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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Undernäring är vanligt förekommande bland äldre i Sverige varav en orsak 

är att de äter för få måltider och har dålig aptit. Det är därför viktigt att de äldre erbjuds 

tillräckligt många mål mat per dag och att maten är energi- och näringsriktig. Sjuka, 

undernärda äldre behöver ofta äta energi- och proteinrik kost för att uppnå sina behov. 

Det är viktigt att motverka och behandla undernäring då det kan medföra bland annat 

försämrad livskvalité. Med denna studie ville vi ta reda på och belysa hur de äldres 

näringsintag verkligen såg ut. 

Syfte Syftet med studien var att studera intag av energi, protein, järn, kalcium samt C 

och D-vitamin under två huvudmåltider, två dagar hos geriatriska patienter som åt E-

kost. 

Metod Metoden som användes var en vägd kostregistrering samt fotografering. I 

studien ingick patienter på en geriatrisk avdelning, totalt gjordes 74 registreringar. För 

att analysera skillnader mellan män och kvinnor och jämföra energiintagen med 

Livsmedelsverkets rekommendationer användes SPSS 21,0 med p<0,05. 

Resultat Energiintagen låg nära referensvärdena både för män och kvinnor. Vid en 

måltid var männens intag högre (p=0,04) än referensvärdena och en måltid var deras 

intag lägre (p=0,01). Vid en måltid var kvinnornas intag högre (p=0,01) än 

referensvärdena och en måltid var deras intag lägre (p=0,01). Männens energiintag var 

högre än kvinnornas en måltid (p=0,04). Även männens intag av kalcium var högre än 

kvinnornas (p=0,046). Intagen av D-vitamin var låga i förhållande till 

dagsrekommendationerna och intagen av protein var lägre än rekommendationerna för 

en måltid. Männens intag av protein var högre än kvinnornas en måltid (p=0,02). 

Slutsats Patienternas intag var mestadels lägre än rekommendationerna och 

referensvärdena, detta tyder på att det kan vara viktigt med energi och näringsrika 

frukostar samt mellanmål för att uppnå högre energi- och näringsintag. Det är önskvärt 

med fler studier för att kunna dra slutsatser gällande patienternas intag samt om 

kosttillskott behövs. 

 



ABSTRACT 

Background Malnutrition is common amongst the elderly in Sweden. One reason is 

because they are not eating enough. It is important that they are offered enough meals 

and food that contains a lot of energy and nutrients It is recommended that ill and 

malnourished elderly should consume food that contains a large amount of energy and 

protein. It is important to prevent and treat malnutrition because of the risk of impaired 

life quality. The intention of this study was to find out older peoples actual nutritional 

intake.  

Objective The purpose of this study was to investigate the elderly patients and their 

energy and nutrient intake during four main meals. 

Method A weighed diet registration and photographs were collected and 74 

registrations from patients on a geriatric ward was included. Dietist Xp was used to 

calculate patients’ energy and nutrient intake. We used SPSS (Statistical Packages for 

the Social Sciences), with p <0.05, to analyze the differences between men and women 

and compare the energy intakes and the recommendations of the Swedish national food 

agency. 

Results Energy intakes for both men and women were near to the reference values. In 

one meal the intake exceeded the reference value and in one meal the intake was less 

than the reference value. The men’s energy intake was higher than the women’s one of 

four meals (p=0.04). Furthermore, the men’s intake of calcium was higher (p=0.04). 

Intakes of vitamin D were low in relation to current recommendations and intakes of 

protein were lower than the meal recommendations. 

Conclusion Intakes were below the recommendations and reference values. Therefore it 

can be vital that the elderly are offered energy dense and nutritious breakfasts and 

snacks. It is desirable to have more studies in order to draw conclusions regarding 

patient intake in order to decide if supplements are needed. 
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1. BAKGRUND 

 

1.1 Inledning 

Andelen personer över 65 år utgör 19 % av Sveriges befolkning och ökar i och med att 

medellivslängden ökar (1). Hög ålder medför ökad risk att drabbas av sjukdomar, 

funktionsnedsättningar och undernäring (2). Undernäring är vanligt bland äldre personer inom 

äldreomsorgen där minskad aptit kan vara en bidragande orsak. Andra orsaker kan vara 

sociala faktorer, tugg- och sväljsvårigheter, medicinering, sjukdom och dålig aptit (3). Det är 

därför viktigt att maten håller hög kvalité och att de erbjuds sex mål mat under dagen vilket 

rekommenderas av Livsmedelsverket. Nattfastan bör inte heller vara längre än elva timmar 

och det är viktigt att anpassa antal måltider efter de äldres önskemål och behov. Mer än 50 % 

av de som är inlagda på sjukhus över 65 år är undernärda eller i riskzonen för undernäring (4). 

Äldre som bor ensamma äter mindre och har därmed större risk för undernäring än de som bor 

med andra och har gemensamma måltider (5). För lågt intag av vitaminer och mineraler är 

vanligt förekommande hos äldre och brist kan leda till dålig hälsostatus och försämrad 

livskvalité, därför måste maten i de flesta fall kompletteras med vitamin och mineraltabletter 

(3,4). 

 

1.2 Äldres behov  
Behovet av energi varierar beroende på kön, ålder och hur fysiskt aktiv en person är (2). Med 

åldern förändras kroppens sammansättning, mängden muskelmassa minskar vilket gör att 

kroppen behöver mindre energi. Normalt minskar vikten efter 70 års ålder med ett halvt kg 

per år, minskar vikten ännu mer samtidigt som det bidrar till negativa konsekvenser finns det 

risk för undervikt. I de Svenska näringsrekommendationerna finns referensvärden för 

energibehov vilka grundar sig på olika åldrar och aktivitetsnivå (6). För män ≥75 år är 

referensvärdet 2294 kalorier och för kvinnor är referensvärdet 1960 kalorier. En huvudmåltid 

bör utgöra 20-25 % av dagsbehovet, 25 % av männens referensvärden ger 573 kalorier och 25 

% av kvinnornas referensvärden ger 490 kalorier (7). Energibehovet utgår från ett PAL 

(physical activity level) på 1,6 vilket är fysisk aktivitetsnivå för stillasittande personer ≥75 år. 

Body mass index (BMI kg/m2) används för att bedöma över- och undervikt, ett BMI mellan 

25-30 är relaterat med övervikt hos den yngre befolkningen men har visat sig förenat med 

ökad överlevnad hos äldre (2). De äldre kan vara i riskzonen för undernäring eller vara 

undernärda utan att det framgår av deras BMI, därför bör det inte vara en avgörande faktor för 

diagnosen undernäring (8). För sjuka undernärda eller för de som riskerar att drabbas av 

undernäring rekommenderas energi och proteinrik kost (E-kost), vilken ofta förekommer 

inom äldreomsorgen (2). En portion E-kost är mindre än en vanlig portion men innehåller lika 

mycket energi och näring. Detta åstadkoms genom relativt stora mängder feta och proteinrika 

livsmedel och relativt små mängder kolhydrater och fibrer. Energifördelningen i E-kost ska 

vara 40-50 E% fett, 25-35 E% kolhydrater och 15-25 E% protein. Det rekommenderade 

behovet av protein bedöms vara 1,0–1,5 gram per kilo kroppsvikt för de som äter E-kost (3). 

Det kan vara svårt att komma upp till de rekommenderade proteinmängderna vid varje måltid 

och därför kan maten behöva berikas. Berikning bör dock tillsättas med måtta så att inte smak 

och konsistens förändras. Maten kan istället kompletteras med energi och proteinrika 

näringsdrycker. Tillbehör som till exempel färska grönsaker, sås och sylt är viktiga då de både 

stimulerar aptiten och ger färg och smak (2).  
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1.5 Viktiga näringsämnen för äldre 
Protein-energi-malnutrition (PEM) är den vanligaste orsaken till undernäring bland äldre i 

Sverige och orsakas av en kombination av brist på protein och energi (9). Behandling av PEM 

sker i första hand med en protein- och energirik kost. För att kroppen ska kunna använda 

proteinet optimalt måste energibehovet vara tillgodosett, annars används proteinet som 

energikälla. Protein är viktigt för personer med många sjukdomar och för sjuka äldre kan 

proteinbehovet vara upp till fördubblat. Protein behövs för cellernas uppbyggnad, bildandet av 

hormoner, enzymer samt till delar av immunförsvaret. Vid bildning av kollagen behövs C-

vitamin vilket även underlättar upptaget av järn. Det är ovanligt med brist på C-vitamin hos 

äldre men det är ändå viktigt att de får i sig tillräckliga mängd, det finns dock inga bevis på att 

tillskott behövs (10). Järn är viktigt för transporten av syre och elektroner, tömda järnförråd 

kan orsaka anemi (blodbrist) vilket kan ge försämrat immunförsvar och allmän trötthet (9). 

Brist på kalcium och D-vitamin är vanligt hos äldre trots att det idag finns många berikade 

livsmedel att tillhandahålla (11). Äldre och särskilt sjuka har förhöjda D-vitamin behov, 

studier visar att 20 mikrogram D-vitamin per dag i kombination med kalcium minskar risken 

för osteoporos (brist på benvävnad) (9, 12-13). Kalcium behövs för bildning av ben och 

tänder, blodets koagulation och för nervfunktionen (9). Med stigande ålder försämras 

näringsupptaget och extra tillskott av kalcium bör vara ett komplement till intag av 

kalciumrika livsmedel. Personer över 65 år utgör idag en stor del av befolkningen och även vi 

kommer så småningom att tillhöra den åldersgruppen. Undernäring är vanligt förekommande 

hos äldre och vi anser att det är viktigt att motverka och behandla undernäring då det kan 

medföra bland annat försämrad livskvalité. Med denna studie ville vi ta reda på och belysa 

hur de äldres näringsintag verkligen såg ut. 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien var att studera geriatriska patienters intag av energi, protein, järn, kalcium 

samt C och D-vitamin i E-kost under två huvudmåltider under två dagar. 

- Överensstämde intaget med befintliga rekommendationer? 

- Fanns det någon skillnad mellan män och kvinnor? 

 

3. METOD 
Denna studie genomfördes i september 2014 och grundar sig på ett förslag från 

Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. En kvantitativ 

metod med vägda kostregistreringar valdes för att möjliggöra näringsvärdesberäkning av 

måltiderna. Studien utfördes genom observationer med vägda kostregistreringar samt 

fotografering av måltiderna. Studien genomfördes på en geriatrisk avdelning med 24 

vårdplatser. Information om studien tilldelades avdelningen muntligt och via ett anslag i 

matsalen, avdelningen besöktes innan studien påbörjades för att informera, förbereda 

personalen samt planera utförandet. Den mat som serverades var i huvudsak E-kost som kom 

färdigpackad till avdelningen och ångkokades i mikrovågsugn. Även andra specialkoster och 

smårätter fanns för de som behövde och så önskade. I måltidernas beräkningar ingår dessert, 

däremot ingår inte smör, bröd, råkostsallad eller dryck. 

 

3.1 Urval och bortfall 
I studien inkluderades både män och kvinnor över 65 år. Alla som inte serverades E-kost 

exkluderades och det externa bortfallet uppgick till 21 registreringar. Det var 24 vårdplatser 

på avdelningen vilket under fyra måltider som mest kunde ge 96 registreringar. Det interna 
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bortfallet var en person som ej åt den ordinarie desserten som serverades på avdelningen och 

detta resulterade i totalt 74 registreringar. 

 

3.2 Datainsamling 
Studien genomfördes under två sammanhängande dagar, lunch och middag. Alla tallrikar 

märktes med etiketter innan servering, gula för män och röda för kvinnor. Etiketterna märktes 

med siffror för att kunna utläsa vilken bild som hörde ihop med respektive registrering. En 

portion av respektive huvudrätt och efterrätt fotograferades innan varje måltid med hjälp av en 

digitalkamera. Efter att patienterna ätit klart och lämnat matsalen påbörjades fotografering 

och vägning av matresterna, både från huvudmåltiderna och från efterrätterna. För att veta 

vilken dessert som hörde ihop med respektive varmrätt lämnades desserten vid tillhörande 

tallrik och endast de med innehållande rester fotograferades. En oanvänd tallrik placerades på 

en nollställd våg, respektive portions komponenter vägdes och vikten protokollfördes. Under 

studien tillfrågades personalen om tiderna för måltidsordningen på avdelningen samt åldern 

på patienterna.  

 

3.3 Bearbetning och analys 
Energi- och näringsinnehåll i huvudmåltiderna tillhandahölls från produktionsköket. 

Protokollet av de vägda resternas komponenter från varje måltid sammanställdes i Microsoft 

Excel och beräknades i näringsprogrammet Dietist Xp. Näringsvärden samt vikt på respektive 

komponent saknades från produktionsköket och gjorde att recept inte kunde läggas in i Dietist 

Xp för beräkning av näringsämnen och energi för respektive komponent. Därför användes 

istället liknande komponenter från Dietist Xp för att beräkna energi-och näringsinnehåll i 

resterna. Fotografierna användes för att kunna åskådliggöra måltiderna som serverades. 

Resultatet från beräkningen av energi, protein, järn, kalcium, C- och D-vitamin drogs sedan 

av från energi och näringsinnehållet i serverad portion. Dessa resultat sammanställdes i 

Microsoft Excel för att sedan överföras till Statistical Packages for the Social Sciences version 

22 (SPSS). Materialet delades upp i män och kvinnor. Med hjälp av SPSS har författarna 

besvarat frågeställningarna om det framkommer någon skillnad mellan män och kvinnor och 

om energiintagen överensstämde med rekommendationerna. Patienternas ålder presenteras 

som medel ± SD i resultatet.  Analys av materialets fördelning utfördes med hjälp av QQ-

plots. Fördelning av materialet avgjorde vilka test som användes för vilka variabler, för de 

normalfördelade variablerna användes Independent sample T-test samt One sample T-test och 

för icke normalfördelade användes ett icke-parametriskt test (Mann-Whitney U-test). 

Medelvärde inklusive standardavvikelse (±SD) och medianvärde (25:e-75:e percentilerna) 

beräknades i SPSS och presenterades i resultaten. Resultaten av energi och näringsintagen 

jämfördes med svenska näringsrekommendationer 2005 (6). Näringsintagen energijusterades 

till näringsintag per 1000 kalorier, detta gjordes för att män och kvinnors referensvärden för 

energi är olika. Signifikansnivån sattes till p<0,05 för alla test. 

 

3.4 Etiska aspekter 
Författarna såg patienterna under studiens utförande vilket kan ha bidragit till att de kände sig 

exempelvis stressade och oroliga. Patienterna såg även författarna och kan ha uppfattat oss 

som personal eller anhöriga. Av de bilder som ingår i rapporten framgår endast om resterna 

var från en man eller kvinna. Var studien utfördes och var maten tillagades behandlas med 

konfidentialitet och går ej att utläsa av rapporten. Endast information om vilken typ av kost 

patienterna åt och medelålder har inhämtats under studien. Inga personuppgifter har inhämtats 

varför vi bedömer att studien inte varit av etisk känslig karaktär. 
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4. RESULTAT 

Antal registreringar i studien var 74, av dessa måltider förtärdes 43 av kvinnor och 31 av män. 

Patienterna på vårdavdelningen var från 65 år och uppåt och medelåldern var 84±6 år. Till 

måltiderna serverades råkost i form av morötter och olika typer av knäckebröd och 

bordsmargarin. Fem måltider serverades per dag; frukost, lunch, middag samt två mellanmål; 

ett på förmiddagen och ett på kvällen. Patienterna kunde dessutom få näringsdrycker och 

extra mellanmål vid behov. Frukost serverades mellan 07.00-07.30, lunch 11.15–11.45, 

middag mellan 16.15–16.45 och kvällsfika ca 19.30. Om patienterna inte bad om extra 

mellanmål översteg nattfastan 11 timmar. De fyra huvudmåltiderna som serverades var; 

wallenbergare i gräddsås med potatismos och ärtor, lax i vitvinssås med potatismos och ärtor, 

kåldolmar i gräddsås med potatis och ärtor och isterband med stuvad potatis ärtor och 

morötter (Bilaga 1). Till dessert serverades fruktsallad med grädde och glass, apelsinsoppa 

med grädde, jordgubbar med grädde och vaniljglass. 

 

4.2 Energiintag 
Tre av fyra måltider inklusive dessert innehöll från början mer energi än vad referensvärdet 

anger för män och kvinnor ≥75 år, för kvinnor ≥75 år nådde däremot alla fyra måltider över 

referensvärdet (Tabell 1). Männens intag översteg vid middag ett referensvärdena för energi 

(p=0,04), vid middag två underskred de däremot referensvärdena (p=0,01). Kvinnornas intag 

översteg också referensvärdena för energi middag ett (p=0,01) och understeg dem vid middag 

två (p=0,01). Middag ett översteg männens energiintag kvinnornas (p=0,04). Vid 69 av 74 

registreringar (93 %) lämnades rester av måltiderna. Antal registreringar där patienterna var 

över referensvärdet för energi var totalt 33 av 74 registreringar (45 %), av dessa var 12 män 

och 21 kvinnor. 

 

Tabell 1. Fyra huvudmåltiders energiinnehåll (kcal) före servering, referens intag per måltid, 

registrerat intag uppdelat på män och kvinnor (medel ± SD) samt p-värden på en geriatrisk 

avdelning hösten 2014. 

Måltid 

Dag 1 och 2 

Alla 

n=74 

Män 

n=31 

 P3 Kvinnor 

n=43 

 P4 P5 

 Serverad 1 

 

Intag Ref 2 

 

 Intag  Ref 2   

Lunch 1 

M=8 K=9 

622 552±62 573 0,37 470±158 490 0,70 0,23 

Middag 1 

M=9 K=13 

683 672±124 573 0,04 577±72 490 0,01 0,04 

Lunch 2 

M=7 K=13 

624 501±119 573 0,16 454±64 490 0,07 0,26 

Middag 2 

M=7 K=8 

493 444±64 573 0,01 378±93 490 0,01 0,11 

M=män 

K=kvinnor 
1 Portionens energiinnehåll före servering. 
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2 25 % av referensvärdet för energiinnehåll utifrån SNR 2005 för äldre ≥75 (6). 
3 P-värde för män i förhållande till referensvärdet. Analyserat med One sample T-test. 
4 P-värde för kvinnor i förhållande till referensvärdet. Analyserat med One sample T-test. 
5 P-värde mellan män och kvinnors energiintag. Analyserat med Independent Sample T-test. 

 

Referensvärdena för en huvudmåltid är att den ska utgöra 20-25 % av dagsintaget av energi, 

25 % av männens referensvärde ≥75 år är 573 kalorier och 25 % av kvinnornas är 490 

kalorier. Medelenergiintaget för huvudmåltiderna under två dagar var 551±128 kcal för män 

och 493±104 kcal för kvinnor. Männens intag av energi uppnår inte referensvärdet, däremot 

uppnår kvinnornas intag deras referensvärde (Figur 1). 

 

 
Figur 1.  Medelenergiintaget från 31 män och 43 kvinnor under fyra huvudmåltider, samt 

referensvärden av energiintag, på en geriatrisk avdelning hösten 2014. 

 

Medianen under de fyra måltiderna ligger för män på 551 (473-622) kalorier och för kvinnor 

på 496 (412-572) kalorier (Figur 2). Två av männens energiintag var betydligt högre (800 

kcal) än de övriga männens intag, dessa två män bad om mer dessert vilket möjliggjorde deras 

höga intag. Ett av männens energiintag var betydligt lägre än de andras (200 kcal). 
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Figur 2. Energifördelningen för män och kvinnor på en geriatrisk avdelning under fyra 

huvudmåltider 2014. 

 

4.4 Intag av protein 
Männens medelintag av protein var under de fyra huvudmåltiderna mellan 10-11 E%, 

kvinnornas medelintag var lägre och låg mellan 8-10 E% (Figur 3). Männens intag är högre 

än kvinnornas under middag två (p=0,02). Ingen av huvudmåltiderna når rekommenderat 

proteinintag för E-kost (15-25 E%). 
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Figur 3. Sammanställning över portionens innehåll samt proteinintagen i förhållande till 

rekommendationer (15 E %) för män och kvinnor under fyra huvudmåltider på en geriatrisk 

avdelning hösten 2014. 

 

4.3 Näringsintag 
Genomsnittliga intag av studerade näringsämnen var vid respektive huvudmåltider lägre än 

dagsrekommendationerna. Intagna mängder är justerade till näringsinnehåll per 1000 kalorier 

(Tabell 2).  

 

Tabell 2. Kalcium, järn, C och D-vitamininnehåll i fyra huvudmåltider, rekommenderat 

dagligt intag, registrerat intag (median 25:e-75:e percentilerna av näringsämnen) uppdelat 

på män och kvinnor på en geriatrisk avdelning hösten 2014. 

Måltider 

Dag 1 och 

2 

Alla 
 

Män 
 

Kvinnor 
 

P 3 

Innehåll 1 Intag (per 1000 

kcal)  

Rek. 

dag 2 

Intag (per 1000 

kcal) 

Rek. 

Dag2 

 

D-vitamin 

(µg) 

0,65 0,68 (0,56-2,14) 20 0,74 (0,51-4,24) 20 0,324 

Kalcium 

(mg) 

223 210 (175-250) 800 187 (163-246) 800 0,046 

Järn (mg) 2,54 1,64 (1,35–2,14) 9 1,24 (0,95-1,8) 9 0,273 

C-vitamin 

(mg) 

34 38,4 (21-75) 75 31 (14-69) 75 0,349 

1 Portionernas näringsinnehåll före måltid. 
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2 Rekommenderat dagligt näringsintag utifrån NNR 2012 (14). 
3 P-värde mellan män och kvinnors justerade medianintag (per 1000 kcal). Analyserat med 

Mann-Whitney U-test.  

 

Männens intag av kalcium var högre än kvinnornas (p=0,04). Totalt D-vitamininnehåll i de 

två måltiderna dag ett var 9,05 µg och totalt kalciuminnehåll var 525 mg. Järninnehållet var 

4,09 mg för huvudmåltiderna dag ett. C-vitamininnehållet var 119,92 mg för huvudmåltiderna 

dag ett vilket är över rekommendationen 75 mg för en dag. D-vitaminnehållet i de två 

måltiderna dag två uppgår till 1,43 µg och kalciuminnehållet till 395,3 mg. Järninnehållet dag 

två var sammanlagt 4,99 mg. C-vitamininnehållet för huvudmålen dag två var 68,25 mg vilket 

är nära rekommenderat dagligt intag. 

 

5. DISKUSSION 
 

5.1 Metoddiskussion 
Vi anser att patienterna på geriatriken var passande då studiens målgrupp var sjuka personer 

över 65 år. Resultaten kan vara representativa för patienter på en geriatrisk avdelning, vilka 

diagnoser patienterna har på olika avdelningar kan dock ha betydelse för resultatet. Eftersom 

denna studie är gjord på ett relativt litet urval och äldre kan ha olika sjukdomar kan man inte 

säga att den är generaliserbar för alla sjuka över 65 år. Ytterligare registreringar skulle kanske 

ge större tillförlitlighet. Författarna tror att en liknande studie som denna skulle kunna ge 

liknande resultat. Studier har visat att det finns risk för både överrapportering och 

underrapportering vid självutförda registreringar av kostintag (15). När patienter ska 

rapportera sitt kostintag har det visat sig att underrapportering är vanligare vid hög ålder (16). 

När personal deltar vid kostregistreringar har det visat sig att det är vanligt med 

överrapporteringar (15). I vår studie var varken patienterna själva delaktiga och ej heller 

personalen. Vi har dessutom använt två metoder; fotografering och vägd kostregistrering, 

vilket gör våra resultat mera tillförlitliga än om endast en metod hade använts. Vid 

observationsstudier finns ingen risk för att intervjupersonen påverkas av forskaren 

(intervjuareffekt) eller felformulerade frågor som respondenten inte förstår till exempel vid 

enkätundersökningar (17). Författarna påverkade inte patienterna mer än att de kunde känna 

sig iakttagna under måltiden. Iakttagelserna kan dock ha påverkat hur de åt, de kan ha ätit mer 

eller mindre för att bidra till ett (vad de tror är ett) gott resultat eller tvärtom för att inte 

framstå som “matvrak”. En felkälla som kan ha påverkat resultatets siffror är att vissa angivna 

vikter på maten från produktionsköket och vår vägning inte överensstämde. Resultatet baseras 

på vikterna från de vägda kostregistreringarna. Fotografierna har hjälpt för att kontroll av rätt 

vägda vikter av komponenterna kunde utföras och för att åskådliggöra maten som serverades. 

Näringsvärden samt vikt på respektive komponent saknades från produktionsköket och gjorde 

att recept inte kunde läggas in i Dietist Xp för uträkning av näringsämnen och energi. 

Beräkningarna på resternas energi-och näringsinnehåll överensstämmer därför inte helt med 

de ursprungliga innehållen eftersom vi använt oss av Dietist Xp. Näringen är på grund av 

detta i vissa måltider inte exakt samma som produktionskökets. Denna typ av felkälla kunde 

ha motverkats om det varit möjligt att få ta del av recept från produktionsköket. En annan 

felkälla är att beräkningarna utgår från en referens för friska över 75 år. Deltagarna i studien 

är dock sjuka och vissa kan ha större energi- och näringsbehov än friska, detta gör att valda 

referensvärden kan vara för låga. Referensvärdena kan även vara för höga för vissa patienter 

som rör sig väldigt lite och har ett lägre PAL än 1,6 vilket denna studie har utgått ifrån. 

Uträknade individuella energibehov hade gett mer konkreta resultat och högre tillförlitlighet. 

Tre energiintag var extrema i förhållande till de andra vilket kan ha påverkat det beräknade 
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medelvärdet, medianen blev dock i detta fall samma värde som medelvärdet. Hade dessa 

felkällor motverkats kunde studien få högre reliabilitet och validitet. Inga drycker eller 

tillbehör räknades in i beräkningarna vilket kan göra att vissa av patienterna resultat 

underskattas och räknas som felkälla. Vissa drycker kan ge mycket energi och näring och öka 

patienternas intag vid måltiderna, exempelvis innehåller mjölk D-vitamin, kalcium och 

protein. För de som drack vatten påverkas däremot inte intagen vilket gör att resultaten kan 

vara mer rättvisande för dem. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

5.2.1 Energi  
Vår studie visar att 55 % av patienterna inte uppfyllde referensvärdet för energi. Två män bad 

om mer dessert middag dag ett vilket gav ett energi- och näringsintag högt över 

referensvärdet, en av patienternas intag var mycket lägre än de andras. Kvinnornas 

förutsättningar att uppnå referensvärdet var goda, nästan hälften (21 av 44) uppnådde 

referensvärdet för energi. En tidigare studie på äldre patienter visar att 67 % inte kom upp i 

tillräckliga energimängder och att 21 av 100 patienter var undernärda. Största anledningen till 

otillräckliga energiintag visade sig vara akut sjukdom, anorexia, munproblem, humör- och 

ångeststörningar och begränsningar i tillhandahållandet av mat (18). 

 

En tidigare svensk studie från boenden för äldre visar att undernäring främst förekom bland 

kvinnor (19). I vår studie visades att kvinnorna hade ett lägre intag än männen under en 

måltid, kvinnornas medelintag var även lägre än referensvärdet för energi tre huvudmåltider. 

Det går dock inte att avgöra om det finns risk för undernäring för de kvinnliga patienterna i 

vår studie eftersom intagen kan variera mycket från dag till dag och måltiderna kan 

kompenseras med mellanmål.  

 

Männens energiintag var högre än kvinnornas en av fyra måltider vilket kan bero på att de 

behöver mer energi än kvinnorna. Energi-och näringsintagen blev i genomsnitt bra för både 

män och kvinnor trots att 93 % av patienterna inte åt upp den mat som serverades. Det kan 

bero på komplikationer som ofta förekommer hos äldre som exempelvis tugg- och 

sväljsvårigheter, medicinering, sjukdomar och sämre aptit (4). Det kan även bero på att de 

ansåg att de inte behöver lika mycket energi som när de var yngre och att de var mer fysiskt 

aktiva eller att de inte tyckte om maten som serverades. Beroende på val av dryck kan 

energiintagen skilja mycket från dag till dag och person till person. Eftersom dryck och 

tillbehör inte är medräknat i resultaten kan patienterna ha uppnått tillräckliga energiintag med 

hjälp av dessa. Författarna anser att det finns goda chanser att patienterna skulle kunna uppnå 

referensvärdet av energi. Totalt innehöll de båda huvudmåltiderna dag ett 1305 kalorier och 

dag två innehöll de båda huvudmåltiderna 1117 kalorier. Utöver huvudmåltiderna dag ett 

behöver frukost, två mellanmål samt dryck och tillbehör innehålla 989 kalorier för männen 

och 655 kalorier för kvinnorna för att de ska uppnå referensvärdet av dagsintag av energi. 

Förslag på energifördelning och måltider för att uppnå referensvärdena: frukost 380-430 

kalorier, mellanmål ett 140-280 kalorier, mellanmål två 140-280 kalorier. Exempel på frukost 

för att uppnå 430 kalorier är en portion havregrynsgröt med mellanmjölk och sylt, vispgrädde, 

en skiva rågbröd med matfett och ost. Förslag på mellanmål för att uppnå 280 kalorier är en 

kanelbulle, en kopp kaffe och ett glas mellanmjölk. Förslag på kvällsmål för att uppnå 280 

kalorier kan vara nyponsoppa med vispgrädde och ett mjukt bröd med matfett.   
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5.2.2 Protein 

En tidigare studie visar att 23 % av patienterna var drabbade av PEM och det fanns ett svagt 

samband mellan PEM och ett energiintag som var lägre än rekommendationerna (20). 

Resultatet av denna studie visar att både männens och kvinnornas medelintag av protein under 

alla måltider var lägre än rekommenderat för en huvudmåltid. Eftersom en stor del av 

patienterna inte åt upp en hel portion kan detta vara orsaken till att proteinintaget blev lågt. En 

tidigare studie på äldre patienter visar att supplement på energi och protein kunde motverka 

viktförluster och öka energiintagen (21). Detta kan även behövas för vissa av patienterna i vår 

studie eftersom deras medelintag av protein var låga i förhållande till rekommendationerna för 

en måltid. Uppgifter om individuella behov eller individuella intag har inte insamlats i vår 

studie vilket gör det svårt att avgöra om supplement behövs. En tidigare undersökning visar 

att männens intag av protein var högre än kvinnornas (22). Detta stämmer med vårt resultat 

vilket visar att männens medelintag var högre än kvinnornas tre av fyra måltider, en måltid 

var männens intag högre än kvinnornas. En förklaring kan vara att kvinnorna lämnade mer 

proteinrika rester än männen under måltiderna. 
 

5.2.3 Vitaminer och mineraler 

En tidigare studie på en geriatrisk avdelning visar att många av patienterna inte uppnådde 

rekommenderat dagligt intag av vitaminer och mineraler (20). Resultatet av denna studie visar 

att patienterna i genomsnitt får i sig mindre än rekommenderade dagsmängder av energi, 

protein, järn, D-vitamin och kalcium från de båda huvudmålen. Det var svårt att avgöra om 

patienterna uppnådde dagsrekommendationerna av vitaminer och mineraler eftersom studien 

endast tagit hänsyn till huvudmåltiderna och ej övriga måltider. Vad och hur mycket 

patienterna åt utöver huvudmåltiderna har stor betydelse för om de uppnådde 

rekommendationerna eller inte. Patienter som äter E-kost har i många fall ett lågt intag av 

vitaminer och mineraler därför bör ett tillskott av multivitamin och mineraltablett ofta 

ordineras till denna kost (3). Detta indikerar på att kosttillskott eller näringsberikade 

mellanmål borde förekomma för att de äldre ska få i sig tillräckligt efter behov och må bra. 

Männen har högre referensvärde för energi men i övrigt är rekommendationerna desamma för 

män och kvinnor. Detta beror troligtvis på att männen åt mer än kvinnorna och fick därav ett 

högre intag av vitaminer och mineraler via maten. E-kostens portioner är från början små, 

mindre än SNR- och A-kost, den är även näringstät och om den halveras får patienten i sig 

väldigt lite energi och näring. En del komponenter av en portion E-kost är ofta närings- och 

energiberikade och därför kan det vara stor skillnad i hur mycket energi och näring patienten 

får i sig. 

 

Tidigare studier uppvisar resultat på att äldres medelintag av kalcium och D-vitamin är 

mycket lägre än dagsrekommendationerna, medelvärden av D-vitamin uppgår endast till 20 % 

av RDA, och medelvärden av kalciumintaget uppgår till 60 % av RDA (11). Trots detta är det 

få äldre som tar tillskott, av kalcium är det bara 18,4 % och av de som tar multivitamintillskott 

är det bara 39,8 %. Huvudmåltiderna dag ett innehöll tillsammans 9,05 µg D-vitamin och 

524,88 mg kalcium vilket innebär att ett intag på 10,95 µg D-vitamin och 275,12 mg kalcium 

utöver huvudmåltiderna behövdes för att patienterna skulle kunna uppnå rekommenderat 

dagligt intag. Om det var möjligt att uppnå rekommendation för D-vitamin beror till stor del 

på vilka livsmedel patienten valde utöver huvudmåltiderna. Drack patienterna ett glas D-

vitamin berikad mellanmjölk till huvudmåltiderna blir kalciumintaget (755,12 mg) nära 

rekommendation, däremot blir D-vitaminintaget (10,93 µg) fortfarande lågt. På den 

geriatriska avdelningen som ingick i vår studie erbjöds patienterna att dricka mjölk vilket är 

bra eftersom en tidigare studie visar att patienter med lågt kalciumintag ofta är de patienter 

som inte dricker mjölk (20). Huvudmåltiderna dag två hade lägre D-vitamin och 
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kalciuminnehåll än dag ett vilket gjorde det svårare för patienterna att uppnå 

rekommendationerna. Vi tror att rekommendationerna hade kunnat uppnås båda dagarna men 

då hade patienterna behövt äta upp den serverade maten eller inta mellanmål och dricka mjölk 

till måltiderna. Resultatet visar däremot att genomsnittsintagen var lägre än innehållen på 

måltiderna vilket försvårade för patienterna att uppnå rekommendationerna. Männens intag av 

kalcium var högre än kvinnornas, det kan bero på att männens medelintag av energi var högre 

än kvinnornas en måltid och att de av den anledningen fick i sig mer kalcium. 

 

En tidigare studie visar att järnintagen per dag för åldersgruppen 65-80 år ligger på 10,2 mg 

vilket är över dagsrekommendationerna på 9 mg (22). Järninnehållen i de studerade 

måltiderna i vår studie uppfattas som låga, dag två innehöll huvudmåltiderna 5,99 mg vilket 

innebar att 4,01 mg saknades för att rekommenderad mängd skulle kunnat uppnås. Vi tror att 

det hade blivit svårt för patienterna att få i sig tillräckligt med järn även om de ätit upp all mat 

de serverades under huvudmåltiderna. Dock beror det på val av livsmedel om patienterna 

skulle kunnat uppnå rekommendationen för järn. Järn och proteinrika livsmedel är bland annat 

kött, fisk och blodmat. Enligt Livsmedelsverkets undersökning Riksmaten äter män i 

genomsnitt mer kött än kvinnor, detta stämmer även för män och kvinnor i åldersgruppen 65-

80 år (22). Vår studie visar däremot inga skillnader mellan männen och kvinnornas intag av 

järn. 

 

C-vitaminintaget var tillgodosett av huvudmåltiderna dag ett för de patienter som åt upp 

maten. Huvudmåltiderna dag två gav nästan rekommenderat dagligt intag av C-vitamin och vi 

anser att det fanns stor chans för patienterna att uppnå rekommendationen av C-vitamin 

genom dryck och mellanmål. Liknande resultat framgår av en studie från USA där både män 

och kvinnor över 60 år hade ett C-vitaminintag över rekommendationerna (10). 

 

5.2.4 Huvudmåltiderna 

Under observationens fyra måltider serverades endast stuvad och kokt potatis samt potatismos 

som bikomponent. Ärtor serverades också till alla måltider och med anledningen av detta 

anser vi att matsedeln var enformig, speciellt för dem som stannar en längre tid på 

avdelningen. Lingonsylt serverades till middag dag två, vilken gav både färg och smak. 

Förslagsvis skulle mer variation på grönsaker och tillbehör vara att föredra samt exempelvis 

gratänger, pasta och ris istället för potatis och mos. Potatis kan istället erbjudas som ett 

alternativ då det kan vara en vana att äta potatis till både lunch och middag. Ris kan vara 

svårtuggat men för äldre med utländsk bakgrund kan couscous, ris och bulgur vara viktiga 

baslivsmedel (2). En tidigare svensk studie visade att patienternas aptit ökade om de visste att 

maten de skulle serveras var en rätt de tyckte om, uppfylldes däremot inte patienternas 

förväntningar och maten inte var en omtyckt rätt minskade däremot aptiten (23). Detta kan 

vara en bidragande orsak till att inte heller patienterna i vår studie åt upp maten de serverades. 

Det tyder också på hur viktigt det är att maten som serveras är god och anpassad efter 

önskemål och behov. På grund av den höga rekommenderade proteinmängden i E-kost kan 

det dock vara svårt att variera matsedeln och det är inte lämpligt att berika alla maträtter på 

grund av till exempel konsistens och smakförändringar som kan uppkomma (2). 

Energiinnehållet i måltiden ska prioriteras och protein kan kompletteras med näringsdrycker 

(3). Grädde serverades till tre av fyra desserter vilket är bra eftersom det höjer 

energimängden. 

 

En tidigare studie visar att patienter med kortare nattfasta hade ett större energiintag än de 

med längre nattfasta (20). Nattfastan i denna studie uppgick till mer än rekommenderade elva 

timmar om måltidsordningen följdes och patienterna inte bad om mer att äta. En lång 
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fasteperiod kan leda till att patienterna bland annat får lågt blodsocker (3). För att förhindra 

detta skulle frukosten kunna serveras tidigare på morgonen, exempelvis 06.00-06.30, eller att 

det ingår ett senare kvällsmål i måltidsordningen. Författarna tror att många och små 

mellanmål är viktiga för att patienterna ska få i sig tillräckligt med energi och näring. En 

studie visar att det går att öka energiintagen hos äldre genom utökade individuella mellanmål 

och med hjälp av personal som utbildats inom näring och nutrition (24). En del patienter 

kanske känner sig besvärliga om de ber om ett extra kvällsmål. De kanske inte ens känner sig 

hungriga men om de alltid erbjuds ett extra kvällsmål kommer de troligtvis äta en del av det 

och på så sätt kan deras energiintag ökas. 

 

Data från Storbritannien visar att samhällets kostnader för sjukdomsrelaterad undernäring är 

lika stor som för övervikt och fetma (25). Det vore ekonomiskt fördelaktigt om samhället 

satsade mer på förebyggande arbete av både undernäring och fetma. Finns risk för 

undernäring eller är en patient redan undernärd måste behandling och förebyggande arbete 

ske direkt. Vi anser att det är viktigt att samhället och de som tar hand om äldre besitter 

kunskap och är utbildade så att de får rätt behandling och rätt kost. Kan undernäring 

förhindras kan dessa pengar användas till annat. 

 

6. SLUTSATS 
Vid jämförelse med Svenska Näringsrekommendationer och referensvärden noterades ett 

lägre intag av patienterna. Med ett intag endast från huvudmåltiderna var det svårt för 

patienterna att uppnå referensvärden för energi samt dagsrekommendationer av vitaminer och 

mineraler, därför kan det vara av vikt att mellanmål och frukost är energi- och näringsrika. 

Troligtvis kan kosttillskott av D-vitamin behövas för att äldre patienter ska ha möjlighet att 

uppnå sina behov. Fler studier där hela dagsintaget av energi- och näringsämnen inräknas 

behövs för att kunna generalisera och få en tydligare bild av geriatriska patienters energi- och 

näringsintag. 

 

7. YRKESRELEVANS 

För yrkesverksamma inom kostområdet är det betydelsefullt att ha kunskap om energi och 

näringsbehov hos olika åldersgrupper. Det är viktigt att försöka förebygga undernäring och 

detta kan göras genom bland annat välplanerade menyer och måltider samt genom att 

förmedla kunskap till bland annat personal inom äldreomsorgen.  

 

8. FÖRFATTARNAS BIDRAG 
EH och JB har tillsammans planerat undersökningen, genomfört kostregistreringarna, samlat 

in och analyserat data samt författat uppsatsen.  

 

9. TACK 
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MÅLTIDERNA SOM SERVERADES 

 

Dag 1  

Lunch: Wallenbergare i gräddsås med potatismos och ärtor (487 kcal). 

Dessert: Fruktsallad med grädde och glass (135 kcal). 

 

  
 

Middag: Lax i vitvinssås med potatismos och ärtor (480 kcal). 

Dessert: Apelsinsoppa med grädde (203 kcal). 

 

 
 

Dag 2 

Lunch: Kåldolmar i gräddsås med potatis och ärtor (399 kcal). 

Dessert: Jordgubbar med grädde (120 kcal). 

 

  
 

Middag: Isterband med stuvad potatis ärtor och morötter (373 kcal).  

Dessert: Vaniljglass (120 kcal). 
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