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Sammanfattning 

Bakgrund Det bedöms att 10 - 60 % av alla patienter på norska sjukhus och sjukhem är 

undernärda. Mer än hälften av dessa patienter går ned ytterligare i vikt under tiden de är 

inlagda på sjukhus. Norska riktlinjer (Kosthåndboken) för måltidsplanering på 

vårdinstanser rekommenderar systematisk måltidsplanering för att förebygga och 

behandla undernäring på sjukhus.  

Syfte Att ta fram information om aktuell situation gällande måltiderna som serverades 

vid ett regionalt sjukhus i Nordnorge och jämföra med nationella rekommendationer, 

samt att ta fram underlag för ett åtgärdsförslag.  

 

Metod Studien är en tvärsnittsstudie som genomfördes vid Nordlandssykehuset, Bodø, 

Nordnorge. Samtliga huvudmåltider i de två huvudkosterna (Nøkkelrådskost och 

Energi- og næringstett kost) näringsberäknades och jämfördes med rekommendationen. 

Recept, produktinformation och portionskalkyler inhämtades med intervju av 

kökspersonal. Tolv måltider, som uppnådde rekommenderad energinivå, validerades 

genom att varje portion vägdes.  

Resultat Inga recept fanns nedskrivna eller var näringsberäknade tidigare. Måltiderna 

innehöll i genomsnitt mindre energi än rekommenderat. Nøkkelrådskost nådde inte 

rekommenderad energinivå på 1800 kcal för huvudmåltider (exkluderat 

mellanmål/kvällsmat) medan Energi- og næringstett kost innehöll 98 % av 1440 kcal. 

Innehållet av protein varierade; Nøkkelrådskost; 50 gram -111 gram per dag, Energi- og 

næringstett kost; 51 - 89 gram per dag. Dagstotalen uppfyllde rekommenderat innehåll 

av kostfiber förutsatt att patienterna fick serverat mellanmål/kvällsmat, båda kosterna 

hade ett högt innehåll av salt. De validerade måltiderna var i genomsnitt större än 

planerad portionsstorlek. 

Slutsats Studien ger ett underlag för vidare arbete med måltidsplanering på sjukhuset. 

Den visar brister i måltidsplaneringen då inga recept fanns nedskrivna eller var 

näringsberäknade tidigare. Energinivåerna i huvudmåltiderna låg under 

rekommenderade nivåer för sjukhus och varierade stort, de innehöll för lite protein och 

för mycket salt. Energifördelning och fiberinnehåll uppfyller rekommendationen från 

Kosthåndboken. Sjukhuset rekommenderas arbeta vidare med måltidsplanering för att 

kvalitetssäkra matutbudet till de inskrivna patienterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background It is estimated that between 10- 60% of all hospital patients in Norway are 

malnourished. More than half of them loose weight during the hospital stay. National 

recommendations, Kosthåndboken recommends systematical food planning to prevent 

and treat malnutrition in hospitals.  

Objective Get information of the current food situation at a regional hospital in 

Northern Norway, compare results with national recommendations for energy levels, 

protein content, salt and dietary fiber. And if necessary come up with an improvement 

plan.  

 

Method A cross-sectional study at Nordlandssykehuset in Bodø, Northern Norway. 

Recipes, product information and portion sizes where collected from the three main 

meals in two standard menu’s (Nøkkelrådskost and Energi- og næringstett kost) over 

three weeks. Data where calculated and compared with national recommendations. 12 

meals that fulfilled the energy recommendations where validated with a weighed 

registration.  

Results The meals were low in calories and contained less than recommended. 

Nøkkelrådskost did not reach total recommended energy level (1800 kcal) excluded 

small meals between main meals. While the main meals in Energi- og næringstett kost 

contained 98% of recommended energy levels (1440 kcal). Protein content varied, 

Nøkkelrådskost; 50 – 111 grams per day, Energi- og næringstett kost varied from 51-89 

gram. The main meals in both menu’s reached the recommended levels for dietary fiber 

but they were high in salt. The validated meals were larger than planned.  

Conclusion This study gives information of the current situation, it shows that energy 

levels were lower than recommended for hospital food and there were large variation 

between meals and days.  It also showed that there were no recepies written down or 

calculated before. The hospital is recommended to work with standardized recipes, and 

portion sizes to improve quality of the patient’s food and nutrition.  
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1 Bakgrund 

1.1 Nutrition på sjukhus 
Det bedöms att 10 - 60 % av alla patienter på norska sjukhus och sjukhem är undernärda 

beroende på vilken metod som används för att diagnostisera undernäring och vilka 

patientgrupper som undersökts (1). Mer än hälften av dessa patienter går ned ytterligare 

i vikt under sjukhusvistelsen och ca 70 % har en lägre vikt vid utskrivning än vid 

inskrivning. Undernäring ökar risken för infektioner, ger lägre fysisk och kognitiv 

funktion, lägre livskvalitet och högre dödlighet bland patienter på sjukhus (2-4). Med ett 

ändamålsenligt nutritionsstöd kan undernäring och konsekvenserna av undernäring 

reduceras (5).  Relationen mellan matintag och dödlighet under en 30-dagars 

sjukhusvistelse har studerats och visat att med ett minskande matintag steg dödligheten 

succesivt (6). Avsaknad eller mindre intag av lunchmåltid och mellanmål ansågs vara 

oberoende faktorer för ökad dödlighet bland de inneliggande patienterna.  

 

För undernärda patienter förlängs sjukhusvistelsen, och återinläggningar samt 

kostnaderna för sjukhus och vårdinstitutioner ökar (2-4). The British Association for 

Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN) rapporterade att kostnader associerade med 

undervikt var dubbelt så höga som kostnader associerade med övervikt (7). Kostnaderna 

för undernäring representerade ca 10 % av totala kostnaderna för hälsa och sjukvård 

enligt rapporten.  

 

Största orsaken till undernäring på sjukhus är pågående sjukdom hos patienten, men låg 

kunskap om näringsbehov och nutritionsstatus samt lågt intresse och uppmärksamhet 

från vårdpersonal försämrar nutritionsstatus ytterligare. (2;8). I en enkätstudie från 2006 

tillfrågades läkare och sjuksköterskor i Norge, Sverige, och Danmark om patienternas 

nutritionsstatus, rutiner och nutritionsplaner (9). Endast 16 % av läkare och 

sjuksköterskor i Norge menade att en evaluering av patientens nutritionsstatus vid 

inskrivning var standardprocedur jämfört med 21 % i Sverige och 40 % i Danmark. 

Studien visade också att patienter i risk för undernäring på norska sjukhus mer sällan 

blev vägda, kostregistrerade och fick mer sällan en nutritionsplan jämfört med de andra 

skandinaviska länderna. Norska sjukhus mötte därmed inte rekommendationer från 

Europarådet (1).  

 

Generellt har nutritionsplaner låg prioritet bland europeiska sjukhus (3). Europarådet 

rapporterar att nutritionsbehandlingen inte är tillräckligt strukturerad, utan 

opportunistisk och undermålig. I Norge och i övriga Europa har dock uppmärksamheten 

kring nutrition ökat och rapporter och riktlinjer har utarbetats (10). Norska 

Helsedirektoratet, en statlig myndighet organiserad under Helse- og 

omsorgsdepartementet, publicerade 2012 Kosthåndboken (11-12). Den innehåller 

information om nutritionsarbete vid vårdinstitutioner och sjukhus samt riktlinjer för 

matens energinivåer och innehåll av makronutrienter. Den ska fungera som ett redskap 

för sjukhuskök och andra institutioner som serverar mat. Kosthåndboken 

rekommenderar för sjukhus och sjukhem två huvudkoster; Nøkkelrådskost och Energi 

og næringstett kost.  

 

1.2 Kosthåndboken 
Det rekommenderas två energinivåer 2000 kcal och 2400 kcal (12). Den lägre 

energinivån (2000 kcal) rekommenderas för äldre, barn och överviktiga i behov av 



 

6 
 

energirestriktion, och föreslås som standard på sjukhem. Energinivån på 2400 kcal 

passar till vuxna med låg fysisk aktivitet och föreslås i Kosthåndboken som 

standardnivå för sjukhus. Nøkkelrådskost ska vara en av huvudkosterna, den är baserad 

på de norska nationella kostråden och väl ägnad för patienter med hjärt-kärlsjukdom, 

hyperlipidemi och diabetes, samt för patienter som inte är i risk för undernäring (12-13). 

I Nøkkelrådskost rekommenderas fem måltider, frukost (kl. 08.00-09.00), lunch (kl. 

12.00-13.00), middag (kl. 16.00-17.00), kvällsmat (kl. 20.00-21.00) och ett mindre 

mellanmål som ska serveras mellan huvudmåltiderna.  Kosthåndboken rekommenderar 

att huvuddelen, 50-60% av energin (E%) bör komma från kolhydrater, varav minst 25 

gram fiber/dag. Protein bör utgöra 10-20 E% eller 0,8-1 gram per kilo kroppsvikt. Fett 

bör utgöra max 35 E% med fokus på god fettkvalitet. Huvuddelen bör utgöras av 

enkelomättat fett, fleromättat (inkluderat omega-3) kan utgöra upp till 10 E%. Mättat 

fett bör inte överstiga 10 E%.  

 

Energi og næringstett kost är ägnad för patienter som är undernärda eller i risk för 

undernäring, som har reducerat intag och/eller dålig aptit och som inte klarar att äta 

tillräckligt för att täcka energi- och näringsbehovet med Nøkkelrådskost (12). Denna 

kost rekommenderas ha en högre proportion av fett och protein, serveras i mindre 

portioner och serveras 2 mellanmål istället för ett jämfört med Nøkkelrådskost. 

Kolhydrater rekommenderas utgöra 40-50 E% och Energi- og næringstett kan innehålla 

en mindre mängd fiber och större andel tillsatt socker än Nøkkelrådskost för att 

begränsa portionsstorleken (12). Protein bör utgöra 15-20 E% motsvara 1-1,5 gram per 

kilo kroppsvikt/dag. Mättat fett bör begränsas och total energi från fett rekommenderas 

utgöra 35-40 E%. 

 

För den vuxna populationen rekommenderar Nordiska näringsrekommendationer 

(NNR) ett saltintag på max sex gram salt motsvarande 2,4 gram natrium/dag (14). 

Medan Helsedirektoratet rekommenderar den norska befolkningen en begränsning till 

två gram natrium/dag (15). Kosthåndboken anger inte gram-rekommendation för 

natriuminnehåll i mat på sjukhus och vårdinstitutioner men råder att mängden salt i 

matlagning och saltning på maten begränsas (12).  

 

1.3 Måltidsplanering 
Nordlandssykehuset Helse Foretak är lokaliserat i Bodø i norra Norge och är 

Nordnorges näst största sjukhus. Det är uppdelat i lokala mindre sjukhus och 

vårdmottagningar ute i distrikten (16). Vid tidpunkten för studien hade kliniska 

näringsfysiologer/dietister de sista fem åren (sedan 2010) arbetat mer strategiskt med 

nutritionsfrågorna som bland annat screening för undernäring på sjukhuset. 

Nutritionsplaner och måltidsplanering är avgörande för att arbeta med förebyggande, 

och behandling av undernäring bland patienter (12). För vidare arbete behövdes 

information om nuvarande situation och kunskap om vad som behövde förbättras inom 

mat och måltider för patienterna. Denna rapport är ett uppdrag från Nordlandssykehuset 

och kommer att användas som grund för vidare arbete med sjukhusets nutritionsplaner.  

2 Syfte 
Att ta fram information om aktuell situation gällande måltiderna som serverades vid ett 

regionalt sjukhus i Nordnorge och jämföra med nationella rekommendationer samt att ta 

fram underlag för en förbättringsplan. 
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Specifika frågeställningar: 

 Mötte måltiderna tillredda av huvudköket rekommendationerna för energi (kcal), 

fett, kolhydrater, protein, natrium och kostfiber? Hur såg variationen mellan 

måltider och dagar ut? 

 Hur viktiga var mellanmål och kvällsmat för att det totala dagsinnehållet av energi- 

och protein skulle möta rekommendationerna. 

 

3 Metod  
Studien pågick från juni 2014 till januari 2015 och genomfördes som en tvärsnittsstudie 

för att beskriva dåvarande situation på Nordlandssykehuset Helse Foretak i Bodø. 

 

3.1 Dåvarande situation 
När studien genomfördes serverade centralsjukhuset i Bodø måltider till ca 200 inlagda 

patienter varje dag. Huvudköket lagade tre huvudmåltider utifrån en rullande tre-

veckors matsedel som innehöll 21 olika frukostalternativ, 15 olika luncher, 21 middagar 

och sex olika Aftens (Bilaga 1). Lördagar och söndagar serverades inte lunch utan 

middagen serverades tidigare på dagen och en lite större kvällsmat så kallad Aftens 

tillagades på huvudköket. Maten serverades på bricka och lades upp av huvudköket 

innan den transporterades ut till patienterna. Frukosten serverades ca 8.30, lunch ca 

12.00 och middag ca 16.00. På helgen serverades middagen kl. 13.00 och Aftens 

serverades kl. 16.00. Samtliga huvudmåltider (frukost, lunch, middag, aftens) i tre-

veckors matsedeln inkluderades i analysen. Högtider och variationer utanför matsedeln 

exkluderades.  Den rullande tre-veckors matsedeln hade använts på sjukhuset i cirka 6 

månader vid studiens start. 

  

Avdelningarna ansvarade för att servera mellanmål/kvällsmat (förutom 

huvudmåltiderna) och hade olika förutsättningar; vissa hade ett så kallat postkök och 

kunde tillaga enklare rätter som våfflor och omeletter, medan andra saknade möjligheter 

till matlagning och var beroende av färdigrätter som yoghurt, smörgåsar och 

näringstillskott. Det fanns inga fasta rutiner för hur många mellanmål/kvällsmat som 

skulle serveras eller vad de borde innehålla; detta varierade med personal i tjänst och 

mellanmål/kvällsmat kunde utebli helt. Tidigare näringsberäkningar från 2007 visade att 

middagen innehöll 525 - 685 kcal per portion. Beräkningar av hela menyn hade inte 

genomförts tidigare. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
Kökspersonal kontaktades och informerades om studiens omfång, metod och syfte. För 

att beräkna inlagda patienternas tillgängliga energiinnehåll näringsberäknades samtliga 

måltider i tre-veckors matsedeln (Bilaga 1). Recept, produktnamn och portionsstorlekar 

beräknades i Mat på Data 5.1 med uppdaterad matvarutabell från 2006 av norska 

matvaror och produkter (17). De flesta av recepten fanns inte nedskrivna utan 

inhämtades under intervjuer av kokerskor och assisterande kökschef med utgångspunkt 

i tre-veckorsmenyn, vilka matvaror som användes, och tillvägagångssätt. I måltider där 

halvfabrikat användes valdes en motsvarande produkt ut från programmet med hänsyn 

till makronutrienter. I recept där ingen motsvarande produkt fanns kontaktades 

producenten för att inhämta deras analys av produkten. Recepten angavs i totalt antal 

portioner (180-200 st)som tillagades och dividerades för att få ut portionsstorlek. 
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Respondenterna hade inköpskalkyler till hjälp för att beräkna portionsstorlek. Data 

beräknades med energinivån 2400 kcal som rekommenderas som standard på sjukhus 

(12). 

 

För att kunna beräkna ett hypotetiskt möjligt totalt energi-innehåll och protein trots den 

faktiska variationen av mellanmål/kvällsmat bestämdes standardmellanmål och 

kvällsmat för både Nøkkelrådskost och Energi- og næringstett kost som uppfyllde 

rekommenderat energiinnehåll för mellanmål/kvällsmat i Kosthåndboken (12) (Tabell 

1). 
 

Tabell 1. Standardmellanmål/kvällsmat för energinivå 2400 kcal som användes 

vid beräkning av hypotetiskt totalt energi- och proteininnehåll. 
 

 Nøkkelrådskost Energi- og næringstett kost 

Mellanmål 1 125 g päron 

65 g morot 

1 dl fruktyoghurt 

240 kcal 100 g päron 

1,25 dl fruktyoghurt 

2 msk müsli 
 

239 kcal 

Mellanmål 2 -  1,5 dl Varm choklad  

30 g kakelefse 
 

241 kcal 

Kvällsmat 1,5 dl lettmelk  

 60 g fruktmüsli 

1,5dl apelsinjuice 

360 kcal 2 dl förstärkt havregrynsgröt, 

kanel, socker. 

1,5 dl apelsinjuice. 

460 kcal 

 

Vilken dryck som serverades till maten bestämdes på avdelningen och varierade. I 

beräkningen av menyn sattes 1,5 dl lettmelk (1,5 % fett) som standarddryck till frukost, 

övriga huvudmåltider beräknades med vatten som måltidsdryck. 
 

3.3 Analys 
I analys av data användes Microsoft Excel. Näringsinnehållet i måltiderna i tre-veckors 

matsedeln jämfördes med rekommendationerna i Kosthåndboken (12). Standard 

energinivå bestämdes till 2400 kcal. De individuella måltiderna jämfördes med 

rekommenderade energinivåer, totalt innehåll per dag, energifördelning av 

makronutrienter, och proteininnehåll inklusive och exklusive mellanmål/kvällsmat. 

Eftersom genomsnittlig sjukhusvistelse för patienter på norska sjukhus var 4,1 dagar 

(18), sammanställdes genomsnittlig energinivå för fyra dagar baserat på 21 olika 

inskrivningsdagar i tre-veckors schemat, det vill säga om patienten skrevs in dag ett och 

ut dag fyra, in dag 2 och så vidare.  Natrium- och fiberinnehåll sammanställdes i 

energiinnehåll/dag exklusive mellanmål/kvällsmat. Alla värden presenteras som 

medelvärde ± standardavvikelse (SD) och min-max-värden. 

 

3.4 Validering  
För att validera planerad portionsstorlek vägdes tolv måltider vid portioneringen. Tre 

lunchmåltider och tre middagar från vardera Energi- og næringstett kost och 

Nøkkelrådskost valdes med kriteriet att de mötte rekommendationen för kcal-innehåll i 

Kosthåndboken med en variation på ±20 %. Detta bedömdes som en acceptabel 

variation. Komponenterna i de vägda portionerna jämfördes sedan med planerad 

portionsstorlek. 
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3.5 Etiska aspekter 
Studien innebar inte patientkontakt och därmed få etiska aspekter at ta hänsyn till. Då 

arbetet ansågs vara en naturlig del av sjukhusets utvecklingsarbete och ett alternativ att 

inte delta gavs inte. Kökspersonal fick information om studiens syfte, metod och 

omfång innan studien påbörjades då studien utvärderar hur väl sjukhuset följer de 

nationella riktlinjerna.  

 

4 Resultat  

4.1 Energinivå  

4.1.1 Måltider 

För båda kosterna var energiinnehållet i luncherna och middagarna i genomsnitt lägre än 

de rekommenderade nivåerna, frukosten i Nøkkelrådskost var innanför ±20 % variation 

medan samtliga frukostalternativ i Energi- og næringstett innehöll mer energi än 

rekommenderat (Tabell 2). Frukostalternativen i Nøkkelrådskost innehöll i genomsnitt 

440 kcal. Av lunchalternativen var sju av 15 innanför ±20 % från rekommenderad nivå 

på 600 kcal, genomsnittsvärde var 502 kcal. I genomsnitt innehöll middagarna i 

Nøkkelrådskost 615 kcal och tio av 21 var innanför ±20 % acceptabel variation. Aftens, 

måltiden som serverades på helgen när ingen lunch serverades innehöll mindre än 

luncherna, i genomsnitt 382 kcal.  
 

 

Tabell 2. Visar energiinnehåll i huvudmåltider för Nøkkelrådskost och Energi- og 

næringstett kost samt rekommenderad nivå från Kosthåndboken (12). 

 N Min Medel (SD) Max 

Rekommenderad 

energinivå 2400 kcal 

Nøkkelrådskost      

Frukost 21 388 440 (39) 519 480 (20 E%) 

Lunch 15  390 502 (97) 757 600 (25 E%) 

Middag 21 378 615 (133) 927 720 (30 E%) 

Aftens 6 357 382 (21) 418 - 2 

      

Energi- og næringstett kost    

Frukost 21 469 519 (33) 590 360 (15 E%) 

Lunch 15 326 437 (75) 593 480 (20 E%) 

Middag 21 284 469 (92) 643 600 (25 E%) 

Aftens 6 357 382 (21) 418 - 

2 Kosthåndboken hade ingen rekommendation för Aftens-måltid (12). 

 

Frukostalternativen i Energi- og næringstett kost innehöll alla mer än 20 % av 

rekommenderat energiinnehåll på 360 kcal och som minst innehöll frukosten 469 kcal 

(genomsnitt; 519 kcal). Av 21 luncher hade tio en acceptabel variation på ±20 % 

jämfört med rekommenderad nivå på 480 kcal. I genomsnitt innehöll lunchen 437 kcal. 

Middagsalternativen i Energi- og næringstett kost innehöll i genomsnitt 469 kcal, 

jämfört med rekommenderad nivå 600 kcal. Av 21 middagar var tolv innanför 

acceptabel variation på ±20 %. Aftens, som var likadan i båda kosterna innehöll i 

genomsnitt 382 kcal.  
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4.1.2 Totalt energiinnehåll per dag 

Nøkkelrådskost nådde inte rekommenderad energinivå på 1800 kcal (exkluderat 

mellanmål/kvällsmat) medan Energi- og næringstett kost innehöll 98 % av 

rekommenderad energinivå på 1440 kcal exkluderat mellanmål/kvällsmat (12). 

Genomsnittligt energiinnehåll för huvudmåltiderna i Nøkkelrådskost var 1523 kcal 

(±172); 85 % av rekommenderat energiinnehåll. Det totala energiinnehållet i 

huvudmåltiderna varierade mellan 66 - 104 % (Figur 1). Tre dagar hade ett 

energiinnehåll över 1700 kcal varav en av dagarna innehöll 1880 kcal.  

 

För Energi- og næringstett kost var genomsnittlig energinivå 1409 kcal (±121) 

exklusive mellanmål/kvällsmat, motsvarande 98 % av den rekommenderade 

energinivån på 1440 kcal, och varierade mellan 85 - 116 % (Figur 1). 

 

 

 
Figur 1. Energiinnehåll i huvudmåltider i Nøkkelrådskost (N) och Energi- og næringstett kost 

(EN) under 21 dagar exkluderat mellanmål/kvällsmat, jämfört med norska rekommendationer 

(ref). 

 

Inkluderat standardmellanmål/kvällsmat hade Nøkkelrådskost ett genomsnittligt 

energiinnehåll på 2123 kcal (±172) vilket motsvarade 88 % av rekommenderad 

energinivå på 2400 kcal (Figur 2). Som mest innehöll dag 16; 2480 kcal och som minst 

1800 kcal dag 20. Standardmellanmål/kvällsmat i Nøkkelrådskost utgjorde 600 kcal. 
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Figur 2. Hypotetisk dagssumma och energiinnehåll för Nøkkelrådskost med huvudmåltiderna 

och standardmellanmål/kvällsmat under 21 dagar. 

 

Om standardmellanmål/kvällsmat serveras får Energi- og næringstett kost ett 

genomsnittligt energiinnehåll på 2369 kcal (±121) vilket motsvarar 99 % av 

rekommenderad energinivå 2400 kcal. Som mest serverades 2626 kcal på dag 16 och 

som minst 2181 kcal på dag åtta av tre-veckomatsedeln. Standardmellanmål/kvällsmat i 

Energi- og næringstett kost utgjorde 960 kcal (12) (Figur 3).  

 

 
Figur 3. Hypotetiskt energiinnehåll för Energi- og næringstett kost inkluderat huvudmåltider 

och standard mellanmål/kvällsmat under 21 dagar. 

 

4.1.3 Genomsnittlig serverad dagstotal under fyra dagars sjukhusvistelse  

Vid en fyra dagars sjukhusvistelse varierade energinivåerna beroende på 

inskrivningsdatum i båda kosterna, det var större variation i Nøkkelrådskost än Energi- 
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og næringstett kost. För fyra dagars sjukhusvistelse serverades i genomsnitt 1523 

kcal/dag (±82) i Nøkkelrådskost (exkluderat mellanmål/kvällsmat). Detta motsvarade 85 

% av rekommenderade 1800 kcal/dag. Energinivåerna varierade beroende på 

inskrivningsdatum; lägst 1366 kcal/dag för patienter som skrevs in på dag 18 och skrevs 

ut på dag 21 till som mest; 1638 kcal/dag för patienter som skrevs in på dag 14 och ut 

på dag 17 (Figur 4).  
 

Energi- og næringstett kost hade ett genomsnitt på 1409 kcal (±49) vid en fyra dagars 

sjukhusvistelse. Detta motsvarade 98 % av rekommenderade 1440 kcal/dag. Likt 

Nøkkelrådskost var det lägst energinivå för patienter som skrevs in på dag 18 och ut på 

dag 21, energinivån var då 1315 kcal. Patienter som skrevs in på dag 21 och stannade i 

fyra dagar serverades i genomsnitt 1472 kcal från huvudmåltiderna (Figur 4). 

 

 

 

Figur 4. Genomsnittligt energiinnehåll för huvudmål under 4 dagars sjukhusvistelse med beroende 

på dag för inskrivning För Nøkkelrådskost (N) och Energi– og næringstett kost (EN). Exkluderat 

standardmellanmål/kvällsmat. Rekommenderad nivå enligt Kosthåndboken (12). 

 

4.2 Energifördelning (exklusive mellanmål/kvällsmat) 
Nøkkelrådskost innehöll en större andel fett än rekommenderat, 37 (±5) E% jämfört 

med rekommenderat max 35 E% och mindre kolhydrater medel 43,5 E% 

(rekommenderat 50-60 E%). Den genomsnittliga energifördelningen i Energi- og 

næringstett kost mellan kolhydrater, fett och protein stämde överens med 

rekommendationen (12). Det var dock stor variation mellan dagarna (Tabell 3). 
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Tabell 3. Visar energifördelning av makronutrienter i huvudmåltiderna (exklusive 

mellanmål/kvällsmat) jämfört med rekommenderad fördelning (12). 

Näringsämne Min Medel (SD) Max Rekommenderad fördelning 

Nøkkelrådskost    

Protein 13 19,5 (4) 27 10-20 E% 

Fett 24 37 (5) 51 Max 35 E% 

Kolhydrater 34 43,5 (5) 53 50-60 E% 

Energi- og næringstett 

kost 

   

Protein 15 19 (2) 23 15-20 E% 

Fett 30 39 (4) 48 35-40 E% 

Kolhydrater 35 42 (5) 51 40-50 E% 

 

4.3 Protein 
Proteininnehållet i huvudmåltiderna varierade (exklusive mellanmål/kvällsmat), 

Nøkkelrådskost hade en dagsvariation från 50 – 111 gram medan Energi- og næringstett 

kost hade en variation på 51 - 89 gram/dag (Tabell 4).  

 

Tabell 4. Visar genomsnittligt och variation i/av proteininnehåll i gram i huvudmåltiderna 

(exklusive mellanmål/kvällsmat)  för Nøkkelrådskost och Energi- og næringstett kost. 

 Nøkkelrådskost Energi- og næringstett kost 

 Min Medel 

(SD) 

Max Min Medel 

(SD) 

Max 

Frukost 15 19(3) 26 24 26(1) 29 

Lunch 11 20(11) 57 10 18(7) 38 

Middag 13 34(12) 60 10 23(6) 36 

Aftens 12 15(2) 19 12 15(2) 19 

Totalt 50 73(16) 111 51 66(10) 89 

 

I Nøkkelrådskost innehöll middagen mest protein; 34 (±12) gram/dag, huvudmåltiderna 

i innehöll sammanlagt i genomsnitt totalt 73 (±16) gram. Om patienterna serverades 

samtliga standardmellanmål/kvällsmat hade proteininnehållet ökat med 18 gram, totalt 

91 gram/dag. 

 

Genomsnitt för Energi- og næringstett kost var 67 (±10) gram/dag. Med 

standardmellanmål/kvällsmat skulle proteininnehållet öka med 28, totalt; 95 gram/dag. 

Till skillnad mot Nøkkelrådskost var frukostmåltiden i Energi- og næringstett kost den 

måltid som i genomsnitt innehöll mest protein (26 gram) och lunchmåltiden innehöll i 

genomsnitt minst (18 gram). 

 

4.4 Kostfiber 
Huvudmåltiderna uppfyllde rekommendationen för kostfiber förutsatt att patienterna 

fick serverat mellanmål/kvällsmat. Exkluderat mellanmål/kvällsmat innehöll 

huvudmåltiderna i Nøkkelrådskost i genomsnitt 18,6 (±2) gram kostfiber/ dag 

(inkluderat standardmellanmål/kvällsmat totalt 32,9 gram/dag). Huvudmåltiderna i 

Energi og næringstett kost innehöll mindre än Nøkkelrådskost, i genomsnitt 13,4 (±1).  

Inkluderat standardmellanmål/kvällsmat innehöll denna kost 25,4 (±1) gram/dag. 
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4.5 Natrium 
Båda kosterna har ett högre natriuminnehåll än rekommenderat. I genomsnitt innehöll 

huvudmåltiderna exkluderat mellanmål/kvällsmat i Nøkkelrådskost 2912 mg (±822) 

natrium/dag, Energi- og næringstett kost innehöll 2280 (±567) mg. Nøkkelrådskost hade 

en variation på 1478-4869 mg, Energi- og næringstett kost; en variation på 1364-3192 

mg. Middagen innehöll mest natrium i båda kosterna, Nøkkelrådskost  i genomsnitt; 

1487 och Energi- og næringstett kost; 877 mg. Figur 5 visar natriuminnehåll jämfört 

med rekommendationen på 2000 mg/dag (15). 

 

 

Figur 5. Visar innehåll av natrium (mg) i huvudmåltiderna (exkluderat mellanmål/kvällsmat) i 

Nøkkelrådskost och Energi- og næringstett kost under 21 dagar jämfört med rekommendationen (15).  

 

4.6 Validering av portionsstorlek 
De serverade portionerna var större än planerad portionsstorlek i båda kosterna. I 

genomsnitt serverades 107 % av planerad vikt för de sex validerade måltiderna i 

Nøkkelrådskost, med en variation på 77 - 124 % (Tabell 5). I Energi- og næringstett 

kost serverades i genomsnitt 118 % av planerad portionsstorlek. De tre validerade 

middagarna varierade mellan 121 - 165 %. Energi- og næringstett kost innehöll större 

mängd än planerat av matvarugrupperna; kött, potatis och ris, fisk och ägg, frukt och 

grönsaker samt dessert. I båda kosterna serverades mindre bröd och mer kött och 

fiskprodukter än planerat.   
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Tabell 5. Validerade måltider (tre luncher och tre middagar) i Nøkkelrådskost (N) och 

Energi- og næringstett kost (EN). Tabellen visar procent av planerad vikt för hel portion och 

olika livsmedelsgrupper.3 

 Hel måltid Bröd 

  

Potatis, 

ris  

Kött, fisk, 

ägg 

Frukt, 

grönsaker 

som 

tillbehör 

Dessert 

 N EN N EN N EN N EN N EN N EN  

Lunch 127 80 79 80       127 100   100 100 

  77 117 75 68 68   94     121   100 

  106 93 68 75             125 125 

Middag 114 121 54     165 123 143  72 0 118 

 91 131     91 112 76 116 71 116 91 0 

 124 165     123 127 139 127 67 111 157 185 

Genomsnitt 107 118 69 74 94 135 108 128 79 105 95 105 
3 Då endast 6 luncher och 6 middagar validerades representerades inte alla livsmedelsgrupper 

i valideringen. 
 

 

Mer än hälften av de validerade måltiderna (7 av 12) innehöll extra tillbehör som 

dressing, frukt eller dessert. I tre av måltiderna var desserten som serverades en annan 

än planerad.  

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Tvärsnittsstudier säger inte något om längre perioder eller förändringar över tid, men 

fungerar utmärkt då man vill kartlägga något (19). Studien inkluderar näringsberäkning 

av samtliga huvudmåltider som ingick i den tre-veckors rullande matsedeln och ger en 

överblick över måltidernas sammansättning. Recepten som användes av köket fanns inte 

nedskrivna och det fanns inga överordnade rutiner/riktlinjer för hur många 

mellanmåltider som skulle serveras på avdelningarna. Detta är svagheter och påverkar 

studiens reliabilitet negativt. Recepten samlades in via intervju med kokerskor och 

kökschef, vilket ger potentiella felkällor då metoden är beroende av respondenternas 

minne (19). Den rullande tre-veckors matsedeln hade dock använts på sjukhuset sista 

sex månaderna vilket ger ett visst stöd för att måltiderna som lagades efter en viss 

standard även om recepten inte var nedskrivna. Det finns också alltid en risk för att 

intervjuaren påverkar respondenten att rapportera mer eller mindre korrekt, medvetet 

och omedvetet (19). Detta gäller speciellt matvaror som är förknippade med hälsosam 

respektive ohälsosam mat och snabbmat. I denna studie undersöktes dock inte 

respondenternas matintag utan måltiderna respondenterna tillagade, en över- eller 

underskattning av hälsosam och ohälsosam mat är därför mindre trolig och recepten 

som uppgavs bedömdes som rimliga. Med en fast matsedel är det inte möjligt att under- 

överrapportera måltiden i sig, men ingredienserna som användes och till exempel 

frekvensen av användandet av färska grönsaker jämfört med frysta grönsaker, 

användandet av halvfabrikat framför hemlagat och liknande kan ha angetts felaktigt och 

därmed vara en felkälla. Andra potentiella felkällor kan vara att maten lagades av flera 

personer och inte endast av intervjupersonerna. Med muntligt överförda recept kan 

minne och uppskattade mängder av ingredienser variera. 
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Insamlad data jämfördes med energinivå på 2400 kcal, denna nivå rekommenderas för 

vuxna med liten fysisk aktivitet (12). Den lägre nivån 2000 kcal rekommenderas för 

äldre, överviktiga och barn. Personer över 60 år utgör en stor andel av patienter på 

norska sjukhus (18). Statistik från år 2013 visade at 38,5 % av patienter med minst ett 

dygns uppehåll på norska somatiska sjukhus var över 60 år gamla, tillsammans med 

barnpatienter i åldern 0-9 år utgjorde denna grupp 53,5 % (18). För över hälften av 

patienterna kan alltså en energinivå på 2000 kcal vara tillräckligt för att täcka 

energibehovet. Kosthåndboken anger nivån 2400 kcal som standard på sjukhus och 

detta kan då ifrågasättas (12). Men undernäring är vanligt förekommande bland 

sjukhuspatienter och geriatriska patienter är i sig en riskgrupp (1). En studie vid en 

medicinsk avdelning i Oslo bland äldre över 70 år visade att närmare 60 % var i risk för 

undernäring vid inskrivning (20). Undernäring innebär stora kostnader i form av längre 

sjukhusvistelser, fler komplikationer och ökade medicinkostnader (1). Dessa är 

kostnader som antas överstiga kostnader för eventuellt svinn på grund av för stora 

portioner till de äldre patienterna. Med tidigare studier som visat viktförluster i samband 

med sjukhusvistelse skulle en reduktion till energinivå på 2000 kcal möjligen öka risken 

för viktförlust och undernäring (1). Vid tidpunkten för studien fanns inte utarbetade 

riktlinjer för mellanmål och kvällsmat. Att servera den högre energinivån (2400 kcal) 

istället för den lägre kan då säkra ett visst matutbud och energinivå till patienterna trots 

bristande rutiner för mellanmål/kvällsmat. 
 
I näringsberäkningen av matsedeln användes programmet Mat på Data 5.1 som baseras 

på Matvaretabellen 2006 (17). När en matvara eller produkt inte hittades i Mat på Data 

inhämtades näringsvärde från producenten. Detta utgör en felkälla då halvfabrikat kan 

variera i exempelvis natriuminnehåll. Vid tidpunkten för studien fanns inget senare 

uppdaterat norskt näringsberäkningsprogram tillgängligt, men det hade varit önskvärt 

med ett program som innehöll fler matvaror. Att kontakta samtliga leverantörer och 

producenter av halvfabrikat för deras analys av produkten hade troligtvis gett ett mer 

riktigt resultat. Då portionerna och troligtvis recepten varierade i studien är det möjligt 

att resultatet ändå inte blivit mer tillförlitliga. Nyare analyserade värden av produkter 

kan ha förändrat resultatet av natriuminnehåll då produktutvecklingen idag går mot att 

reducera natriuminnehållet också i halvfabrikat (15). 

 

5.1.1 Validering av portionsstorlek 

För att bedöma portionsstorlekar jämfördes recepten med inköpskalkyler där måltiderna 

beräknats per portion. Portionsstorleken validerades i tolv måltider som uppfyllde 

rekommenderat energiinnehåll. Gibson beskriver att portionsbedömning av individer 

kanske utgör det största potentiella felkällan i kostvetenskapliga metoder (19). 

Huvudmåltiderna i studien serverades på brickor och lades upp av den kökspersonal 

som var i tjänst, detta kan bidra till en variation i portionsstorleken som serveras. Detta 

stöds av resultatet i valideringen där portionerna varierade från 77 % till 165 % av 

planerad vikt.   

 

En svaghet med valideringen är dock att bara en portion av varje rätt vägdes. Att 

validera flera portioner av samma måltid hade gett information om variationer. Att 

validera även recepten som angavs hade stärkt validiteten och möjligen gett en mer 

riktig bild av måltidernas sammansättning, men hade troligtvis inte förändrat 

fokusområdena för åtgärdsplanen.  
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5.1.2  Mellanmål och dryck 

Det visade sig vara stor variation, i småmåltider och drycker som eventuellt serveras på 

avdelningarna att de exkluderats från beräkningar av det totala matutbudet till 

patienterna.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Energinivå 

Huvudmåltiderna i Nøkkelrådskost innehöll i genomsnitt 1523 kcal, 85 % av 

rekommenderat energiinnehåll medan Energi- og næringstett kost nådde 

rekommendationen (98 % av 1440 kcal) (12). Då det inte fanns fasta rutiner eller 

riktlinjer för om mellanmåltider därför är det osäkert om 2400 kcal serverades trots att 

Energi- og næringstett kost nådde rekommendationen på 1440 kcal exkluderat 

mellanmål/kvällsmat.  

 

Huvudmåltiderna innehöll mindre energi än rekommenderat och utan rutiner för  

mellanmål/kvällsmat kan detta innebära att många patienter serveras under 1500 

kcal/dag. Förutom att bidra till att nå totalt energi- och proteinbehov så bidrar 

mellanmål med att reducera tiden mellan måltiderna och speciellt nattfasta som inte bör 

vara längre än elva timmar (12). Med lång natt fasta tar levers glykogenlager slut och 

protein/muskelmassa bryts ned för att upprätthålla blodsocker (8,12). Lång nattfasta kan 

bidra till undernäring och muskelförlust. Middagen, på sjukhuset serverades kl. 16.00, 

utan fasta rutiner för mellanmål/kvällsmat är det troligt att tiderna för kvällsmat  

varierade om det serverades någon. Det går då inte att kvalitetssäkra att patienterna har 

en nattfasta under elva timmar. Kosthånboken har ingen fast tidsrekommendation för 

når mellanmål skal serveras, men dessa bör serveras för att undvika lång nattfasta och 

lång tid mellan måltiderna (12).  

 

5.2.2 Fyra dagars sjukhusvistelse 

Genomsnittlig sjukhusvistelse vid norska sjukhus var 4,1 dagar under 2013 (18). I 

genomsnitt serverades patienter som var inskrivna i 4 dagar 1523 kcal/dag 

(Nøkkelrådskost) och 1409 kcal/dag (Energi og næringstett kost) från huvudmåltiderna. 

Troligtvis får många patienter serverat endast huvudmåltiderna på grund av bristande 

rutiner för mellanmål på sjukhuset. Många patienter har dålig nutritionsstatus redan vid 

inskrivning på sjukhuset och kan ha haft lågt energiintag över längre tid (1). Ett lågt 

intag också på sjukhuset förvärrar då nutritionsstatusen ytterligare till patienten och 

bidrar till längre sjukhusvistelser, ökade komplikationer, lägre livskvalitet och ökade 

kostnader. En interventionsstudie på 500 patienter visade att nutritionsbehandling i form 

av anpassad kost, mellanmåltider och näringstillskott reducerade sjukhusvistelsen med 

ett dygn per patient jämfört med kontrollgruppen (21). Matintaget ökade också med 30 

% (600 kcal, 12 g protein) och kostnaderna minskade jämfört med kontroll gruppen. 

  

5.2.3 Måltider 

Portionsstorlek  och energiinnehåll i Energi- og næringstett kost var större än 

rekommenderat i frukost och energiinnehållet mindre än rekommenderat i middagen 

(12). Kosten innehöll i genomsnitt 118 % av planerad portionsstorlek och framförallt 

innehöll mer potatis och ris. Detta är mättande livsmedel med relativt hög 

kostfiberinnehåll jämfört med kött, fisk. Det ökar därmed energi-innehållet, men för 

stora portioner kan innebära större svinn (23). Om patienterna äter större andel 
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potatis/ris och lämnar kött och fisk på grund av för stora portioner vill proteinintaget 

minska. Vilket kan ha negativa konsekvenser för nutritionsstatus (1). 

 

Mindre portioner kan innebära mindre svinn (22). En studie visade att 32 – 42 % av 

maten som serverades kasserades, varav 11 % var orörda tallrikar. I en review om 

matsvinn på sjukhus beskrivs orsaken till svinnet som dålig aptit, för stora portioner och 

kvaliteten på maten (23). Författarna föreslår åtgärder; ökad näringstäthet och reducerad 

portionsstorlek, ökade valmöjligheter för patienterna, samt ökat stöd och hjälp vid 

måltiden.  
 

Middagen i Nøkkelrådskost varierade mellan 378 - 927 kcal. Med stor variation av 

energiinnehåll i måltiderna blir byte av måltider mellan olika dagar svårt. Om de mest 

energitäta måltiderna serverades på samma dag och de minst energitäta måltiderna en 

dag hade variationen varit 1156- 2203 kcal i Nøkkelrådskost och i Energi- og 

næringstett kost; 1079 – 1826 kcal. Med samtliga måltiderna inom  ±20 % variation 

från rekommenderad nivå hade variationen i Nøkkelrådskost varit mindre, som mest 

2160 kcal och som minst 1440 kcal.  

 

Energinivåerna i måltiderna jämfördes med rekommendationen  och tilläts en variation 

på  ±20 % (12). Det rekommenderade energiinnehållet i en middagsmåltid i 

Nøkkelrådskost var 720 kcal, med en variation på ±20 % motsvarande 576 - 864 kcal. 

Detta understryker vikten av att kontrollera totala energi-innehåll även om måltiderna 

tillåts variera. 

 

5.2.4 Energifördelning 

I Nøkkelrådskost utgjorde kolhydraterna en mindre andel av energin (43,5 E%) än 

rekommenderat (12). Den genomsnittliga energinivån för Nøkkelrådskost var lägre än 

rekommenderat (exkluderat mellanmål/kvällsmat). En ökning med 277 kcal från 

kolhydrater skulle ge en energifördelning på 52 E% kolhydrater, 16,5 E% protein, 31,5 

E% fett. Vilket stämmer med rekommenderad energifördelning/-nivå (1800 kcal). 

Energifördelningen av makronutrienter i Energi- og næringstett kost stämde överens 

med rekommendationen. Att se endast på energifördelning har däremot liten nytta då 

den inte säger något om det totala energi- och proteininnehållet.  

 

Rekommenderad energifördelning i Nøkkelrådskost baserar sig på NNR (12;14). 

Kosthåndboken publicerades i 2012 innan NNR2012 publicerades i 2014. I NNR 

ändrades fett-rekommendationen till 25 – 40 E% (tidigare 25-35 E%) och kolhydrater  

till 45-60 E%. Med rekommendationerna från NNR för E%  skulle energifördelningen i 

huvudmåltiderna i Nøkkelrådskost tillfredsställa rekommenderade nivåer för alla 

makronutrienter. 

 

I studien har enbart energifördelningen av makronutrienter i huvudmåltiderna studerats 

då det inte fanns rutiner eller riktlinjer för att servera mellanmåltider. Beroende på vad 

som serverades som mellanmål hade troligtvis energifördelningen ändrats. 

  

5.2.5 Protein 

Kosthåndboken rekommenderar att Nøkkelrådskost bidrar med 0,8-1,0 gram protein per 

kilo kroppsvikt, huvudmåltiderna i studien innehöll i genomsnitt 73 gram/dag (12). 



 

19 
 

Patienter med en vikt upp till 91 kg vill då täcka ett proteinbehov på 0,8 gram per kilo 

med huvudmåltiderna i Nøkkelrådskost. Energi- og næringstett kost rekommenderas ge 

1,0 – 1,5 gram protein per kilo kroppsvikt och innehöll i genomsnitt 66,4 gram. 

Huvudmåltiderna tillfredsställer ett proteinbehov på 1.0 g/kg  bara för patienter med en 

vikt upp till 66 kg. Proteinrika mellanmål/kvällsmat blir alltså nödvändigt för att få upp 

proteinintaget.   

 

Enligt svenska Socialstyrelsen är undernäring orsakad av protein- och energibrist den 

vanligaste formen av undernäring (24, 25). Rapporten Näringsproblem i vård och 

omsorg beskriver en prevalens av protein- och energimalnutrition på 28 % på svenska 

sjukhus, på norska sjukhus estimeras undernäring upp till 60 % (1;24). Orsaken anses 

vara ett lågt intag och ökade förluster i form av nedbrytning av exempelvis muskulatur 

samt ökad omsättning, då proteinbehovet är ökat vid sjukdom som till exempel trauma, 

infektion (24). Men genom att öka intaget av protein kan förluster av muskelmassa 

minskas.  

 

Också intaget av total energi måste möta behovet. Ett lågt energiintag medför att det 

protein som intas används som energikälla istället för att upprätthålla aminosyrapoolen 

(26). En kostregistrering av 610 undernärda sjukhuspatienter i Nederländerna visade att 

endast 25,6% av patienterna hade ett tillräckligt intag för att täcka sitt energi- och 

proteinbehov (27). Det var mindre vanligt att patienterna tillfredsställde proteinbehovet 

än energibehovet. Endast en av fyra av de undernärda holländska patienterna i studien 

mötte protein- och energibehovet efter fyra dagas sjukhusvistelse. I studien antogs 

proteinbehovet för patienter på sjukhus då vara 1,2–1,7 gram per kilo kroppsvikt och 

dag. 

 

Proteininnehållet i huvudmåltiderna i denna rapport uppfyller behovet för patienter med 

kroppsvikt över 66 kg, patienter med högre vikt bör erbjudas proteinrika mellanmål för 

att säkra protein- och totalt energiintag. Patienter med ökade proteinbehov upp till 1,7 

gram per kilo kroppsvikt/dag har ett stort behov av proteinrika mellanmål eller 

proteintillskott. För patienter med proteinbehov på 1,7 gram per kilo kroppsvikt skulle 

huvudmåltiderna i Energi- og næringstett kost endast bidra med tillräckligt med protein 

för en kroppsvikt på 39 kg. Patienter med ökade proteinbehov bör få en individuell 

nutritionsplan för att säkra protein- och energibehovet.  

 

5.2.6 Fiber 

Nøkkelrådskost rekommenderas ha ett kostfiberinnehåll som motsvarar ett intag av 

minst 25 gram/dag, Energi- og næringstett kost kan ha ett lägre innehåll (12). 

Huvudmåltiderna i Nøkkelrådskost innehöll i genomsnitt 18,6 gram, Energi- og 

næringstett kost innehöll 13,4 gram. Inkluderat mellanmål/kvällsmat når troligtvis 

bägge kosterna 25 gram fiber/dag. Kostfiber har flera positiva hälsoeffekter som att 

bromsa blodsockerstigningen, sänka  blodlipider, bidra till god tarmflora och 

tarmmotilitet (13). Fiberrika måltider är ofta energisnåla, har större volymer och ger 

större mättnadskänsla än måltider med lite fiber, vilket för patienter med dålig aptit och 

ökade energibehov kan vara negativt då stora volymer kan vara en av orsakerna till att 

patienterna inte äter upp (23). Att reducera portionsstorleken och öka energitätheten 

möjliggör för att öka energiintaget. Energi- og næringstett kost innehöll större portioner 

än planerat och fiberrika matvaror kan minskas till fördel för mer energitäta. En 

reduktion av kostfiber i denna kost är i linje med rekommendationerna (12).  
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5.2.7 Natrium 

Genomsnittligt natriumintag bland den norska befolkningen var 2520 mg/dag bland 

kvinnor och 3600 mg/ dag bland män i undersökningen Norkost 2010-2011 (28). Men 

natriumintaget antas vara närmare 4000 mg/dag då tillsättning av salt (natirumklorid) 

inte blev systematiskt inhämtad.  

 

I genomsnitt innehöll huvudmåltiderna exkluderat mellanmål/kvällsmat i 

Nøkkelrådskost 2912 mg/dag, Energi- og næringstett kost innehöll 2280 mg. Detta 

innebär att alla patienter som åt huvudmåltiderna och i tillägg fick mellanmål överskred 

rekommendationen på 2000 mg/dag. Men innehållet i kosterna ligger ganska likt 

jämfört med kostundersökningen Norkost där natriumintaget antas vara närmare 4000 

mg/dag (28).   

 

Mat som serveras på sjukhus och institutioner bör innehålla mindre mängd salt dels för 

förebyggande av hjärt- kärlsjukdomar men också för patientgrupper där 

natriumrestriktion är nödvändigt till exempel vid njursvikt och hjärtsvikt (13). En 

reduktion av saltintaget kan innebära stora hälsovinster på befolkningsnivå (15). Men en 

kraftig reduktion av saltinnehåll kan medföra att maten upplevs smaklös (29). 

Matupplevelsen blir då sämre och patienterna äter mindre. Svenska Livsmedelsverket 

rekommenderar en succesiv minskning av saltintag för att vänja smaksinnet till mindre 

salt smak. 

 

5.3 Implikationer och åtgärdsförslag 
Resultaten kan innebära att få patienter täcker sitt energibehov med maten som 

serverades på sjukhuset och att många serverades mat långt under sitt energibehov om 

de inte fick serverat mellanmål/kvällsmat.  I studien har endast ett sjukhus studerats 

men resultaten har med stöd från tidigare forskning en viss generaliserbarhet. Resultaten 

ligger i linje med Europarådets tidigare slutsats att nutritionsplaner generellt hade låg 

prioritet på europeiska sjukhus och att norska sjukhus inte mötte rekommendationer 

gällande nutritionsstatus, vägning av patienter och nutritionsplaner (9). Vikten av 

individuell kostbehandling och ett tillräckligt matutbud till patienter på sjukhus 

understryks i flera studier (1), genom att förebygga och behandla undernäring kan 

sjukhuset reducera liggetiden och minska risken för återinläggning. Övergripande 

nutritionsstrategier bör utarbetas för att kvalitetssäkra att matutbudet och förbättra 

nutritionsbehandling. Liknande studier som denna kan genomföras av till exempel 

dietister och kostekonomer för att dokumentera/kartlägga den egna verksamheten, eller 

på uppdrag av andra verksamheter för att få information och underlag för vidare arbete 

med nutrition. Vidare forskning inom måltidsplanering och nutritionsstrategier behövs 

för att effektivisera detta arbete.  

 

Det är övervägande kvinnor som arbetar inom vården, i typiska könsstyrda yrken som 

sjuksköterska är endast 12-14 % män (30). Att ordinera och servera mat till patienterna 

är oftast sjuksköterskor och undersköterskors uppgifter, ibland i samarbete med 

dietist/klinisk ernäringsfysiolog, medan män utgör en majoritet i högre ledarpositioner 

och landstingsstyrelser (31) där beslut om riktlinjer, ekonomi och organisation tas.  
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Studien visar på brister i måltidsplaneringen. Följande åtgärdsförslag för att 

kvalitetssäkra kosten stämmer överens med rekommendationerna för måltidsplanering i 

Kosthåndboken (12). 

- Utarbeta nedskrivna och näringsberäknade recept som uppfyller 

rekommendationerna för energi, protein, kostfiber och salt. Samt reducera 

portionsstorlek i Energi- og næringstett kost.   

- Väg upp portionerna och skapa verktyg för kökspersonal så att portionsstorlek 

upprätthålls.  

- Utarbeta riktlinjer för avdelningarna om hur ofta och vad som bör serveras som 

mellanmål, kvällsmat och måltidsdryck.  

- Reducera på saltinnehållet genom att laga mer mat från grunden eller välja 

mindre salta produkter. 

 

6 Slutsats 
Studien ger ett underlag för vidare arbete med måltidsplanering på sjukhuset. Den visar 

brister i måltidsplaneringen då inga recept fanns nedskrivna eller var näringsberäknade 

tidigare. Energinivåerna i huvudmåltiderna låg under rekommenderade nivåer för 

sjukhus och varierade stort, de innehöll för lite protein och för mycket salt. 

Energifördelning och fiberinnehåll uppfyller rekommendationen från 

Kosthåndbokenen.. Resultaten visar att näringstäta mellanmål och kvällsmat är 

nödvändiga för att många patienter ska kunna tillgodose behovet av protein och energi. 

Sjukhuset rekommenderas arbeta vidare med måltidsplanering för att kvalitetssäkra 

matutbudet till de inskrivna patienterna.  
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Bilaga 1 (1/3) 

Tre-veckors matsedel, Nordlandssykehuset  

 

Uke 1 

 

  

1 Mandag Frokost 

Lunsj 

Middag 

2 skiver brød, margarin, kjøttpålegg, hvitost, honning, cherry tomat.  

Tomatsuppe, brød, frisk frukt 

Lettsaltet torsk med gulrotstuing, purreløksmør, potet, Cornflakes, 

lettmelk. 

 

2 Tirsdag Frokost 

Lunsj 

Middag 

2 skiver brød, margarin, gomme, syltetøy, skinke, agurk og tomat 

Røkt laks, potetsalat smakt til med sennep & dill, brød 

Kjøttboller, smørdampet rotgrønnsaker, fløtesaus, Fruktsalat 

 

3 Onsdag Frokost 

Lunsj 

Middag 

2 skiver brød, margarin, syltetøy, hvitost, kokt egg, paprika 

Pannekaker servert med blåbærsyltetøy 

Seikarbonader, remulade, brokkoli, gulrot, potet, Semulepudding, 

rød saus 

 

4 Torsdag Frokost 

Lunsj 

Middag 

2 skiver brød, margarin, syltetøy, baconost, lammerull, sylteagurk 

Blomkålsuppe, brød, frisk frukt 

Ovnsbakt laks, smørdampet rotgrønnsaker, hollandaisesaus 

Sjokoladepudding, vaniljesaus 

 

5 Fredag Frokost 

Lunsj 

Middag 

2 skiver brød, margarin, syltetøy, ridderost, makrell i tomat, paprika 

Bondeomelett med skinke, brød, salat. 

Lys lapskaus, flatbrød, Yoghurt 

 

6 Lørdag Frokost 

Middag 

Aftens 

2 skiver brød, margarin, marmelade, kremost med urter, servelat 

Ishavsburger, wok grønnsaker, ris. Frisk frukt  

2 skiver brød, margarin, skinke, waldorfsalat, fløteost 

 

7 Søndag Frokost 

 

Middag 

Aftens 

2 skiver grovt brød, margarin, boysenbær, hvitost, egg, salt 

oksekjøtt 

Kjøttkaker i brunsaus, potet, ertestuing, tyttebær, Fromage 

2 skiver brød, margarin, krydderskinke, snøfrisk, bayerpostei  

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 1 (2/3) 

Uke 2 

 

  

8 Mandag Frokost 

Lunsj 

Middag 

2 skiver brød, margarin, syltetøy, hvitost, kjøttpålegg, cherry tomat 

Grønnsakssuppe, brød, frisk frukt 

Gryterett servert med ris, hermetisk pære  

 

9 Tirsdag Frokost 

Lunsj 

Middag 

2 skiver brød, margarin, boysenbær, skinkeost, badsturøkt lammelår 

Røkt laks servert med eggerøre, brød 

Fiskeboller i hvitsaus, smørdampet rotgrønnsaker, potet. Gele ed 

vaniljesaus 

 

10 Onsdag Frokost 

 

Lunsj 

Middag 

2 skiver brød, margarin, marmelade, kaviar, kokt egg, tomatbåter 

Fiskesuppe, brød, yoghurt 

Elgkarbonader, rosenkål, fløtesaus, tyttebær, poteter. Kompott 

 

11 Torsdag Frokost 

 

Lunsj 

Middag 

2 skiver brød, margarin, syltetøy, prim, salt, oksekjøtt, tomat, agurk  

Marinert kyllinglår, bulgursalat, brød 

Fiskegrateng, smørdampet rotgrønnsaker, flatbrød. 

Karamellpudding 

 

12 Fredag Frokost 

 

Lunsj 

Middag 

2 skiver brød, margarin, syltetøy, hvitost, makrell i tomat, druer 

Brød med ost & skinke. Frisk frukt 

Lys lapskaus, flatbrød. Yoghurt 

 

13 Lørdag Frokost 

Middag 

Aftens 

2 skiver brød, margarin, syltetøy, rekeost, megaskinke 

Ishavsburger, kinesiske wok grønnsaker, ris. Frisk frukt 

2 skiver brød, margarin, spekemat, rømme 

 

14 Søndag Frokost 

 

Middag 

Aftens 

2 skiver brød, margarin, syltetøy, kremost med krydder, kokt egg, 

okserull 

Svinestek, brunsaus, surkål, erter potet. Iskrem 

2 skiver brød, margarin, hamburgerrygg, snøfrisk, baconpostei 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 1 (3/3) 

Uke 3 

 

  

15 Mandag Frokost 

Lunsj 

Middag 

2 skiver brød, margarin, honning, rekeost, kjøttpålegg, cherrytomat 

Blomkål- & brokkolisuppe, grovt brød, yoghurt 

Plukkfisk, brokkoli, gulrot, potet. Fersken 

 

16 Tirsdag Frokost 

 

Lunsj 

Middag 

2 skiver brød, margarin, gomme, makrell i tomat, hamburgerrygg, 

sylteagurk 

Brød med lettsaltet oksekjøtt, potetsalat, syltet agurk, cherrytomat. 

Røkte middagspølser, potetmos, smørdampet rotgrønnsaker. 

Sagopudding 

 

17 Onsdag Frokost 

Lunsj 

Middag 

2 skiver brød, margarin, marmelade, kaviar, kokt egg, tomatbåter 

Ertesuppe med pølsebiter, brød, honning melon 

Grillet kylling, kinesiske wokgrønnsaker, ris, karrisaus. Bær med 

vaniljesaus 

 

18 Torsdag Frokost 

Lunsj 

Middag 

2 skiver brød, margarin, syltetøy, hvitost, kalverullade, tomat/agurk 

Purreløksuppe, grovt brød, frisk frukt 

Posjert fiskefilet, monraysaus, rotgrønnsaker, potet. 

Mandelkjernepudding 

 

19 Fredag Frokost 

Lunsj 

Middag 

2 skiver brød, margarin, syltetøy, leverpostei, ridderost, rødbeter  

Osteomelett, salat, brød 

Kjøttsuppe, flatbrød. Yoghurt 

 

20 Lørdag Frokost 

Middag 

Aftens 

2 skiver brød, margarin, syltetøy, snøfrisk, kjøttpålegg 

Risengrynsgrøt, kanel, sukker, smør. Frisk frukt. 

2 skiver brød, margarin, megaskinke, fløteost, røkt laks 

 

21 Søndag Frokost 

Middag 

Aftens 

2 skiver brød, margarin, syltetøy, ridderost, kokt egg, salt oksekjøtt 

Karbonader med sjysaus, potet, grønnsaker. Kompott 

2 skiver brød, margarin, lammerull, kremost med urter, bayerpostei 

 
 

 

 


