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Sammanfattning 
 

Bakgrund Sjukhusmaten har stor betydelse för patientens tillfrisknande, men trots detta 

slängs stor del av maten och många patienter lider av undernäring. En inlagd patient behöver 

energi- och näringstät kost, men för att patienter med sjukdomar och åkommor ska kunna äta 

maten krävs individanpassning av måltiderna. För att kunna leverera säkra patientmåltider 

krävs kunskap och fungerande kommunikation hos berörd personal. En organisatorisk studie 

kan möjliggöra identifikation av problemområden och fungerande områden kring 

måltidsrutinerna inom sjukhus, för att säkerställa rätt kost. Därför utgick denna studie utifrån 

ett organisatoriskt perspektiv vid syftesformulering.  

Syfte Att kartlägga matutbudet och måltidsprocessen inom Landstinget Sörmland, med 

specifikt fokus på specialkost inom sjukhusmiljö.  

Metod Studien bestod av statistik över beställda koster från Landstinget Sörmland åren 2015-

2017, samt kompletterande samtal med berörda yrkesgrupper under våren 2018. 

Resultat Beställningsstatistiken visade skillnader och likheter mellan sjukhusen, där 

Katrineholm utmärktes med störst andel specialkost på ≈40%. För Katrineholm var Minus 

fläsk, Laktosfritt och Lättuggat vanligast. Eskilstuna och Nyköping hade högst andel 

Flytande, Lättuggat och Dialys. Enskild specialkost varierade månadsvis, mest skiftningar 

hade Vegankost för Nyköping och Katrineholm, och Flytande för Eskilstuna. Representanter 

från fyra olika yrkesgrupper deltog i samtalen, där måltidsprocessen beskrevs beröra 

ordinering, beställning, tillagning, servering och uppföljning. Det största problemområdet 

uppgavs vara beställningsprocessen, vilket ansågs bero på kostrelaterad kunskapsbrist 

och/eller bortprioritering bland vårdpersonal. Uppföljningsarbetet var även ett område som 

ansågs ha förbättringspotential, eftersom patienters mat- och vätskeregistreringar behövde 

utarbetas grundligare.  

Slutsats De konsistensanpassade kosterna utgjorde hög andel av totala specialkoster, där 

Lättuggat var bland de tre vanligaste för alla sjukhus, och förknippades till den 

geriatriska/kirurgiska vården. Kommunikationsproblem och kunskapsbrist inom vården kunde 

utgöra hinder inom måltidsprocessen. Studieresultatet betonar vikten av individanpassning 

och uppföljning inom patientmåltider. 

  



 

 

Abstract 
 

Background Hospital meals are important for a patient’s recovery, despite this huge amount 

of food is wasted and many patients suffer of malnutrition. A hospitalized patient need a diet 

high in energy and nutrients, and individualized meal adaptions are necessary. To deliver safe 

meals are knowledge and functioning communication required. An organizational study might 

identify problematic and functioning areas regarding meal process routines within hospitals, 

to ensure patients their needed meals. Because of this, the study’s purpose emanated from an 

organizational perspective. 

Objective To study diet variations and meal process in Landstinget Sörmland, with focus on 

special diets within hospital environment. 

Method Data consisted of statistics of ordered meals provided from Landstinget Sörmland, 

years 2015-2017, and information collected through dialogues with involved personnel, 2018. 

Results The statistics of ordered meals showed both differences and similarities between the 

hospitals, with highest proportion of special diets at Katrineholm (≈40%). Most common diets 

at Katrineholm were Pork-free, Lactose-free and Dialyses. Highest share in Eskilstuna and 

Nyköping were Liquid, Paté and Dialyses. The special diets that had highest monthly 

variations were Vegan in Nyköping and Katrineholm, and Liquid and Dialyses for Eskilstuna. 

The dialogues consisted of representatives from four work categories, and the meal process 

were reported to be prescribing, ordering, cooking, serving and follow-up. Difficulties were 

found regarding ordering, which was considered to be because lack of knowledge and/or 

neglecting among caregivers. Follow-up process was reported to have areas with room for 

improvement, with focus on food and fluid registration. 

Conclusion Texture modified food represented a high proportion of total special diets. Most 

common for all hospitals were the amount of Paté, and could be associated with the 

geriatric/surgical care. Communicational problems and lack of knowledge could act as 

potential barriers within the meal process. The study results emphasize the value of individual 

adaption and patient meal follow-ups. 
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1. Bakgrund  
Sjukhusmaten spelar en viktig roll för inlagda patienter oavsett hälsotillstånd, ålder och 

vårdtid (1). Trots sjukhusmåltidens betydelse slängs en väsentlig del av maten (2), vilket kan 

grunda sig en rad olika aspekter som berör sjukhusets måltidssystem. En måltid omfattar inte 

bara den mat och dryck som konsumeras, utan också miljön runtomkring. Enligt 

måltidsmodellen från Livsmedelsverket ska måltiden uppfylla sex aspekter: god, 

näringsriktig, säker, integrerad, trivsam och hållbar (1), vilket är aspekter som utgår från The 

Five Aspects Meal Model (FAMM) (3). Om en aspekt brister eller uteblir påverkas hela 

måltidsupplevelsen och kan leda till en missnöjd matgäst som kanske lämnar mat eller inte 

äter något alls.  

 

Det finns forskning som visar på vikten av kost både i sjukdomsförebyggande syfte (1, 4, 5), 

och vid behandling av sjukdom (4, 6). Fastän det finns ett behov av välanpassad kost visar 

studier på förekomst av patienter som lider av malnutrition under sjukhusvistelse (7). Dels är 

många patienter redan undernärda då de kommer till sjukhuset, och dels blir många 

malnutrierade eller får ett försämrat näringstillstånd under sjukhusvistelsen (8). Välsmakande 

måltider är inte en fullständig lösning på problemet, då problematiken kring malnutrition ofta 

hör samman med patientens sjukdomstillstånd och medicinering (9). Patientens individuella 

kostbehov påverkas till en hög grad av sjukdomar och medicinering, samt kan aptiten bli 

nedsatt till följd av exempelvis smärtor, illamående, dysfagi1 och/eller nedsatt smak- och 

luktsinne. Sjukhusmiljön är också en faktor som påverkar patientens matlust (1). Det som 

nämnts ovan tyder på att det är viktigt att sjukhusen har ett passande måltidsutbud, men också 

att det krävs kunskap om kostens betydelse i behandlingssyfte.  

 

Det finns många sjukdomar och hälsotillstånd som kräver specialkost (1, 4, 5, 10, 11), som 

exempelvis födoämnesallergi (1, 12), intolerans (1, 12), dysfagi (1, 6, 10), och neurologiska 

sjukdomar (1, 6, 10). Specifika kostråd eller dieter som frångår en normalkost kan öka 

belastningen för berörd personal då det kräver kunskap vid måltidsbeställning, tillagning och 

servering (13). Kunskap kan handla om att exempelvis kunna bestämma eller anpassa 

konsistensen på måltiden utifrån individ och situation. Vid otillräcklig kunskap riskeras 

livsmedelssäkerheten, vilket kan resultera i en felaktig kost och att patienten inte kan äta 

maten, samt vara bidragande orsak till malnutrition. Anställdas tillvägagångssätt och 

kommunikation inom specifika situationer är viktig för patientsäkerheten (13), där anställda 

bör ha kännedom om sina kunskapsluckor och veta vilka medarbetare som bör kontaktas, 

samt vilken kommunikation som krävs.  

 

För att kunna säkerställa att patienter får den sjukhusmat de behöver kan en organisatorisk 

undersökning vara relevant att genomföra. Ett organisatoriskt perspektiv kan möjliggöra 

identifikation av problemområden kring arbetsrutiner inom sjukhusmåltider, samt ge en 

konkret överblick på faktorer som kan gynna patientmåltiderna. Därför innefattade denna 

                                                 
1 Åkomma som innebär tugg- och/eller sväljsvårigheter 
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studie en övergripande kartläggning av specialkostutbudet och måltidsprocessen, utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv. 

2. Syfte  
Att kartlägga utbudet av olika koster och måltidsprocessen inom Landstinget Sörmland, med 

specifikt fokus på specialkost inom sjukhusmiljö.  

3. Metod  
 

3.1  Metodval 
Studien genomfördes med avsikt att bidra till införandet av det nya måltidssystemet Flexi 

inom Landstinget Sörmland (14), och genomfördes till viss del på uppdrag från landstinget. 

Det nya systemet innebär flexibilitet och valfrihet för patienten där valet av måltid sker på 

patientens villkor, och är framtaget med syfte att tillgodose patientens behov och motverka 

näringsbrist. I och med Flexi-projektet presenteras även en ny yrkesroll, måltidsvärd, med 

arbetsuppgifter inom måltidsmiljön för att kunna frigöra tid för vårdpersonalen.  

 

För bästa utgångspunkt vid införande av detta nya system behövdes en analys av den aktuella 

situationen gällande utbudet av kost, med fokus på specialkost då det kopplas till multisjuka 

samt hanteringen kring måltidsprocessen. Därför har en kvantitativ metod använts med data 

från tillhandahållen statistik samt strukturerade samtal med kontaktpersoner och 

representanter från berörda yrkesgrupper. Den dubbla insamlingen användes för att få en 

heltäckande bild av verksamheten betraktad ur flera perspektiv.  

 

3.2  Datainsamling och urval 
Datainsamlingen bestod av tre delar; statistik över beställd kost inom Landstinget Sörmland, 

information om verksamheten och projektet från två kontaktpersoner och samtal utifrån 

frågemall med fyra informanter från olika yrkesgrupper (Bilaga 1).  

 

Kontaktpersonerna för Flexi-projektet kontaktades via mail och telefonmöten för att anskaffa 

översiktlig information om verksamhetens måltidshantering, samt statistik över beställda 

specialkoster samt normalkost från Mälarsjukhuset Eskilstuna (Eskilstuna), Nyköpings 

lasarett (Nyköping) och Kullbergska sjukhuset Katrineholm (Katrineholm) för åren 2015-

2017. Statistiken från beställningarna gällde måltiderna lunch och middag. Valet av sjukhus 

baserades på de fyra sjukhus Landstinget Sörmland ansvarar för. Landstinget innefattar ett 

fjärde sjukhus, men detta valdes bort då det är av rättspsykiatrisk vård och inte klinisk vård 

som de andra tre sjukhusen. Beslutet att studera åren 2015-2017 var för att öka chansen för 

mer tillförlitlig data, än att bara studera ett år.  

 

I den tredje delen av studien där datainsamlingen genomfördes genom samtal var kriterierna 

för deltagande att vara anställd inom Landstinget Sörmland och vara involverad i sjukvårdens 

måltidshantering. Berörda yrkesgrupper planerades vara vårdbiträden, sjuksköterskor, 

undersköterskor, enhetsledare, dietister, kökspersonal och kostchefer. Rekryteringen av 

informanterna skedde via studiens kontaktpersoner inom Flexi-projektet.  
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En pilotstudie med sju deltagare genomfördes, då datainsamlingen kring måltidsprocessen 

från början var tänkt att ske genom webbaserade enkäter. Dock visade det sig att 

enkätmetoden inte var praktiskt genomförbar för verksamheten, därför utbyttes 

insamlingsmetoden till strukturerade samtal istället. I och med detta sänktes det planerade 

antalet informanter till fyra. Samtalen utfördes med informanter inom yrkena enhetsledare, 

dietist, kökspersonal och kostchef.  

 

De strukturerade samtalen baserades på det frågeformulär som var tänkt att skickas ut som en 

webbaserad enkät. Frågorna var utformade utifrån studiens syfte och frågeställningar, där 

utgångspunkten var att få ut deskriptiva data (Bilaga 1). Till grund för samtalen användes 

även pilotstudiens resultat, då den bidrog med deltagares synpunkter på frågeställningarna. 

Formuläret kompletterades med öppna följdfrågor som anpassades till varje informant, vilket 

var nödvändigt för att få en god spridning på svaren. Frågorna utgick ifrån ett 

måltidsperspektiv och berörde arbetsplats, arbetsbeskrivning, utbildning, erfarenhet, 

förbättringsområden och vad som fungerade bra inom informantens yrkesområde och 

samarbete med andra yrkesprofessioner. Varje samtal skedde via telefon och beräknades pågå 

maximalt en timme och spelades in via en inspelningsapplikation på datorn, därefter 

antecknades det inspelade materialet. Datainsamlingen från de strukturerade samtalen pågick 

vid olika tillfällen under 3 dagar, medan informationen från kontaktpersonerna inhämtades 

genom sporadisk kontakt under arbetets gång. De strukturerade samtalen med informanter 

resulterade i 128 minuters inspelat material, där varje samtal varierade mellan 20-30 minuter. 

 

3.3  Databearbetning och analys 
Statistiken för beställda normal- och specialkoster var olika uppställt för de tre studerade åren. 

Uppställningen för normalkost 2015 var annorlunda än 2016 och 2017, och kunde därför inte 

användas. För 2015 hade alla sjukhus detaljerade uppdelningar av normalkoster för varje 

avdelning och månad, till skillnad från 2016 och 2017 där alla beställningar för hela sjukhuset 

var sammanställd månadsvis. Innan september 2017 räknades all Kost med avvikelse som en 

egen specialkost. Från och med september 2017 ändrades strukturen och var därefter indelade 

i vilken kost avvikelsen avvek från, ex ”A-kost med avvikelse”. Omstruktureringen innebar 

viss problematik i jämförelsen med de andra åren, och därför användes denna statistik 

sparsamt genom analysen.  

 

Antal beställda normal- och specialkoster kompletterades med uträkning av procentuell andel 

i Microsoft Excel. En okulärbesiktning av dessa uträkningar gav underlag för vilka värden 

som skulle studeras, beräknas och jämföras. Det statistiska testet Chi-två i Microsoft Excel 

användes för att analysera hur fördelningen mellan beställda måltider skiljde sig mellan olika 

sjukhus samt respektive år. Signifikansnivån fastställdes som p<0,05.  

 

Tabeller och diagram gjordes i programmen Numbers och Pages, som är kalkylprogram 

respektive ordbehandlingsprogram från Apple. Figurer gjordes i presentationsprogrammet 

Keynote från Apple, och kompletterades i Microsoft PowerPoint. På grund av organisationens 
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systemförändring och olika statistiska uppställningar varierar tabeller och figurers innehåll, 

men klargörs i tillhörande tabell- och figurtext.  

  

Då detta var en kvantitativ studie analyserades datan från kontaktpersonerna och 

informanterna med fokus på deskriptiva data. Det betyder att ingen innehållsanalys med 

kategorier, subkategorier och kodning genomfördes, trots insamling via samtal. 

Kontaktpersonernas information om verksamheten insamlades dels via mailkontakt och dels 

via telefonmöten som antecknades för hand. Sedan sammanställdes informationen i ett 

dokument i Microsoft Word. De strukturerade samtalen med informanterna bearbetades 

annorlunda, där inspelningsmaterialet sammanställdes ordagrant i ett 

ordbehandlingsdokument i molntjänsten Google Drive. Därefter sammanfattades 

inspelningsmaterialet till en kort och kärnfull version av informationen. Det sammanfattade 

inspelningsmaterialet möjliggjorde en överskådlig bedömning av den data som ansågs vara 

relevant för studiens syfte, vilket sedan vägdes ihop med den verksamhetsinformation som 

framkommit ur mail och telefonmöten med kontaktpersonerna. Vid oklarheter i materialet 

kontaktades informanter och kontaktpersoner ytterligare via mail för att förtydliga och ge 

försäkran om att vi tolkat datan rätt. Det samlade analysmaterialet bearbetades genom en 

okulär besiktning av informationen, där skillnader och likheter kunde kartläggas och 

dokumenteras. 

 

3.4  Etiska aspekter  
Statistiken över måltider i sjukhusmiljö kan upplevas som känslig då det handlar om sjukdomar 

och patienter. Dock erhölls inte några patientdata eller personuppgifter, och statistiken var 

redan grupperad för varje sjukhus och inte uppdelad i avdelningar. Kontaktpersonerna inom 

organisationen fick lämna godkännande till att namnge respektive sjukhus. 

 

Studien har tagit hänsyn till de fyra huvudkraven för forskningsetiska principer (15). 

Informanterna fick i första mailkontakt en kort beskrivning av studiens syfte och frivilligt 

deltagande. Telefonsamtalen inleddes med ytterligare beskrivning av studien, samt en 

beskrivning av strukturen för samtalet och att de när som helst fick avbryta. Informanterna 

fick även medge samtycke till ljudinspelning, med informationen om konfidentiell hantering 

av materialet. Frågorna riktades till en gruppnivå, för att minska risken att kunna urskilja och 

identifiera enskilda individer. Frågor kring informanternas könstillhörighet uteslöts, då det 

inte var väsentligt för att besvara studiens syfte. Känslig information som kunde härledas till 

enskilda individer från specifika yrkeskategorier avlägsnades i uppsatsen. 

 

3.5  Författarnas förförståelse  
Vid studiens början hade uppsatsens författare studerat fem terminer på Kostvetarprogrammet 

på Umeå Universitet. Denna bakgrund innebar goda kunskaper om normal- och specialkost, 

samt en förförståelse för hur sjukhus och storhushåll fungerar. Denna kunskap och 

förförståelse var en bidragande faktor vid framställning av frågemallen samt tolkning av 

resultat. För att eftersträva hög objektivitet var studiens fokus på deskriptiva data ytterst 

väsentligt, och likaså tolkning av studiens resultat i relation med annan forskning. 
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4. Resultat  
Studien resulterade i statistiska data för utbudet för de tre sjukhusen, uppställt i månad och år. 

Översikten på utbudet visade tre olika normalkoster och 16 olika specialkoster (Tabell 1). 

Alla specialkoster förekom inte på alla tre sjukhus. Sjukhusen hade olika många vårdplatser, 

sorters kliniker och avdelningar (Bilaga 2). Flest avdelningar och vårdplatser hade Eskilstuna, 

och minst hade Katrineholm. De strukturerade samtalen resulterade i data från olika 

yrkesgrupper; dietister, måltidsvärdar och anställda inom ledningen för kostenheten. 

Resultatet presenterar först den statistiska kartläggningen och därefter samtalen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Förklaring till begreppen Normalkost och Specialkost i Landstinget 

Sörmland, 2018. 

Normalkost NNR/SNR 

A-kost 

E-kost 

Specialkost Allt som inte räknas som ”normalkost”: 

 Vegansk kost 

 Konsistensanpassat (flytande, gelé, timbal, lättuggat) 

 Proteinreducerad kost 

 Dialyskost 

 Fettreducerad kost 

 Laktosfri kost 

 Glutenfri kost 

 Gluten- och laktosfri kost 

 Kost med avvikelse 1 

 Önskekost 2 

 Smakportion3 

 Magtarm4 

 Post op5 

Förkortningar: NNR/SNR= Kost för friska, enligt Nordiska 

Näringsrekommendationer (5); A-kost= ”Allmän sjukhuskost”, ökad andel 

protein och energi per 100g; E-kost= Ytterligare mer protein och energi per 

100g. 

 
1  Normalkost med uteslutet livsmedel eller allergikost som inte ingår i 

specialkostutbudet 
2  Specifika önskemål om maträtter/livsmedel 
3  Liten portion (1dl) för invänjning/provsmakning 
4  Kost för patienter med magtarm-besvär 
5  Kost för nyopererade 
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4.1  Statistisk kartläggning 
 

4.1.1 Specialkost i relation till Normalkost 
Hela kategorin Specialkost utgjorde för alla tre sjukhus en väsentlig del av totala antalet 

beställda måltider (Tabell 2). Fördelningen mellan Specialkost och Normalkost skiljde sig 

mellan de tre sjukhusen år 2016 (p<0,01). Mest utmärkande var Katrineholm med större andel 

Specialkost än Eskilstuna (p<0,01), och Nyköping (p<0,01). För 2017 fanns ingen signifikant 

skillnad mellan de tre sjukhusen (p>0,09). 

 

 

Tabell 2. Fördelningen mellan Normal- och Specialkost, Landstinget Sörmland. Antal 

beställda måltider angett i antal.  

 2016 (januari-december) 2017 (januari-augusti) 

 Eskilstuna Nyköping Katrineholm Eskilstuna Nyköping Katrineholm 

Totalt antal 

beställda 

måltider 

253 608 105 975,5 64 811 202 323 73 094 43 447 

Normalkost 77,5 % 74,1 % 61,3 % 63,8 % 73,0 % 58,5 % 

Specialkost 22,5 % 25,9 % 38,7 % 36,2 % 27,0 % 41,5 % 

 

 

4.1.2 Andel specialkoster per år och sjukhus 
Andelen beställda specialkoster varierade både inom och mellan sjukhusen för de två åren, 

vilket visas i Tabell 3. De tre specialkoster som utgjorde störst procentuell andel för 

Eskilstuna och Nyköping under 2015 och 2016 var Flytande, Lättuggat och Dialys. De 

specialkoster som var störst för Katrineholm var Minus fläsk, Lättuggat samt Laktosfritt. 

Flytande kost var år 2015 utmärkande då det utgjorde nästan hälften av totalen för Eskilstuna, 

medan ungefär 20% för Nyköping och Katrineholm. 

 

Utmärkande skillnad mellan 2015 och 2016 var för Eskilstuna kosten Flytande där 

årsdifferensen (dvs differensen mellan högsta och lägsta andel) var 10,5%-enheter, men hade 

ingen signifikant skillnad (p>0,12). För Katrineholm fanns två specialkoster med utmärkande 

differens mellan åren, där årsdifferensen för Minus fläsk var 6,1%-enheter och för Flytande 

9,1%-enheter. Trots synliga skillnader mellan åren fanns ingen signifikant skillnad för varken 

Minus fläsk (p>0,35), eller Flytande (p>0,06). För Nyköping var det inga synligt utmärkande 

differenser mellan 2015 och 2016. 
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Tabell 3. Genomsnittsvärden av specialkoster för Eskilstuna, Nyköping och 

Katrineholm, åren 2015 och 2016. Tomma rutor hade inget värde att redovisa, rutor 

med <0,0% hade ett värde som kräver mer än en decimal. Indelade efter högsta 

medelvärde under gränserna 50%, 25% och 5%, samt i bokstavsordning. 

  Eskilstuna Nyköping Katrineholm 

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Max 50% 
Flytande 45,3 % 34,8 % 18,3 % 17,4 % 19,2 % 10,1 % 

Minus fläsk 3,6 % 4,8 % 9,3 % 9,8 % 28,3 % 34,4 % 

        

Max 25% 

Dialyskost 9,1 % 13 % 15,8 % 16,8 %   

Laktosfritt 5,6 % 6,7 % 8,6 % 9,3 % 17,3 % 18,8 % 

Lättuggat 11,5 % 11,4 % 21,3 % 22,3 % 17,8 % 16,4 % 

Post op. 0,7 % 7,7 % 0,1 % 0,1 %   

Timbal 8,0 % 7,4 % 7,6 % 7,6 % 9,7 % 9,5 % 

Önskekost 1,9 % 3,5 % 4,9 % 5,6 % 2,9 % 0,4 % 

        

Max 5% 

Fettreducerad 0,2 % 0,2 % 0,8 % 0,1 % 1,1 % 0,2 % 

Gelé 0,1 % <0,0 % 0,3 % <0,0 %   

Glutenfritt 2,7 % 2,4 % 2,4 % 1,8 % 2,1 % 5,0 % 

Gluten- och 

laktosfritt 
1,5 % 1,2 % 0,9 % 1,2 % 0,4 % 0,2 % 

Magtarm 2,6 % 1,0 % 3,8 % 2,5 % 1,1 % 0,9 % 

Proteinreducerad 0,4 % 0,1 % 0,3 % 0,5 % <0,0 % 0,2 % 

Smakportion 0,1 % 0,1 % 1,7 % 2,1 %   

Vegan 0,1 % 0,4 % 2,9 % 2,2 % 0,1 % 3,1 % 
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4.1.3 Procentuell variation över tid 
Antalet beställda specialkoster varierade mellan månaderna, men med olika stora förändringar 

beroende på specialkost och sjukhus. Tabell 4 visar utdrag på de specialkoster varierade mest 

över tid och som tas upp i detta avsnitt, och uppställningen visar tydligt att vissa specialkoster 

skiftar i andel mellan månaderna. Bilaga 3 visar fullständig uppställning av alla specialkoster. 

 

Flytande var den mest frekventa och högst varierande i andel av de konsistensanpassade 

kosterna, både mellan och inom de tre sjukhusen för båda åren. Katrineholm hade för 2015 

den största variationen för Flytande, och var mellan 14,4% och 43,1%. Eskilstuna hade en 

årsdifferens på 13,9%-enheter, och Nyköping 12,2%-enheter. År 2016 förhöll sig andelen 

Flytande relativt jämn för alla tre sjukhus med årsdifferens på 7,3%-enheter för Eskilstuna, 

8,6%-enheter för Nyköping, och 10,8%-enheter för Katrineholm. I Katrineholm var Lättuggad 

kost relativt jämn under månaderna för båda åren, med störst skillnad för månad 10-12 år 

2015 då andelen steg från 13,3% till 44,8%. År 2016 hade Nyköping och Katrineholm störst 

årsdifferens med 10,0%-enheter för Nyköping, och 11,7%-enheter för Katrineholm.  

Andelen beställd Timbalkost var även dynamisk och mer synligt skiftande mellan månaderna 

än Flytande kost, och årshögsta differens var 8,4%-enheter (2016). Gelé förekom enbart på 

Eskilstuna och Nyköping och förhöll sig relativt jämnt med skillnader på <0,5% mellan 

månaderna för båda åren.  

 

Dialyskost förekom på två av sjukhusen och största årsdifferensen för 2015 var på Nyköping 

där andelen hade årsdifferens på 17,8%-enheter. För 2016 fanns största årsdifferensen på  

Eskilstuna och var 7,8%-enheter. Andelen Vegankost förhöll sig under 2015 på en relativt 

jämn nivå för Eskilstuna och Katrineholm (0,1%), medan det för Nyköping växlade mellan 

0,6% och 6,2%. För Eskilstuna och Nyköping såg 2016 relativt lika ut som 2015, men för 

Katrineholm skedde en kraftig ökning under andra hälften av 2016 med en ökning på 8,4%-

enheter från månad 7 till 11. Önskekost varierade väsentligt mellan månaderna och de två 

åren, främst på Katrineholm där variationen under 2015 var mellan 0,3% och 6,7%, medan 

2016 höll jämnare nivå med högsta differens på 0,9%-enheter. Lika för alla tre sjukhus var en 

relativt jämn andel Fettreducerad under 2016, medan variationen under 2015 var större för 

Nyköping och Katrineholm där årsdifferensen var 1,8%-enheter, respektive 2,6%-enheter.  

 



 

  

 

1
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Tabell 4. Procentuellt andel olika specialkoster av total andel specialkost, översikt över 2015 och 2016 
års månader. Sorterade i bokstavsordning inom de tre olika y-axlars värden max 50%, 25% och 5%. 

  2015    2016  

 Eskilstuna Nyköping Katrineholm  Eskilstuna Nyköping Katrineholm 

Max 50%    

Flytande 

   

   

Lättuggat 

   

Max 25% 

  

 Dialyskost 

  

 

   

Timbal 

   

   

Vegan 

   

   

Önskekost 

   

Max 5%    

Fettreducerad 

   

  

 Gelé 
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4.2  Samtalen 
 

4.2.1 Måltidsprocessen 
Deltagarnas information uppvisade ett antal återkommande aktiviteter inom måltidsprocessen 

(Figur 1). Processens huvudaktiviteter på samtliga sjukhus innefattade ordinering, beställning, 

tillagning, servering och uppföljning. Det framkom också information om vilka yrkesgrupper 

de olika aktiviteterna berörde. Mellan samtliga huvudaktiviteter framkom olika typer av 

hantering och kommunikation bland yrkesgrupperna. 

 

Vid inskrivning av patient upprättades journalanteckningar och i vissa fall speciella kostbehov 

av vårdpersonal, varpå dietist fick tillgång till informationen och utförde nutritionsscreening 

och -bedömning av patienten. Utifrån dietistens informationsinhämtning upprättades en 

ordination som låg till grund för måltidsbeställningarna, vilka genomfördes av vårdpersonal 

och/eller måltidsvärd. Beställningarna av måltiderna skickades till kökspersonalen via 

kostdatasystemet Aivo, därefter tillagades maten och skickades i kantiner/brickor till 

avdelningarna.  

 

Inom Eskilstuna och Katrineholm ansvarade måltidsvärdarna för portionering på de 

avdelningar där de var verksamma och samarbetade med vårdpersonal vid servering av maten 

till patienterna. Måltiderna i Nyköping utgick från ett bricksystem, där måltidsvärdar och/eller 

vårdpersonal serverade färdiga brickor direkt till patienterna på avdelningarna. För att 

upprätthålla en översikt på patienters måltidsmönster var det tänkt att måltidsvärdar och/eller 

vårdpersonal skulle arbeta med mat- och vätskeregistrering på alla patienter. Vilket var avsett 

att ge underlag för patientuppföljning till dietister och vårdpersonal. Eventuella ändringar av 

patienters måltidsordinering skulle registreras för att kunna individanpassa maten ytterligare. 

 

 



 

 

 

 

Figur 1. Måltidsprocess från ordinering till uppföljning och berörda yrkesgrupper, Landstinget Sörmland, 2018. 

1
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4.2.2 Problemområden och fungerande områden 
Utifrån samtalen med informanterna framkom både likheter och skillnader kring den 

uppfattade arbetsgången inom verksamheten och vad respektive yrkesgrupp förväntade 

sig av varandra. Mellan ordinerings- och beställningsprocessen kartlades generella 

problem med att beställningarna inte alltid stämde överens med ordineringen. 

Måltidsbeställningarna kunde upplevas som bristfälliga, eftersom de ibland var felaktigt 

valda eller beskrivna, där problem förekom att beskriva patienters kostbehov. Det 

rapporterades att hela måltidsutbudet inte nyttjades, då beställningar inte gjordes på 

vissa specialkoster. En del av informanterna ansåg att det förekom missförstånd inom 

användningen av specialkoster och vad som skulle beställas, vilket ansågs bero på 

bristande kunskap bland vårdpersonalen. Informanter med kostkompetens upplevde 

också att mat och måltider var ett område som prioriterades bort av vårdpersonal. 

 

Det fanns uppfattningar om att köket generellt skickade rätt typ av specialkoster och vid 

funderingar eller otydligheter kontaktades avdelningarna via telefon. Eventuella 

felaktigheter åtgärdades omgående till högsta möjliga grad, antingen i samråd med 

patienter, via kontakt med köket eller genom annat måltidsalternativ (exempelvis 

näringsdryck). Dock framkom det att felaktigheter som inträffade inte registrerades, 

därför fanns det inget arkiv på felbeställd eller felskickad mat. 

 

Att få en tydligare kommunikation mellan vård och kök ansågs vara viktigt för att få en 

mer lättarbetad måltidsprocess, där framförallt beställningarna behövde vara mer 

lättförstådda. Generellt uppfattades kökspersonalens arbete som tillmötesgående och 

patientinriktat, vilket bland annat innebar att de arbetade flexibelt utanför kökets 

uppsatta stopptider för måltidsbeställning. Huvudfokus inom köket verkade vara att 

leverera måltider till patienterna, oavsett om beställningarna kommit in i tid eller inte. 

  

Inom serveringsprocessen varierade upprätthållandet av mat- och vätskeregistrering. Ett 

återkommande problem var att dessa inte ifylldes, vilket försvårade uppföljningsarbetet 

av patienter. Uppföljningsarbetet sågs som en del i processen som kunde förbättras, men 

bristen på tillräcklig arbetstid upplevdes som ett hinder för att kunna genomföra önskat 

uppföljningsarbete. 

  

Samarbetet mellan undersköterska och dietist ansågs vara betydelsefullt för att kunna 

tillgodose patienter med välanpassade måltider. Kommunikationen ansågs vara allra 

viktigast då patientinformationen i första hand skedde mellan parterna. Information från 

anhöriga och/eller hemtjänstpersonal var också väsentlig för att kunna individanpassa 

måltiderna.  
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5. Diskussion  
 

5.1  Metoddiskussion  
Metodvalet kan ha bidragit med både styrkor och svagheter till studien. En styrka var att 

datainsamlingen skedde via både statistik och samtal, vilket gav ett bredare perspektiv 

på de frågeställningar som behandlades. Den statistiska datan kan möjligen innehålla 

bias i form av felregistrerade koster, därför behöver de beställda kosterna inte 

fullständigt motsvara det egentliga behovet bland patienter. För att genomföra en 

komplett behovsanalys hade det krävts tillgång till registrerade felbeställningar, vilket 

inte existerade för verksamheten vid den studerade tidpunkten.  

 

Under arbetets gång togs beslut kring den statistiska datan, där den insamlade statistiken 

på beställda specialkoster kompletterades med fördjupad statistik över normalkosterna 

SNR/NNR, A- och E-kost. Dessa koster var i bruk fram till revidering enligt de nya 

rekommendationerna 2017 där de togs bort (13). Detta beslut kan ha ökat reliabiliteten 

för studien då det gav ett holistiskt perspektiv över alla beställda måltider, samt kunna 

väga upp för det låga antalet informanter eftersom det annars kunde varit för snävt 

urval. Att uppställningen för de tre normalkosterna var så olika mellan åren, och inte 

kunde användas tillsammans, kan eventuellt bidragit till minskad reliabilitet då de inte 

var jämförbara med varandra. Problematiken kring de olika uppställningarna hanterades 

genom att inte använda någon statistik över normalkost från 2015, då risken för bias 

ansågs väldigt hög. Den strukturella förändringen under 2017 hanterades genom att inte 

använda någon data från och med september, eftersom den innehöll vissa dubbelt 

rapporterade måltider och vi som utomstående kunde inte bedöma vilka som var rätt. 

Att komplettera den statistiska datan med normalkost bidrog till en mer heltäckande bild 

av sjukhusens måltidsverksamhet. Detta genomfördes för att öka tillförlitligheten av 

resultatet, eftersom både normal- och specialkost generellt ingår inom den offentliga 

sjukhusmåltiden. Det bidrog även till att få syftet besvarat, eftersom syftet var att 

fokusera på specialkost men ha alla måltider som grund.   

 

Reliabiliteten kan under arbetsgången påverkats av att datainsamlingsmetoden ändrades 

från enkätundersökning till samtal. Vi fick därmed ta beslut om att utgå från ett fåtal 

informanter, samt utföra samtalen med en begränsad andel av de yrkesgrupperna som 

var avsedda att studeras. Tidsmässiga hinder låg till grund för att inte uppsöka och 

kontakta ytterligare informanter, främst då förändringarna skedde relativt hastigt på 

grund av ett begränsat tidsschema för studien. Till följd utfördes inte samtalen med 

någon representant från vårdavdelningarna, vilket bidrog till att måltidsprocessen inte 

fick någon infallsvinkel från vården och kan ha påverkat validiteten. Kartläggningen av 

måltidsprocessen hade kunnat se annorlunda ut ifall upplevelser från vården studerats, 

vilket bör finnas i åtanke vid tolkning av studieresultatet. 

 

Utförandet av samtal istället för enkäter bidrog till mer anpassningsbara frågeställningar 

med chans till öppna svar och muntligt förtydligande, gentemot enkäter som hade gett 

betydligt mer avgränsade svar. En enkätmetod kunde även ha ökat antalet deltagare och 
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gett möjlighet till anonymitet. Dock blev vi avrådda från att använda webbenkät som 

insamlingsmetod, då arbetsplatsen inte hade tillgång till datorer för detta. En insamling 

via pappersenkäter var inte heller genomförbart eftersom det var betydligt mer 

tidskrävande. Svagheter med samtal som datainsamlingsmetod kan ha varit att vi som 

intervjuare påverkat informanterna genom valet av följdfrågor och frågeformulering. De 

muntliga samtalen kan sannolikt upplevts som personliga, vilket hanterades genom att 

informera om konfidentiell datahantering och utgå från frågemallen för samtliga 

deltagare. 

 

Då samtalen bokades in några dagar i förväg med kort studieinformation gav det tid för 

eftertanke och faktainhämtning för informanterna. Detta ansågs som stärkande för 

studien då det bidragit till mer genomtänkta och utvecklade svar. Informanterna hade 

även kännedom om vårt studieområde som kostvetare, vilket kan ha påverkat svaren. En 

del av representanterna hade samma utbildningsgrund som vi, vilket eventuellt kan ha 

påverkat informantens upplevda krav på språkformulering och kännedom om 

organisationen. Vid behov kontaktades deltagarna via mail för att vidareutveckla 

svaren, vilket var en åtgärd för att minska risken för missförstånd. 

 

Innan metodförändringen genomfördes en pilotstudie för att bidra till enkätens validitet 

och reliabilitet. Trots att de webbaserade enkäterna uteblev kom pilotstudien att bli 

underlag för frågeformuläret, därför betraktas pilotstudien som väsentlig för samtalens 

datainsamling. Efter genomförandet av pilotstudien prioriterades personliga frågor bort, 

såsom könstillhörighet och utbildningsnivå, vilket inte sågs som gynnande för studiens 

validitet. Under samtalen framkom även utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet, men 

den datan analyserades inte vidare på grund av det låga antalet informanter. 

 

Beträffande den upplevda måltidsprocessen kan den inte generaliseras för sjukhus i hela 

Sverige, då urvalet av informanter inte var tillräckligt stort och det organisatoriska 

upplägget kan variera mellan olika landsting inom Sverige. Den övergripande strukturen 

och delar i processen kan sannolikt likna andra sjukhus i Sverige, då datan insamlats 

från tre sjukhus i ett stort län med många invånare (befolkningstäthet 48,0/km2, 2017 

(16)). Dock kan processen på detaljnivå skilja sig mellan sjukhus eller enskilda 

avdelningar, vilket inte ger komplett överförbarhet för andra vårdorganisationer, men 

kan med fördel användas vid intern granskning eller omorganisering. Resultatet skulle i 

sin helhet däremot kunna vara generaliserbart för Norden, då det finns ett likartat behov 

inom sjukhusmåltiderna på grund av de Nordiska näringsrekommendationerna (5). Det 

förekommer även liknande organisatoriska problematiseringar och behovsanalyser kring 

specialkost inom Europa (17), vilket även kan möjliggöra jämförelser med detta 

studieresultat.  

 

5.2  Resultatdiskussion 
De viktigaste fynden i denna studie är den synbara skillnaden på statistiken mellan de 

tre sjukhusen, samt de likheter som framkom ur samtalen med informanterna. De 

statistiska skillnaderna kan bero på det organisatoriska upplägget med olika 
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avdelningar. Eskilstuna är det största sjukhuset med flest specialistmottagningar, och 

kan därmed ha störst variation av patienter och kostbehov. Det höga totala antalet 

beställda måltider i Eskilstuna gör att en enskild måltid inte utmärker sig markant, då 

det kräver ett högt antal beställningar innan det utgör en skillnad på procentuella 

andelen. Detta kan göra att en kost som kan uppfattas onödig på grund av låg 

procentuell andel och bli borttagen, leder till att den patient med detta kostbehov får fel 

kost och istället riskerar malnutrition (5-7). Statistiken för Katrineholm hade fyra 

specialkoster utan värden, vilket påverkar den procentuella andelen för de övriga 

kosterna, samt jämförelsen till de andra sjukhusen.  

 

Att Lättuggat var en av de vanligaste specialkosterna för samtliga sjukhus kan förklaras 

i sjukhusens höga andel patienter som kräver geriatrisk och/eller kirurgisk vård. 

Dessutom kan den geriatriska och kirurgiska vården vara en förklaring till att Flytande 

utgjorde en hög andel av totalt antal specialkoster. Patienter som behöver 

konsistensanpassad kost lider i högre grad av malnutrition (10). Därför skulle en möjlig 

förklaring till den höga andelen konsistensanpassad kost kunna vara längre vårdtider, då 

undernäring har en koppling till vårdtiderna (6, 8, 18). Den höga andelen Lättuggat och 

Flytande ses som avvikande, då det rapporterade utbudet inom konsistensanpassning 

även innefattade Gelé- och Timbalkost. Eftersom Lättuggat och Flytande är så olika i 

konsistens, med flera konsistensanpassningar som mellanting (18, 19), kan den låga 

andelen Timbal diskuteras. Att mellantinget Timbal inte beställdes så ofta kan bero på 

den rapporterade upplevelsen av brist på tillräcklig kunskap om användandet av rätt 

specialkost. Att bli ordinerad Flytande kost trots tuggmöjligheter kan ses som oetiskt 

och bidra till att maten inte äts upp, då tuggförmågan utgör en del av måltidsupplevelsen 

(20). Eftersom det är vanligare med sväljsvårigheter för fast föda än flytande (21), kan 

det förklara den höga andelen Flytande för de tre sjukhusen. Den utmärkande höga 

andelen Flytande på Eskilstuna kan sannolikt bero på sjukhusets specifika 

vårdavdelningar eller felaktigt beställda konsistenser på grund av okunskap. 

 

De allra största skillnaderna mellan sjukhusen fanns för Laktosfritt och Minus fläsk, där 

Katrineholm hade betydligt högre procentuell andel av de båda kosterna. Den högre 

andelen Laktosfritt kan bero på att kosten med överdriven försiktighet beställts eller på 

grund av överbeställning, men ger ingen konkret förklaring till att Laktosfritt var så hög 

för just Katrineholm. En eventuell tänkbar förklaring till den höga andelen Minus fläsk 

för Katrineholm kan vara att beställningen blivit felregistrerad som Kost med avvikelse, 

men går inte att applicera på de andra sjukhusen då andelarna var olika. Att både 

Laktosfritt och Minus fläsk tillsammans var utmärkande höga kan eventuellt kopplas till 

låg laktostolerans i de världsdelar där en kosthållning med uteslutande av fläskkött är 

vanlig (23, 24), och med den ökade invandringen i Sverige (24). Oavsett orsaken till den 

höga andelen Minus fläsk finns behov av att anpassa maten utifrån religiösa eller etiska 

aspekter. Det är även tänkbart att menyn innehåller en stor mängd fläsk, vilket kan ses 

som ekonomiskt fördelaktigt då det är en billigare råvara än kyckling- och nötkött, men 

som nackdel då det ökar arbetsbelastningen kring specialkoster. Utifrån både miljö- och 

hälsosynpunkt kan det vara fördelaktigt att minska mängden nöt- och griskött och 
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istället servera mer fågel och fisk (5, 25). Därför är det viktigt att grundmenyer 

innehåller en bred variation av huvudkomponenter, där köttråvaran kan uppfylla olika 

preferenser bland patienterna, samtidigt som miljö- och hälsoaspekter beaktas.  

 

Något som även kan tas i beaktning vid menyplanering är att öka mängden av 

vegetabiliska huvudkomponenter, som vegetarisk och vegansk kost. Detta skulle, i 

kombination med diskussionen om huvudkomponenter ovan, även minska den höga 

andelen Minus fläsk och därmed minska arbetsbelastningen. Det kan även tänkas att en 

högre andel vegetabiliska huvudkomponenter möjliggör en underlättad för tillagning av 

Protein- och/eller Fettreducerad kost, då de utgörs av stor andel vegetabilier och kan 

upplevas som komplexa dieter (21, 27). Att servera mer vegetariska och veganska 

alternativ kan också ses som fördelaktigt i och med aktuella kosttrender (27, 28), då 

allmänheten exempelvis blir mer hälso- och miljömedvetenheten och/eller värdesätter 

djuretiska aspekter. Det är viktigt att kunna erbjuda varierade och flexibla 

sjukhusmåltider för vegetarianer, veganer och flexitarianer, främst då Livsmedelsverket 

och FAMM belyser de viktiga aspekterna med en trivsam och hållbar måltid (1, 3).  

 

Utifrån informanternas beskrivning av måltidsprocessen kan vi se tydliga samband 

kring deras upplevelser av fungerande områden och problemområden. Den upplevda 

bristen på kostkunskap bland vårdpersonal var framträdande och kan betraktas utifrån 

flera olika perspektiv. Det kan finnas tänkbar förklaring i att dietisternas ordinationer 

inte är tillräckligt lätta att tyda i proportion till vårdpersonalens kostkunskaper och att 

kommunikationen mellan yrkesgrupperna skulle kunna vara mer frekvent för att minska 

risken för missförstånd. Utifrån vårdpersonalens perspektiv kan en tänkbar förklaring 

handla om att det finns en otydlighet kring respektive yrkesgrupps ansvarsområden, 

vilket även andra studier belyser som ett problem (18, 30). Studierna nämner att 

samarbetet mellan olika yrkesgrupper kan förbättras, samtidigt som det finns behov av 

att identifiera nutritionsansvaret bättre inom vårdyrkena. Oavsett den bakomliggande 

orsaken till den upplevda kunskaps- och kommunikationsproblematiken, kan vi 

konstatera att problemen fortlöpte vidare inom måltidsprocessen och yttrade sig i form 

av felbeställda måltider. 

 

Det framkom att kökspersonalen till viss del uppmärksammar felbeställningarna, vilket 

kan bero på att de besitter kostkunskaper och praktisk yrkesvana, och därför reagerar på 

avvikande beställningar. Vi kan tyda att det finns en fungerande kommunikation från 

kökspersonal till vårdpersonal, men samtidigt att kökspersonalen arbetar utanför utsatta 

stopptider för att åtgärda felaktigheterna. Vid sammanvägande av dessa infallsvinklar 

kan vi se att arbetssättet kan verka ineffektivt, då en yrkesgrupp går utanför sina 

arbetsramar för att kompensera för problematiken. Det kan också tyda på att 

vårdpersonal är i behov av bredare kostkompetens, främst då patientmåltider ofta ingår i 

arbetsuppgifterna och personalen bör därför få vidare förståelse och kunskap kring vilka 

patientmåltider som bör beställas. Den kommunikativa och kunskapsmässiga 

problematiken inom vården belyses även i Europarådets rapport ”Food and nutritional 

care in hospitals: How to prevent undernutrition” (17). Där framkom att endast 8 av 40 
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sjukhus i Norden bedömdes ha en “hög nivå av kommunikation”, samt att 

kunskapsbristen kunde bero på att nutritionsrelaterade ämnen knappt ingick inom 

vårdpersonalens utbildningar. Rapporten kan även bidra med en möjlig förklaring till 

denna studies resultat, då det från informanterna lyftes ett behov av förbättring kring 

uppföljningsarbetet.   

 

Sjukhusens måltidssystem är en viktig del av vården som kan öka trivsel och välmående 

bland patienter. Ett system som möjliggör valfrihet av patientmåltider kan vara 

fördelaktigt och bidra till att maten faktiskt äts upp och tillgodoser behovet, då det kan 

öka matlusten att få välja maträtt efter egna preferenser (1). En uppäten måltid bidrar till 

patientens tillfrisknande, och är extra viktigt för multisjuka som redan har ökad risk för 

malnutrition (30). Vid införande av Flexi (14) kan vi finna tänkbara utmaningar med att 

kunna erbjuda anpassningsbara måltider för många olika segment av patienter och för 

multisjuka. Framförallt bör konsistensanpassning tas extra hänsyn till och planeras så 

långt det är gångbart, eftersom resultatet påvisade att konsistensanpassade måltider 

utgjorde så pass stor andel av totalantalet beställda måltider. Behov som utgörs av 

allergi och intolerans bör även avspeglas i måltidsplaneringen, då dessa områden var 

drabbade av kunskapsmässiga missförstånd och därför kan kräva extra preventiva 

resurser inom patientsäkerheten. Sammantaget kan vi finna att specialkost kräver 

betydligt mer resurser än normalkost, och bör därför beaktas vid omorganisering. 

 

5.3  Samhällsrelevans 
Studien på matutbudet och måltidsprocessen kan bidra med insikter om potentiella 

problemområden inom sjukhus med liknande organisatoriskt system. 

Problematiseringen kan bidra till en grund för hur resurserna ska fördelas inom 

måltidsplanering, vilket i sin tur är relevant för kostnadseffektivitet inom sjukhus (32). 

På så sätt kan patienter få möjligheten till en förbättrad vårdupplevelse och på sikt kan 

väldisponerade måltider förkorta liggtiderna på sjukhus, då tillfrisknandet kan 

påskyndas genom kosten (33, 34). 

 

I samhället finns ett viktigt behov av att förebygga malnutrition och näringsbrist vid 

sjukdom eller medicinska utfall, då den ökade vårdtiden vid undernäring blir kostsam 

för samhället (18, 35, 36), och försämrar livskvaliteten för de drabbade individerna (9, 

18). Utifrån detta kan kostrelaterade insatser, som exempelvis konsistensanpassning, 

bidra till en bättre folkhälsa och minskade kostnader för samhället (18, 32). Samtidigt 

kan det vara en samhällsutmaning att få en fungerande kommunikation och bredare 

kompetens inom sjukhusmåltider (17).  

 

Studieresultatet kan utifrån ett folkhälsoperspektiv belysa riskerna med att inte ge alla 

patienter samma möjligheter till förebyggande och hälsofrämjande insatser via kosten. 

Främst då vissa grupper av patienter riskerar att bli hårdare utsatta än andra, däribland 

multisjuka människor som är i ett egentligt behov av extra vårdresurser (30). Utöver de 

multisjuka som har störst hälsorisker kan också andra grupper av människor vara hårt 

utsatta, där inräknas samtlig individuell specialkost som berörts i denna studie. Det 
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finns också studier som visar på att äldre patienter som har lägre utbildning och lever 

ensamma löper en högre risk att drabbas av malnutrition (36). Sett från ett socialt 

perspektiv blir därför utfallet inte jämlikt mellan individer som behöver specialkost och 

normalkost. Ojämlikheten kan inte bara innebära allvarliga konsekvenser inom 

patientsäkerheten, utan även bidra till diskriminering av utsatta patientgrupper. 

6. Slutsats 
De fyra konsistensanpassade kosterna utgjorde en stor procentuell andel av totala 

specialkoster. Att Lättuggat var bland de tre koster med högst procentuell andel kunde 

kopplas till sjukhusens geriatriska och/eller kirurgiska vård. Andelen Timbal ansågs 

som utmärkande låg trots ett potentiellt behov.  

 

Samtalen visade att kommunikativa problem och/eller kunskapsbrist inom vården kunde 

utgöra hinder inom måltidsprocessen, vilket kan leda till att patienter inte får den kost 

som behövs för tillfrisknandet. För att förkorta liggtider på sjukhus bör berörda 

yrkesgrupper förbättra individanpassning och uppföljning av patienters måltidssituation. 

7. Författarnas bidrag till arbetet 
LJ och SJ har planerat och genomfört studien tillsammans, likaså bearbetning och 

analysering av data har skett gemensamt. Uppsatsens författande skedde gemensamt.  

8. Tack 
Tack till kontaktpersoner som bidragit med den statistiska datan, och tack till 

informanter som delat med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Vi vill även tacka 

de personer som skänkt sin tid för korrekturläsning och bidragit med återkoppling.   
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Bilaga 1 
Frågeformulär för samtal 
 
Vi heter Sofie och Louise, och skriver vår C-uppsats inom Kostvetenskap. Vårt syfte är att 
undersöka utbudet och processen kring specialkost på sjukhus, och en del av 
datainsamlingen sker via samtal.  

 
Vi har en slags grund med frågor vi utgår ifrån, men vi tänker att du får prata rätt mycket fritt.  
Vi kommer att direkt anteckna det du säger, men vi vill gärna också spela in samtalet för att 
kunna gå tillbaka och lyssna igen ifall vi missar att anteckna nåt. Är det okej att vi spelar in?  
Dina uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och enligt personuppgiftslagen, vilket 
innebär att dina personuppgifter inte kommer att finnas med i uppsatsen. Du får när du vill 
avbryta samtalet eller hoppa över frågor som du inte vill besvara. 

 

1. På vilket sjukhus jobbar du? 
Vad jobbar du som och var? 
Vilken avdelning jobbar du på? 
(ev. vad ansvarar du över) 
 

2. Hur länge har du arbetat inom vården/kök? 
 

3. Kan du beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter som… (yrkesroll)?  
 

4. När en patient med specifika behov kommer in, hur gör ni då?  
- Upptäcks behovet direkt vid inskrivning eller sker det vid senare 

tillfälle? Vem upptäcker? 
 

5. Får patienten det som beställts? 
- Avvikelser från avdelningar, “felanmälan” på maten som levereras? 

 
6. Vad har du fått för uppfattning om måltiderna som serveras? Ex. 

portionsstorlek, smakmässigt, näringsmässigt. 
- Äts maten upp? 

 
7. Hur följer ni upp patienterna efter att de fått sina måltider? 

 
8. Tar ni reda på om maten som serveras fungerar?  

- Om maten ej fungerar, hur gör ni då? 
 

9. Finns det något område inom måltidshanteringen som kan förbättras? 
 

10. Vad tycker du fungerar bäst inom måltidshanteringen? 
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Översikt över sjukhusen för uppfattning om storlek och avdelningar. Avdelningar utan vårdplatser specificerat är på grund av ej angivet på 

landstingets hemsida. Beställda måltider/specialkoster från 2016 på grund av systemförändringen 2017 och den avvikande uppställningen för 2015.  

 Eskilstuna Nyköping Katrineholm 

Totalt antal beställda måltider  253 608 105 975,5 64 811 

Totalt antal beställda specialkoster  57 112 27 397 25 091 

Avdelningar    

Akutklinik • Akutvårdsavdelning • Kortvårdsavdelning  

(18 vårdplatser) 

• Akutvårdsavdelning  

Anestiklinik • Intensivvårdsavdelning  

(6 vårdplatser) 

• Intensivvårdsavdelning  

Infektion- och lungklinik • Infektions- och lungavdelning 

(15+7 vårdplatser) 

• Lättvårdsavdelning  
(21 vårdplatser) 

  

Kirurgklinik • Kirurgisk avdelning - kärlkirurgi, 

nedre- och övre mag- och 

tarmkirurgi, urologi, öron-näsa-

hals-kirurgi, käkkirurgi, bröst- 

och plastikkirurgi, 

tumörsjukdomar 

• Dagkirurgisk behandlings-

avdelning  

• Kirurgisk avdelning  

• Ortopedi- kirurgi- och 

geriatrikavdelning  
(26 vårdplatser) 

Kvinnoklinik • Kvinnoavdelning BB  

• Kvinnoavdelning Gynekologi  

• BB-avdelning   
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• Gynekologiavdelning  
(8 vårdplatser) 

Medicinklinik • Geriatrisk avdelning  
(11 vårdplatser) 

• Hjärtintensivvårdavdelning (124 

vårdplatser) 

• Medicinsk avdelning  
(10 vårdplatser) 

• Njuravdelning  
(16 vårdplatser) 

• SSIH/Palliativ vård 
(10 vårdplatser) 

• Strokeavdelning  
(22 vårdplatser) 

• Medicinsk avdelning - allmän 

medicin med specialitet på 

njursjukdomar 
(23 vårdplatser) 

• Geriatrisk avdelning/ 

Strokeavdelning  
(40 vårdplatser) 

• SSIH/Palliativ vård  
(35 vårdplatser)  

• Stroke- och medicinavdelning  
(30 vårdplatser) 

• Hjärt- och medicinavdelning (16 

vårdplatser) 

 

 

Onkologiklinik • Viktoriaenheten 
(22 vårdplatser) 

  

Ortopediklinik • Ortopedisk avdelning  
(16 vårdplatser) 

• Ortopedisk avdelning   



 

 

Psykiatrisk klinik • Psykiatrisk intensivvård- och 

beroendeavdelning 
(10 vårdplatser) 

• Psykosavdelning  
(13 vårdplatser) 

• Allmänpsykiatrisk avdelning 
(15 vårdplatser) 

• Allvårdsavdelning  

• Beroende- och psykiatrisk 

intensivvårdsavdelning  

• Psykosavdelning 
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Procentuellt andel olika specialkoster av total andel specialkost, översikt över 2015 och 2016 års månader. Sorterade i 
bokstavsordning inom de tre olika y-axlars värden 50%, 25% och 5%. 

 2015    2016  

Eskilstuna Nyköping Katrineholm Max 50% Eskilstuna Nyköping Katrineholm 

   

Flytande 

   

   

Lättuggat 

   

   

Minus fläsk 

   

   Max 25%    

  

 Dialyskost 
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Procentuellt andel olika specialkoster av total andel specialkost, översikt över 2015 och 2016 års månader. Sorterade i 
bokstavsordning inom de tre olika y-axlars värden 50%, 25% och 5%. 

   

Glutenfritt 

   

   

Laktosfritt 

   

   

Magtarm 

   

  

 Post op 

  

 

  

 Smak-portion 

  

 

   

Timbal 
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Procentuellt andel olika specialkoster av total andel specialkost, översikt över 2015 och 2016 års månader. Sorterade i 
bokstavsordning inom de tre olika y-axlars värden 50%, 25% och 5%. 

   

Vegan 

   

   

Önskekost 

   

   Max 5%    

   

Fettreducerad 

   

  

 Gelé 

  

 

   

Gluten- och 

laktosfritt 

   

   

Protein-reducerad 

   
 


