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Inledning och syfte 
Kosthandbokens syfte är att säkerställa att det finns rutiner för hur undernäring ska 

upptäckas och hur undernäring ska förebyggas enligt SOSFS 2014:10.  

 

Kosthandbokens syfte är därigenom att kunna ge individer som bor på en LSS-bostad i 
Varbergs kommun möjlighet till hälsosamma val i vardagen. Detta gäller både 

gemensamma måltider som serveras i bostaden eller då personalen ger stöd till måltider i 
den boendes egen lägenhet.  

 

Vid misstanke om undernäring ska patientansvarig sjuksköterska kontaktas som i sin tur gör 

en bedömning tillsammans med förvaltningens dietist. 

Kostombudets ansvar 
 Ansvarar för att fortlöpande delta på matråden samt att inhämta information från matråd 

där man inte kan närvara.  

 Ansvarar för att sprida information till medarbetare om riktlinjer och rutiner, verka för 

att dessa följs samt vara inspiratör i kostfrågor.  

 Ansvarar för att utveckla/upprätthålla goda måltidsrutiner för vårdtagarna. 

 Ansvarar för att egenkontrollen efterföljs.  

Källa: Kvalitetskriterier för kost, riktlinje för Socialförvaltning, Varbergs kommun 2015 

Vad är undernäring?  

Med undernäring avses ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen 

har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning eller 

funktion eller av en persons sjukdomsförlopp (SOSFS 2014:10). 

Viktigt är att följa rutinerna för hur man upptäcker och hur man förebygger samt när hälso- 

och sjukvården ska kontaktas (se Att förebygga, upptäcka och behandla undernäring, 

Riktlinje för Socialförvaltningen, Varbergs kommun). 

BMI och midjemått 

Ett normalt BMI värde räknas som hälsosamt och ligger inom 18,5-24,9. Övervikt har man 

vid BMI inom 25-29,9. Undervikt räknas vid BMI under 18,4 och nedåt. 

Fetma räknas från BMI 30 och över. Undantag finns för muskulösa, äldre och barn. För barn 

2-18 år används andra gränsvärden som inte visas här. 

Ett midjemått i riskzon för ökad sjuklighet i hjärt- och kärlsjukdom, tillsammans med 

exempelvis rökning, ligger kring 80-88 cm för kvinnor och mellan 94-101 cm för män.  

Har man som kvinna över 88 cm och som man över 102 cm är detta klassificerat som 

bukfetma. 

Undervikt 

Undervikt drabbar ofta personer med tugg- och sväljsvårigheter. Det är då svårt att få i sig 

tillräckligt med energi och näring via mat och dryck. Undervikt definieras från BMI 18,4 och 

nedåt. 
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OBS När det gäller undervikt ska man inte ge energilåga produkter som lightsaft, lättmjölk 

mm. Hör med dietist vad som kan inhandlas specifikt för personen i fråga.  

Övervikt 

Inom gruppbostäder stöter man ofta på personer som är överviktiga. Här kan man som 

personal hjälpa till att bidra till en mer näringsriktig kost och därmed bromsa en 

accelererande övervikt, alternativt minska BMI, utan att dra ned på näringsintaget. Övervikt 

definieras vid BMI mellan 25-29,9. Ett dagligt energiöverskott på ca 350 kcal per dag ger 1,5 

kilos viktökning per månad eller 18 kilos viktökning per år. 

Bra livsmedelsval vid inköp 
Mjölkprodukter  Magra osötade mjölkprodukter 

   Smörgåsfett med mjuk konsistens 

   Flytande stekfett 

 

Bröd  Nyckelhålsmärkt bröd  

 

Pålägg   Nyckelhålsmärkta pålägg som hårdost, 

   skinka, leverpastej, makrill i tomatsås, mjukost mm 

 

Pasta, ris, bulgur, couscous m fl  Fullkornpasta, ris, bulgur och couscous m fl. 

    

Kött/Fisk/Skaldjur Så rent kött som möjligt, fläskfilé, kotlett/kassler, 

kycklingfilé, torsk, lax, skaldjur, nötfärs, korv med 

hög kötthalt, gör egna fiskpinnar (se recept) 

 

Grönsaker, potatis, rotfrukter Alla färska och frysta grönsaker, rotfrukter och 

potatis. 

 

Nötter/fröer   I begränsad mängd (nyttigt men energirikt). En dl 

   nötter innehåller ca 400 kcal 

 

Sås/dressing   Använd vanlig mjölk, buljong och lite vetemjöl 

   som redning  rör ned lite flytande stekfett. Krydda!

    

Frukt/bär All färsk och fryst frukt/bär är bra.   

 

Vid undervikt, fråga dietist om lämpliga livsmedelsval. 

Rekommenderade portionsstorlekar 
Ofta är det svårt att vet hur mycket en person bör äta och det är svårt att sätta gränser. Bland 

personalen anser en del att kunderna ska få äta hur mycket de vill – medan andra i 

personalgrupppen är mer restriktiva och sätter gränser.  

Maten ska täcka närings och energibehovet är tallriksmodellen ett bra verktyg att ta till när 

man lägger upp och serverar mat. Försök beräkna mat och dryck så att det räcker till alla som 

sitter vid matbordet. Förklara när ni lagat maten och den ska räcka till alla.  
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Två portioner mat är det inte många personer som kan äta utan att öka i vikt. Det räcker att 

ta en portion mat och ett glas dryck. Blir de inte mätta kan en frukt till efterrätt ersätta 

frestelsen av att ta en portion till. 

Avvikande matvanor 

Den överviktiga och undernärda kanske bara vill äta potatis och kött medan den underviktiga 

och undernärda petar i maten. Det finns alla möjliga exempel från verkligheten som jag 

skulle kunna beskriva i detalj, men det får inte plats i detta kompendium. Vid svårigheter 

som dessa kan ni boka in dietist till ett möte med hela personalen, med kostombudet & 

kontaktman för personen det gäller.  

Tallriksmodellen 

Tallriksmodellen är ett bra verktyg att använda vid servering/portionering av den mat ni 

tillagar på era boenden. Det utgår från att 2/5 ska komma ifrån potatis, pasta, ris och bröd, 

2/5 från grönsaker, rotfrukter och frukt, men endast 1/5 från kött, fisk eller skaldjur. På så vis 

får man en bra näringsfördelning av vitaminer och mineraler, kolhydrater, fett och protein.  
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Vad är en lagom lunch eller middagsportion? 

 3 äggstora potatisar, en kotlett, ½ dl sås och ½ morot + 1 dl riven vitkål. 

 2 dl kokt pasta, 2 dl köttfärssås, 2 dl riven morot 

 2 dl kokt ris, 2 dl kött/fiskgryta, 2 dl haricots verts 

 1 laxfilé (125 gr), 3 äggstora pressade potatisar, ½ dl sås 2 dl gröna ärtor 

 1 torskfilé (150 gr), 2 dl potatismos och 2 dl sallad  

 6-7 köttbullar, 2 dl potatismos och 2 dl rårivna grönsaker/sallad. 

Smörgåsmåltid istället för tillagad mat? 

Ibland känner man inte för att ställa sig och laga mat utan kan nöja sig med att servera  

kvällsmat som består av bröd, pålägg, grönsak/frukt, ägg och fil. Näringsmässigt är det 

tillräckligt. 

 2 skivor grovt bröd med smörgåsfett och pålägg. Ett kokt ägg samt frukt och/eller 

grönsak till. 

 1 skiva grovt bröd med smörgåsfett och pålägg, ett kokt ägg. En skål med yoghurt och 

müsli/flingor samt frukt och/eller grönsak till. 

Förslag till matsedel för en dag - ca 1750 kcal 

Frukost ca 500 kcal 

2 dl lättfil/lättyoghurt 

3 msk bas müsli, nyckelhålsmärkt 

1 skiva danskt rågbröd eller lingongrova (frökusar mm) 

1 tsk smörgåsfett 

1 kokt ägg 

2 skivor mager ost 

ev. 1 dl juice som dryck vid medicinering 

 

Lunch ca 600 kcal 

1 portion mat* (enligt tallriksmodellen) 

Fri mängd grönsaker, 1 glas vatten 

 

Mellanmål ca 100 kcal 

1 banan 

 

Kvällsmat ca 400 kcal 

1 portion mat* (enligt tallriksmodellen) 

Fri mängd grönsaker, 1 glas vatten 

 

Mellanmål ca 150 kcal 

1 apelsin och ett äpple 

 

Dagsförslaget innehåller 30 energiprocent fett, 18 energiprocent protein och  

52 energiprocent kolhydrater.  

Mat och dryck vid dysfagi 
Det finns 4 former för konsistensanpassning av kosten; hackad och lättuggad kost, sufflé och 

timbalkost, gelékost och flytande kost.  
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Hackad och lättuggad kost – I många fall av lindriga tugg- och sväljsvårigheter kan det 

räcka att välja lättuggade och lättsvalda alternativ. Till exempel färs- och fiskrätter, kokt 

potatis, kokta grönsaker och rotfrukter. Tillagade frukt- och bärefterrätter. 

Sufflé och timbal kost – Rätter med naturligt slät konsistens kan serveras. Exempel på 

rätter är sufflé, slät paté, ugnsomelett, grönsakstimbal och grönsakspuré. Man bör också 

servera rikligt med sås till potatismos eller pressad potatis. Energiberika med flytande 

margarin, grädde eller berikningspulver. Efterrätter kan vara fromage, släta puddingar, släta 

fruktkrämer och yoghurtar. 

Gelé kost –Varje ingrediens i maträtten bereds för sig till finfördelad helt sät konsistens eller 

till kräm, fromage eller mousse. Potatismos och rikligt med tjock sås. Förtjockningsmedel 

behöver ofta användas. Energiberika gärna med berikningspulver. 

Flytande kost - kan inte göras genom konsistensanpassningar av ordinarie maträtter då det 

är svårt att få dem tillräckligt energi- och näringstäta. Recept har därför skrivits i detta 

kompendie gällande några soppor (flytande kost om den mixas). Dessa används och ska 

ordineras av sjuksköterska eller dietist vid olika ät-, tugg- och sväljproblem. 

Dryck måste ofta konsistensanpassas med hjälp av ett förtjockningspulver, exempelvis Thick 

and Easy eller Nutilis. Doseringsanvisningar finns på förpackningen.  

Näringsberäknade sopprecept 

Ofta går yoghurt, välling, olika soppor och smoothies bra att servera. Tänk på att mixa och 
eventuellt sila noga till de personer som har flytande kost som ordination. 
Förtjockningsmedel kan användas där det behövs. Läs på förpackningen och prova er fram. 
 
Recept på matiga soppor att servera till lunch och middag ges nedan: 
  
Morotsoppa    ca 500 kcal 
 31% fett 
1 morot      23% protein 
2 potatisar      46% kolh. 
Lite purjolök 
½-1 vitlöksklyfta 
1 msk rapsolja eller flytande margarin 
2-3 dl mellanmjölk 
3 msk resource protein (pulver) 
 

Fisksoppa    ca 600 kcal  35% fett 

1 laxfilé (125 gr)     31% protein 

1 dl haricots vertz (75 gr)     33% kolh. 

2 potatisar 
2-3 dl mellanmjölk 
 
Rotmos med köttkorv*   ca 400 kcal  32% fett 
70 gram kålrot (1 lika stor bit som en potatis)   18% protein 
50 gr köttkorv     51% kolh. 
2 potatisar 
2-3 dl mellanmjölk  
 
Potatismos med falukorv*  ca 400 kcal  35% fett 
2-3 potatisar      18% protein 
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100 gr falukorv (ca 4-5 skivor)    47% kolh. 
2-3 dl mellanmjölk 
 
 

OBS Det krävs regelbunden uppföljning av vikt, näringsberäkning och handledning av 

personal. Dietist bör få in en matdagbok som bedöms innan hjälp och stöd kan ges. 

 

Tips på energirika mellanmål och shots vid undervikt & dysfagi  

Extra mellanmål behövs ofta vid undervikt för att hålla vikten i schack. Prova dessa goda 
shots som brukar vara populära. Även näringsdrycker kan ges, men dessa förskrivs av 
kommunens sjuksköterska eller via den vårdcentral där kunden är listad.   
 
Hallon-shot 2 portioner   
50 gram frusen hallon eller mango   
1 msk strösocker eller vaniljsocker   
1 msk vispgrädde    
1 tsk rapsolja     
1 dl 10% kvarg    
½ banan 
 
Ca 350 kcal, 13 gr protein     
 

OBS Koka alltid frysta importerade hallon under 1 minut före tillagning 

Blåbärs-shot 2 portioner 
1 dl blåbär- eller nyponpulver 
1 dl kesella 10 % 
1 dl grädde 
2 äggulor 
 
Ca 680 kcal, 18 gr protein 
    
Mixa med en stavmixer eller i en blender. Kan förvaras ett dygn i kylskåp. 
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Specialkoster 
Specialkost kan erbjudas vid olika födoämnesintoleranser. Kontakta alltid ansvarig 

sjuksköterska eller dietist vid oklarheter eller om besvären inte avtar. 

 

Celiaki - glutenintolerans 

Diagnosen celiaki behandlas med strikt glutenfri kost för resten av livet eftersom tarmen blir 

skadad av gluten. En strikt glutenfri kost innebär att man undviker vete, råg och korn. Havre 

finns att köpa som ”ren havre” och säljs i vanliga livsmedelsaffärer. Havre är betecknat som 

glutenfritt. Livsmedelsaffärena har oftast ett bra sortiment av glutenfria produkter. 

 

Laktosintolerans 

Laktosintolerans förväxlas ibland felaktigt med mjölkproteinallergi. Livsmedelsaffärerna har 

oftast ett bra sortiment över laktoslåga eller helt laktosfria produkter. 

 

Diabetes 

För de som har kostbehandlad diabetes är det enkelt är att byta ut snabba kolhydrater mot 

långsamma d.v.s. ljust bröd mot grovt bröd. Att öka mängden grönsaker och minska på 

sötsaker och godis är ofta framgångsrikt för behandling av diabetes. Har personen en 

insulinbehandlad diabetes handhas insulinreglering via vårdcentral i Varbergs kommun.  

 

Övriga specialkoster 

Det finns fler specialkoster som inte omnämns här. Det kan t ex vara proteinreducerad kost, 

dialyskost eller fettreducerad kost.  

Om du råkar på något som du inte känner till hör med ansvarig sjuksköterska eller dietist så 

hjälper dom dig. 
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Tips vid förstoppning och/eller diarré  
Det är tyvärr vanligt att personer med funktionshinder får problem med mage och tarm. 

Nedan följer små enkla tips som man kan prova innan man kontaktar ansvarig sköterska och 

dietist. 

Lösande mat och dryck (vid förstoppning) 

 1-2 matskedar messmör 

 Päron, kiwi, ananas, äpple katrinplommon- eller päronpuré  

 Tillsatt fett, framför allt olja, som kan ge lösare avföring 

 Fullkornsgröt på havregryn, grahamsgryn, grahamsmjöl, rågmjöl 

 Grovt bröd (med mycket att dricka till) 

 Grönsaker, rotfrukter; kål, blomkål, broccoli, potatis 

 Filmjölk, yoghurt 
 

Stoppande mat och dryck (vid diarré) 

 Mjölk och mjölkmat, t ex mannagrynsgröt, risgrynsgröt, chokladdryck, pannkakor 

 Mjölmat gjord på vitt mjöl (vete, ris, maizena) 

 Vitt bröd 

 Banan 

 Pasta 

 Ris 

 Blåbär 

 Kokt morot 

 Thé 

 Choklad 
 
Välj främst filmjölk och yoghurt som kalciumkälla, då mjölk i vissa fall kan vara 
stoppande. Tänk på att öka vätskeintaget, vatten i första hand. 
Vissa fullkornsprodukter kan ibland förvärra förstoppningen, framför allt om personen 
inte orkar dricka tillräckligt mycket. 
 


