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Sammanfattning av slutrapporten
Syftet med projektet var att utveckla en metod för att genom screening identifiera äldre personer,
inom ordinärt och särskilt boende, som är i riskzon för undernäring samt åtgärda, följa upp och
överrapportera till nästa vårdgivare. Projektet genomfördes i samverkan mellan Staffanstorps
kommun, Vårdcentralen Staffanstorp och Geriatriska kliniken/Kunskapscentrum för geriatrik,
Skånes universitetssjukhus (SUS) Malmö i samarbete med Akutkliniken SUS Lund.
Riskbedömningen baserades på tre riskfaktorer; Body Mass Index (BMI), förekomst av
ätproblem och ofrivillig viktförlust.
Före projektstart genomgick flertalet vårdpersonal inom särskilt- och ordinärt boende samt vid
vårdcentralen en grundutbildning i nutrition för äldre. Därutöver arrangerades utbildningar inför
screening. Sjuksköterskorna fick en mer omfattande utbildning för att kunna ge vissa kostråd.
Exempel på andra utbildningsinsatser är att minska nattfastan och sväljningssvårigheter.
Var patienten i riskzon för undernäring gjordes en bedömning av sjuksköterska/dietist. Frågor
ställdes bland annat om nattfasta, livsmedelsval, kommunala hjälpinsatser, kosttyp och hur
patienten själv såg på sitt hälso/näringstillstånd. Riskpatienterna fick kostråd av sjuksköterska
eller dietist. Uppföljningar gjordes 4-, 8- respektive 12 månader efter projektstart.
Sammanlagt screenades 279 patienter. Av dessa kom 84 patienter från kommunens samtliga
särskilda boende (SÄBO), 83 från hemsjukvården och 112 från vårdcentralen. 106 patienter var i
risk för undernäring. Efter slutlig bedömning och avbruten medverkan av vissa patienter kom 89
till första sjuksköterske/dietistbesöket, med fördelningen 47 (53 %) från SÄBO, 33 (37 %) från
hemsjukvården och 9 (10 %) från vårdcentralen. Efter 12 månader hade antalet reducerats till 41
patienter med fördelningen 23 från SÄBO, 14 från hemsjukvården och 4 från vårdcentalen.
Vi har i resultatdelen jämfört de 89 riskpatienter som deltog i 1:sta sjuksköterske/
dietistbesöket med de 41 riskpatienter som deltog i 12 månadersuppföljningen. Vissa resultat
jämförs också mellan de 41 riskpatienternas projektstart och deras 12 månadersuppföljning.
Resultatet visar att 59 % av deltagarna är normalviktiga vid projektstart. Vid uppföljningen 12
månader senare har andelen ökat till 75 %. Andelen med BMI under 22 minskade under projekttiden från 29 % till 15 %. Borde fler patienter med lägre BMI fått kostråd av dietist redan vid
ingången i projektet eller vid uppföljningarna?
93 % av riskpatienter med 12 månaders uppföljning hade vid projektstart ätproblem som påverkade matintaget. Vid uppföljningen hade detta reducerats till 63 %. De vanligaste ätproblemen vid projektstart var: snabb mättnadskänsla, nedsatt ork, nedsatt aptit och tuggsvårigheter.
Efter 12 månader hade förekomsten av dessa minskat betydligt.
Inom gruppen totalt antal riskpatienter vid projektstart hade under de senaste 6 månaderna 37 %
haft ofrivillig viktförlust. Totalt 56 % av riskpatienterna som deltog under hela projekttiden hade
förlorat i vikt mellan projektstart och 12 månadersuppföljningen. På individnivå hade patienter
med 12 månaders uppföljning maximalt minskat 17,7 kg och ökat 10,6 kg. Det är därför av stor
betydelse att erbjuda E-kost samt att korta nattfastan. Det är troligt att dessa patienter också har
försämrats medicinskt under projektets 12 månader.
Resultatet visar att BMI inte räcker som parameter för att identifiera riskpatienter för undernäring eftersom cirka 60 % av dem låg inom normalviktsområdet. Det är därför nödvändigt att
även identifiera eventuellt ätproblem och ofrivillig viktförlust.
För att minska antalet patienter med risk för undernäring bör i första hand en energi- och
proteinrik kost, flera mellanmål under hela dygnet och därmed en kortare nattfasta rekommenderas. För att uppnå detta behövs kontinuerliga nutritionsutbildningar för all vårdpersonal samt
att regelbundet aktualisera nutrition på arbetsplatsträffar och teammöten. För att åstadkomma
detta krävs engagerad personal med nutritionskompetens inom kommunen för att driva dessa
frågor. Behöver kosten justeras kan detta då ske successivt och sannolikheten är större att
patienterna behåller sina nya vanor. Därmed ökas patientsäkerheten och patienten får ett ökat
välbefinnande. Det är troligtvis detta som bidragit till projektets positiva resultat.
Under våren 2013 kommer metoden för riskbedömning och åtgärder av undernäring att införas
inom både Staffanstorps kommun och vårdcentralen.
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Bakgrund
Näringsproblem är en naturlig del i många sjukdomsförlopp som drabbar äldre. Exempel på
dessa sjukdomstillstånd är demens, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), Parkinsons
sjukdom, infektioner, hjärtinkompensation, stroke eller cancer. I samband med stroke är
dessutom sväljningsproblem vanligt förekommande och detta kan i sig vara en orsak till
näringsproblem. Vid nämnda tillstånd kan näringsproblem leda till sjukdomsrelaterad undernäring som är vanligt speciellt hos äldre multisjuka personer. Även åldrandet i sig är en riskfaktor för undernäring (1). Många äldre personer som drabbas av inaktivitet och sjukdom, i
kombination med ett för lågt intag av energi och protein, får minskad muskelmassa (sarkopeni). Förmågan att klara ADL-funktioner försämras och risken för fall ökar. Ungefär hälften
av dem som drabbas av en höftfraktur är underviktiga och sarkopena. Energi- och näringsrik
mat samt styrketräning kan hjälpa till att bromsa det sarkopena förloppet (2).
För lågt intag av energi, protein och andra näringsämnen leder till undernäring oavsett kroppsvikt. Utan åtgärder leder undernäring till minskad kroppsfunktion och försämrad livskvalitet
vilket medför ökad risk för komplikationer och död hos äldre. Detta bidrar till ökad vårdtyngd, förbrukning av stora resurser inom vård och omsorg samt medför ökade vårdkostnader.
Det är därför viktigt att tidigt upptäcka dessa patienter, sätta in åtgärder, följa upp och överrapportera till nästa vårdgivare (3).
Studier visar att drygt 20 % av patienterna på sjukhus är undernärda och lika många är i riskzonen, på särskilt boende är andelen högre, ca 60 %. Av alla svenskar över 70 år är ca 30 %
undernärda eller i riskzonen. Av dessa bor flertalet i sitt ordinära boende (4). Förebyggande
åtgärder från primärvården och den kommunala omsorgen skulle sannolikt vara positivt för
denna patientgrupp.
Socialstyrelsen uppskattar att man kan spara 0,5-1 miljard kronor per år om sjukdomsrelaterad undernäring åtgärdas. I denna summa ingår inte äldrevården eftersom man inte kunde
göra någon bedömning av denna (5).

Syfte
Syftet med projektet är att utveckla en metod för att genom screening identifiera äldre
personer, inom ordinärt och särskilt boende, som är i riskzon för undernäring samt åtgärda,
följa upp och överrapportera till nästa vårdgivare. Projektet genomförs i samverkan mellan
Staffanstorps kommun, Vårdcentralen Staffanstorp och Geriatriska kliniken/Kunskapscentrum för geriatrik, SUS Malmö i samarbete med Akutkliniken, SUS Lund. Målsättningen
är att modellen i projektet ska överföras till att bli ordinarie omhändertagande av de äldre
patienterna/vårdtagarna.
I rapporten benämns alla deltagare patienter oavsett vårdform.

Metod
Staffanstorpsbor 70 år eller äldre och som inte var i ett sent palliativt skede, erbjöds screening
för undernäring under två perioder 2011. Patienter vid tre särskilda boenden i Staffanstorps
kommun (Pilegården, Magnoliagården och Klöverlyckan), patienter inom hemsjukvården och
på Vårdcentralen Staffanstorp erbjöds att delta. Screening gjordes under april-maj samt
oktober-november 2011. Projektet finansierades med hjälp av statliga stimulansmedel.
Projektet har delgivits genom annons, bilaga A och artikel i lokaltidningen Spegeln samt
annons på Vårdcentralen. Informationsbrev om projektet, undertecknat av medicinskt
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ansvarig sjuksköterska (MAS), har lämnats till särskilda boende och vårdtagare med hemsjukvård, bilaga B.
För att inventera nuläget om nutritionsrutiner gjorde dietist före projektstart ett introduktionsbesök på kommunens samtliga särskilda boende och inom hemsjukvården. I dessa deltog
enhetschefer och nutritionsansvariga sjuksköterskor. Uppgifter inhämtades angående främst
diagnoser, rutiner för längdmätning, vägning, måltidernas servering och serveringstider,
specialkoster, förekomst av kosttillägg, sittställning, munhälsobedömning och äthjälpmedel.
Dietist gjorde även ett besök på kostenheten där kostchefen och arbetsledaren på Pilegårdens
kök deltog. Frågor ställdes om vilka koster som kan levereras, deras sammansättning och
konsistenser. Pilegårdens kök levererar även mat till Magnoliagården.
Klöverlyckan får sin matleverans från Restaurang Lillgården, Åkarp. Kvällsmaten lagas på
boendet av undersköterskorna.
Till Sodexo, som är upphandlad leverantör av måltider för hemleverans till ordinärt boende,
ställdes frågorna per telefon.
Utbildning
I samband med projektstart 2011, genomgick flertalet i de berörda personalgrupperna en
grundutbildning i nutrition för äldre. Aktuella personalgrupper var verksamhetschef, enhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, läkare, distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska, biomedicinsk analytiker (BMA), sjukgymnast, arbetsterapeut, vårdbiträde, sekreterare,
både dag- och nattpersonal inom kommunen och på vårdcentralen.
Direkt innan screening påbörjades fick undersköterskor/kostombud, BMA och sjuksköterskor
vid samtliga enheter utbildning om screeningmetoden. Sjuksköterskorna fick en mer omfattande utbildning för att kunna ge enklare kostråd.
Till samtliga frågeformulär utarbetades manualer för vårdpersonalen, bilagorna C-G.
Våren 2012 fick personalgrupperna (dag- och nattpersonal) inom kommunen kompletterande
utbildning om hur nattfastan kan kortas. Utbildningarna gavs i samband med arbetsplatsträffar. Även servicegruppen fick denna eftersom de gör inköp till patienter som har bistånd
för detta.
Ytterligare en utbildningsinsats hölls våren 2012 med rubriken: ”Vad gör vi om vårdtagaren
inte äter tillräckligt? Patientfallsdiskussion”, se bilaga H. Den riktades till dag- och nattpersonal inom kommunens särskilda- och ordinära boende, distriktssköterskor, sjuksköterskor,
undersköterskor, vårdbiträde och biståndshandläggare Även distriktsläkare deltog i varje
utbildningstillfälle.
På vårdcentralen hölls motsvarande utbildning för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
Hösten 2012 anordnades en utbildning för samtliga personalgrupper, dag- och nattpersonal,
om sväljningssvårigheter med föreläsning av logoped, dietist och kock med specialkunskap
om tillagning av konsistensanpassade koster. Utbildningen avslutades med provsmakning, se
bilaga I.
Projektets dietister har deltagit med utställning om ”Mellanmål” respektive ”Bra mat för
seniorer” samt föreläsning i ”Seniorvecka” som årligen anordnas av Staffanstorps kommun.
Även en föreläsning om ”Bra mat för seniorer” i samband med kommunens anhörigutbildning
har ingått.
Projektets dietister har ansvarat för utbildningarna samt arbetat fram screeningformulär,
manualer och informationsmaterial.
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Riskbedömning
Bedömningen av risk för undernäring baseras på tre riskfaktorer, BMI*, eventuell förekomst
av ätproblem och ofrivillig viktförlust (6). De patienter som ingick i projektet screenades för
undernäring enligt ett särskilt formulär, bilaga J.
Inom särskilda boende och hemsjukvården;
utförde undersköterskor screening avseende mätning av vikt och längd, beräkning av BMI
samt frågor om ätproblem och viktförlust. Kroppslängden mättes stående eller liggande med
hjälp av stelt måttband eller tumstock. En alternativ längdmätningsmetod var att mäta halva
armspännvidden, vilken endast behövde användas i ett fåtal fall. Kunde BMI inte räknas ut
ersattes detta genom att istället mäta vadomkretsen** men denna metod behövde inte användas. Vägningen gjordes med hjälp av stå-, sitt- eller rullstolsvåg.
Efter screening bedömde sjuksköterska om patienten var i riskzon för undernäring enligt ett
poängsystem, bilaga J. De patienter som enligt screening var i riskzon för undernäring erbjöds
kostråd av sjuksköterska, remiss till dietist alternativt läkare.
På vårdcentralen:
gjordes vissa justeringar av metoden för att screeningen skulle fungera praktiskt. Patienter, 70
år och äldre, som besökte laboratoriet på vårdcentralen erbjöds att vara med i projektet. Under
första screeningperioden vägde och mätte undersköterskor/BMA, de patienter som ingick i
projektet i samband med besök på laboratoriet. De ställde frågor enligt screeningformuläret,
utom den om ätproblem, som ställdes senare per telefon på grund av sekretess- och tidsmässiga skäl.
Under höstens screeningperiod modifierades metoden på grund av förändringar i verksamheten. De patienter som vid besöket på laboratoriet tackat ja till att delta i projektet erbjöds i
stället tid då de fick komma tillbaka för att få utfört screening av undersköterska på vårdcentralen.
Efter utförd screening på vårdcentralen bedömde sjuksköterska enligt poängsystemet om
patienten var i riskzon för undernäring.
Ett team bestående av sjuksköterska och läkare bedömde därefter om de patienter som enligt
screening var i riskzon för undernäring skulle få kostråd av sjuksköterska eller remiss till
dietist alternativt läkare.
Patienter med BMI över 29 och som i screening på vårdcentralen bedömts vara i riskzon
MEN som endast hade snabb mättnadskänsla som ätproblem, ingen ofrivillig viktnedgång och
inga medicinska problem som påverkade näringsintaget bedömdes vid teammötet inte vara i
riskzon. I dessa fall bedömdes att ätproblemet inte var relevant och i regel hade ett samband
med övervikten.
Patienter, på samtliga enheter, som inte bedömts vara i riskzon för undernäring fick av sjuksköterska enbart brev om resultatet, bilagorna K-L, samt en informationsfolder. Till dem med
BMI 29 eller lägre skickades ”Bra mat för seniorer”, bilaga M och till dem som hade BMI
över 29 ”Bra mat för seniorer - för Dig med BMI över 29”, bilaga N.
Visade screeningen att patienten var i riskzon för undernäring gjordes, på samtliga enheter, en
bedömning av sjuksköterska/dietist. Besöket genomfördes på vårdcentralen/på det särskilda
boendet/i hemmet där man gick igenom ett bedömningsformulär, bilaga O.

* BMI= Body Mass Index, vikt (kg)
längd² (m)

** Vadomkrets under 310 mm motsvarar BMI under 22 vid 70 år eller äldre.
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Frågor ställdes bland annat om nattfastan, livsmedelsval, kommunala hjälpinsatser, kosttyp
och hur patienten själv såg på sitt hälso/näringstillstånd. Vid detta tillfälle gavs också
individuella kostråd.
Patienter med komplicerad nutritionssituation remitterades till dietist. Under projektets gång
utarbetades ”Riktlinjer för när nutritionsprojektets riskpatienter ska remitteras till dietist”, se
bilaga P, avsett som hjälpmedel för distriktssköterskor/sjuksköterskor.
Vid de olika besöken gick sjuksköterska/dietist igenom och delade ut material efter behov
enligt en checklista, bilaga Q. Exempel på dessa informationsmaterial är frukost, energirika
mellanmål, hemlagade näringsdrinkar och maträtter till kvällsmat.
Behövdes en medicinsk bedömning remitterades patienten till läkare.
Uppföljningsbesök
4 månader efter första bedömningen av sjuksköterska/dietist kallades riskpatienten till sjuksköterska alternativt dietist för uppföljning enligt ett speciellt formulär, bilaga R. Även här
gavs kostråd efter behov.
I enstaka fall har riskpatient varit på separat återbesök hos dietist före 4 månaderskontrollen.
Inga separata återbesök skedde hos sjuksköterska på vårdcentralen.
Separata nutritionsuppföljningar före 4 månaderskontrollen på särskilda boende och inom
hemsjukvården var inte aktuellt. Ansvariga sjuksköterskor inom kommunen gjorde dock
indirekt uppföljning inom sitt omvårdnadsarbete.
Uppföljningarna upprepades 8 respektive 12 månader efter screening, se bilagorna S-T.
Uppgifterna från formulären fördes in i Excel och bearbetades därefter i statistikprogrammet
SAS.

Resultat
Sammanlagt screenades 279 patienter i Staffanstorps kommun för om de var i risk för
undernäring. Av dessa kom 84 patienter från kommunens samtliga särskilda boende, Klöverlyckan, Magnoliagården och Pilegården, 83 från hemsjukvården och 112 från vårdcentralen.
När screeningen var slutförd var antalet patienter med risk för undernäring 63 vid särskilda
boende, 34 från hemsjukvården och 31 från vårdcentralen. Av riskpatienterna från vårdcentralen hade 22 patienter BMI över 29, snabb mättnadskänsla som enda ätproblem och
ingen ofrivillig viktförlust. Dessa patienter hade dessutom inga medicinska problem som
påverkade matintaget. De omvärderades därför vid teammöte mellan läkare och sjuksköterska
på vårdcentralen och bedömdes inte vara i riskzon för undernäring. Denna riskpatientgrupp
fanns bara på vårdcentralen. Det slutliga antalet riskpatienter från vårdcentralen blir därför 9.
Totalt bedömdes att 106 patienter var i risk för undernäring, av dessa var det 89 kvar i studien
vid första besöket hos ssk/dietist/läkare. Av de 17 som avbröt studien kom 16 från särskilt
boende och 1 från hemsjukvården.
I redovisningen av hur det såg ut vid screening för alla riskpatienter är det 89 som ingår med
fördelningen 47 från särskilt boende, 33 från hemsjukvården och 9 från vårdcentralen.
Av dem som erbjöds screening avböjde 90 patienter att delta i projektet. 21 från särskilda
boende, 43 från hemsjukvården och 38 från vårdcentralen tackade nej bland annat på grund av
att de ansåg sig vara för gamla eller sjuka eller ”har det bra som det är”, hade redan dietistkontakt, var överviktiga och var ängsliga för att få kostråd, språkproblem eller inte ville vara
med utan att orsak angavs.
Vid 12 månadersuppföljningen hade totalt 65 patienter avbrutit studien, 8 flyttat, 37 avlidit
och 20 själva valt att avbryta studien. Totalt ingår nu 41 riskpatienter i projektet. Av dessa
kommer 23 från särskilda boende, 14 från hemsjukvården och 4 från vårdcentralen.
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Vi har valt att i rapporten redovisa resultaten av Body Mass Index (BMI), ätproblem,
ofrivillig viktförlust, hjälpinsatser enligt Socialtjänstlagen (SOL) avseende mat/måltider,
matinköp, antal mellanmål, nattfastans längd, livsmedelsval, konsistensanpassad kost, kosttillägg, hur patienten upplever sin måltidsglädje, sitt näringstillstånd och hälsotillstånd samt
vilka åtgärder som riskpatienterna ordinerades vid screening. De 89 riskpatienter som deltog i
1:sta sjuksköterske/dietistbesöket jämförs här med de 41 riskpatienter som deltog i 12
månadersuppföljningen. Vissa resultat jämförs också mellan de 41 riskpatienternas projektstart och deras 12 månadersuppföljning.
BMI fördelning hos riskpatienterna vid projektstart respektive uppföljning
BMI har delats in i följande grupper: under 22, 22-29 och över 29. Vid projektstart hade 59 %
av alla riskpatienter ett BMI 22-29, för äldre ett normalt BMI, 29 % hade BMI under 22 och
12 % hade BMI över 29, figur 1.
För patienterna med 12 månaders uppföljning var det endast marginella skillnader i BMI
fördelningen jämfört med hur den var för alla riskpatienter. 61 % hade normalt BMI, 27 %
BMI under 22 och 12 % BMI över 29, figur 2. Det var 39 % vid särskilt boende men bara
11% inom ordinärt boende som hade BMI under 22.
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Figur 1 BMI fördelning för alla riskpatienter
vid projektstart.

Figur 2 BMI fördelning vid projektstart för risk
patienter med 12 månaders uppföljning.

Vid 12 månadersuppföljningen hade andelen patienter med normalt BMI ökat till 75 % och
andelen med BMI under 22 minskat till 15 %. Ungefär lika många, 10 % hade BMI över 29,
figur 3.
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Figur 3 BMI fördelning för riskpatienter
vid 12 månaders uppföljning.
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Antal patienter i %

Antal riskpatienter med ätproblem vid projektstart respektive uppföljning
90 % av alla riskpatienter och 93 % av riskpatienter med 12 månaders uppföljning hade vid
projektstart ätproblem som påverkade matintaget. Vid uppföljningen hade detta reducerats till
63 %, se figur 4.
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Figur 4 Antal riskpatienter i % som hade ätproblem vid projektstart och uppföljning.

De vanligaste ätproblemen var vid projektstart hos gruppen riskpatienter med 12 månaders
uppföljning: snabb mättnadskänsla, nedsatt ork, nedsatt aptit och tuggsvårigheter. Vid
uppföljningen hade förekomsten av dessa minskat betydligt, se fig 5.
Upp emot dubbelt så många av patienterna vid särskilt boende än inom hemsjukvård och
vårdcentral har ätproblem vid 12 månadersuppföljningen.

Antal patienter med 12 månaders uppföljning
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Figur 5 Förändring av ätproblem hos riskpatienter från projektstart till 12 månaders uppföljning

Ofrivillig viktförlust
Inom gruppen totalt antal riskpatienter vid projektstart hade under de senaste 6 månaderna 37
% haft ofrivillig viktförlust. Fördelningen inom de olika boendeformerna var: 38 % på särskilt
boende, 44 % på vårdcentralen och 33 % inom hemsjukvården. 39 % av patienterna inom
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hemsjukvården svarade ”vet ej” om de under de senaste 6 månaderna hade haft ofrivillig viktförlust. Detta berodde troligen på att de inte hade någon viktuppgift före projektstart.
Totalt 56 % av riskpatienterna som deltog under hela projekttiden hade förlorat i vikt mellan
projektstart och 12 månadersuppföljningen. Fördelningen inom boendeformerna var; särskilt
boende, 52 %, hemsjukvården, 57 % och vårdcentralen, 75 %.
På individnivå hade patienter med 12 månaders uppföljning maximalt minskat 17,7 kg och
ökat 10,6 kg.
Nattfastans längd
Nattfastans längd mättes genom att räkna ut tidsskillnaden mellan dagens sista mål och det
första dagen efter. Vid projektstart hade 28 % av patienterna en nattfasta ≤ 11 tim med en
spridning mellan 4,75 till 11 tim. Vid uppföljningen för gruppen var antalet oförändrat men
med en spridning mellan 8 till 11 tim. För dem med nattfasta > 11 tim hade maxtiden förlängts från 15 till 16 tim. Dessa resultat överensstämmer med de vid den nattfastemätning
som genomfördes under 3 dygn för riskpatienter på särskilda boende, oktober 2012.
Hjälpinsatser enligt Socialtjänstlagen (SOL) avseende mat/måltider
Hjälpinsatser för riskpatienterna med 12 månaders uppföljning avseende mat/måltider varierar
i antal vid projektstart från noll upp till 4 per dag, tabell 1. Vid uppföljningen är skillnaden
marginell jämfört med vid projektstart men en tendens till ett ökat antal per dag finns.
Tabell 1 Antal hjälpinsatser för riskpatienterna med 12 månaders uppföljning

Antal hjälpinsatser
0/ dag
1/dag
2/dag
3/dag
4/dag

Projektstart
38
1
1
0
1

Uppföljning
35
0
3
3
0

Matleveranser
Patienterna inom hemsjukvården och på vårdcentralen fick svara på en fråga om de hade
matleverans. Alla typer av matleveranser till ordinärt boende avsågs, t ex från anhöriga eller
från kommunen och oavsett hur många gånger per vecka.
Endast ett fåtal riskpatienter, 3 av 41, hade matleverans vid projektstart. Vid uppföljningen
hade ytterliggare en patient matleverans, 4 av 41. Patienter från både hemsjukvården och
vårdcentralen avsågs.
Inköp
Fråga om matinköp avsåg alla inköp som gjordes av patienter från hemsjukvården och vårdcentralen oavsett vem som gjorde dem.
10 av de 41 patienter som fullföljde projektet hade vid såväl projektstart som uppföljning
denna hjälpinsats.
Mellanmål
Riskpatienterna fick ange antalet mellanmål de åt under dagen och när de åt dessa. Tabell 2
visar hur många av riskpatienterna med 12 månaders uppföljning som åt mellanmål på
förmiddagen, eftermiddagen, kvällen eller vid annan tidpunkt. Det är ingen uttalad skillnad i
antal mellanmål mellan projektstart och uppföljningen inom de olika boendeformerna. Ett
undantag är dock mellanmål vid ”annan tidpunkt” som 8 av 23 patienter på särskilt boende åt
vid projektstart men ingen vid uppföljningen. Mellanmål som anges vid ”annan tidpunkt”
utgörs av sent kvällsmål, nattmål och tidigt morgonmål, så kallad ”förfrukost”.
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Eftermiddags- och kvällsmellanmål förekom regelbundet på de särskilda boendena medan
frekvensen var lägre inom de ordinära boendeformerna (hemsjukvård och vårdcentral).
Tabell 2 Antal riskpatienter (antal patienter i procent inom respektive boendeform) med 12 månaders
uppföljning som äter mellanmål vid projektstart och uppföljning.

Fm- mål
Em- mål
Kv- mål
Annan tidpunkt

Hemsjukvård och vårdcentral
Projektstart
Uppföljning 12
månader
5 (28%)
6 (33%)
11 (61%)
13 (72%)
10 (56%)
10 (56%)
3 (17%)
2 (11%)

Särskilt boende
Projektstart
Uppföljning
12 månader
13 (57%)
15 (65%)
23 (100%)
23 (100%)
22 (96%)
20 (87%)
8 (35%)
0

Livsmedelsval
Projektdeltagarna fick frågor om sitt livsmedelsval. Om de åt lätt- eller standardprodukter av
matfett och mjölk, om frukt och grönsaker konsumerades dagligen, om kött/fisk/ägg förekom
minst 2 gånger per dag och om måltidsdrycken var mjölk, vatten/lightdryck eller annan dryck.
Hos riskpatienter med 12 månaders uppföljning har vi valt att jämföra livsmedelsvalet vid
projektstart och uppföljningen.
Majoriteten av patienterna med 12 månaders uppföljning valde redan vid ingången i projektet
standardmjölk samt smör eller ett fetare bordsmargarin till smörgås.
Antalet patienter som åt grönsaker ökade under projekttiden medan det var oförändrat av frukt
liksom av kött/fisk/fågel/ägg. 12 % fler av patienterna drack mjölk som måltidsdryck vid
uppföljningen. Andelen som drack vatten/lightdryck minskade.
Konsistensanpassad kost
15 % av patienterna åt konsistensanpassad kost. Det skedde ingen förändring under
projekttiden och denna kost användes enbart inom särskilt boende.
Det fanns ingen förändring i frekvensen av konsistensanpassade koster mellan projektstart
och 12 månaders uppföljningen.
Kosttillägg
Användningen av kosttillägg var cirka 30 %. Vid projektstart var fördelningen för alla riskpatienter inom respektive boendeform: särskilt boende 43 %, hemsjukvården 16 % och vårdcentralen 11 %. Det skedde ingen konsumtionsförändring av kosttillägg under projekttiden.
Måltidsglädje
Flertalet patienter uttryckte att deras måltidsglädje var bra vid både projektstart och uppföljning.
Näringstillstånd
Cirka hälften av patienterna tyckte att det vid projektstart var svårt att bedöma sitt näringstillstånd och svarade ”är osäker om sitt näringstillstånd/vet ej” på frågan. Lika många tyckte
att de inte hade några näringsproblem. Vid uppföljningen hade andelen som inte tyckte att de
hade något näringsproblem ökat och färre var osäkra om sitt näringstillstånd.
Hälsotillstånd
Vid projektstart och uppföljning kunde nästan hälften av patienterna inte bedöma sitt hälsotillstånd eller tyckte att det var lika bra som andras. 5 patienter vid projektstart och 2 vid uppföljning bedömde att de hade bättre hälsotillstånd än andra. 3 patienter svarade att de hade
sämre hälsotillstånd än andra vid uppföljningen.
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Åtgärder för riskpatienterna efter screeningtillfället
75 av 89 riskpatienter fick efter screeningtillfället kostråd av sjuksköterska, 7 fick kostråd av
dietist och 5 remitterades även till läkare. Av de 41 riskpatienter som deltog i projektet i 12
månader fick 34 patienter råd av sjuksköterska, 4 av dietist och 2 remitterades till läkare.

Diskussion
Resultatet visar att 59 % av projektdeltagarna är normalviktiga vid projektstart. Vid uppföljningen 12 månader senare har andelen ökat till 75 %. Andelen med BMI under 22 minskade
under projekttiden från 29 till 15 %. Patienterna som deltog under hela projekttiden fick kostråd under en 12 månadersperiod. Man kan anta att om de inte fått kostråd hade sannolikt inte
andelen med ett lägre BMI minskat under perioden.
Det är vanligt att patienter vid yngre ålder kan ha fått information om att det är ohälsosamt
med för hög kroppsvikt. För äldre är det däremot ett tecken på god hälsa och välbefinnande
att ha ett högre BMI. Denna förändring kan för många vara svår att acceptera och det kan
därför i vissa fall vara svårt att motivera till kostförändring.
Anledningen till att 15 % av riskpatienterna fortfarande hade ett BMI under 22 kan bero på
flera orsaker, en del av patienterna kan ha blivit sjukare och därför inte kunnat tillgodose sitt
energi- och näringsbehov. För patientgruppen som fortfarande har BMI under 22 är det
möjligt att kostrådgivningen inte har varit optimal med kontinuerlig uppföljning under hela
projekttiden. Ytterligare orsaker till resultatet kan vara att patienten inte haft förmåga att
tillgodogöra sig kostinformationen alternativt inte lyckats förändra sina matvanor. Borde fler
patienter med lägre BMI fått kostråd av dietist redan vid ingången i projektet eller vid uppföljningarna?
För både patienter med lågt BMI och för patienter som har ätproblem i form av snabb
mättnadskänsla, nedsatt ork och nedsatt aptit är det viktigt att de erbjuds energi- och proteinrik kost (E-kost) och att måltiderna fördelas på flera mindre måltider under dygnet. I denna
kost är portionsstorleken mindre vid både huvud- och mellanmål men innehåller totalt lika
mycket energi- och näring som allmän kost (A-kost).
Det är viktigt att patienter med grava sväljningssvårigheter efter stroke eller andra neurologiska sjukdomar ordineras rätt konsistens på kosten. I svårtolkade fall kan logoped behöva
kontaktas. Patienter med tuggsvårigheter måste också uppmärksammas, vilket man till viss
del gjort. Även denna patientgrupp ska erbjudas konsistensanpassad kost.
Orsaken till att antalet patienter med ofrivillig viktförlust har ökat inom alla boendeformerna
kan vara flera. En förklaring kan vara att de som beviljats plats på särskilt boende har svårare
medicinska tillstånd jämfört med tidigare. Det är därför av stor betydelse att erbjuda E-kost
samt att korta nattfastan. Det är även relevant inom de ordinära boendeformerna. Det är troligt
att dessa patienter också har försämrats medicinskt under projektets 12 månader. Svaren på
frågan om patienterna haft ofrivillig viktförlust 6 månader före screening är osäkra för
patienter inom hemsjukvården. Inom hemsjukvården saknade en rad patienter viktuppgifter
före projektstart. På särskilda boende vägdes patienterna.
Omkring 70 % av patienterna som deltagit i projektet i 12 månader har en nattfasta som är
längre än 11 timmar vid såväl projektstart som uppföljning. Detta trots att specifika åtgärder i
form av utbildning om betydelsen av att nattfastans längd inte överskrider 11 timmar har satts
in under projektets gång. Det är viktigt att regelbundet erbjuda patienter på både särskilt
boende och inom hemsjukvården sena kvällsmellanmål, nattmål och/eller ”förfrukost”. På
särskilt boende somnar patienten ofta tidigt på kvällen men kan vakna under natten eller tidigt
på morgonen. Det är då viktigt att personal har mellanmål till hands så att de på ett uppmuntrande sätt kan erbjuda patienten mat eller dryck.
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Det var ingen markant ökning av antalet mellanmål mellan projektstart och uppföljning.
Mellanmålen bör utgöra 30-50 % av riskpatienternas energiintag. Eftersom patientgruppen
ofta har en nedsatt aptit och inte orkar äta så stora portioner vid måltiderna är mellanmålen
extra viktiga. Många av patienterna, speciellt inom det ordinära boendet skulle behöva
komplettera med fler frekventa mellanmål. Inom särskilt boende behövs framförallt fler
mellanmål i form av kvällsmål, nattmål alternativt tidigt morgonmål.
Frågor om livsmedelsval pekade på att patienterna från början använde fetare mjölksorter och
bordsmargarin med högre fetthalt. Fler patienter började äta grönsaker, det ger ett mer varierat
livsmedelsintag och bidrar till ökat vitamin- och mineralintag.
Frekvensen av mjölk som måltidsdryck ökade, vilket ger ett högre energi- och proteinintag.
Frekvensen av konsistensanpassade koster är låg. Inga patienter inom hemsjukvården och
vårdcentralen hade konsistensanpassad kost. Det kan bero på att de trots att de anpassat livsmedelsvalet inte benämner kosten som ”konsistensanpassad”. Personalen har fått utökade
kunskaper om konsistensanpassade koster. Är dessa kunskaper tillräckliga så att inte patienternas behov av dessa missbedöms och därmed bli en orsak till undernäring?
Användningen av kosttillägg har inte ökat trots att patienternas BMI har ökat. Det belyser att
patienterna i större utsträckning har fått en mer energirik kost med hjälp av att de förändrat
livsmedelsvalet.
Det är av stor betydelse att distriktssköterskor/sjuksköterskor, dietist, undersköterskor och
biståndshandläggare försöker motivera patienterna inom samtliga boendeformer att förbättra
sina matvanor. Patienterna behöver individanpassade råd och information om att äta energirikt, komplettera med mellanmål och att korta nattfastan. Räcker inte dessa insatser bör
vårdpersonalen inom hemsjukvård och vårdcentral föreslå patienten att vederbörande kan
behöva ett utökat antal hjälpinsatser för mat/måltider. Detta kan bidra till att patienten tillgodoser sitt energi- och näringsintag vilket leder till en förbättrad viktutveckling och välmående.
Ett fåtal av riskpatienterna remitterades till vårdcentralens dietist. Inom hemsjukvården har
patienter erbjudits detta men avböjt. En anledning är att de tycker att det är ”bra som det är”
och/eller inte orkar ta sig till vårdcentralen. Sannolikt skulle hembesök av vårdcentralens
dietist kunna vara ett alternativ för att motivera denna patientgrupp inom hemsjukvården.
Även telefonkontakt mellan distriktssköterska/sjuksköterska inom hemsjukvård eller särskilt
boende och dietist har erbjudits men inte utnyttjats mer än till en mycket ringa del. Vid ett
optimalt omhändertagande av nutritionen på särskilt boende bör patienter erbjudas rådgivning
av dietist tillsammans med kontaktperson, sjuksköterska och läkare.
Idag sker överrapportering till annan vårdgivare av nutritionsbehandlingen via patientjournalen. För att öka patientsäkerheten är ett förslag att även nutrition ingår i det Skånegemensamma SVPL IT systemet. Kontakter angående detta har tagits med företrädare för
arbetsgruppen.
Införande av metod att identifiera, åtgärda, följa upp och överrapportera äldre
patienter för undernäring;
På Vårdcentralen
På Vårdcentralen kommer man under våren 2013 införa en normalrutin att vid ordinarie provtagning inför planerat läkarbesök mäta BMI på alla patienter 70 år eller äldre, se bilaga U.
BMI-värdet förs in i patientens lab.värdeslista som går till ansvarig läkare för signatur.
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Undersköterska som utför BMI-kontroll kommer i samband med mätningen lyfta de två
centrala frågorna om patienten senaste halvåret noterat ofrivillig viktförlust eller ätsvårigheter? I händelse av att patienten bejakar någon av dessa två screeningfrågor skrivs detta in av
undersköterskan i kommentarsfältet till BMI-resultatet så att läkaren får denna information.
Läkarna kommer vid patientens besök därmed kunna ta ställning till patientens aktuella BMI
samt eventuellt jakande svar på screeningfrågorna om ofrivillig viktförlust och/eller
ätproblem.
I läkarbedömningen ingår att göra en medicinsk bedömning om resultatet av screening medför
behov av medicinsk utredning eller ändrad behandling av eventuellt känd sjukdom som
påverkar nutritionsstatus.
Läkaren kommer ha tillgång till olika informationsmaterial angående kost för äldre vid
normalvikt, tendens till övervikt eller tendens till undervikt, så att relevant information kan
lämnas till patient och/eller anhörig som ett första steg. Läkaren har därutöver möjlighet att
internremittera patienten till dietist på enheten för utvidgad bedömning av nutritionsstatus och
olika former av insatser.
I Staffanstorps kommun
De äldre som får hemrehab efter sjukhus- eller korttidsvistelse ska erbjudas riskbedömning
för undernäring, se bilaga V. Undersköterska ställer frågor om BMI, ätproblem och eventuell
ofrivillig viktnedgång, se bil X. Distriktssköterskan gör slutligen bedömningen om patienten
är i risk för undernäring eller inte. De patienter som är riskpatienter för undernäring och tillhör hemsjukvården erbjuds en vårdplan för nutrition. Kostinformationen ges av distriktssköterskan, liksom uppföljningen, se bilaga Y. Övriga patienter remitteras till vårdcentralen,
se bilaga Z.
I samband med inflyttning till särskilt boende görs en riskbedömning för undernäring av
sjuksköterska, se bilaga X. De patienter som är i riskzon för undernäring erbjuds en vårdplan
för nutrition. Kostinformationen ges av sjuksköterska, liksom uppföljning, se bilaga Y.
Boende på särskilt boende kommer att erbjudas mätning av nattfastan två gånger/år,
se bilaga Å-Ä.
De patienter som har nattfasta mer än 11 timmar erbjuds åtgärder för att minska denna.
Information om kostens betydelse ingår som en del av utbildningen för anhöriga till dementa.

Slutsats
Det är viktigt att patienter med risk för undernäring upptäcks tidigt, redan på vårdcentralen, så
att åtgärder kan sättas in i ett tidigt skede. Målet är att minska antalet riskpatienter med BMI
under 22, att förhindra ofrivillig viktförlust och att eventuella ätproblem åtgärdas.
Då uppnås en ökad patientsäkerhet och ett ökat välbefinnande. Åtgärder för att förbättra
nutritionsomhändertagandet för denna patientgrupp är i första hand att rekommendera en
energi- och proteinrik kost (E-kost), fler mellanmål under hela dygnet och därmed en kortare
nattfasta.
Vid projektstart hade hemsjukvården inte tillgång till vågar vilket de numera har. Effekten av
detta är att patienter regelbundet kan erbjudas vägning och därmed uppmärksammas ofrivillig
viktnedgång tidigt och mätning av BMI är möjligt. Av resultatet framkom att BMI inte räcker
som parameter för att identifiera riskpatienter för undernäring eftersom cirka 60 % av dem låg
inom normalviktsområdet. Det är därför nödvändigt att även identifiera eventuellt ätproblem
och ofrivillig viktförlust.
Inom det ordinära boendet är det av största betydelse att patienter med eventuella behov är
positiva till att ansöka om bistånd för; hjälpinsatser i samband mat/måltider, livsmedelsinköp
och matleveranser. I detta arbete har givetvis biståndshandläggaren en central roll. Under
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projekttiden har dessa insatser inte ökat markant. Hade fler insatser satts in hade resultaten
troligen förbättrats ytterligare.
Av resultatet framkom betydelsen av att såväl kontinuerlig nutritionsutbildning för all vårdpersonal som att ständigt aktualisera nutrition på gemensamma arbetsplatsträffar och teammöten. Därmed hålls nutritionen hela tiden ”levande” hos såväl vårdpersonal som patienter.
För att åstadkomma detta krävs engagerad personal med nutritionskompetens inom
kommunen för att driva dessa frågor. I de fall kosten behöver justeras kan detta då ske successivt och då är sannolikheten större att patienterna behåller sina nya vanor. Det är troligtvis
detta som bidragit till projektets positiva resultat.
Nattfastemätning har tidigare inte varit rutin på de särskilda boendena. Som resultat av
projektet kommer detta nu att göras två gånger per år under vardera 3 dagar per tillfälle.
Mer frekventa remisser till dietist för kostinformation och personliga kostråd skulle sannolikt
också hjälpa riskpatienterna. Därmed skulle ätproblem kunna minska ytterligare och risken
för undernäring minska betydligt.
Screening för undernäring hos patienter 70 år eller äldre kommer under 2013 att implementeras som ett ordinarie omhändertagande på vårdcentralen i Staffanstorp och inom Staffanstorps kommun. Vårdplan för nutrition erbjuds och uppföljning kommer att ske. Arbetet med
överrapportering av nutritionsinsatser mellan de olika vårdgivarna bör lösas mellan vårdgivarna men ur ett Skånegemensamt perspektiv.
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(SWESPEN)
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Bilaga B

Erbjudande om liten hälsoundersökning!
Du som är 70 år eller äldre och bor i Staffanstorps kommun kommer under en
period i vår att erbjudas en enkel hälsoundersökning! Vi väger och mäter dig,
räknar ut ditt BMI och ställer ett par enkla frågor om dina måltider. Vi gör
undersökningen för att förebygga undernäring och ge dig råd för att du ska må
så bra som möjligt.
Undersökningarna görs i ett gemensamt utvecklingsprojekt som drivs av
Staffanstorps kommun, Vårdcentralen i Staffanstorp och Skånes
universitetssjukhus. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och helt gratis.
Du som har hemsjukvård kan få undersökningen gjord hemma.
En undersköterska kommer då hem till dig och utför undersökningen. Hon har
våg och mätinstrument med sig. Hon lämnar sedan uppgifterna till din
distriktssköterska som därefter meddelar dig resultatet.
Undersköterskan ringer upp dig och frågar om du vill vara med och bestämmer i
så fall en tid för besöket.

Vänliga hälsningar

Gertrud Cato
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

1(2)

Bilaga C

Manual vid riskbedömning av undernäring- screening
• Endast patienter som är 70 år eller äldre, dvs födda 1941 eller tidigare ska erbjudas screening.
• Inom hemsjukvården ska patienten dessutom ha beviljade HSL- insatser. De kan även ha HSL i
kombination med beviljade SOL- insatser.
• Patienter/ vårdtagare i palliation i livets slutskede ska EJ ingå i projektet och därmed EJ heller
tillfrågas.
• Endast patienter som deltar i projektet ska ha löpnummer. Patienter som erbjudits medverkan
men som tackat nej ska endast registreras med ”pinnstatistik”.
• Du fyller i uppgifterna enligt nedanstående EXEMPEL:
Uppgiftslämnare: patient (1)

anhörig (2)

personal (3)

|___| Fyll i aktuell siffra i den tomma rutan.

Rutiner vid vägning:
• Vikten anges i kg och med 1 decimal.
• Patienten vägs utan: skor, ytterkläder, kavaj, kofta/ tröja.
• I undantagsfall om skor ej kan tas av drag av 0,5 kg för vanliga skor och 1 kg för grova
skor/stövlar.
• Inga tunga föremål t ex; nycklar, plånbok eller mobiltelefon får förvaras i fickorna vid
vägningen.
• Om patienten/vårdtagaren har blöja som är blöt och därmed tung, så byt den om möjligt före
vägning.
• Patienten vägs på stå-, sitt- eller rullstolsvåg. Badrumsvåg får INTE användas.

Rutiner för längdmätning
• Patienten mäts stående:
Patienten står upprätt mot en vägg med rak rygg och UTAN skor på fötterna. Kroppslängden
ska noteras i cm. Mät med längdsticka eller tumstock.
• Kan patienten inte mätas stående är alternativet liggande:
Med hjälp av en tumstock mäts avståndet mellan hjässans topp och hälen som ska vara ner
mot underlaget. Tårna pekar upp mot taket.
• Går det inte att mäta längden med någon av metoderna ovan används halva armspännvidden (demi- span):
Patienten håller ena armen utsträckt. Mät längden mellan bröstbenets mittskåra och roten
mellan lång- och ringfinger på den utsträckta armen = halva armspännvidden. Sätt in den
uppmätta längden i ekvationen:
Kvinnor: längd i cm = (1,35 x halva armspännvidden i cm) + 60,1
Män: längd i cm = (1,40 x halva armspännvidden i cm) + 57,8
Längden mäts med metallmåttband eller tumstock.
Vadomkretsen
Metoden används endast om BMI INTE kan räknas ut.
Gör så här:
• Sitt med vänster ben fritt hängande eller stå med vikten jämnt fördelad på båda fötterna.
I undantagsfall kan höger ben mätas, vilket ska anges i screeningformuläret. Ange under
”övrig information” varför, t ex amputation, svullet vänsterben.
• Byxbenet ska vara upprullat så att vaden är bar.
April 2011
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2(2)
• Placera måttbandet runt vaden på det bredaste stället och notera mätningen.
• Mät även över och under punkten för att säkerställa att den 1:sta mätningen gav det största
måttet.
• Mätningen blir bara korrekt om måttbandet är i rät vinkel mot vadens längdriktning. Mät till
närmaste mm.
• Vadomkrets mindre än 310 mm motsvarar BMI under 22 vid 70 år eller äldre.

Uträkning av BMI
BMI räknas ut enl formeln _ vikt (kg)
längd ² (m)
Exempel

63 kg
1,63 x 1,63 m

= BMI 23,7

Uträkningen kan även göras såhär :
63 kg dividerat med längden 1,63 m, dividerat med 1,63 m ytterligare en gång = BMI 23,7
BMI gränser för äldre
BMI 24- 29 är normalt BMI för äldre.
Vid BMI lägre än 22 vid 70 år eller äldre finns risk för undernäring.
BMI- uträkning av amputerad patient
görs av distriktssköterska/sjuksköterska med hjälp av ett elektroniskt program. Vid screeningen
måste patienten vägas enligt rutinerna ovan.
Fråga patienten om längd före amputation vid dubbelben- fotamputation.
Vid arm- handamputation och amputation av ett ben/fot mäts längden enl anvisningarna ovan.

Ätproblem
Fråga patienten angående alla alternativen. Flera kan vara möjliga men ENDAST om de
påverkar matintaget.
Exempel:
Fråga patienten: ”Har du nedsatt ork (b) som gör att du äter mindre än du tidigare brukade
göra?”
”Har du sväljningssvårigheter (i) som gör att du äter mindre än du tidigare brukade göra?”
Vid alternativet ”Annat” ange orsaken, t ex sittställning, synnedsättning.

Ofrivillig viktförlust
Fråga patienten: ”Har du ofrivilligt minskat i vikt under de senaste 6 mån?”
Om patienten svarar Ja, fråga ”Hur många kg?” och ”När började viktförlusten?”
Ofrivillig viktförlust räknas ut såhär:
Förlorad vikt i kg / tidigare vikt i kg x 100 = viktförlust i %
Exempel:
Tidigare vikt 60 kg, minskat 3 kg
3 / 60 x 100 = 5 % viktnedgång

Övrig information
Här kan du skriva någon viktig information som du vill förmedla till dsk/ssk och som är av
betydelse för projektet.

April 2011
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Bilaga D

Manual vid riskpatientens besök hos sjuksköterska och vid
4 månaders uppföljningsbesöket
• Endast patienter som är 70 år eller äldre, dvs födda 1941 eller tidigare ska erbjudas screening.
• Inom hemsjukvården ska patienten dessutom ha beviljade HSL- insatser. De kan även ha HSL i
kombination med beviljade SOL- insatser.
• Patienter/ vårdtagare i palliation i livets slutskede ska EJ ingå i projektet och därmed EJ heller
tillfrågas.

Patienter/vårdtagare med sondnäring/parenteral nutrition
Uppstår frågor kring nutritionsbehandlingen av patienter med sondnäring/parenteral nutrition
hänvisas dessa till ansvarig för den enskildes nutritionsbehandling.

Matleveranser
Alla typer av matleveranser till ordinärt boende avses, t ex från anhöriga och inte enbart från
kommunen och oavsett hur många gånger per vecka.
Bor vårdtagaren på särskilt boende är svaret på frågan: ”nej”.

Inköp
Alla livsmedelsinköp avses oavsett vem som gör dem.

Måltidsspridning över dygnet
Fråga patienten när måltiderna i vanliga fall brukar ätas.

Livsmedelsval
Fråga patienten vad den brukar välja i de flesta fall.

Frågan om hur patienten själv bedömer sitt näringstillstånd
Vi syftar på om hon/han tycker att maten/ måltiderna innehåller tillräckligt med energi och
näringsämnen så att patienten får i sig tillräckligt med näring.

Fråga om hur patienten bedömer sitt hälsotillstånd
Vi syftar på patientens generella hälsotillstånd.

Övrig information
Här kan du skriva någon viktig information som du vill förmedla och som är av betydelse för
projektet, t ex sjukdom.

Vid uppföljningsbesöket 4 månader efter projektstart
Se även manual vid riskbedömning av undernäring- screening.

Vägning
Vid uppföljningsbesöket efter 4 månader är det viktigt att patienten vägs vid samma tid på dagen
(förmiddag eller eftermiddag) och på samma våg som vid ingång i projektet.

1(3)
Bilaga E

Manual vid riskpatientens uppföljningsbesök 4 månader efter
projektstart
• Endast patienter/ vårdtagare som redan ingår i nutritionsprojektet och som har risk för undernäring
ska ha uppföljningsbesök 4 månader efter 1:sta sjuksköterske-/ dietistbesöket.
• Uppföljningsbesöket utförs av distriktssköterska/ sjuksköterska/ dietist.
• Fyll ENDAST i fråga 1 och 2 för de patienter som inte längre deltar i projektet.
• Du fyller i uppgifterna enligt nedanstående EXEMPEL:
Uppgiftslämnare: patient (1)

anhörig (2)

personal (3)

|___| Fyll i aktuell siffra i den tomma rutan.

Rutiner vid vägning:
Vid uppföljningsbesöket efter 4 månader är det viktigt att patienten vägs vid samma tid på dagen
(förmiddag eller eftermiddag) och på samma våg som vid ingång i projektet.
Vägning
• Vikten anges i kg och med 1 decimal.
• Patienten vägs utan: skor, ytterkläder, kavaj, kofta/ tröja.
• I undantagsfall om skor ej kan tas av drag av 0,5 kg för vanliga skor och 1 kg för grova
skor/stövlar.
• Inga tunga föremål t ex; nycklar, plånbok eller mobiltelefon får förvaras i fickorna vid
vägningen.
• Om patienten/vårdtagaren har blöja som är blöt och därmed tung, så byt den om möjligt före
vägning.
• Patienten vägs på stå-, sitt- eller rullstolsvåg. Badrumsvåg får INTE användas.

Längd
Vid beräkning av BMI används samma längd som vid screeningtillfället.
Vadomkretsen
Metoden används endast om BMI INTE kan räknas ut.
Gör så här:
• Sitt med vänster ben fritt hängande eller stå med vikten jämnt fördelad på båda fötterna.
I undantagsfall kan höger ben mätas, vilket ska anges i screeningformuläret. Ange under ”övrig
information” varför, t ex amputation, svullet vänsterben.
• Byxbenet ska vara upprullat så att vaden är bar.
• Placera måttbandet runt vaden på det bredaste stället och notera mätningen.
• Mät även över och under punkten för att säkerställa att den 1:sta mätningen gav det största
måttet.
• Mätningen blir bara korrekt om måttbandet är i rät vinkel mot vadens längdriktning. Mät till
närmaste mm.
• Vadomkrets mindre än 310 mm motsvarar BMI under 22 vid 70 år eller äldre.

September 2011

VÄND!

Uträkning av BMI
BMI räknas ut enl formeln

Exempel

2(3)
vikt (kg)
längd ² (m)

63 kg
1,63 x 1,63 m = BMI 23,7

Uträkningen kan även göras såhär :
63 kg dividerat med längden 1,63 m, dividerat med 1,63 m ytterligare en gång = BMI 23,7
BMI gränser för äldre
BMI 24- 29 är normalt BMI för äldre.
Vid BMI lägre än 22 vid 70 år eller äldre finns risk för undernäring.
BMI- uträkning av amputerad patient
görs av distriktssköterska/sjuksköterska med hjälp av ett elektroniskt program. Vid screeningen
måste patienten vägas enligt rutinerna ovan.
Fråga patienten om längd före amputation vid dubbelben- fotamputation.
Vid arm- handamputation och amputation av ett ben/fot mäts längden enl anvisningarna ovan.

Ätproblem
Fråga patienten om vederbörande i nuläget har ätproblem som påverkar matintaget. Fråga
angående alla alternativen. Flera kan vara möjliga men ENDAST om de påverkar matintaget.
Exempel:
Fråga patienten: ”Har du nedsatt ork (b) som gör att du äter mindre nu än vid datum för
screening?”
”Har du sväljningssvårigheter (i) nu jämfört med vid screeningdatum, som gör att du äter mindre
än du tidigare brukade göra?”
Vid alternativet ”Annat” ange orsaken, t ex sittställning, synnedsättning.

Ofrivillig viktförlust
Fråga patienten: ”Har du ofrivilligt minskat i vikt sedan screeningdagen?”
Om patienten svarar Ja, fråga ”Hur många kg?”
Ofrivillig viktförlust räknas ut såhär:
Förlorad vikt i kg / tidigare vikt i kg x 100 = viktförlust i %
Exempel: Tidigare vikt 60 kg, minskat 3 kg 3 / 60 x 100 = 5 % viktnedgång

Patienter/vårdtagare med sondnäring/parenteral nutrition
Uppstår frågor kring nutritionsbehandlingen av patienter med sondnäring/parenteral nutrition
hänvisas dessa till ansvarig för den enskildes nutritionsbehandling.

Matleveranser
Alla typer av matleveranser till ordinärt boende avses, t ex från anhöriga och inte enbart från
kommunen och oavsett hur många gånger per vecka.
Bor vårdtagaren på särskilt boende är svaret på frågan: ”nej”.

Inköp
Alla livsmedelsinköp avses oavsett vem som gör dem.

September 2011
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Måltidsspridning över dygnet

3(3)

Fråga patienten när måltiderna i vanliga fall brukar ätas.

Livsmedelsval
Fråga patienten vad den brukar välja i de flesta fall.

Frågan om hur patienten själv bedömer sitt näringstillstånd
Vi syftar på om hon/han tycker att maten/ måltiderna innehåller tillräckligt med energi och
näringsämnen så att patienten får i sig tillräckligt med näring.

Fråga om hur patienten bedömer sitt hälsotillstånd
Vi syftar på patientens generella hälsotillstånd.

Fråga om ytterligare åtgärd ska genomföras
Här åsyftas om dsk/ssk tillsammans med patienten överenskommer att ytterligare åtgärd behövs pga
att patienten inte är förbättrad av tidigare givna råd.
Svara först på frågan om ytterligare åtgärd ska genomföras, = 25a.
Om ja, fyll i:
Exempel:
Patienten har inte följt de givna kostråden men dsk/ssk anser att en repetition av dem är tillräcklig.
Fyll då i 25b1.
Är dsk/ssk kostråd inte tillräckliga skriv remiss till dietist och fyll i 25b2.
Anser dsk/ssk att patienten behöver läkarkontakt pga av att patienten inte har förbättrats så fyll i
25b3.
Om nej, fyll i:
2= nej i svarsalternativen i 25b.

Övrig information
Här kan du skriva någon viktig information som du vill förmedla och som är av betydelse för
projektet, t ex sjukdom.

September 2011
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Bilaga F

Manual vid riskpatientens uppföljningsbesök 8 månader efter
projektstart
• Endast patienter/ vårdtagare som redan ingår i nutritionsprojektet och som har risk för undernäring
ska ha uppföljningsbesök 8 månader efter 1:sta sjuksköterske-/ dietistbesöket.
• Uppföljningsbesöket utförs av distriktssköterska/ sjuksköterska/ dietist.
• Fyll ENDAST i fråga 1 och 2 för de patienter som inte längre deltar i projektet.
• Du fyller i uppgifterna enligt nedanstående EXEMPEL:
Uppgiftslämnare: patient (1)
anhörig (2)
personal (3) |___| Fyll i aktuell siffra i den tomma rutan.
• ALLA rutor måste vara ifyllda!

Rutiner vid vägning:
Vid uppföljningsbesöket efter 8 månader är det viktigt att patienten vägs vid samma tid på dagen
(förmiddag eller eftermiddag) och på samma våg som vid ingång i projektet.
Vägning
• Vikten anges i kg och med 1 decimal.
• Patienten vägs utan: skor, ytterkläder, kavaj, kofta/ tröja.
• I undantagsfall om skor ej kan tas av drag av 0,5 kg för vanliga skor och 1 kg för grova
skor/stövlar.
• Inga tunga föremål t ex; nycklar, plånbok eller mobiltelefon får förvaras i fickorna vid
vägningen.
• Om patienten/vårdtagaren har blöja som är blöt och därmed tung, så byt den om möjligt före
vägning.
• Patienten vägs på stå-, sitt- eller rullstolsvåg. Badrumsvåg får INTE användas.

Längd
Vid beräkning av BMI används samma längd som vid screeningtillfället.
Vadomkretsen
Metoden används endast om BMI INTE kan räknas ut.
Gör så här:
• Sitt med vänster ben fritt hängande eller stå med vikten jämnt fördelad på båda fötterna.
I undantagsfall kan höger ben mätas, vilket ska anges i uppföljningsformuläret. Ange under
”övrig information” varför, t ex amputation, svullet vänsterben.
• Byxbenet ska vara upprullat så att vaden är bar.
• Placera måttbandet runt vaden på det bredaste stället och notera mätningen.
• Mät även över och under punkten för att säkerställa att den 1:sta mätningen gav det största
måttet.
• Mätningen blir bara korrekt om måttbandet är i rät vinkel mot vadens längdriktning. Mät till
närmaste mm.
• Vadomkrets mindre än 310 mm motsvarar BMI under 22 vid 70 år eller äldre.
Juni 2012

VÄND!

Uträkning av BMI
BMI räknas ut enl formeln

Exempel

2(3)
vikt (kg)
längd ² (m)

63 kg
1,63 x 1,63 m = BMI 23,7

Uträkningen kan även göras såhär :
63 kg dividerat med längden 1,63 m, dividerat med 1,63 m ytterligare en gång = BMI 23,7
BMI gränser för äldre
BMI 24- 29 är normalt BMI för äldre.
Vid BMI lägre än 22 vid 70 år eller äldre finns risk för undernäring.
BMI- uträkning av amputerad patient
görs av distriktssköterska/sjuksköterska med hjälp av ett elektroniskt program. Vid uppföljningen
måste patienten vägas enligt rutinerna ovan.
Fråga patienten om längd före amputation vid dubbelben- fotamputation.
Vid arm- handamputation och amputation av ett ben/fot mäts längden enl anvisningarna ovan.

Ätproblem
Fråga patienten om vederbörande i nuläget har ätproblem som påverkar matintaget. Fråga
angående alla alternativen. Flera kan vara möjliga men ENDAST om de påverkar matintaget.
Exempel:
Fråga patienten: ”Har du nedsatt ork (b) som gör att du äter mindre nu än vid datum för
4 månadersuppföljningen?”
”Har du sväljningssvårigheter (i) nu jämfört med vid datum för 4 månadersuppföljningen, som
gör att du äter mindre än du tidigare brukade göra?”
Vid alternativet ”Annat” ange orsaken, t ex sittställning, synnedsättning.

Ofrivillig viktförlust
Fråga patienten: ”Har du ofrivilligt minskat i vikt sedan 4 månadersuppföljningen?”
Om patienten svarar Ja, fråga ”Hur många kg?”
Ofrivillig viktförlust räknas ut såhär:
Förlorad vikt i kg / tidigare vikt i kg x 100 = viktförlust i %
Exempel: Tidigare vikt 60 kg, minskat 3 kg 3 / 60 x 100 = 5 % viktnedgång

Patienter/vårdtagare med sondnäring/parenteral nutrition
Uppstår frågor kring nutritionsbehandlingen av patienter med sondnäring/parenteral nutrition
hänvisas dessa till ansvarig för den enskildes nutritionsbehandling.

Matleveranser
Alla typer av matleveranser till ordinärt boende avses, t ex från anhöriga och inte enbart från
kommunen och oavsett hur många gånger per vecka.
Bor vårdtagaren på särskilt boende är svaret på frågan: ”nej”.

Inköp
Alla livsmedelsinköp avses oavsett vem som gör dem.

Juni 2012
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Måltidsspridning över dygnet

3(3)

Fråga patienten när måltiderna i vanliga fall brukar ätas.

Livsmedelsval
Fråga patienten vad den brukar välja i de flesta fall.

Frågan om hur patienten själv bedömer sitt näringstillstånd
Vi syftar på om hon/han tycker att maten/ måltiderna innehåller tillräckligt med energi och
näringsämnen så att patienten får i sig tillräckligt med näring.

Fråga om hur patienten bedömer sitt hälsotillstånd
Vi syftar på patientens generella hälsotillstånd.

Fråga om ytterligare åtgärd ska genomföras
Här åsyftas om dsk/ssk tillsammans med patienten överenskommer att ytterligare åtgärd behövs pga
att patienten inte är förbättrad av tidigare givna råd.
Svara först på frågan om ytterligare åtgärd ska genomföras, = 25a.
Om ja, fyll i:
Exempel:
Patienten har inte följt de givna kostråden men dsk/ssk anser att en repetition av dem är tillräcklig.
Fyll då i 25b1.
Är dsk/ssk kostråd inte tillräckliga skriv remiss till dietist och fyll i 25b2.
Anser dsk/ssk att patienten behöver läkarkontakt pga av att patienten inte har förbättrats så fyll i
25b3.
Om nej, fyll i:
2= nej i svarsalternativen i 25b.

Övrig information
Här kan du skriva någon viktig information som du vill förmedla och som är av betydelse för
projektet, t ex sjukdom.

Juni 2012
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Bilaga G

Manual vid riskpatientens uppföljningsbesök 12 månader efter
projektstart
• Endast patienter/ vårdtagare som redan ingår i nutritionsprojektet och som har risk för undernäring
ska ha uppföljningsbesök 12 månader efter 1:sta sjuksköterske-/ dietistbesöket.
• Uppföljningsbesöket utförs av distriktssköterska/ sjuksköterska/ dietist.
• Fyll ENDAST i fråga 1 och 2 för de patienter som inte längre deltar i projektet.
• Du fyller i uppgifterna enligt nedanstående EXEMPEL:
Uppgiftslämnare: patient (1)
anhörig (2)
personal (3) |___| Fyll i aktuell siffra i den tomma rutan.
• ALLA rutor måste vara ifyllda!

Rutiner vid vägning:
Vid uppföljningsbesöket efter 12 månader är det viktigt att patienten vägs vid samma tid på dagen
(förmiddag eller eftermiddag) och på samma våg som vid ingång i projektet.
Vägning
• Vikten anges i kg och med 1 decimal.
• Patienten vägs utan: skor, ytterkläder, kavaj, kofta/ tröja.
• I undantagsfall om skor ej kan tas av drag av 0,5 kg för vanliga skor och 1 kg för grova
skor/stövlar.
• Inga tunga föremål t ex; nycklar, plånbok eller mobiltelefon får förvaras i fickorna vid
vägningen.
• Om patienten/vårdtagaren har blöja som är blöt och därmed tung, så byt den om möjligt före
vägning.
• Patienten vägs på stå-, sitt- eller rullstolsvåg. Badrumsvåg får INTE användas.

Längd
Vid beräkning av BMI används samma längd som vid screeningtillfället.
Vadomkretsen
Metoden används endast om BMI INTE kan räknas ut.
Gör så här:
• Sitt med vänster ben fritt hängande eller stå med vikten jämnt fördelad på båda fötterna.
I undantagsfall kan höger ben mätas, vilket ska anges i uppföljningsformuläret. Ange under
”övrig information” varför, t ex amputation, svullet vänsterben.
• Byxbenet ska vara upprullat så att vaden är bar.
• Placera måttbandet runt vaden på det bredaste stället och notera mätningen.
• Mät även över och under punkten för att säkerställa att den 1:sta mätningen gav det största
måttet.
• Mätningen blir bara korrekt om måttbandet är i rät vinkel mot vadens längdriktning. Mät till
närmaste mm.
• Vadomkrets mindre än 310 mm motsvarar BMI under 22 vid 70 år eller äldre.
Juni 2012
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Uträkning av BMI
BMI räknas ut enl formeln

Exempel

2(3)
vikt (kg)
längd ² (m)

63 kg
1,63 x 1,63 m = BMI 23,7

Uträkningen kan även göras såhär :
63 kg dividerat med längden 1,63 m, dividerat med 1,63 m ytterligare en gång = BMI 23,7
BMI gränser för äldre
BMI 24- 29 är normalt BMI för äldre.
Vid BMI lägre än 22 vid 70 år eller äldre finns risk för undernäring.
BMI- uträkning av amputerad patient
görs av distriktssköterska/sjuksköterska med hjälp av ett elektroniskt program. Vid uppföljningen
måste patienten vägas enligt rutinerna ovan.
Fråga patienten om längd före amputation vid dubbelben- fotamputation.
Vid arm- handamputation och amputation av ett ben/fot mäts längden enl anvisningarna ovan.

Ätproblem
Fråga patienten om vederbörande i nuläget har ätproblem som påverkar matintaget. Fråga
angående alla alternativen. Flera kan vara möjliga men ENDAST om de påverkar matintaget.
Exempel:
Fråga patienten: ”Har du nedsatt ork (b) som gör att du äter mindre nu än vid datum för
8 månadersuppföljningen?”
”Har du sväljningssvårigheter (i) nu jämfört med vid datum för 8 månadersuppföljningen, som
gör att du äter mindre än du tidigare brukade göra?”
Vid alternativet ”Annat” ange orsaken, t ex sittställning, synnedsättning.

Ofrivillig viktförlust
Fråga patienten: ”Har du ofrivilligt minskat i vikt sedan 8 månadersuppföljningen?”
Om patienten svarar Ja, fråga ”Hur många kg?”
Ofrivillig viktförlust räknas ut såhär:
Förlorad vikt i kg / tidigare vikt i kg x 100 = viktförlust i %
Exempel: Tidigare vikt 60 kg, minskat 3 kg 3 / 60 x 100 = 5 % viktnedgång

Patienter/vårdtagare med sondnäring/parenteral nutrition
Uppstår frågor kring nutritionsbehandlingen av patienter med sondnäring/parenteral nutrition
hänvisas dessa till ansvarig för den enskildes nutritionsbehandling.

Matleveranser
Alla typer av matleveranser till ordinärt boende avses, t ex från anhöriga och inte enbart från
kommunen och oavsett hur många gånger per vecka.
Bor vårdtagaren på särskilt boende är svaret på frågan: ”nej”.

Inköp
Alla livsmedelsinköp avses oavsett vem som gör dem.

Juni 2012
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Fråga patienten när måltiderna i vanliga fall brukar ätas.

Livsmedelsval
Fråga patienten vad den brukar välja i de flesta fall.

Frågan om hur patienten själv bedömer sitt näringstillstånd
Vi syftar på om hon/han tycker att maten/ måltiderna innehåller tillräckligt med energi och
näringsämnen så att patienten får i sig tillräckligt med näring.

Fråga om hur patienten bedömer sitt hälsotillstånd
Vi syftar på patientens generella hälsotillstånd.

Fråga om ytterligare åtgärd ska genomföras
Här åsyftas om dsk/ssk tillsammans med patienten överenskommer att ytterligare åtgärd behövs pga
att patienten inte är förbättrad av tidigare givna råd.
Svara först på frågan om ytterligare åtgärd ska genomföras, = 25a.
Om ja, fyll i:
Exempel:
Patienten har inte följt de givna kostråden men dsk/ssk anser att en repetition av dem är tillräcklig.
Fyll då i 25b1.
Är dsk/ssk kostråd inte tillräckliga skriv remiss till dietist och fyll i 25b2.
Anser dsk/ssk att patienten behöver läkarkontakt pga av att patienten inte har förbättrats så fyll i
25b3.
Om nej, fyll i:
2= nej i svarsalternativen i 25b.

Övrig information
Här kan du skriva någon viktig information som du vill förmedla och som är av betydelse för
projektet, t ex sjukdom.

Juni 2012

Bilaga H

Nutritionsprojektet i samverkan mellan Staffanstorps kommun,
Vårdcentralen Staffanstorp och SUS inbjuder till Nutritionsseminarium.

Dag: 7/3, 14/3, 21/3 eller 11/4
Tid: 13.00 – 16.00
Plats: Rådhuset
Målgrupper: Sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträde och
biståndshandläggare dag och nattpersonal i Staffanstorps kommun inom
Vård och omsorg.

Program:
● Resultatredovisning av delrapporter 2011
● Vad gör vi om vårdtagaren inte äter tillräckligt? Patientfallsdiskussion

Medverkande: Carin Andersson och Elisabet Johansson, leg dietister,
SUS samt distriktsläkare, Vårdcentralen Staffanstorp

Anmälan: Samordnas av arbetsledaren och skickas sedan till Margaret
Fritz via mejl margaret.fritz@staffanstorp.se
Senast 14 dagar innan.

Bilaga I

Inbjudan till Nutritionsseminarium
Nutritionsprojektet i samverkan mellan Staffanstorps kommun, Vårdcentralen
Staffanstorp och SUS inbjuder till Nutritionsseminarium.

Dag: 31/10 eller 7/11
Tid: 13.00– 15.00
Plats: Rådhuset
Målgrupper: Sjuksköterskor, undersköterskor, distriktssköterskor, vårdbiträden och
biståndshandläggare, dag och nattpersonal i Staffanstorps Kommun inom vård och
omsorg.

Program:
● Sväljningssvårigheter (dysfagi)- orsaker, innebörd och åtgärder med fokus på äldre,
logoped Margareta Bülow, SUS Malmö
● Vad innebär det att äta konsistensanpassad kost?
Carin Andersson, Elisabet Johansson, leg dietister, SUS
● Presentation och provsmakning av konsistensanpassade koster,
Roy Blad, kock, Skånes Livsmedelsakademi

Anmälan : Samordnas av arbetsledaren och skickas sedan till Margaret Fritz via mejl
margaret.fritz@staffanstorp.se Senast 14 dagar innan dvs senast den 17/10 eller den
24/10.

Välkomna!
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Bilaga J

Riskbedömning undernäring- screening
Löpnr a |___|___|___| (Gäller endast de patienter som deltar i projektet. Fylls i av sjuksköterska.)
Uppgifterna nedan fylls i av undersköterska
Patientens namn _________________________________
Personnr (10 siffror)___________________
Datum _____________________
□ Avstår från att delta i studien
1. Uppgiftslämnare: patient (1)

2. Boendeform: ensam (1)

|___|

personal (3)

tillsammans med annan person (2)

3a. Vikt (kg) |___|___|___|,|___|
4. Vägd: förmiddag (1)

anhörig (2)

på särskilt boende (3)

3b. Vägd på: ståvåg (1) sittvåg (2)

rullstolsvåg (3)

|___|
|___|
|___|

eftermiddag (2)

5. Längd (cm) |___|___|___|

|___|
____________________________________________________________________________________
7a. BMI |___|___|,|___|
7b. □ Patienten är amputerad. Ange kroppsdel ______________

6. Mätmetod: stående (1) liggande (2) demispan (3) uppgift från patienten (4)

7c. Vadomkrets (mm) __________ Om mindre än 310 mm = 1 poäng ENDAST om BMI inte kan räknas ut.
7d. I undantagsfall måste höger vad mätas. Markera här med kryss □

BMI, 22 eller högre = 0 poäng, 21,9- 20 = 1 poäng, lägre än 20 = 2 poäng 7e. Poäng BMI |___|
____________________________________________________________________________________________
8. Ätproblem som påverkar matintaget 1 = ja 2 = nej 0 = vet ej/ej aktuellt
a. Nedsatt aptit
|___| a
h. Tand- och/eller munhåleproblem
|___| h
b. Nedsatt ork
c. Snabb mättnadskänsla
d. Illamående och/eller kräkning
e. Mag- tarmproblem
f. Smärta
g. Lukt- och/eller smakproblem

|___| b
|___| c
|___| d
|___| e
|___| f
|___| g

|___| i
j. Tuggsvårigheter
|___| j
k. Matas eller hjälp att äta
|___| k
l. Problem att föra maten till munnen
|___| l
m. Annat ____________________________ |___| m
i. Sväljningssvårigheter

1 eller flera problem = 2 poäng ( OBS! totalt max 2 poäng)

8n. Poäng ätproblem |___|n
____________________________________________________________________________________________
9a. Ofrivillig viktförlust
1 = ja
2 = nej
0 = vet ej
|___|9a
Om ja,
9b. Antal kg (ange heltal)__________
9c. för _________ (c) månader sedan (max 6 månader bakåt)
Övrig information __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Screening utförd av ___________________________________________________(för- och efternamn)
April 2011
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Patientens namn ___________________________________ Personnr (10 siffror) __________________
Uppgifterna nedan fylls i av distriktssköterska/sjuksköterska
9d. Ofrivillig viktförlust för 0- 6 månader sedan.

Aktuell viktförlust i % ___________
Mindre än 5 % = 0 poäng, 5 % eller mer = 2 poäng
9e. Poäng viktförlust |___|
_____________________________________________________________________________________________
10. BMI + ätproblem + viktförlust =
10. Total summa poäng |___|
_____________________________________________________________________________________________
11. Bedömning
Patienten bedöms EJ vara i riskzon för undernäring (0-1 poäng)
0= EJ i riskzon
Patienten bedöms vara i riskzon för undernäring (2- 6 poäng)
1= i riskzon
|___|11
_____________________________________________________________________________________________
12a. Åtgärd

1 = ja

12b. Om ja:
kostråd av distriktssköterska/ sjuksköterska
remiss till dietist
remiss till läkare

|___|12a

2 = nej

|___| 12b1
|___| 12b2
|___| 12b3

datum för rådgivning _______________
datum för rådgivning _______________
datum för undersökning _____________

Övrig information ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Datum för 4 månaders uppföljningsbesök ________________ hos _____________________________________

Om nej, ”grönt kort” hemskickat, datum ______________________________

Bedömningen utförd av __________________________________________________ (för- och efternamn)

April 2011

Bilaga K

Våren 2011

Resultat från Din lilla hälsoundersökning utförd på
vårdcentralen i Staffanstorp/inom hemvården/på särskild boende

Vi vill meddela Dig att ovanstående undersökning visar att Du nu inte löper risk för att
utveckla undernäring.
Vid undersökningen mätte och vägde vi dig och utifrån vikt och längd räknades därefter BMI
ut. BMI är ett mått på vikten i förhållande till längden.
Ditt BMI är_________________________vilket är normalt och bra för personer i din ålder.
BMI mellan 22-29 är normalt för 70 år eller äldre.
Vid BMI under 22 kan det finnas risk för undernäring.
Vi bifogar med detta brev en folder med allmänna råd om bra mat för personer i Din ålder.

Tack för Din medverkan i projektet!

Vid eventuella frågor vg kontakta:__________________________________
Med vänlig hälsning

Bodil Berglund
Vårdcentralschef
Staffanstorps Vårdcentral

Gertrud Cato
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Staffanstorps Kommun

Bilaga L

Våren 2011

Resultat från Din lilla hälsoundersökning utförd på
vårdcentralen i Staffanstorp/inom hemvården/på särskilt boende

Vi vill meddela Dig att ovanstående undersökning visar att Du nu inte löper risk för att
utveckla undernäring.
Vid undersökningen mätte och vägde vi Dig och utifrån vikt och längd räknades därefter BMI
ut. BMI är ett mått på vikten i förhållande till längden.
Ditt BMI är_________________vilket bedöms vara i överkant för personer i din ålder.
För personer över 70 år, definieras normalvikt som BMI 22-29. Vid BMI under 22 kan det
finnas risk för undernäring och ett BMI över 29 klassificeras som övervikt.

Vi bifogar med detta brev en folder med allmänna råd om bra mat för personer i Din ålder
som har ett BMI över 29.

Tack för Din medverkan i projektet!

Vid eventuella frågor vg kontakta:__________________________________
Med vänlig hälsning

Bodil Berglund
Vårdcentralschef
Staffanstorps Vårdcentral

Gertrud Cato
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Staffanstorps Kommun

Bilaga M

Förmågan att känna törst minskar med stigande ålder och det
blir lätt en risk att kroppen får för lite vätska och blir uttorkad.
Det är därför viktigt att du dricker tillräckligt.

Bra mat för seniorer
Som senior är det bättre att
väga lite för mycket än för lite

Utarbetad av:
Carin Andersson, Sylvia Bianconi Svensson och Elisabet Johansson
Leg dietister
Mars 2011

Goda val
Ät allsidigt och varierat. Med allsidigt menas att måltiden
innehåller flera sorters livsmedel.
Ät enligt tallriksmodellen. Tallriksmodellen är en god hjälp
för att få bra proportioner på maten i måltiderna och hjälper dig
att äta näringsriktigt.
• En del av tallriken fyller du med potatis, ris, pasta
och/eller bröd
• En del med grönsaker, rotfrukter, frukt eller bär
• En del med kött, fisk, ägg eller ärtor, bönor och linser

Fördela maten över dagen. Frukost, lunch och middag samt
2-3 mellanmål är en bra fördelning för de flesta.
Ät grönsaker, rotfrukter, frukt och bär dagligen, eftersom
de ger dig kostfiber, vitaminer och mineraler. Du kan välja
tillagade eller råa, alla varianter är bra.

Ät gärna flera frukter varje dag. Ta t ex ett äpple eller en apelsin
som mellanmål, russin eller skivad banan i gröten, bär eller
konserverad frukt som dessert.
Fett behövs som energikälla och för att det ger din kropp
viktiga fettsyror och vitaminer. Välj med fördel flytande
margarin eller olja vid matlagning och bakning.
Kalcium bygger upp och bevarar skelettet. Kalcium finns
främst i mjölkprodukter.
Lagom mängd per dag är
• ½ l mjölk, fil eller yoghurt och
• 3 skivor ost

Vitamin D behövs för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig
matens kalcium.
Största delen av det vitamin D du behöver bildas i huden med
hjälp av det dagsljus du får utomhus under sommarhalvåret.
Vitamin D finns också i mat
• Fet fisk som makrill, lax, strömming, sill
• Ägg
• D-vitaminberikade mjölkprodukter och matfetter,
t ex lätt- och mellanmjölk samt i en del margariner

Bilaga N

Förmågan att känna törst minskar med stigande ålder och det
blir lätt en risk att kroppen får för lite vätska och blir uttorkad.
Det är därför viktigt att du dricker tillräckligt. Bästa dryck är
vatten, smaksätt gärna med några skivor citron, apelsin, lime
eller gurka.

Rör på dig…
men gör det efter din egen förmåga. En daglig promenad är
utmärkt motion. Hushållsarbete, trädgårdsarbete, stavgång,
vattengymnastik, simning eller lätt styrketräning, är några andra
förslag. Om Du inte kan göra någon av dessa aktiviteter, kanske
du klarar av att göra några lättare rörelser. All fysisk aktivitet är
bra för kroppen och hjälper dig att bevara din muskelmassa.

Utarbetad av:
Carin Andersson, Sylvia Bianconi Svensson och Elisabet Johansson
Leg dietister
April 2011

Bra mat för seniorer
- för Dig med BMI över 29

Goda val
Ät allsidigt och varierat. Med allsidigt menas att måltiden
innehåller flera sorters livsmedel.

Ät gärna flera frukter varje dag. Ta t ex ett äpple eller en apelsin
som mellanmål, skivad banan i gröten, bär eller konserverad
frukt som dessert.

Ät enligt tallriksmodellen. Tallriksmodellen är en god hjälp
för att få bra proportioner på maten i måltiderna och hjälper dig
att äta näringsriktigt.
• En del av tallriken fyller du med potatis, ris, pasta
och/eller bröd
• En del med grönsaker, rotfrukter, frukt eller bär
• En del med kött, fisk, ägg eller ärtor, bönor och linser

Fett behövs som energikälla och för att det ger din kropp
viktiga fettsyror och vitaminer. Välj med fördel flytande
margarin eller olja vid matlagning och bakning, men tänk på att
begränsa mängden.
Kalcium bygger upp och bevarar skelettet. Kalcium finns
främst i mjölkprodukter. Välj gärna lätt- eller mellanvarianterna
som innehåller mindre fett och därmed färre kalorier.
Lagom mängd per dag är
• ½ l mjölk, fil eller yoghurt och
• 3 skivor ost

Fördela maten över dagen. Frukost, lunch och middag samt
2-3 mellanmål är en bra fördelning för de flesta.

Vitamin D behövs för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig
matens kalcium. Största delen av det vitamin D du behöver
bildas i huden med hjälp av det dagsljus du får utomhus under
sommarhalvåret.
Vitamin D finns också i mat
• Fet fisk som makrill, lax, strömming, sill
• Ägg
• D-vitaminberikade mjölkprodukter och matfetter,
t ex lätt- och mellanmjölk samt i en del margariner

Ät grönsaker, rotfrukter, frukt och bär dagligen, eftersom
de ger dig kostfiber, vitaminer och mineraler. Du kan välja
tillagade eller råa, alla varianter är bra.
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Bilaga O

Bedömning i samband med riskpatientens besök hos sjuksköterska/dietist
Löpnr b |___|___|___|
Patientens namn _____________________________________
Datum för besöket ________
1. Återbesök ej utfört: flyttat (1)

avbrutit studien (2)

2. Uppgiftslämnare: patient (1)
3. Boendeform: ensam (1)

anhörig (2)

Personnr (10 siffror)_________________

|___|

avliden (3)

|___|

personal (3)

tillsammans med annan person (2)

|___|

på särskilt boende (3)

4. Antal SOL- insatser avseende mat/måltider per dygn ________________
5. Patienten får sondnäring/ parenteral nutrition. 1= ja
2= nej
Om ja, uteslut då frågorna 6- 13 och hoppa direkt till fråga 14a.
6. Har patienten matleverans?

1= ja

2= nej

7. Har patienten hjälp med inköp?

1= ja

2= nej

|___|

0 = vet ej

|___|

0= vet ej

|___|

0= vet ej

8. Måltidsspridning över dygnet
frukost kl (a)________ fm-mål kl (b)________ middag kl (c)_______ em- mål kl (d)________
kvällsmat kl (e)________ kvällsmål kl (f)_________ annan måltid kl (g)_________
9. När serveras dagens första mål? (a)__________ När serveras dagens sista mål? (b)_________
Nattfastan är ____________timmar (c)
10. Patienten äter:

1= ja

a. smör/bordsmargarin
b. lättmargarin
c. standardmjölk
d. mellanmjölk
e. lättmjölk

2= nej

|___|a
|___|b
|___|c
|___|d
|___|e

0= vet ej
f. kött/fisk/fågel/ägg minst 2 ggr per dag
g. grönsaker dagligen
h. frukt dagligen
i. måltidsdryck middag = vatten/lightdryck
j. måltidsdryck middag = mjölk
k. måltidsdryck = annat

11. Äter patienten energi- och proteinrik kost (E-kost)?
1= ja 2= nej 0= vet ej
12a. Äter patienten en konsistensförändrad kost?

1= ja

|___|
2= nej

12b. Om ja, vilken?
Delad kost (1)
Lättuggad (2) Timbal (3)
Gelé (4)
Flytande (5)
Tjockflytande (6)
Vet ej vilken konsistens (0)
Mars 2011

|___|f
|___|g
|___|h
|___|i
|___|j
|___|k

0= vet ej

|___|

|___|
VÄND!
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Patientens namn _______________________________________ Personnr (10 siffror) ____________

13a. Har patienten ordinerats industritillverkat kosttillägg?
13b. Vem har i så fall ordinerat?

Sjuksköterska (1)

SUS (1)

VC (2)

15. Hur upplever riskpatienten sin måltidsglädje?
Mycket bra (1)
Bra (2)
Dålig (3)

2= nej

Dietist (2)

14a. Har patienten en dokumenterad kostbehandlingsplan?
14b. Om ja, från

1= ja

1= ja

0= vet ej

Annan (3)
2= nej

0= vet ej

|___|
|___|
|___|

Kommunen (3)

Mycket dålig (4)

|___|

Vet ej (0)

|___|

16. Hur bedömer riskpatienten själv sitt näringstillstånd?
Har inga näringsproblem (1) Svårt undernärd/felnärd (2)
Är osäker om sitt näringstillstånd/ vet ej (0)

|___|

17. Hur bedömer riskpatienten sitt hälsotillstånd jfr med övriga i samma ålder?
Bättre än andras (1)
Lika bra som andras (2)
Inte så bra som andras (3)
Vet ej (0)

|___|

Övrig information (övrig)
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Bedömningen utförd av _______________________________ (för- och efternamn)

Mars 2011

Bilaga P

Riktlinjer för när nutritionsprojektets riskpatienter ska remitteras till dietist
Remiss skrivs på patienter som ingår i nutritionsprojektet och som är i risk för undernäring och
uppfyller något eller några av nedanstående kriterier
• BMI < 20
• fortsatt ofrivillig viktförlust
• aktuell vikt överensstämmer inte med förväntad viktökning trots insatta åtgärder av dsk/ssk
• fortsatta/ nytillkomna ätproblem
• dysfagi
• svårläkta sår

Det är viktigt att remiss till dietist skrivs så fort behov uppstår, dvs att dsk/ssk inte inväntar 4-, 8respektive 12 månadersuppföljningarna.
Remissen skrivs av patientansvarig dsk/ssk eller läkare.

Bodil Berglund
Verksamhetschef, specialistläkare internmedicin
Vårdcentralen Staffanstorp

Margaret Fritz
MAS
Staffanstorps kommun

Sylvia Bianconi Svensson
leg dietist
Vårdcentralen Staffanstorp

Elisabet Johansson
leg dietist
SUS Lund

2012-04-10

Carin Andersson
leg dietist
SUS Malmö

Bilaga Q
Leg dietister Carin Andersson, Sylvia Bianconi Svensson, Elisabet Johansson

Checklista för kostråd vid undernäring
Måltidsfördelning
Hur ser fördelningen över dagen ut?
Bra fördelning: Frukost, lunch/middag och middag/kvällsmål, samt 3-4 mellanmål
Poängtera vikten av mellanmål när aptiten inte är så stor
Nattfastans längd bör inte vara längre än 11 timmar

Livsmedelsval
Ge råd om att välja energirika alternativ:
• Bordsmargarin med 70-80% fett
Exempel: Becel Gold, Carlshamn Mjölkfritt; Milda smörgås, Bregott (75% fett), De goda
bordsbytta, Mjukt och gott, Skånegott, Flora, Smör
• Feta varianter av mjölk, fil och yoghurt med minst 3% fett
Ge råd om varierat livsmedelsval
• Kött/fisk/fågel/ägg bör ingå i alla huvudmål, minst 2 ggr/dag
Exempel: Köttbullar eller stekt fisk som varmrätt till middag
Kokt ägg och sill eller kalvsylta till kvällsmål
• Grönsaker dagligen
• Frukt dagligen
• Energirika drycker
Exempel: Standardmjölk, fruktjuice, nypon- eller blåbärssoppa, socker och grädde i kaffe/te

Energiberikad mat
Om patienten/vårdtagaren har matleverans kan E-kost beställas
Rekommendera dessert dagligen
Ge enkla råd om energiberikning:
Exempel:
• En klick (1 msk) margarin/smör i potatismos, på kokt potatis eller kokta grönsaker
• En klick margarin/smör i gröten
• Energiberika sås med 1-2 msk grädde, creme fraiche eller en klick margarin/smör
• Dressing gjord på olja eller majonnäs till sallad

Exempel på energiberikning 100 kcal/portion:
1 msk margarin/smör
1 msk olja/flytande margarin
2 msk vispgrädde/crème fraiche(34%)
1 msk majonnäs
1 msk olje-vinägerdressing

2 msk strösocker
1½ msk honung
3 msk jordgubbssylt
4 msk lingonsylt
2½ msk äppelmos

Skriftligt patientinformations material att dela ut vid behov:
”Måltidsglädje”
”Förslag på energirika mellanmål”
”Förslag på enkla och snabba rätter till kvällsmat”
Recept blad: Enkla omeletten, fattiga riddare, änglamat, 3 st hemlagade näringsdrinkar
Kostråden man tillsammans kommit överens om och skriver ner på bladet ”Kostråd för”
I komplicerade nutritionsfall, om ytterligare kostråd än ovan behövs eller om
patienten/vårdtagaren har dålig följsamhet av givna kostråd bör PAL skriva remiss till
dietist.

Mars 2011
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Bilaga R

Resultat vid uppföljningsbesök 4 månader efter projektstart
Löpnr c |___|___|___|
Patientens namn _________________________________
Datum för besöket _____________________
1. Återbesök ej utfört: flyttat (1)
2. Uppgiftslämnare: patient (1)

3. Boendeform: ensam (1)

anhörig (2)

|___|

avliden (3)

|___|

personal (3)

tillsammans med annan person (2)

4a. Vikt (kg) |___|___|___|,|___|
5. Vägd: förmiddag (1)

avbrutit studien (2)

Personnr (10 siffror)_________________

|___|

på särskilt boende (3)

4b. Vägd på: ståvåg (1) sittvåg (2)

|___|

rullstolsvåg (3)

|___|

eftermiddag (2)

6. Längd (cm) |___|___|___|

Samma som vid screening.

7a. BMI |___|___|,|___|

7b. □ Patienten är amputerad. Ange kroppsdel ______________

BMI, 22 eller högre (0 poäng), 21,9- 20 (1 poäng), lägre än 20 (2 poäng)
7c. Vadomkrets (mm) __________ Om mindre än 310 mm = 1 poäng ENDAST om BMI inte kan räknas ut.
7d. I undantagsfall måste höger vad mätas. Markera här med kryss □
7e. Poäng BMI

|___|

8. Förändring av BMI/vadomkrets sedan projektstart?
Ökat BMI/ vadomkrets (1)

Oförändrat BMI/ vadomkrets (2)

|___|

Minskat BMI/ vadomkrets (3)

9. Ätproblem som påverkar matintaget
(2 poäng om 1 eller flera problem) 1= ja 2= nej 0= vet ej/ej aktuellt
a. Nedsatt aptit
|___| a
h. Tand- och/eller munhåleproblem
b. Nedsatt ork
c. Snabb mättnadskänsla
d. Illamående och/eller kräkning
e. Mag- tarmproblem
f. Smärta
g. Lukt- och/eller smakproblem

|___| b
|___| c
|___| d
|___| e
|___| f
|___| g

|___| h
i. Sväljningssvårigheter
|___| i
j. Tuggsvårigheter
|___| j
k. Matas eller hjälp att äta
|___| k
l. Problem att föra maten till munnen
|___| l
m. Annat ____________________________ |___| m
9n. Poäng ätproblem

Mars 2011

|___|n

VÄND!

Patientens namn _____________________________ Personnr (10 siffror) ____________

2(3)

10a. Ofrivillig viktförlust
1= ja
2= nej
0= vet ej
Om ja,
10b. Antal kg (ange heltal)__________
10c. för ______ (c) månader sedan (max 6 månader bakåt)

|___|10a

10d. Ofrivillig viktförlust för 0- 6 månader sedan, mindre än 5 % (0 poäng), 5 % eller mer (2 poäng)
Aktuell viktförlust i % ___________
10e. Poäng viktförlust |___|
11. Total summa poäng |___|

11. BMI + ätproblem + viktförlust =
12. Antal SOL- insatser avseende mat/måltider per dygn ________________
13. Patienten får sondnäring/parenteral nutrition. 1= ja
2= nej
Om ja, uteslut då frågorna 14- 21 och hoppa till fråga 22a.
14. Har patienten matleverans?

1= ja

15. Har patienten hjälp med inköp?

1= ja

2= nej
2= nej

|___|

0= vet ej

|___|

0= vet ej

|___|

0= vet ej

16. Måltidsspridning över dygnet
frukost kl (a)________ fm-mål kl (b)________ middag kl (c)_______ em- mål kl (d)________
kvällsmat kl (e)________ kvällsmål kl (f)_________ annan måltid kl (g)_________
17. När serveras dagens första mål? (a)__________ När serveras dagens sista mål? (b)_________
Nattfastan är ____________timmar (c)
18. Patienten äter:

1= ja

a.smör/bordsmargarin
b.lättmargarin
c. standardmjölk
d. mellanmjölk
e. lättmjölk

2= nej

|___|a
|___|b
|___|c
|___|d
|___|e

0= vet ej
f. kött/fisk/fågel/ägg minst 2 ggr per dag
g. grönsaker dagligen
h. frukt dagligen
i. måltidsdryck middag = vatten/lightdryck
j. måltidsdryck middag = mjölk
k. måltidsdryck = annat

19. Äter patienten energi- och proteinrik kost (E-kost)?
1= ja
2= nej
0= vet ej
20a. Äter patienten en konsistensförändrad kost?

1= ja

|___|
2= nej

0= vet ej

20b. Om ja, vilken?
Delad kost (1)
Lättuggad (2) Timbal (3)
Gelé (4)
Flytande (5)
Tjockflytande (6)
Vet ej vilken konsistens (0)

Mars 2011

|___|f
|___|g
|___|h
|___|i
|___|j
|___|k

|___|

|___|

VÄND!

3(3)
Patientens namn ___________________________________ Personnr (10 siffror) ____________

21a. Har patienten ordinerats industritillverkat kosttillägg?
21b. Vem har i så fall ordinerat?

Sjuksköterska (1)

SUS (1)

VC (2)

23. Hur upplever riskpatienten sin måltidsglädje?
Mycket bra (1)
Bra (2)
Dålig (3)

2= nej

Dietist (2)

22a. Har patienten en dokumenterad kostbehandlingsplan?
22b. Om ja, från

1= ja

1= ja

0= vet ej

Annan (3)
2= nej

0= vet ej

|___|
|___|
|___|

Kommunen (3)

Mycket dålig (4)

|___|

Vet ej (0)

|___|

24. Hur bedömer riskpatienten själv sitt näringstillstånd?
Har inga näringsproblem (1) Svårt undernärd/felnärd (2)
Är osäker om sitt näringstillstånd/ vet ej (0)

|___|

25. Hur bedömer riskpatienten sitt hälsotillstånd jfr med övriga i samma ålder?
Bättre än andras (1)
Lika bra som andras (2)
Inte så bra som andras (3)
Vet ej (0)

|___|

Övrig information (övrig)
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Bedömningen utförd av _______________________________ (för- och efternamn)

Mars 2011

1(3)

Bilaga S

Resultat vid riskpatientens uppföljningsbesök 8 månader efter projektstart
Löpnr d |___|___|___|
Patientens namn _________________________________
Datum för besöket _____________________
1. Uppföljningsbesök ej utfört på grund av
flyttat (1)
avbrutit studien (2)
avliden (3)
2. Uppgiftslämnare: patient (1)

3. Boendeform: ensam (1)

anhörig (2)

Personnr (10 siffror)_________________

utfört besök (0)

|___|

personal (3)

tillsammans med annan person (2)

4a. Vikt (kg) |___|___|___|,|___|

|___|

på särskilt boende (3)

4b. Vägd på: ståvåg (1) sittvåg (2)

rullstolsvåg (3)

|___|
|___|

5. Vägd: förmiddag (1)
eftermiddag (2)
|___|
____________________________________________________________________________________________
6a. BMI |___|___|,|___|

6b. □ Patienten är amputerad. Ange kroppsdel ______________

6c. Vadomkrets (mm) __________ Om mindre än 310 mm = 1 poäng ENDAST om BMI inte kan räknas ut.
6d. I undantagsfall måste höger vad mätas. Markera här med kryss □

BMI, 22 eller högre = 0 poäng, 21,9- 20 = 1 poäng, lägre än 20 = 2 poäng

6e. Poäng BMI |___|
_____________________________________________________________________________________________
7. Ätproblem som i nuläget påverkar matintaget
a. Nedsatt aptit
|___| a
b. Nedsatt ork
c. Snabb mättnadskänsla
d. Illamående och/eller kräkning
e. Mag- tarmproblem
f. Smärta
g. Lukt- och/eller smakproblem

|___| b
|___| c
|___| d
|___| e
|___| f
|___| g

1= ja 2= nej 0= vet ej/ej aktuellt
h. Tand- och/eller munhåleproblem
i. Sväljningssvårigheter
j. Tuggsvårigheter
k. Matas eller hjälp att äta
l. Problem att föra maten till munnen
m. Annat ___________________________

1 eller flera problem = 2 poäng (OBS! totalt max 2 poäng)

Februari 2012 (2)

7n. Poäng ätproblem

|___| h
|___| i
|___| j
|___| k
|___| l
|___| m

|___| n

VÄND!

Patientens namn _____________________________ Personnr (10 siffror) ____________

2(3)

8a. Ofrivillig viktförlust sedan 4 månadersuppföljningen
1= ja
2= nej
0= vet ej
Om ja,
8b. Antal kg (ange heltal)__________
8c. för ______ (c) månader sedan
8d. Ofrivillig viktförlust sedan 4 månadersuppföljningen

|___|8a

Aktuell viktförlust i % ___________

Mindre än 5 % = 0 poäng, 5 % eller mer = 2 poäng

8e. Poäng viktförlust
|___|
_____________________________________________________________________________________________
9. BMI + ätproblem + viktförlust =
9. Total summa poäng
|___|
_____________________________________________________________________________________

10. Bedömning
Patienten bedöms EJ vara i riskzon för undernäring (0-1 poäng)
0= EJ i riskzon
Patienten bedöms vara i riskzon för undernäring (2- 6 poäng)
1= i riskzon
|___|10
_____________________________________________________________________________________________
11. Antal SOL- insatser avseende mat/måltider per dygn ________________
12. Patienten får sondnäring/parenteral nutrition. 1= ja
2= nej
Om ja, uteslut då frågorna 13- 20 och hoppa till fråga 21 a.
13. Har patienten matleverans?

1= ja

2= nej

0= vet ej

0= vet ej

|___|
|___|

14. Har patienten hjälp med inköp? 1= ja
2= nej
0= vet ej
|___|
____________________________________________________________________________________________
15. Måltidsspridning över dygnet
frukost kl (a)________ fm-mål kl (b)________ middag kl (c)_______ em- mål kl (d)________
kvällsmat kl (e)________ kvällsmål kl (f)_________ annan måltid kl (g)_________
16. När serveras dagens första mål? (a)__________ När serveras dagens sista mål? (b)_________
Nattfastan är ____________timmar (c)
____________________________________________________________________________________________
17. Patienten äter:

1= ja

a. smör/bordsmargarin
b. lättmargarin
c. standardmjölk
d. mellanmjölk
e. lättmjölk

Februari 2012 (2)

2= nej

|___|a
|___|b
|___|c
|___|d
|___|e

0= vet ej
f. kött/fisk/fågel/ägg minst 2 ggr per dag
g. grönsaker dagligen
h. frukt dagligen
i. måltidsdryck middag = vatten/lightdryck
j. måltidsdryck middag = mjölk
k. måltidsdryck = annat

|___|f
|___|g
|___|h
|___|i
|___|j
|___|k

VÄND!

Patientens namn ___________________________________ Personnr (10 siffror) ____________

3(3)

18. Äter patienten energi- och proteinrik kost (E-kost)?
1= ja
2= nej
0= vet ej
19a. Äter patienten en konsistensförändrad kost?
19b. Om ja, vilken?
Delad kost (1)
Flytande (5)

|___|

1= ja

2= nej

|___|

0= vet ej

Lättuggad (2) Timbal (3) Gelé (4)
Tjockflytande (6)
Vet ej vilken konsistens (0)

|___|

___________________________________________________________________________________________
20a. Har patienten ordinerats industritillverkat kosttillägg?
20b. Vem har i så fall ordinerat?

Sjuksköterska (1)

1= ja

2= nej

Dietist (2)

0= vet ej

|___|
|___|

Annan (3)

___________________________________________________________________________________________
21a. Har patienten en dokumenterad aktuell kostbehandlingsplan?

1= ja

2= nej

0= vet ej

|___|

21b. Om ja, från
SUS (1)
VC (2)
Kommunen (3)
|___|
___________________________________________________________________________________________
22. Hur upplever riskpatienten sin måltidsglädje?
Mycket bra (1)
Bra (2)
Dålig (3)

Mycket dålig (4)

Vet ej (0)

23. Hur bedömer riskpatienten själv sitt näringstillstånd?
Har inga näringsproblem (1) Svårt undernärd/felnärd (2)
Är osäker om sitt näringstillstånd/ vet ej (0)

|___|

|___|

24. Hur bedömer riskpatienten sitt hälsotillstånd jfr med övriga i samma ålder?
Bättre än andras (1)
Lika bra som andras (2)
Inte så bra som andras (3)
Vet ej (0)
|___|
____________________________________________________________________________________________

25a. Ska ytterligare åtgärd genomföras?
25b. Om ja:
1= ja
2= nej
kostråd av distriktssköterska/sjuksköterska
remiss till dietist
remiss till läkare

1= ja

2= nej

|___| 25b1
|___| 25b2
|___| 25b3

datum för rådgivning ______________
datum för rådgivning ______________
datum för undersökning ____________

Övrig information
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Bedömningen utförd av _______________________________ (för- och efternamn)
Februari 2012 (2)

|___| 25a

1(3)

Bilaga T

Resultat vid riskpatientens uppföljningsbesök 12 månader efter projektstart
Löpnr e |___|___|___|
Patientens namn _________________________________
Datum för besöket _____________________
1. Uppföljningsbesök ej utfört på grund av
flyttat (1)
avbrutit studien (2)
avliden (3)
2. Uppgiftslämnare: patient (1)

3. Boendeform: ensam (1)

anhörig (2)

Personnr (10 siffror)_________________

utfört besök (0)

|___|

personal (3)

tillsammans med annan person (2)

4a. Vikt (kg) |___|___|___|,|___|

|___|

på särskilt boende (3)

4b. Vägd på: ståvåg (1) sittvåg (2)

rullstolsvåg (3)

|___|
|___|

5. Vägd: förmiddag (1)
eftermiddag (2)
|___|
____________________________________________________________________________________________
6a. BMI |___|___|,|___|

6b. □ Patienten är amputerad. Ange kroppsdel ______________

6c. Vadomkrets (mm) __________ Om mindre än 310 mm = 1 poäng ENDAST om BMI inte kan räknas ut.
6d. I undantagsfall måste höger vad mätas. Markera här med kryss □

BMI, 22 eller högre = 0 poäng, 21,9- 20 = 1 poäng, lägre än 20 = 2 poäng

6e. Poäng BMI |___|
_____________________________________________________________________________________________
7. Ätproblem som i nuläget påverkar matintaget
a. Nedsatt aptit
|___| a
b. Nedsatt ork
c. Snabb mättnadskänsla
d. Illamående och/eller kräkning
e. Mag- tarmproblem
f. Smärta
g. Lukt- och/eller smakproblem

|___| b
|___| c
|___| d
|___| e
|___| f
|___| g

1= ja 2= nej 0= vet ej/ej aktuellt
h. Tand- och/eller munhåleproblem
i. Sväljningssvårigheter
j. Tuggsvårigheter
k. Matas eller hjälp att äta
l. Problem att föra maten till munnen
m. Annat ___________________________

1 eller flera problem = 2 poäng (OBS! totalt max 2 poäng)

Juni 2012

7n. Poäng ätproblem

|___| h
|___| i
|___| j
|___| k
|___| l
|___| m

|___| n

VÄND!

Patientens namn _____________________________ Personnr (10 siffror) ____________

2(3)

8a. Ofrivillig viktförlust sedan 8 månadersuppföljningen
1= ja
2= nej
0= vet ej
Om ja,
8b. Antal kg (ange heltal)__________
8c. för ______ (c) månader sedan
8d. Ofrivillig viktförlust sedan 8 månadersuppföljningen

|___|8a

Aktuell viktförlust i % ___________

Mindre än 5 % = 0 poäng, 5 % eller mer = 2 poäng

8e. Poäng viktförlust
|___|
_____________________________________________________________________________________________
9. BMI + ätproblem + viktförlust =
9. Total summa poäng
|___|
_____________________________________________________________________________________

10. Bedömning
Patienten bedöms EJ vara i riskzon för undernäring (0-1 poäng)
0= EJ i riskzon
Patienten bedöms vara i riskzon för undernäring (2- 6 poäng)
1= i riskzon
|___|10
_____________________________________________________________________________________________
11. Antal SOL- insatser avseende mat/måltider per dygn ________________
12. Patienten får sondnäring/parenteral nutrition. 1= ja
2= nej
Om ja, uteslut då frågorna 13- 20 och hoppa till fråga 21 a.
13. Har patienten matleverans?

1= ja

2= nej

0= vet ej

0= vet ej

|___|
|___|

14. Har patienten hjälp med inköp? 1= ja
2= nej
0= vet ej
|___|
____________________________________________________________________________________________
15. Måltidsspridning över dygnet
frukost kl (a)________ fm-mål kl (b)________ middag kl (c)_______ em- mål kl (d)________
kvällsmat kl (e)________ kvällsmål kl (f)_________ annan måltid kl (g)_________
16. När serveras dagens första mål? (a)__________ När serveras dagens sista mål? (b)_________
Nattfastan är ____________timmar (c)
____________________________________________________________________________________________
17. Patienten äter:

1= ja

a. smör/bordsmargarin
b. lättmargarin
c. standardmjölk
d. mellanmjölk
e. lättmjölk

Juni 2012

2= nej

|___|a
|___|b
|___|c
|___|d
|___|e

0= vet ej
f. kött/fisk/fågel/ägg minst 2 ggr per dag
g. grönsaker dagligen
h. frukt dagligen
i. måltidsdryck middag = vatten/lightdryck
j. måltidsdryck middag = mjölk
k. måltidsdryck = annat

|___|f
|___|g
|___|h
|___|i
|___|j
|___|k

VÄND!

Patientens namn ___________________________________ Personnr (10 siffror) ____________

3(3)

18. Äter patienten energi- och proteinrik kost (E-kost)?
1= ja
2= nej
0= vet ej
19a. Äter patienten en konsistensförändrad kost?
19b. Om ja, vilken?
Delad kost (1)
Flytande (5)

|___|

1= ja

2= nej

|___|

0= vet ej

Lättuggad (2) Timbal (3) Gelé (4)
Tjockflytande (6)
Vet ej vilken konsistens (0)

|___|

___________________________________________________________________________________________
20a. Har patienten ordinerats industritillverkat kosttillägg?
20b. Vem har i så fall ordinerat?

Sjuksköterska (1)

1= ja

2= nej

Dietist (2)

0= vet ej

|___|
|___|

Annan (3)

___________________________________________________________________________________________
21a. Har patienten en dokumenterad aktuell kostbehandlingsplan?

1= ja

2= nej

0= vet ej

|___|

21b. Om ja, från
SUS (1)
VC (2)
Kommunen (3)
|___|
___________________________________________________________________________________________
22. Hur upplever riskpatienten sin måltidsglädje?
Mycket bra (1)
Bra (2)
Dålig (3)

Mycket dålig (4)

Vet ej (0)

23. Hur bedömer riskpatienten själv sitt näringstillstånd?
Har inga näringsproblem (1) Svårt undernärd/felnärd (2)
Är osäker om sitt näringstillstånd/ vet ej (0)

|___|

|___|

24. Hur bedömer riskpatienten sitt hälsotillstånd jfr med övriga i samma ålder?
Bättre än andras (1)
Lika bra som andras (2)
Inte så bra som andras (3)
Vet ej (0)
|___|
____________________________________________________________________________________________

25a. Ska ytterligare åtgärd genomföras?
25b. Om ja:
1= ja
2= nej
kostråd av distriktssköterska/sjuksköterska
remiss till dietist
remiss till läkare

1= ja

2= nej

|___| 25b1
|___| 25b2
|___| 25b3

datum för rådgivning ______________
datum för rådgivning ______________
datum för undersökning ____________

Övrig information
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Bedömningen utförd av _______________________________ (för- och efternamn)
Juni 2012

|___| 25a

Bilaga U

Nutritionsomhändertagande för patienter 70 år eller äldre på vårdcentralen i
Staffanstorp

BMI?
Ofrivillig viktförlust?
Ätproblem?

Frågorna ställs av undersköterska
vid patientens besök i laboratoriet
inför planerat läkarbesök

Uppgifterna förs in i patientjournalen
Patient med planerat
läkarbesök
på vårdcentral

Remiss
till dietist

Vid behov av ytterligare nutritionsutredning
eller åtgärd

Nutritionsprojektet, december 2012

Läkare åtgärdar
vid behov

Patient får relevant informationsmaterial,
kontaktar dietist om frågor

Bilaga V

Nutritionsomhändertagande för patienter 70 år eller äldre inom kommunal
omsorg i Staffanstorp

Boende på SÄBO erbjuds
mätning av nattfastan 2 ggr/år

BMI?
Ofrivillig viktförlust?
Ätproblem?

Frågorna ställs av undersköterska
till patient med hemrehab
efter sjukhus- eller korttidsvistelse och
av sjuksköterska vid inflyttning till SÄBO

Information för anhöriga
om kostens betydelse
till dementa

Patient inom
kommunal omsorg

Remiss till
vårdcentralen,
läkare/dietist

Riskpatienter med hemrehab men utan insatser
av distriktssköterska

Nutritionsprojektet, december 2012

Distriktssköterska
bedömer,
informerar och
följer upp

Riskpatienter med hemrehab och insatser av
distriktssköterska erbjuds en vårdplan
för nutrition så även för de på SÄBO

Riskbedömning för undernäring

Namn..............................................

Bilaga X

Person nr................................... Datum....................

BMI
Längd______________cm

Vikt__________kg

BMI______________

BMI lägre än 22 och 70 år eller äldre
BMI 22 eller högre och 70 år eller äldre
Ofrivillig viktförlust Markera aktuellt alternativ
Ja
Nej
Ej känt
Om ja
Antal kg_______ sedan när___________ månader
Ätproblem Markera aktuellt alternativ
Ja
Nej
Ej känt
Ätproblem som i nuläget påverkar matintaget. Markera aktuellt problem
Nedsatt aptit
Nedsatt ork
Snabb mättnadskänsla
Illamående och/eller kräkning
Mag-och tarmproblem

Tand och/eller munhåleproblem
Sväljningssvårigheter
Tuggsvårigheter
Matas eller hjälp att matas
Problem att föra maten till
munnen
Annat

Lukt- och/eller smakproblem

Bedömning
Patienten bedöms vara i riskzon vid:
● ofrivillig viktförlust och/eller ätproblem eller om problemen är okända
● lågt BMI i kombination med ofrivillig viktförlust och/eller ätproblem eller om problemen är okända
● enbart lågt BMI men med ökad risk pgr diagnos eller allmäntillstånd
● enligt klinisk bedömning

□ Ingen riskpatient

□

Riskpatient

.........................................................
Distriktsköterska/sjuksköterska

Vårdplan upprättad___________________
December 2012

Signatur__________________________

Bilaga Y

Checklista för kostråd vid undernäring
Måltidsfördelning
Hur ser fördelningen över dagen ut?
Bra fördelning: Frukost, lunch/middag och middag/kvällsmat, samt 3-4 mellanmål.
Poängtera vikten av mellanmål när aptiten inte är så stor. Tips på flera olika mellanmål finns i
informationsmaterialet ”Förslag på energirika mellanmål”
Nattfastans längd bör inte vara längre än 11 timmar

Livsmedelsval
Ge råd om att välja energirika alternativ:
• Bordsmargarin med 70-80% fett
Exempel: Becel Gold, Carlshamn Mjölkfritt; Milda smörgås, Bregott (75% fett), De goda bordsbytta, Mjukt
och gott, Skånegott, Flora, Smör
• Feta varianter av mjölk, fil och yoghurt med minst 3% fett
Ge råd om varierat livsmedelsval
• Kött/fisk/fågel/ägg bör ingå i alla huvudmål, minst 2 ggr/dag
Exempel: Köttbullar eller stekt fisk som varmrätt till middag
Kokt ägg och sill eller kalvsylta till kvällsmat
• Grönsaker i någon form dagligen
• Frukt/juice dagligen
• Energirika drycker, t ex standardmjölk, fruktjuice, nypon- eller blåbärssoppa, kaffe/te med socker
och grädde

Energiberikad mat
Om patienten/vårdtagaren har matleverans kan E-kost (energi- och proteinrik kost) beställas
Rekommendera dessert dagligen, t ex kräm/fruktsoppa/konserverad frukt med grädde
Ge enkla råd om energiberikning:
Exempel:
• En klick (1 msk) margarin/smör/rapsolja i potatismos, på kokt potatis eller kokta grönsaker
• En klick margarin/smör/rapsolja i gröten
• Energiberika sås med 1-2 msk grädde, crème fraiche eller en klick margarin/smör
• Dressing gjord på olja eller majonnäs till sallad
Exempel på energiberikning 100 kcal/portion:
1 msk margarin/smör
1 msk olja/flytande margarin
2 msk vispgrädde/crème fraiche(34%)
1 msk majonnäs
1 msk olje-vinägerdressing

2 msk strösocker
1½ msk honung
3 msk jordgubbssylt
4 msk lingonsylt
2½ msk äppelmos

Skriftligt patientinformations material att dela ut vid behov:
”Måltidsglädje”
”Förslag på energirika mellanmål”
”Förslag på enkla och snabba rätter till kvällsmat”
Recept blad: Enkla omeletten, fattiga riddare, änglamat, 3 st hemlagade näringsdrinkar
Kostråden man tillsammans kommit överens om och skriver ner på bladet ”Kostråd för”

I komplicerade nutritionsfall, om ytterligare kostråd än ovan behövs eller om
patienten/vårdtagaren har dålig följsamhet av givna kostråd bör patienten
remitteras vidare till vårdcentralen. Se ”Riktlinjer för när patienter med risk för
undernäring ska remitteras till primärvårdsläkare/dietist”

Utarbetad av leg dietister Carin Andersson, Elisabet Johansson, Skånes Universitetssjukhus
Sylvia Bianconi Svensson, Vårdcentralen Staffanstorp, Primärvården Skåne, December 2012

Bilaga Z

Riktlinjer för när patienter med risk för undernäring ska remitteras till
primärvårdsläkare/dietist
Remiss skrivs på patienter som screenats och som är i risk för undernäring samt uppfyller
något eller några av nedanstående kriterier
• BMI < 20
• fortsatt ofrivillig viktförlust efter att patienten har fått kostinformation av dsk/ssk
• fortsatta ätproblem efter att patienten har fått kostinformation av dsk/ssk
• dysfagi
• svårläkta sår

Det är viktigt att remiss till dietist skrivs så fort behov uppstår
Remissen skrivs av patientansvarig dsk/ssk eller läkare.

Margaret Fritz
MAS
Staffanstorps kommun

Bodil Berglund
Verksamhetschef, specialistläkare internmedicin
Vårdcentralen Staffanstorp

Sylvia Bianconi Svensson
leg dietist
Vårdcentralen Staffanstorp

2012-12-19

Kartläggning av nattfastan
Boende/enhet:________________________
Aktuell vikt:__________kg
1
2
3
4
5

6

Vårdtagarens namn:____________________________

Längd:__________cm

BMI:__________

Fyll i boende/enhet, vårdtagarens namn, vikt, längd och beräkna BMI.
Fyll i datum för varje registreringsdag.
Fyll i klockslag då vårdtagaren äter kvällsmat.
Fyll i klockslag för samtliga mellanmål vårdtagaren äter mellan kvällsmat
och frukost.
Beskriv vad mellanmålet består av, mängd och sort,
t ex 1 smörgås med ost, ½ dl näringsdryck, 2 dl nyponsoppa.
All mat och dryck som konsumeras ska registreras.
Fyll i klockslag då vårdtagaren äter frukost.

Datum

Exempel
1-2/9

Tidpunkt
Kvällsmat

17.00

7

8

Tidspunkt
Mellanmål

Vad bestod mellanmålet av?

(alla måltider
mellan
kvällsmat och
frukost)

Ange mängd och vad som konsumerats

1) 19.30
2) 22.00
3) 7.00

1) 1 smörgås, 1 kopp kaffe
2) 1/2 dl sängfösare
3) 1 glas vatten

Bilaga Å

”Fylls endast i om det är aktuellt”. Fyll i klockslag då vårdtagaren tackat nej till
mat/dryck och/eller sov då personal erbjöd mat/dryck.
I rutan ”Personalens kommentarer” kan ni skriva om saker som kan ha
påverkat resultatet t ex sjuk, sjukhusvårdad, övrigt.
När alla dagar är ifyllda beräknas nattfastans längd av ansvarig sjuksköterska
Vid beräkningen ska kalorifridryck inte tas med.
Kosttillägg, industritillverkat eller hemlagat ex sängfösaren, tas med om minst
½ dl konsumerats.
Övrig dryck som innehåller kalorier tas med om minst 1 dl konsumerats.

Tidpunkt
Frukost

8.00

Fylls endast i om det är aktuellt
Tackat nej
till
mellanmål

Sov då
mellanmål
erbjöds

Ange tidpunkt

Ange tidpunkt

6.00

Utarbetad av Carin Andersson, Elisabet Johansson, leg dietister, Skånesuniversitets sjukhus, december 2012

Personalens
kommentarer

Fylls i av
ansvarig
sjuksköterska
Beräknad
nattfasta i
timmar
10 timmar

Sammanställning kartläggning av nattfastan
Nuläge:
Önskat läge:
Handlingsplan:

Hur ser nattfastan ut, titta individuellt för varje person men titta också på era rutiner.
Rekommendationen är att nattfastan inte bör vara längre än 11 timmar.
Hur kan ni vid behov korta nattfastan? Individuella anpassningar/nya rutiner.

Bilaga Ä

Datum för mätningen:

Boende/enhet:

Vårdtagarens namn

BMI

Beräknad
nattfasta
Dag 1

Beräknad
nattfasta
Dag 2

Beräknad
nattfasta
Dag 3

Medelvärde
(Dag1+2
+3)/3=

Individuell handlingsplan:
Hur kan nattfastan kortas vid behov?

Exempel: Anna Svensson

21,5

10 tim

14 tim

13,5 tim

12,5 tim

Vaknar tidigt, ge välling som förfrukost ca kl 6.00

Medelvärde för alla
vårdtagare
Utarbetad Carin Andersson, Elisabet Johansson, leg dietister, Skånes universitetssjukhus, december 2012

