

Förtjockning med potatismjöl 

Till saft, juice, äpple dryck med mera. Låt koka upp 7 dl vatten med 2 msk potatismjöl. 

Blanda i 2-3 dl koncentrerad saft eller juice. Drycken blir klar och genomskinlig. 

Så här kan man göra geléad dryck: Till 1 liter vätska används 8 stycken gelatinblad (15 gram). 

Lägg gelatinbladen i vatten cirka 5 minuter. Krama ur. Smält de blötlagda gelatinbladen 
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direkt i den varma vätskan eller smält gelatinbladen separat och rör ned efteråt. Låt stelna i 

kyl. 

 Testa kolsyrade drycker, bubblorna fyller munhålan och ger impulser att svälja. 

 Kall mat och dryck brukar vara lättare att förtära när det går trögt att svälja 

 Att dricka med sugrör kan för många vara lättare 

 Extra sås till maten underlättar sväljandet 

 Använd naturligt tjocka drycker som nyponsoppa, blåbärssoppa, filmjölk  
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Tips på mellanmål i geléform 

1 dl Vatten 

1 msk Matfett 

0,5 msk Findus Thick & Easy™ 

 

2 skivor kantskuret mjukt bröd eller sockerkaka/vetebröd 
Hetta upp vattnet och smält ner matfettet. Vispa i Thick & Easy™. Häll över 

brödet/sockerkakan/vetebrödet. Var noga med att täcka ända ut över kanterna. Låt stå och 

dra tills skivorna är ordentligt genomdränkta. 

Demens och kost 
Personer med demenssjukdom har ofta komplexa problem i samband med måltiderna 

eftersom den dementa kan glömma att äta och dricka. Därför är det viktigt att påminna dem 

och till exempel göra genom att räcka fram ett glas med dryck och samtidigt uppmana 

brukaren att dricka.  

Musik under måltider har också visat sig öka matintaget hos personer med demenssjukdom, 

och verkar också minska uttryck för nedstämdhet och ångest så att individerna sitter kvar 

längre vid bordet. Buller och stökiga miljöer minskar däremot matintaget. En annan metod 

som man kan använda om kunder med demenssjukdom har svårt att genomföra själva 

ätandet är ”härmning”. Då sitter personal med vid bordet och äter för att vara modell och 

hjälpa till. Genom att samma vårdpersonal hjälper personen med demenssjukdom, så långt 

det är möjligt, kan man underlätta ätandet. 

Man kan stimulera ätandet hos kunder med demenssjukdom om de äter i ett litet och lugnt 

rum och känner igen dukningen från sitt tidigare familjeliv. 

För personer med demenssjukdom är det viktigt att ta bort onödiga föremål från bordet som 

kan verka distraherande. Färg och belysning har betydelse för att urskilja mat från andra 

föremål på bordet. Man bör använda en enfärgad duk eller enfärgade tabletter i stället för en 

mönstrad duk, så att bestick och tallrik syns mot underlaget. Att använda och skapa en tydlig 

kontrast mellan tallrik och mat har visats förbättra näringsintaget hos personer med 

demenssjukdom. Röd färg stimulerar ätandet hos många med demens.  

Välj porslin med röda kanter, muggar med röd kan och använd röda dukar mot 
vitt porslin exempelvis. 
 

  



13 
 

Inköpslista/tips för underviktiga äldre i eget boende 

 

 Fet mjölk (1,5-3%) och fet turkisk/grekisk yoghurt (gärna sötad), grädde, ägg, 

cremefraiche och fonder/buljongtärningar. 

 Vällingpulver, mannagryn, havregryn, nyponpulver, blåbärspulver, potatismospulver, 

potatis, ris och pasta. 

 Feta pålägg som gräddost, leverpastej och korv/salami. Majonnäs och mjukost (de 

fetaste varianterna). 

 Saft och juice som måltidsdryck (inte lågkalori eller lättsockrat) 

 Flytande margarin, rapsolja, flora eller bregott 80 %.  

 Lax eller torsk i portionsförpackning (fryst), frysta köttbullar, biffar, fiskbullar etc. 

 Risgrynsgröt på tub, ostkaka och färdiga pannkakor/plättar. 

 Marmelad, lingonsylt, jordgubbsylt eller annan sylt 

 Risifrutti, mannafrutti och chokladpudding i en-portionsförpackningar. 

 Bong köttsoppa, gulaschsoppa och ärtsoppa på tub eller burk. 

 Bananer, frysta bär och vindruvor 

 Kartonger med choklad, påsar med nötter samt torkad frukt 

 Digestivekex, skivat mjukt bröd, smörkakor och kanelbullar (kan frysas). 

 Färdigmat i portionsförpackning att värma i micro, tillsätt extra fett innan servering. 


