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Regional riktlinje gällande berikningsprodukter vid otillräckligt energi- 

och/eller proteinintag  

Berikningsprodukter används för att öka energi- och näringsinnehållet i mat och dryck utan att 

portionsstorleken ökas. Detta kan vara en fördel om nedsatt aptit, matleda och tidig 

mättnadskänsla förekommer i samband med sjukdom och behandling.  

 

Berikningsprodukter har ett varierande innehåll av energi, fett, kolhydrater, protein, vitaminer 

och mineraler. Ordination och produktval baseras på en individuell bedömning av intag och 

behov samt patientens förutsättningar att hantera denna produktgrupp. Individanpassade 

kostråd och detaljerad ordination och anvisning krävs för att önskat resultat ska uppnås. 

 

 

Indikation:  Otillräckligt energiintag 

Produktgrupp: Berikningsprodukt med kolhydrater eller fett 

1:a handsval: Fantomalt 

2:a handsval: Nutrical 

3:e handsval: Calogen jordgubb i 500 ml-förpackning 

 

Bakgrund  

När patienten i första hand behöver tillskott av energi är kolhydratberikning mer 

kostnadseffektiv än fettemulsioner. Observera att kolhydratberikning är olämpligt för patienter 

med diabetes. 

 

Rekommenderat 1:a handsval (Fantomalt) är en kolhydratberikning i pulverform. 

Rekommenderat 2:a handsval (Nutrical) väljs om kolhydratberikning i flytande form bedöms ge 

bättre följsamhet än pulverprodukten och är ett mer lämpligt alternativ för den enskilda 

patienten.  

 

Vid problem att inta tillräcklig mängd av 1:a eller 2:a handsvalet eller när det finns 

näringsmässiga skäl som motsäger kolhydratberikning rekommenderas 3:e handsvalet (Calogen 

jordgubb). 500 ml-förpackning bör väljas om skäl som motiverar mindre förpackning saknas.  

 

Avseende Calogen Extra, se indikation Otillräckligt energi- och proteinintag. 



 

 

 

Indikation:  Otillräckligt proteinintag 

Produktgrupp: Berikningsprodukt med protein 

1:a handsval:  Resource Instant Protein och Fresubin Protein Powder 

 

Bakgrund  

Resource Instant Protein har ett lägre pris än Fresubin Protein Powder. Fresubin Protein Powder 

är trots detta också ett 1:a handsval eftersom den enligt klinisk erfarenhet upplevs mer lättlöslig 

samt smakneutral. Portionsförpackning av Fresubin Protein Powder skall av kostnadsskäl endast 

förskrivas i undantagsfall.   

 

 

Indikation:   Otillräckligt energi- och proteinintag 

Produktgrupp:  Berikningspulver med kolhydrater, fett och protein för berikning av 

livsmedel och maträtter  

1:a handsval: Nutrison Powder och Resource Complete 

 

Bakgrund  

Vid behov av energi- och proteinberikning rekommenderas två produkter. Produkterna har till 

viss del olika innehåll och användningsområden. 

 

Calogen Extra: Innehållet av protein i Calogen Extra är så lågt att det för flertalet patienter inte 

tillför något mervärde. Vitamin- och mineralinnehållet ska inte användas som argument för 

ordination. Om intag av vitaminer eller mineraler inte når upp till rekommenderade nivåer ska 

detta överrapporteras till ansvarig läkare för eventuell åtgärd. Calogen Extra bör endast 

förskrivas i undantagsfall om ingen annan produkt är lämplig. 

 


