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Inledning
Mat är ett av livets stora glädjeämnen och en förut-

sättning för välbefinnande och livskvalitet. Alla har
rätt till en god, näringsrik och livsmedelssäker mat.
Det är viktigt att i möjligaste mån ta hänsyn till brukarens individuella behov.
Vid sjukdom kan matens sammansättning och en bra
måltidsordning ha en avgörande betydelse.

Alla brukare ska kunna känna sig trygga med att den
mat som serveras i Åmåls kommun är näringsrik och
väl sammansatt och att kommunen följer gällande
regler beträffande specialkost och livsmedelshygien.
Mat och måltider ska präglas av ett tydligt kvalitetsoch servicetänkande. Kostpolicyn i Åmåls kommun
ska utgöra grund för detta arbete.

Måltidsmodellen

En måltid är mer än maten på tallriken. För att illustrera detta har Livsmedelsverket tagit fram en modell
i form av ett pussel. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må

bra av maten och känna matglädje. I arbetet med vår
nya kostpärm har vi använt oss av måltidsmodellen.

Syfte och mål
För att förbättra individens näringssituation inom vård
och omsorg har socialstyrelsen publicerat regelverk,
SOSFS 2014:10 och kunskapsunderlag, Näring för god
vård och omsorg- en vägledning för att förebygga och
behandla undernäring, 2011. Enligt dessa föreskrifter
ska vårdgivare inom hälso-och sjukvård, socialtjänst
och verksamheter enlig LSS ha rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring.

intentioner. Vägledningen ska vara en kunskapssammanställning och ett stöd för vård och omsorgsförvaltningen i Åmåls Kommun.
Åmåls kommun har tidigare tillsammans med övriga
Dalslandskommuner arbetat fram en kostpärm i kost
och nutritionsfrågor för omvårdnadspersonal ”Ätglädje”. Vår nya vägledning ersätter tidigare kostpärm.

Syfte och mål med vägledning är att få en samlad syn
på kosten och dess betydelse för brukarens hälsa och
välbefinnande samt att leva upp till socialstyrelsens
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Ansvarsfördelning
Utgångspunkten är att den enskilde brukaren har ett eget ansvar. I de fall brukare inte kan ta ansvar för hela
eller delar av sin näringstillförsel har kommunen/externa utförare ett ansvar för att behovet tillgodoses.
Yrkesfunktioner kan delas in i tre grupper
A. Organisatorisk nivå-system nivå.
B. Gruppnivå-operationell nivå.
C. Individ nivå-individuell nivå.

Organisatorisk nivå

Gruppnivå

Kommunen
• Vård- och omsorgsnämnden är ytterst ansvarig för
vård- och omsorg inom Åmåls Kommun.
• Ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen
uppfylls i de verksamheter som nämnden bedriver.
• Ansvarar för kontroll och uppföljning av verksamhet
när den utförs av externa utförare.
• Kan delegera beslutanderätten till förvaltningschef
eller kostchef.

Biståndshandläggare
• Utreder insatser i hemmet, inom hemtjänst och i
särskilt boende.
• Har en nyckelroll när det gäller beslut om typ av
bistånd för mat och måltider.
• Ansvarar för uppföljning av insatser.

Förvaltningschef/verksamhetschef
• Har det övergripande ansvaret för vård-och omsorgsnämndens verksamhet.
Avdelningschef
• Har det övergripande ansvaret för avdelningens
verksamhet.
• Är ansvarig för planering, utveckling och uppföljning
av verksamheten.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (Mas)
• Ansvarar för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvårdsfrågor.
• Samordnar kost-och nutritionsrutiner i samarbete
med andra yrkesgrupper.
• Ansvarar för att det finns rutiner och kvalitetssystem för nutrition.
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Enhetschef
• Leder och utvecklar verksamheten i samverkan med
övrig personal och team/arbetsgrupper.
• Ansvarar för att verksamheten upprätthåller hög
säkerhet och god kvalitet.
• Har det yttersta ansvaret för att det finns bra kostoch nutritionsrutiner inom verksamheten.
• Verkställer rutiner, riktlinjer och beslut.
Kostchef
• Ansvarar för samordning, utveckling och kvalitetssäkring av kostenhet.
• Är sakkunnig i kostfrågor och medverkar vid livsmedelsupphandling.
• Ansvarar för att livsmedellagstiftningens krav i kostverksamheten uppfylls.

Individnivå
Arbetsterapeut
• Informerar och instruerar såväl individen som de
   närstående och personal om lämpliga hjälpmedel.
Sjukgymnast/fysioterapeut
• Instruerar individen om bra sittställning.
• Handleder och informerar personal om bland
   annat sittställning vid måltider.
Patientansvarig läkare
• Gör medicinska bedömningar.
• Ansvarar för nutritionsutredning och efterföljande
  behandling i samråd med sjuksköterska och vid
  behov dietist.
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska
• Ansvarar för den enskildes nutritionstillstånd.
• Utför nutritionsbedömning som grund för val av
   kost och insatser till brukaren.
• Förebygger och behandlar undernäring och vid
   behov remiterar till dietist.
• Ansvarar tillsammans med chef för att nutritions   rutinerna följs.

Personal inom vård och omsorg
• Deltar praktiskt i framtagning, tillämpning och
   vidareutveckling av rutiner och metoder.
• Är ansvarig för att följa de framtagna rutiner och
   riktlinjer som finns.
• Uppmärksammar och rapporterar negativa händel   ser/avvikelser (risk och avvikelsehantering).
Kontaktperson
• Är ansvarig för att genomföra planering tillsammans
   med brukaren av insatser inom kost och nutrition
   samt utför dokumentation i genomförandeplanen.
• Utgör länk mellan brukaren, närstående, sjuksköter
   ska, arbetsterapeut, sjukgymnast och personal inom
   vård och omsorg.
Kostombud
• Utgör en länk mellan kök, brukare, sjuksköterska i
   samarbete med enhetschef.
• Deltar i kostutbildningar och söker själv information
   inom området samt sprider kunskap och informa   tion till övrig personal.

Tandvårdspersonal/Tandhygienist
• Informerar personal inom vård och omsorg om hur
   munhygien kan utföras och med vilka hjälpmedel
   som kan underlätta ätandet.
• Genomför munhälsobedömning.
• Ger råd och anvisningar om daglig skötsel av
   tänderna
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Styrdokument och
aktuell lagstiftning
• EU-förordning
• Svensk livsmedelslagen (SFS 2006:804)
• Svensklivsmedelsförordning (SFS 2006:813)
• Livsmedelsverkets råd och föreskrifter
• EU-beslut
• Kommunallagen (1991:900)
• Hälso- och sjulvårdslagen (1982:736)
• Socialtjänstlagen (2001:453)
• Näring för god vård och omsorg – en vägledning för att förebygga och behandla undernäring,
   Socialstyrelsen 2011
• SOSFS 2014:10
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Goda och hållbara måltider
Att laga god och näringsriktig mat som brukarna
tycker om kräver bra livsmedel, kunskap och lyhördhet. Många faktorer påverkar om maten uppfattas
som god, inte minst möjligheten att få välja vad man
vill äta utifrån sina egna preferenser och behov. Även
hur måltiden presenteras och serveras kan ha stor
inverkan.
Oavsett om maten lagas från råvaror eller från heloch halvfabrikat i egna hemmet eller av kostenheten
bör livsmedlen vara av god kvalitet.  Genom att göra
medvetna val av livsmedel, källsortera avfall och
minska på matsvinn kan vi tillsammans undvika att
belasta miljön i onödan.

Säffle och Årjängs kommun. En gemensam livsmedelspolicy används som styrdokument för att säkerställa hög livsmedelskvalitet.
Målsättningen är att på sikt öka andel inköp av regionalproducerade och ekologiska livsmedel.
Kostenheten använder sig av ett webbaserat affärssystem för storkök, systemet ska underlätta och kvalitetssäkra arbetet i våra kök, kostdatasystemet stödjer
också arbetet med pris- och näringsvärdesberäknade
matsedlar. Kommunens kostpolicy och Livsmedelsverkets råd och riktlinjer om mat inom vård och omsorg
är vägledande i det arbetet.

Kostenheten i Åmåls kommun upphandlar livsmedel
tillsammans med alla Dalslands kommuner samt

7

Trivsamma och
integrerade måltider
Hur brukaren upplever måltiden påverkas inte bara
av maten på tallriken, det är helheten som skapar
stämningen och som är avgörande för hur måltiden
upplevs. Trivsamt utformade och inredda lokaler bidrar till matlust och trivsel. Med växter, skärmar och
bra belysning kan matplatsen avgränsas och kännas
lite mysigare. Även ljudmiljön påverkar måltidsupplevelsen. Det har stor betydelse att brukaren känner sig
välkommen till matplatsen och bemöts på ett trevligt
sätt av såväl personal som andra matgäster.
Det är viktigt att vara lyhörd för önskemål, ta reda på
brukaren behov och önskemål kring måltiderna. Vad
är man van att äta? Finns önskemål om sällskap eller
om att få äta i enskildhet? Är utsmyckning av rummet
inför måltiden viktigt, bör rummet vädras, belysningen ändras eller maten läggas upp på ett speciellt sätt?
Det kan även vara bra att tala med anhöriga.
Måltiden kan också ses som en resurs, den kan användas som pedagogiskt verktyg eller vara en viktig
del av vården och omsorgen. En måltid kan utgöra
paus och fokus på något trevligt, där brukaren har
möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och
meningsfullhet.
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Tradition, kultur & religion
En måltid kan vara det som knyter samman människor med olika bakgrund, bara i Sverige har vi olika
mattraditioner beroende på var i landet vi kommer
ifrån.
Vårt stora intresse för andra matkulturer har medfört
att det har kommit in många influenser från andra
kulturer i form av nya kryddor, livsmedel och maträtter. Kultur, religion och tradition sätter färg på identiteten och säger mycket om vår bakgrund. Det ska
vara en självklarhet att i den mån det är möjligt ta
hänsyn till individuella önskemål om traditionella rätter, särskilt vid högtider, eftersom det känns tryggt att
bli serverad mat som man känner igen. Det är viktigt
att ta reda på och förstå att matkulturen varierar stort
mellan olika religioner och länder. För att ta reda på
vilka traditioner och högtider är det viktigt att prata
med brukarna och deras anhöriga.
Genom att servera mat och måltider från olika kulturer ger vi en ökad möjlighet till integration och förståelse för varandras likheter och olikheter. Mötet med
andra kulturer kan också öka behovet av att stärka sin
egen kultur. Det som är god mat för den ene, kan vara
otänkbart för den andre.

Här följer tips för trevligare måltider:
Duka och dekorera maten
Porslinets färg och form är viktig för hur matgästen
upplever maten. Tallrikarna kan med fördel förvärmas. Välj enfärgad duk och tabletter och duka vackert
med servetter och blommor. Lägg upp fint i karotter
och uppläggningsfat, dekorera maten med grönsaker
och färska örter. Sätt fram tillbehör som gurka, lingonsylt och rödbetor.
Skilj på vardag och helg
Markera att det är helg. Duka med annat porslin,
vinglas, servetter, ljus och blommor.
Ha lite fest ibland och sätt guldkant på tillvaron.

Matro
Försök få lugn och ro vid måltiden, stäng av TV och
radio, telefon, bullrande diskmaskiner och fläktar.
Spela eventuellt lugn bakgrundsmusik.
Måltiden måste få ta tid
Sitt ned tillsammans vid måltiden, engagera dig och
delta i samtal.
Uppmuntra och stötta istället för att ta över – det
måste få ta den tid det tar.

Matlust
Att känna matlust kan vara att känna igen doften och
maten som serveras. Tala om vad som serveras och
prata om maten.  
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Näringsriktiga måltider
Näringsriktig mat som hamnar i magen ger bra
förutsättningar för att må bra och orka vara aktiv. En
förutsättning för goda och näringsriktiga måltider är
bra råvaror och kunnig köks/omvårdnadspersonal
med kunskap, engagemang och förmåga att laga bra
mat som brukarna tycker om.

risken för sjukdom ytterligare. Arbetet med måltider
inom äldreomsorgen bör därför fokusera på att förebygga undernäring och verka för god livskvalitet. Det
är viktigt är att menyerna anpassas efter brukarnas
behov, vanor och önskemål.

Inom äldreomsorgen är det vanligt med undernäring. Undernäringen orsakar mycket lidande och ökar
Måltidsordning
Regelbundna måltider är nödvändigt för att främja en god hälsa och en jämn blodsockernivå över dygnet.
Måltidsordningen bör utgå från individens behov och bör planeras i samråd med brukare eller dennes
anhöriga. Exempelvis kan vissa föredra att äta små måltider tätt fördelat över dagen medan andra är vana
att äta två rejäla måltider och några få mellanmål.
Rekommenderad måltidsordning av Socialstyrelsen och Livsmedelsverket:
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Frukost
Frukosten är dagens första måltid och utgör grunden
för en bra start på dagen. Efter natten
behöver vi fylla på med näring och energi så att kroppen och hjärnan kommer igång. För många kan det
vara bra med lite extra energi direkt efter uppvaknandet, några bra exempel är ett glas juice, mjölk eller
yoghurt.
Till frukost bör några av följande livsmedel ingå:
• Filmjölk, yoghurt eller mjölk
• Bröd (mjukt eller hårt) med matfett och pålägg
• Gröt, välling eller flingor
• Ägg
• Kaffe eller te
• Juice eller frukt
Lunch och middag
Till lunch och middag ska det serveras kompletta måltider, annars kan det vara svårt att täcka energi- och
näringsbehovet. För att få en bra variation på maten
och näringsämnena bör man försöka få med livsmedel från matcirkelns alla delar.
En näringsmässigt väl sammansatt lunch och middag
bör innehålla följande livsmedel:
• Potatis, ris, pasta, couscous eller motsvarande.
• Grönsaker eller rotfrukter.
• Kött, fisk, fågel eller vegetariskt alternativ.
• Tillbehör anpassad till måltiden, exempelvis sås,  
   inlagda rödbetor och gelé.
• Bröd med matfett.
• Frukt eller annan efterrätt.
• Valfri dryck så som mjölk, lättöl eller måltidsdryck.

Mellanmål och kvällsmål
Det är lämpligt att servera minst två mellanmål och
ett kvällsmål per dygn för att täcka dagsbehovet av
näring och energi.  
Ett bra mellanmål och kvällsmål bör innehålla några
av följande livsmedel:
• Smörgås, skorpa, kex eller vetebröd
• Yoghurt, filmjölk eller glass
• Frukt- och bärsoppa eller kräm
• Frukt, bär eller fruktsallad
• Välling
• Valfri dryck, till exempel kaffe, te, juice, mjölk eller
   måltidsdryck
• Näringsdryck eller hemlagad smoothies
Nattfasta
Tiden mellan det sista kvällsmålet och dagens första
mål brukar kallas nattfasta och den ska inte överstiga
11 timmar. En allt för lång nattfasta kan bidra till att
kroppen bryter ned muskelmassa eftersom energi
förbrukas även nattetid. Orolig nattsömn, nedsatt
immunförsvar och svårigheter att komma ur sängen
på morgonen kan bero på att nattfastan är för lång.
Genom att servera ett sent kvällsmål/nattmål eller ett
tidigt morgonmål blir nattfastan kortare. En populär variant är den så kallade ”sängfösaren” som kan
serveras på sängkanten i samband med sänggåendet,
exempelvis när medicinen ska ges.
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Extra energi
Den som behöver extra energi kan erbjudas energirika mellanmål, till exempel chokladpudding, chokladdryck
med vispgrädde, ostkaka eller snacks. Tillbehör med hög fetthalt som vispgrädde, crème fraiche eller gräddglass rekommenderas. Tänk på att även måltidsdrycken bör tillföra energi.
Så här kan du lätt berika måltider
1 msk vispgrädde
55 kcal
1 msk fruktmos/sylt
35 kcal
1 msk kaffegrädde
20 kcal
1 tsk rapsolja
45 kcal

1 tsk Bregott   35 kcal
1 äggula
  50 kcal
1 msk honung   50 kcal

Kosttillägg/näringsdrink och näringsshot
Det kan ibland vara svårt att äta lagad mat som mellanmål. Då kan kosttillskott, så kallade näringsdrinkar,
serveras. Dessa kan vara av milkshaketyp, antingen
Näringsdrink (en portion)			
1 äggula
½ dl grädde
½ dl fil eller yoghurt
3-4 msk koncentrerad juice eller frysta bär
socker/florsocker

Sängfösare (1-2 glas)
1 dl fet yoghurt
0,5-1 dl mjölk
50 g mixad eller mosad färsk, fryst,
eller konserverad frukt eller bär
1 msk socker
1-3 tsk rapsolja

Energibehov
Den största delen av matens energiinnehåll går åt
för att hålla kroppstemperaturen konstant och att
upprätthålla livsnödvändiga funktioner som andning
och hjärt-verksamhet. Detta energibehov utgör den
basala energiomsättningen, basal metabolic rate
(BMR).
När man räknar ut energibehovet för en person är
det viktigt att ta hänsyn till individens aktivitetsnivå
och eventuella sjukdomar. Det är svårt att exakt bedöma energibehovet.  Men med hjälp av uppföljning
och regelbundna viktkontroller kan energimängden
korrigeras och en eventuell viktminskning bromsas så
tidigt som möjligt.
På tabellen på andra sidan kan du räkna ut ett ungefärligt energibehov för en person och på så vis skapa
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hemlagade eller industritillverkade. Serveringen av
näringsdrinkar ska vara aptitlig. En del av dem kan
serveras uppvärmda.

dig en uppfattning om vad som är ett rimligt energiintag. Tänk på att vid vissa sjukdomar och skador kan
energibehovet vara förhöjt. Energibehovet beräknas
genom att multiplicera kroppsvikten med den energinivå som stämmer bäst överrens med de individuella
förhållandena.
När man blir äldre minskar vanligtvis energibehovet
vilket främst beror på minskad fysisk aktivitet och
muskelmassa. Många äldre får även minskad aptit,
vilket kan riskera undernäring. Personer med neurologiska sjukdomar (demenssjukdom, stroke och
Parkinson) får ett förhöjt energibehov. Det gäller även
personer med frakturer och infektioner eller de som
genomgått större operationer.

Exempel.
För en kvinna som väger 60 kilo beräknas energibehovet enligt följande:
60x30=1800 kcal per dygn.

För en man som väger 75 kilo och är sängliggande
beräknas energibehovet enligt
följande: 75x25=1875 kcal per dygn.

Vätskebehov
Vätska är viktigt att tillföra regelbundet, speciellt
äldre är ofta känsliga för uttorkning. Törstcentrum i
hjärnan fungerar sämre när man åldras, vilket innebär att törsten inte alltid signalerar när det är dags att
dricka.

Vid sjukdom förändras behovet av vätska. Det kan
både öka och minska beroende på
sjukdomstillståndet. Vid feber, diarré och kräkning
ökar vätskebehovet. Vid hjärtsvikt och njursvikt kan
eventuellt vätskeintaget behöva begränsas.

Se till att det finns fräsch dryck lättillgänglig och
uppmuntra gärna brukaren att dricka regelbundet. All
slags vätska är bra och vid behov av extra energi kan
drycken gärna ha ett högt energiinnehåll, till exempel mjölk, juice eller saft. Maträtter som soppor och
såser tillför också en hel del vätska.

Tecken på intorkning är torra slemhinnor, svullen
tunga, förhöjd kroppstemperatur,
minskad urinmängd, förstoppning, illamående och
kräkning. För lågt vätskeintag kan
också leda till sänkt blodtryck, mental påverkan och
förvirring.
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Olika koster
SNR-kost
Den kost som rekommenderas till den friska vuxna
befolkningen bygger på de svenska näringsrekommendationerna och kallas SNR. Kosten ska bidra till
god hälsa, stabil vikt och minska risken för kostrelaterade sjukdomar.
En portion av SNR-kosten följer den klassiska tallriksmodellen och innehåller lite mer grönsaker och en
ökad andel kolhydrater vilket ger kosten större volym.
Vid SNR-kost rekommenderas nyckelhålsmärkta
chark- och mejerivaror samt fullkornsprodukter. Välj
fett med omättade fettsyror såsom bordsmargarin,
flytande margarin och oljor. Som måltidsdryck rekommenderas vatten, mineralvatten eller lättöl. Välj
drycker med mycket lågt energiinnehåll.
A-kost, E-kost
För de brukare som har minskad aptit är det viktigt
att se till att maten innehåller tillräckligt med energi
och näringsämnen. Allmän kost benämns A-kost.
Energi och proteinrik kost benämns E-kost. Dessa
kosttyper beställs via kostenheten.
A-kost serveras till de flesta brukare vid särskilt boende eller till brukare med matdistribution. A-kosten
har mindre volym och är mer näringstät allt för att
brukaren ska kunna äta mindre, men ändå få i sig lika
mycket energi.
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Vid A-kost rekommenderas proteinrika och fetare
livsmedel med lågt fiberinnehåll framför magra
livsmedel. Då är det lättare att göra mindre portioner som ändå innehåller tillräckligt med energi och
näringsämnen.

Tips vid A-kost
• Gröt kan kokas på mjölk av olika sorters gryn och
berikas med matfett.
• Råa grönsaker kan berikas med dressing och varma
grönsaker kan berikas med matfett.
• Chark- och mejeriprodukter med hög fetthalt ger
mer energi än magra produkter utan att portionsstorlekarna blir större.
• Använd matfett och pålägg på smörgåsen för att
öka innehållet av energi och protein.
• Välj matfett med omättade fettsyror såsom bordsmargarin, flytande margarin och oljor.
• Frukt och bär kan serveras med grädde, yoghurt
eller glass.

E-kost serveras till brukare som bedöms vara undernärda eller i riskzonen för att utveckla undernäring eller som av olika skäl inte orkar äta upp en hel portion
av A-kost.
E-kosten är mer energität jämfört med A-kosten
och har mindre volym för att den ska vara lättare att
äta upp. Vid E-kost rekommenderas proteinrika och
fetare livsmedel med lågt fiberinnehåll framför magra
livsmedel. Det är på så vis lättare att göra mindre
portioner som ändå innehåller tillräckligt med energi
och näringsämnen.

Tips vid E-kost
• Gröt kan kokas på mjölk av olika sorters gryn och
berikas med till exempel matfett.
• Chark- och mejeriprodukter med hög fetthalt ger
mer energi än magra produkter utan att portionsstorlekarna blir större.
• Använd matfett och pålägg på smörgåsen för att
öka innehållet av energi och protein.
• Välj matfett med omättade fettsyror såsom bordsmargarin, flytande margarin och oljor.
• Frukt och bär kan serveras med grädde, yoghurt
eller glass.
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Kost vid diabetes
Målsättningen för yngre personer med diabetes och
äldre skiljer sig åt. Hos yngre är det viktigt att förebygga olika diabetesrelaterade komplikationer som
ögon-, njur- och nervförändringar och fotproblem.
Det tar ofta lång tid att utveckla dessa komplikationer.
Om däremot en äldre person insjuknar i diabetes hinner ofta inte dessa komplikationer utvecklas.
Man ska naturligtvis eftersträva så normala blodsockervärden som möjligt även hos äldre. Hur god
kontrollen ska vara måste bestämmas från individ
till individ, med hänsyn tagen till bland annat ålder,
andra sjukdomar, komplikationer och sociala faktorer.
Det övergripande målet för behandlingen av diabetes
hos äldre personer är så god livskvalitet som möjligt,
samt att uppnå symtomlindring, d.v.s. undvika trötthet, törst, sår som inte läker osv.
Principerna för dagens kost vid diabetes
De flesta människor mår bra av att fördela maten
över dagen. En lämplig fördelning innebär tre huvudmål och två till tre mellanmål. Om man fördelar
måltiderna på det här sättet blir blodsockret jämnare.
Det är speciellt viktigt för äldre att äta så här för att
de ska få i sig all den näring de behöver.
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Det finns ingen principiell skillnad mellan näringsrekommendationerna för ”friska” personer och
personer med diabetes. Personer med diabetes bör
äta vanlig bra mat. Det är viktigt att man tar hänsyn
till personens egen livsrytm och livsstil. För insulinbehandlade patienter är relationen mellan mat och
insulindoser särskilt viktig för att undvika både för
lågt och för högt blodsocker efter måltid.
Matens påverkan på blodsockret
Det kan finnas stora skillnader i den blodsockerhöjande effekten mellan olika livsmedel med samma
kolhydratinnehåll. Det kan i sin tur bero på hur fort
magsäcken töms eller hur fort livsmedlen tas upp
från tarmkanalen. Det är viktigt att komma ihåg att
effekten på blodsockret beror på hur måltiden ser ut
i sin helhet.

Om en mindre mängd socker ingår i en måltid eller i
ett mellanmål påverkar det vanligtvis inte blodsockret. En till ett par teskedar socker kan ingå per måltid.
Generellt behöver inte lightprodukter eller osötat kaffebröd användas, då det är bättre att äta en mindre
mängd av det sötade/lättsockrade livsmedlet. Äldre
personer med diabetes kan oftast äta en vanlig kaka
eller bullskiva till kaffet. Ibland kan det till exempel
bli för mycket med både lingonsylt, söt måltidsdryck
och dessert till maten – då kan man behöva välja bort
någon del i måltiden eller anpassa behandlingen.

som har svårt att få i sig tillräckligt med mat behöver
energität kost med stort fett- och kolhydratinnehåll.

Höga blodsockervärden beror inte alltid på kosten,
det finns många faktorer utöver kosten att se över
om blodsockret är svårkontrollerat, vilket är viktigt
att komma ihåg. Det kan även bero på att den äldre
har en pågående infektion, har sovit dåligt, är psykiskt stressad eller orolig, har smärta eller börjar äta
mindre än vanligt.

• Utgå från energi och näringsbehov.
• Minimum: 20-30 kcal/kg och dygn.
• Ha en jämn måltidsordning med tre huvudmål och
två till tre mellanmål.
• Servera välsmakande mat.
• Anpassa diabetesbehandlingen utifrån kosthållningen.

Det är inte ovanligt att låga blodsockervärden hos
äldre diabetiker är uttryck för ”svält” och inte för en
framgångsrik diabetesbehandling. Man får aldrig
svälta sig till ett bra blodsockervärde.
Utgångspunkten ska istället vara att utgå från kosten,
säkra ett bra näringsintag och anpassa diabetesbehandlingen till detta.

Äldres kost vid diabetes
Generellt ska äldre inte ha någon särskild diabeteskost. För äldre kan det istället vara svårt att få i sig
tillräcklig energi, vätska och näringsämnen. En person
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Specialkost
Specialkost kan erbjudas av medicinska, etiska och religiösa skäl. Tänk på att det medicinska behovet ska styra
valet av kost. För att tillgodose det individuella behovet kan önskekost vara aktuellt i speciella fall. Till exempel
vid svår sjukdom och i livets slutskede.
Följande specialkoster kan beställas från köket:
• Glutenfri kost
• Laktosfri kost
• Mjölkfri kost
• Proteinreducerad kost
• Fettreducerad kost
• Vegetarisk kost
Glutenfri kost
Den glutenfria kosten är avsedd för brukare som har
glutenintolerans (celiaki) och som behöver en kost fri
från gluten.
Gluten och glutenliknande proteiner finns i vete, råg,
korn, spelt (dinkel), kamut och korsningar av spannmålen. Havre kan ha förorenats med gluten från
andra spannmål, därför bör specialhanterad havre
väljas.
Uteslut livsmedel som innehåller vete, råg eller korn
som till exempel bröd, mjöl, mannagryn, skorpmjöl,
frukostflingor, flingor, makaroner samt spaghetti av
vete, råg och korn.
Det finns produkter som märks med glutenfri eller
mycket låg glutenhalt, t.ex. bröd, flingor, kex och
kakor. De flesta med celiaki kan äta produkter märkta
glutenfri och mycket låg glutenhalt.

18

Många livsmedel är naturligt glutenfria, såsom
potatis, ris, bovete, majs, quinoa, hirs, frukt, bär,
rotfrukter, grönsaker, rent kött, fisk, fågel, ägg, mjölk,
mjölkprodukter och matfett.
Var observant på sammansatta produkter som kan
innehålla gluten, t.ex. köttbullar, kebabkött, korv,
leverpastej, fiskpinnar, färdiglagade soppor och godis.
Vid hantering av glutenfria produkter ska särskilda
arbetsytor och rena redskap användas så att maten
inte förorenas av vete, råg eller korn.
Glutenintolerans får inte förväxlas med allergi mot sädesslagen. Det beror på att det är olika beståndsdelar
som orsakar reaktionerna. Veteallergiker kan även bli
svårt sjuka av specialmjöl för glutenintoleranta.

Laktosfri kost
Den laktosfria kosten innehåller laktosfria produkter
och kan ätas av personer med laktosintolerans. Vid
laktosintolerans är aktiviteten av laktasenzymer nedsatt och personen har svårt att bryta ner mjölksockret
(laktosen). Olika personer är olika känsliga för laktos.
Vid laktosintolerans tål man däremot mjölkproteinet.
Ersätt mjölk, mjölkprodukter, och livsmedel där mjölk
och mjölkpulver ingår till ett laktosfritt alternativ.
Många livsmedel är naturligt fria från laktos, såsom
alla oblandade och opanerade produkter av potatis,
rotfrukter, ris, pasta, kött, fisk, fågel, ägg, grönsaker,
frukt och bär.
Var observant på att följande livsmedel kan innehålla
laktos:
Margarin och smör (välj mjölkfritt margarin), korv,
köttbullar, leverpastej, fiskpinnar, färdiglagade soppor och såser, välling, pannkakor, omelett med mjölk,
glass, bröd bakat på mjölk, bagerivaror, kryddblandningar, choklad, godis och de flesta av kosttilläggen.
Mjölkfri kost
Den mjölkfria kosten är avsedd för brukare som har
komjölksproteinallergi. Vid mjölkproteinallergi reagerar kroppen mot proteinerna i mjölken och kan visa
sig på olika sätt, till exempel som eksem, tarminflammation eller andnöd. Den enda behandling som finns
är att utesluta alla mjölkprodukter. Det går därför inte
att använda laktosfria eller låglaktosprodukter då de
fortfarande kan innehålla mjölkprotein.
Ersätt mjölk, mjölkprodukter, ost och livsmedel där
mjölk, mjölkpulver, kasein, kaseinat eller vassleprotein ingår. Välj mjölkfritt smörgåsfett och bröd.
Alla oblandade och opanerade produkter av potatis,
rotfrukter, ris, pasta, kött, fisk, fågel, ägg, grönsaker,
frukt och bär är fria från mjölkprotein.
Var observant på att följande livsmedel kan innehålla
mjölkprotein;
Margarin och smör (välj mjölkfritt margarin), korv,
köttbullar, leverpastej, fiskpinnar, färdiglagade soppor och såser, välling, pannkakor, omelett med mjölk,
glass, bröd bakat på mjölk, bagerivaror, kryddblandningar, choklad, godis och de flesta av kosttilläggen.

Mjölk innehåller mycket kalcium, riboflavin, A-vitamin
och D-vitamin. När mjölkprodukter utesluts är det
viktigt att annan mat väljs som är rik på dessa vitaminer och mineraler. Mjölk kan ersättas med kalciumoch D-vitaminberikade alternativ baserade på havre,
ris eller soja.
Proteinreducerad kost 40 g
Proteinreducerad kost är endast avsedd för brukare
som fått kosten ordinerad.
Vid proteinreducerad kost rekommenderas livsmedel
som innehåller liten mängd protein men mer kolhydrater och/eller fett.
Socker och sockerinnehållande livsmedel kan vara
nödvändiga som energikälla, till exempel i form av
marmelad, söta drycker och soppor.
Begränsa användningen av proteinrika livsmedel
såsom kött, fågel, fisk, chark- och mejeriprodukter.
Välj helst matfett med omättade fettsyror såsom
bordsmargarin, flytande margarin och oljor. Undvik
nyckelhålsmärkta/lätta produkter.
Konsultera dietist för kostråd.
Fettreducerad kost
Denna kost är avsedd för brukare som har ordinerats
fettreducerad kost.
Begränsa användningen av feta chark- och mjölkprodukter. Välj magra mjölkprodukter och rent kött. På
grund av den reducerade mängden fett är det viktigt
att dagens samtliga måltider ger tillräckligt med energi i form av kolhydrater och protein. Därför behöver
mängden kolhydratrika livsmedel vara större i den
fettreducerade kosten jämfört med andra koster.
Det är viktigt att måltiderna sprids ut över så stor del
av dygnet som möjligt, eftersom den ökade mängden
kolhydrater ger maten större volym. Det är lättare att
äta flera mindre måltider än få och stora.
Konsultera dietist för kostråd.
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Vegetarisk kost
Motiven för att äta vegetariskt kan bland annat vara etiska, religiösa, hälsomässiga eller miljömässiga. En vegetarisk kost kan innehålla en något lägre andel protein och en högre andel kostfiber jämfört med normal kost.
Kött och köttprodukter ersätts med exempelvis baljväxter, så som bönor och linser, grönsaker, bröd och
spannmålsprodukter. En vegankost måste alltid kompletteras med vitamin B12 eftersom vitaminet bara finns i
animalier. För den som inte äter fet fisk kan även ett tillskott av vitamin D vara nödvändigt. Personer som utesluter mjölkprodukter bör få kalcium från andra livsmedel eller genom kosttillskott.
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Konsistensanpassad kost
Många äldre eller personer med funktionsnedsättning kan behöva anpassad konsistens på maten
på grund av svårigheter att tugga och svälja. Det
är viktigt att konsistensanpassningen görs utifrån
individuella behov och att sväljförmågan har utretts
av personal som har utbildning och kompetens inom
området.
Den konsistensanpassade maten ska så långt det är
möjligt följa ordinarie matsedel, maten ska smaka bra
och se god och aptitlig ut. Följande konsistenser bör
erbjudas:
Hel och delad
Hel och delad innebär mat med normal konsistens
som vid behov delas på tallriken. Exempel på maträtter är helt eller delat kött, hel fisk, färs- och korvrätter, grönsaker, potatis, sås och dryck. Personer som
lider av muntorrhet kan behöva mycket sås till maten
för att lättare kunna svälja.
Grov paté
Grov patékonsistens karaktäriseras av luftig, mjuk och
grovkornig konsistens, som till exempel saftig köttfärslimpa. Den är lätt att dela och att äta med gaffel.
Exempel på maträtter med denna konsistens är grov
köttpaté, hel kokt fisk, grov grönsakspaté, välkokta
grönsaker, hel och pressad potatis och sås.
Timbal
Konsistensen är mjuk, slät, kort och sammanhållen,
ungefär som omelett, och kan ätas med gaffel eller
sked. Den har måttligt tuggmotstånd och homogen
konsistens. Den är mer porös än grov paté. Exempel
på maträtter är kött- och fisktimbal, grönsakstimbal/puré, potatismos, pressad potatis och sås. Rikligt med
sås bör serveras till eftersom det gör maten lättare att

äta. Timbal lagas av finpasserade puréer, så att konsistensen blir homogen och inte innehåller småbitar.
Gelé
Konsistensen karaktäriseras av att den är mjuk och
hal, vilket gör den lätt att äta även vid uttalade sväljproblem. Mat med gelékonsistens kan ätas med gaffel
eller sked.  Exempel på maträtter är kall kött- och fiskgelé, grönsakspuré, kall grönsaksgelé, potatismos och
tjockflytande sås med gräddfils-, hollandaise- eller
vaniljsåskonsistens. Det underlättar ofta med mycket
sås till maten. Mat med gelékonsistens lagar man av
finpasserade puréer och gelatin.  Därför är den dallrig
och homogen.
Den smälter i munnen, till skillnad från grov paté och
timbal. Det är extra viktigt att ha goda hygienrutiner
när man lagar sådan mat, eftersom den serveras kall.
Tjockflytande
Konsistensen karaktäriseras av att vara slät och trögflytande, liknande gräddfil. Den droppar från skeden,
men kan inte ätas med gaffel. Exempel på maträtter
är samma som för mat med flytande konsistens, men
mer tjockflytande. Konsistensen är helt slät, så att
inga småbitar finns i maten.
Flytande
Konsistensen karaktäriseras av att den är slät och
rinnande, som tomatsoppa. Den rinner av skeden
och kan inte ätas med gaffel. Exempel på maträtter är
berikad kött-, fisk- och grönsakssoppa serverad med
crème fraiche och fruktsoppa med vispad grädde.
Släta, berikade, varma och kalla soppor ingår i denna
konsistens. Konsistensen är helt slät, så att inga småbitar finns i soppan. Flytande konsistens är mindre
krämig än tjockflytande.
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Undernäring
Det är viktigt att identifiera risker för undernäring
tidigt. Det är väl känt att det är lättare att förebygga
undernäring än att behandla. I Åmåls kommun
används Senior alert för att upptäcka risk för undernäring. Det innebär att brukare inom kommunal
hälso-och sjukvård samt på särskilt boende erbjuds
riskbedömning gällande undernäring minst en gång
om året.
Vård och omsorg har arbetat fram - rutin för att
förebygga, upptäcka och behandla undernäring samt
lathund vid näringsproblem. Se intranät för rutin av
lathund.
Energiberikning
Ett lågt energiintag kan kompenseras genom att maten berikas med naturliga råvaror som innehåller en
stor andel fett och socker. Med denna typ av berikning blir maten mer energirik utan att portionernas
storlek blir större.
Exempel på livsmedel som gör maten mer energirik
• Matfett - smör, margarin och matolja
• Mjölkprodukter - vispgrädde, crème fraiche och
   gräddfil
• Majonnäs och äggula
• Socker, sirap och honung
• Ost
• Nötter
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Nedan följer några tips på hur du enkelt kan berika
måltiderna.
> Frukost och mellanmål
• Blanda gräddfil eller grädde i filmjölken.
• Lägg en näve nötter på yoghurten.
• Laga gröten på vispgrädde eller tillsätt en klick
   matfett.
• Dubbla pålägg på smörgåsen.
• Servera söta tillbehör som sylt, honung och socker.
• Tillsätt en skvätt kaffegrädde i kaffet, teet eller
   vällingen.
• Servera energirik dryck till medicinen.
> Lunch och middag
• Tillsätt matfett i såsen eller grytan.
• Rör ned crème fraiche eller äggula i soppan.
• Strö ost på maten.
• Ringla olja eller dressing över salladen.
• Välj en energirik måltidsdryck exempelvis öl, juice,
   läsk, måltidsdricka eller mjölk.
• Servera energirika efterrätter, gärna med lite vispad
   grädde eller glass till.
Kosttillägg
Om det inte går att tillgodose energi- och näringsbehov med vanlig mat kan kosttillägg vara ett bra
alternativ. Behandling med kosttillägg – näringsdryck
och berikningsprodukter ska diskuteras med läkare
eller annan ansvarig person.

Ätstödjande åtgärder
Sittställning
Förmågan att föra maten till munnen, äta, tugga och
svälja påverkas av hur vi sitter under måltiden.
> Tänk på
• Sittställningen bör vara rak och lite framåtlutad.
• Personen ska sitta nära matbordet, men det ska
   finnas ett litet utrymme för att kunna luta sig fram.
• Armarna kan vila på bordsytan för extra stöd.
• Knän ska vara böjda i 90 graders vinkel.
• Fötterna ska vila med hela fotsulorna i golvet.
• En kilkudde i korsryggen kan underlätta en upprätt    
   och lätt framåtlutad sittställning.
• Att sitta och äta i sängen är inte att rekommendera.
   Om den brukaren ändå sitter i sängen bör ryggdelen
   höjas så högt det går.
En person som blir trött eller får ont av att sitta
uppe mer än korta stunder bör alltid få hjälp av en
sjukgymnast eller arbetsterapeut som kan se över
sittställningen.
Äthjälpmedel
Det finns många hjälpmedel som kan underlätta vid
ätandet. Rådgör om möjligt med en
arbetsterapeut eller sjukgymnast vid behov av särskilda ät- och matningshjälpmedel.
Tallrik
En löstagbar ”pet-emot-kant” eller djup tallrik är bra
om det är svårt att få upp maten på skeden. Ett antihalkunderlägg gör att tallriken och glaset står stadigt
på plats.
Muggar/glas
Om ett vanligt glas är för tungt att lyfta kan ett glas
i plast vara bra. Det finns även glas med greppvänlig fot samt flertalet bägare och muggar med olika
funktioner.

att röra händer, armar, axlar och nacke. För personer
med enhandsfunktion eller som skakar eller darrar
finns specialbestick med olika tjocklek, längder och
tyngder.
Matning
Att hjälpa någon att äta kan vara en svår uppgift och
kräver en stark känsla för personens integritet. Matningen ska präglas av värdighet, respekt och lyhördhet. Ett bra förhållningssätt vid matning är att försöka
sätta sig in i den matades situation och handla på det
sättet som man själv skulle vilja bli behandlad.
Att kunna äta själv, om än så lite som en tugga, ska
alltid uppmuntras eftersom det hänger starkt samman med en persons självkänsla. Ibland kan guidning
vara till hjälp. Vid guidning stödjer man brukarens
egna rörelser genom att ta ett lätt grepp vid armbågen och följa underarmens rörelse. Även bestickets
rörelse kan guidas genom att man håller längst ut på
dess skaft.
> Tänk på vid matning
• Tvätta alltid händerna före matning och använd
   handsprit.
• Kontrollera att brukaren sitter bra och stadigt.
• Samma person bör mata under hela måltiden.
• Sitt på en stol vid sidan av brukaren för att vara i
   ögonhöjd.
• Sök ögonkontakt.
• Tala om vad som serveras, blanda inte in eget
   tyckande.
• Välj gärna en sked med litet skedblad för att inte
   göra tuggorna för stora.
• Använd långsamma rörelser och invänta sväljning.
• Skär helst upp maten vart efter matningen fortgår.
• Glöm inte att erbjuda dryck.
• Använd servett att torka kring munnen.
• Gör måltiden till en trevlig stund av samvaro mellan
   dig och brukaren.

Bestick
Det finns en rad olika bestick, exempelvis vinklade
gafflar och skedar för personer som har svårigheter
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Goda råd vid olika hälsotillstånd
Maten är en glädjekälla för de flesta människor
och kosten är en viktig del av den totala omvårdnaden. Faktorer som t.ex. läkemedel, dålig tandhälsa,
bristfälliga matrutiner och dålig kunskap kan leda
till undernäring. Även åldrandet, olika sjukdomstillstånd och funktionsnedsättning kan vara bidragande
orsaker.
Här följer exempel och goda råd vid olika hälsotillstånd som påverkar aptit och matsmältning.
Muntorrhet
Salivproduktionen minskar med stigande ålder och biverkningar från många läkemedel är en vanlig orsak.
Muntorrheten kan ge svampinfektioner i munhålan
och försämrad tandstatus. Det gör att maten smakar
sämre och kan vara svår att tugga.
> Tänk på
• Ge dryck (vatten) ofta.
• Borsta och rengör tänderna flera gånger dagligen.
• Vid behov kan salivstimulerande ersättningsmedel
   användas.
När vi åldras försämras våra sinnen och då blir smakupplevelsen sämre. Sinnet för söta smaker bevaras
längst. Om inget annat fungerar försök att ge söta
drycker och livsmedel. Duka och lägg upp maten
snyggt, ögonfröjd kan kompensera lukt och smak.
Läkemedel
Användning av läkemedel är stor hos äldre. Ju fler
läkemedel desto fler biverkningar kan man få.
> Tänk på
• Läkemedel kan försämra aptiten
• Läkemedel kan försämra munstatus
• Läkemedel kan försämra matsmältning
Förstoppning
En vanlig orsak till förstoppning är dåliga matvanor
som t.ex. lågt fiberintag, lågt vätskeintag, ensidig
kost. Inaktivitet, sjukdomar, läkemedelsbiverkningar
är också orsaker till förstoppning.
> Tänk på
• Regelbunden måltidsordning med tre huvudmål
   och 2-3 mellanmål per dag.
• Öka fiberintaget genom att välja grovt bröd, gryn
   och flingor samt frukt, grönsaker och rotfrukter.
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• Öka vätskeintaget – ökat fiberintag kräver mycket
vätska.
• Ökad fysisk aktivitet efter sin egen förmåga.
• Regelbundna toalettvanor.
• Prova produkter med levande lactobakterier t.ex.
   A-fil, Proviva.
• Laxermedel vid behov
• Servera lösande livsmedel t.ex. kaffe, katrin   plommon, linfrö, stora mängder söta drycker och
   mogna päron.
• Se över vätskeintaget vid problem med
   förstoppning.
Diarré
Rubbning av bakteriebalansen i tarmen kan ge diarré,
liksom dålig mat eller antibiotikabehandling. Infektioner, läkemedelsbiverkningar och mag-och tarmsjukdomar kan vara andra orsaker till diarré.
> Tänk på
• Ersätt vätskeförlusten.
• Ersätt saltförlusten.
• Prova produkter med levande lactobakterier t.ex.
   A-fil, Proviva.
• Servera stoppande livsmedel t.ex. te, blåbärsoppa,
   banan, pasta och ris.
• Vid stora vätskeförluster ska sjuksköterska kontak
   tas för rådgivning.
Cirkulationssjukdomar (hjärta och kärl)
I det naturliga åldrandet avtar hjärtats funktion och
genomströmning av blodet till kroppens celler minskar. Många äldre får cirkulationssvikt med andnöd
och trötthet som följd. Detta påverkar aptiten och
ätandet negativt och leder till undernäring.
> Tänk på
• Ge extra energitillskott – energibehovet ökar vid
   nedsatt lungkapacitet.
• Ge små portioner men ofta – personer med hjärt   och lungsjukdom orkar bara äta små portioner för
   att sedan vila.
• Personer med hjärt- och njursvikt är ibland
   ordinerade begränsad vätskeintag. De samlar lätt på
   sig vätska och kan få svårt att andas.

Demens
Vid demenssjukdom förändras, försvagas eller försvinner de grundläggande funktionerna för ätandet.
Viktnedgång är vanlig hos personer med demens.
Orsaken till detta kan bl.a. bero på att man i början
av sin sjukdom har svårt att handla, laga mat och att
man kan glömma bort att äta.
> Tänk på
• Måltidsstöd – individanpassad.
• Duka sparsamt men med vackra färger. Prova ut
   anpassade hjälpmedel och vara ett stöd vid
   måltiden.
• Regelbunden måltidsordning.
• Kosttillägg – energibehovet ökar vid oro, rastlöshet
   och svårighet att sitta still.
• Anpassa konsistensen, då sväljförmågan kan
   förändras.  
• Servera inte för varm mat.
• Lämna inte en person med svåra sväljsvårigheter  
   utan tillsyn i samband med måltid.
Palliativ vård
I livets slutskede är mat, dryck och artificiell näringstillförsel inte längre för att tillgodose patientens
fysiska behov av energi och näringsbehov. Det tillhör
det naturliga döendet att patientens intag av mat
och dryck succesivt minskar och till slut upphör helt.
Detta behöver inte vara förenat med att patienten
upplever obehag i form av hunger eller törst. Det är
viktigt att läkare och övrig vårdpersonal förklarar för
både patienten och dess anhöriga att kroppen i livets
slutskede har en begränsad förmåga att omsätta
näring och att tillförsel av fett och protein kan leda till
illamående och andra obehag. Det finns också en risk
för att tillförd vätska kan leda till övervätskning med
svullnad och andnöd.
Hämtat från: Näring för god vård och omsorg, Socialstyrelsen, rapport 2011.

Parkinsons sjukdom
En person med Parkinson kan göra av med dubbelt så
mycket energi som en frisk person. Darrningar, ökad
muskelspänning och ”överrörelser” som förekommer
kostar energi. Sjukdomen kan också medföra nutritionsproblem pga. ät och sväljsvårigheter. Vanliga
biverkningar på Parkinsons läkemedel är illamående
och kräkningar. Personer med Parkinson drabbas ofta
av förstoppning.
> Tänka på
• Extra kaloritillskott i form av berikad kost eller
   energirika mellanmål.
• Ge aldrig Parkinsons läkemedel på fastande mage,
   då detta kan ge illamående och kräkningar. En halv
   knäckebröds skiva kan räcka för att minska illa   måendet.
• Förstoppningsproblematik är vanlig – se
   förstoppning.
• Måltidsstöd - utifrån individens behov.
• Anpassa kostens konsistens efter personens
   ätförmåga.

> Tänk på
• Att få sitta vid matbordet tillsammans med en vän
   eller nära anhörig kan vara viktigare än maten.
• Att munvård är av stor vikt i livets slutskede.
• Att fukta läppar, tunga och slemhinnan upplevs gott
   för den sjuke.
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Diabetes
Diabetes karakteriseras av förhöjt blodsocker. Ett högt
blodsocker leder på lång sikt till viktminskning och
risken för komplikationer ökar. Diabetiker har också
en ökad benägenhet till att få höga blodfetter.

Trycksår
Det finns starka samband mellan undernäring och
utveckling av trycksår. Andra faktorer som medför
ökad risk för trycksår t.ex. näringsbrist, kärlsjukdomar,
minskad rörlighet och känsel.

Hos yngre är det viktigt att uppnå blodsockervärde
inom gränsvärdena för att minska diabetes komplikationer längre fram. För äldre personer fokuserar man i
första hand på symtombehandling, nutrition och livskvalitet. Självklart ska man försöka uppnå så normala
blodsockervärden som möjligt för att minska risken
för sår – och urinvägsinfektioner och kärlskador.

> Tänk på
• Vädra vid behov – dålig lukt från sår minskar
   matlust.
• Smärtstillande vid behov – smärta leder också till
   minskad matlust
• Tillskott av proteiner och vitaminer – sårläkning
   kräver extra näring.

> Tänk på
• Jämn måltidsfördelning under dagen – tre huvud
   mål plus några mellanmål.
• Fiberrik kost – gynnar en bra blodsockernivå.
• Äldre behöver fetare mat om inte övervikt före   kommer.  Berika med bra fetter, t.ex. 80 % margarin
   eller oljedressing.
Det är inte ovanligt att låga blodsockervärden hos
äldre diabetiker är uttryck för ”svält” och inte för en
framgångsrik diabetesbehandling. Man får aldrig
svälta sig till ett bra blodsockervärde. Tvärtom bör
man utgå från kosten och säkra ett bra näringsintag
och sedan anpassa diabetesbehandlingen till detta.
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Säker mat
All mat som serveras i Åmåls kommun ska vara säker
att äta och brukarna ska kunna känna sig trygga i att
inte bli sjuka av maten. Personalen som arbetar inom
vård och omsorg ska ha kompetens inom livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet.
Egenkontrollprogram finns framtaget för de verksamheter inom vård och omsorg som har livsmedelshantering ex vårdavdelning, i egenkontrollprogrammet
finns rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas
och åtgärdas. Se bilaga eller intranät.

Kostombud och kostmöten
För att alla matgäster ska garanteras rätt mat är det
viktigt med ett bra samarbete mellan kostenhet och
personal inom vård och omsorg. Kostenheten träffar
kommunens kostombud 4-6 ggr/år.
Allergier
Allergier ställer särskilda krav på planering av matsedlar, inköp, hantering och servering, därför har kostenheten särskilda rutiner vid tillagning av specialkost.
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Funderar du över
något?
Du är mer än välkommen att kontakta oss om du
funderar över något.
Elisabeth Eskfelt, kostchef Åmåls kommun
Telefon 0532-171 85, elisabeth.eskfelt@amal.se
Förslag på webbsida:
Livsmedelsverket, www.livsmedelsverket.se
Denna kostpärm är framtagen av kommunens vård och omsorgsförvaltningen,
kostenhet och folkhälsoenhet 2016.

www.amal.se

