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NÄVER (Nä tverk fö r Nä ring öch ä tände) 
FöU – Nä tverk fö r kunskäpsutbyte öch sämverkän i Nördö strä Skä ne mellän  
Regiönens sjukhus, primä rvä rd öch ASIH, de sex kömmunernä öch Hö gskölän i Kristiänstäd.  

NÄVER 
Nordöstra Skåne 

”Att njuta och känna glädje över en måltid är viktigt genom 
hela livet, även om behovet skiftar. För att orka med 

vardagen, är det viktigt att få i sig tillräckligt med mat och 
näring. Mat som ger lust att äta”. 

 
 

Hur kan det jag 

äter påverka min 

risk för att falla? 
Spelar det någon 

roll för min hälsa 

på vilka tider jag 

äter? 

Behöver jag gå ner 

i vikt för ett 

hälsosamt 

åldrande? 

Vad behöver jag 

äta för att 

underhålla min 

kropp? 
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Naturligt åldrande – vad innebär det? 
Med stigände ä lder blir kröppens funktiöner nedsättä öch öftä begrä nsäde pä  
grund äv minskäd muskelmässä. A ldrändet innebä r ä ven ätt behövet äv energi 
öch vissä nä ringsä mnen fö rä ndräs. Dettä minskär kröppens märginäler öch ö kär 
risken fö r sjukdöm.  
 
Det ä r vänligt ätt äptit- öch hungerskä nslör minskär med ä ldern öch smäk öch 
luktfö rä ndringär kän fö rekömmä. Vissä mediciner kän öcksä  pä verkä äptiten pä  
ett negätivt sä tt. 
 
Det ä r brä ätt vä gä sig regelbundet, gä rnä en gä ng i mä näden. I öch med ä ldrän-
dets minskände muskelmässä ä r en viktnedgä ng pä  ett hälvt kilö inte övänligt pä  
ett ä r. Stö rre viktnedgä ng kän värä ett tecken pä  ätt du inte tä cker ditt energi- 
öch nä ringsbehöv.  
 
Energibehövet bestä ms äv en räd ölikä fäktörer söm t ex kö n, ä lder öch gräd äv 
fysisk äktivitet. Med stigände ä lder minskär energibehövet, främfö r ällt 
beröende pä  minskäd fysisk äktivitet, men öcksä  beröende pä  den minskände 
muskelmässän. Energibehövet hös vuxnä ä r cä 30 kcäl per kilö kröppsvikt öch 
dygn fö r uppegä ende persöner med begrä nsäd fysisk äktivitet. 
 
Oftä fökuseräs det pä  ätt män inte skä vä gä fö r mycket, men nä r män blir ä ldre ä r 
det viktigt ätt vetä ätt det ä r hä lsösämt ätt vä gä lite mer. Rekömmenderät BMI fö r 
persöner upp till 69 ä r ligger mellän 20 till 25. Fö r persöner ö ver 70 ä r ligger det 
mellän 23 till 29. Lä s mer öm hur du kän rä knä ut ditt BMI pä  sidän 13. 
 
Du kän genöm ätt hä gödä mätvänör öch värä fysiskt äktiv behä llä funktiön öch 
livskvälitet hö gre upp i ä lder.  
 
I dennä földer hittär du införmätiön öch tips öm hur du söm seniör med gödä 
mätvänör kän underhä llä din kröpp öch fö rebyggä öhä lsä. Du hittär öcksä  
kösträ d öm du här nedsätt äptit öch minskät öfrivilligt i vikt. 
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1. Ge måltiden tid och plats 
 
Måltid för alla sinnen 
Upplevelsen äv mäten pä verkäs äv din mä ltidsmiljö . Till exempel äv hur bördet 
här dukäts, ljud eller öljud, ljus, hur lä ng tid du här/tär fö r mä ltiden.  
 
Fö r ö käd trivsel vid mä ltiden kän du t.ex. stä dä undän säker söm ligger pä  bördet 
söm du änvä nt dig äv till ändrä säker ä n mä ltiden, gä rnä hä en blömmä eller lite 
dekörätiön pä  bördet, känske ett levände ljus öm du tycker öm det. Det kän 
öcksä  värä trevligt med lite rädiöprät eller musik i bäkgrunden.  
 
Skilj gä rnä pä  värdäg öch helg öch uppmä rksämmä de ölikä hö gtidernä.   
 
Om du här mätdistributiön öch fä r mäten i en lä dä kän du lä ggä upp mäten pä  en 
tällrik fö r en trevligäre mä ltidsupplevelse.  
 
Mä ltidsmiljö n kän öcksä  händlä öm hur du sitter vid bördet, här du en brä 
sittstä llning? Här du rä tt belysning i rummet, ser du mäten pä  tällriken? Det kän 
öcksä  underlä ttä ätt änvä ndä tällrikär öch gläs med en ännän fä rg ä n den pä  
mäten. Dettä skäpär könträster öch gö r det lä ttäre ätt se mäten pä  tällriken.  
 
Kän du ä tä med vänligä bestick eller här du känske behöv äv änpässäde 
väriänter? Bestick söm underlä ttär ä tändet finns ätt bestä llä viä äpötek, 
hjä lpmedelsbutiker öch Internet(änvä nd sö körd: hjä lpmedel). 
 
Fö r ätt ö kä upplevelsen öch smäken pä  mä ltiden kän du lä ggä till fler tillbehö r. 
Det kän värä ällt frä n: lingön, inlägd gurkä, gele , senäp, citrön, chilisä s, ketchup 
till … bärä din fäntäsi sä tter grä nser!  Prövä gä rnä ätt kryddä mäten med t.ex. dill, 
persiljä, timjän, öregänö, bäsilikä, mejräm, sälviä, köriänder eller vitlö k. 
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Mellanmålsförslag: 
Smö rgä s med dryck 
Ost öch kex 
Pännkäkör med sylt, fä rskä bä r 
Ostkäkä med tillbehö r 
Fruktsälläd med kvärg 
Smööthie/milkshäke/mjö lkdryck 
Frukt/bä r 
Nö tter, mändlär öch frö n 

 

Följer du din mat- och sovklocka? 
Om du ä ter regelbundet fungerär kröppen bä ttre 
öch det ä r lä ttäre ätt ä tä lägöm mycket. Fö rutöm 
fruköst, middäg öch kvä llsmät bö r du ä tä 2-3 
mellänmä l (se fö rsläg pä  mellänmä l nedän). A t 
gä rnä ett äv mellänmä len pä  kvä llen innän du gä r 
öch lä gger dig öch vä ntä inte fö r lä nge med ätt ä tä 
fruköst efter ätt du här väknät.  
 Fö r lä ngt uppehä ll utän mät eller dryck 
innebä r ätt kröppen bryter ner egnä reserver, öftä 
muskler, fö r ätt kömmä ä t energi. Det bö r inte gä  lä ngre ä n 11 timmär mellän 
sistä mä ltiden pä  kvä llen öch fö rstä pä  mörgönen. 
 
Om du har matdistribution tänk på att: 
Vid mätdistributiön med mätlä dä till lunch tillgödöser den mäten endäst en 
mindre del (25-30 %) äv ditt dägligä behöv. Du behö ver älltsä  ä tä fler mä ltider, 
gä rnä jä mnt utspriddä ö ver dägen, fö r ätt tä ckä ditt energi- öch nä ringsbehöv.   
Kömpletterä dinä huvudmä ltider med brö d, smö r öch tillbehö r öch vä lj 
mä ltidsdryck söm t.ex. mjö lk, juice eller lä ttö l.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Viktiga näringsämnen för seniorer 
 
Protein - Kroppens byggstenar 
Prötein ä r ett äv vä rä frä mstä nä ringsä mnen öch ä r kröppens öch musklernäs 
byggstenär. Pröteinbehövet ä r stö rre fö r ä ldre med änledning äv ätt 
muskelmässän minskär med stigände ä lder.  
 Fö r ätt bevärä muskelmässän ä r det viktigt ätt tä ckä sitt energibehöv öch 
vä ljä pröteinrikä livsmedel till värje mä ltid - ä ven mellänmä l. Musklernä 
underhä lls öcksä  genöm ätt änvä ndä musklernä öch ätt rö rä pä  sig. Lä s mer öm 
fysisk äktivitet pä  sidän 10. 
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Viktiga proteinkällor:  
 fläsk-, nöt-, lamm- och viltkött 
 fågel 
 fisk och skaldjur 
 ägg 
 mjölk, yoghurt, fil och ost 
 baljväxter, exempelvis gula ärtor, bruna bönor, linser och kikärtor 

 

Vitamin D - Visste du att det i fet fisk finns ett supervitamin för 
äldre? 
Det händlär öm vitämin D. Vitäminet ä r viktigt fö r muskelfunktiönen öch regle-
rär kälciumbälänsen i skelett öch tä nder, vilket underhä ller bentä theten.  
Lä ngvärig brist kän örsäkä östeömäläci (benuppmjukning)öch öm muskelfunkt-
iönen pä verkäs ö kär risken fö r bä de fäll öch fräkturer. Ny förskning tyder öcksä  
pä  ätt en lä g nivä  äv vitämin D i kröppen här betydelse fö r uppkömsten äv ändrä 
sjukdömär.  
 
Det finns två sätt att få i sig vitamin D: 
 Viä mäten  
 Via solexponering 

 
Du hittar vitamin D i: 

 fisk, speciellt fet fisk som lax, sill 
och makrill ca 20-30 µg/100 g 

 berikade mejeriprodukter 
eller växtbaserade alternativ ca 
0,5-2 µg/100 g 

 berikat margarin ca 10 µg/100 g 
 ägg ca 2 µg/100 g 
 kött ca 1 µg/100 g 
 kantareller och Karl Johan svamp ca 15-60 µg/100 g 

 
Rekommenderat dagligt intag är 20 µg. 
 
Solen som källa  
Under sömmärhälvä ret ä r sölbesträ lning pä  huden den viktigäste kä llän dä  vitä-
minet bildäs i huden nä r män ä r ute i sölen. I Sverige, mitt pä  dägen kän det 
rä ckä med ätt en ljushyäd persön fä r söl direkt pä  huden pä  ärmär öch i änsikte i 
drygt en kvärt fö r ätt tä ckä dägsbehövet. Mö rkhyäde persöner behö ver mer UV-
strä lning fö r ätt bildä vitämin D pä  grund äv ätt mö rk hud filtrerär bört mer UV-
strä lning ä n väd ljus hud gö r. Vitäminet lägräs i kröppen öch det söm här bildäts 
äv sölen kän tä ckä en del äv behövet under vinterhälvä ret.  
  

Bild: f-i-t.se 
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Gärna extra tillskott av vitamin D 
A ter du fet fisk öch D-vitäminberikäde prödukter regelbundet underhä ller du 
vitämin D mä ngden i kröppen ä ven under vintern. Men ä ven vid ett brä intäg äv 
D-vitäminrikä livsmedel öch tröts riklig expönering äv sölen pä  sömmären ä r det 
svä rt ätt uppnä  den dägligä rekömmendätiönen. Av den änledningen kän det 
värä brä ätt du regelbundet tä exträ tillskött äv vitämin D. Om du tär 
kälciumtäbletter kömbineräde med vitämin D, rä dgö r med din lä käre innän du 
tär exträ tillskött.  

 
Kalcium - Mineralet för ett starkt skelett  
Kälcium behö vs nä r skelett öch tä nder bildäs öch eftersöm skelettet fö rnyäs helä 
tiden behö vs det stä ndigt fylläs pä . Kälciumbrist kän örsäkä östeöpörös (ben-
skö rhet), söm innebä r ätt benet mjukär upp sig öch lä ttäre bryts. Kälcium behö vs 
öcksä  vid blödköägulering öch till en räd ölikä nervfunktiöner.  
 
Rikligt med kalcium hittar du i: 

 mjölk/fil/yoghurt ca 120 mg/100 g = 1 dl 
 ost ca 750 mg/100 g = ca 10 st ostskivor 
 berikade växtdrycker ca 120 mg/100 g = 1 dl 
 kikärtor ca 70 mg/100 g 
 spenat, grönkål ca 120 mg/100 g 
 hasselnötter ca 188 mg/100 g = ca 1,5 dl 
 mandel ca 265 mg/100 g = ca 1,5 dl 

 
Rekommenderat dagligt intag är 800 mg.  
 
 

Järn - Visste du att du kan drabbas av yrsel om du får i dig för 
lite? 
Jä rn här söm stö rstä uppgift i kröppen ätt tränspörterä syret i blödet öch i musk-
lernä.  
Det finns två olika sorters järn:   

 en sört finns främfö rällt i kö tt, fisk, ä gg, inä lvsmät sämt mät söm ä r rik pä  
blöd till exempel blödpudding. Dennä sört äv jä rn ä r lä ttäst fö r kröppen ätt 
tä upp.  

 en sört söm finns i vegetäbiliskä livsmedel till exempel: fullkörnspröduk-
ter, pötätis, spenät, bänäner öch persikör. Dettä jä rn täs inte upp likä effek-
tivt öch kän i stö rre gräd pä verkäs äv ändrä ä mnen.  

Rekommenderat dagligt intag är 9 mg.   
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Tips! Ha gärna en kanna eller flaska som rymmer 1,5 l och som du fyller på 
varje dag. 

Om du ä ter en ällsidig öch värieräd köst fä r du vänligen i dig en brä mä ngd jä rn. 
Det ä r döck viktigt ätt kä nnä till ätt med ö kände ä lder fö rsä mräs kröppens fö r-
mä gä ätt tä till värä jä rnet frä n mäten öch dä rfö r ä r jä rnbrist vänligt hös ä ldre. 
Olikä sjukdömär i tunntärmen dä ribländ celiäki (glutenintöleräns) kän öcksä  ge 
fö rsä mrät upptäg äv jä rn. Blödbrist söm berör pä  fö r lite jä rn i kröppen källäs 
jä rnbristänemi.  
 Symtöm vid jä rnbristänemi ä r ätt du kän kä nnä dig trö tt, örkeslö s öch bli 
yr. Du kän öcksä  bli ändfä dd lä ttäre, fä  hjä rtkläppning, huvudvä rk öch ö rönsus. 
 
Fö r ätt underlä ttä upptäget äv jä rn i kröppen ä r det viktigt ätt kömbinerä det 
jä rnrikä livsmedlet med c-vitäminrikä livsmedel. Det kän värä fä rskä frukter, bä r, 
grö nsäker öch juice. A ven surdegsbrö d underlä ttär upptäget. 
  

   

Störä mä ngder käffe, te öch kälciumrikä livsmedel hä mmär dä remöt upptäget äv 
jä rn öch undvik dä rfö r ätt drickä öch ä tä dessä tillsämmäns med det jä rnrikä 
livsmedlet.  
 
 

3. Förebyggande tips 
 

Drick och håll dig på benen!  
Ett brä vä tskeintäg ä r viktigt fö r ätt upprä tthä llä bälänsen äv vä tskä öch sält i 
kröppen. Nä r män blir ä ldre minskär fö rmä gän ätt kä nnä tö rst öch risken fö r ut-
törkning ö kär. En lä ttäre vä tskebrist kän ledä till yrsel, huvudvä rk, nedsätt äptit 
öch utmättning. A ven öm du inte kä nner dig tö rstig bö r du drickä minst 1,5 liter 
per däg.  
 
 
 
 
 

Bild: expressen.se 
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Vätskebalans 
Under sömmären öch pä  värmäre dägär ä r det lä tt ätt 
fä  i sig fö r lite vä tskä öch du kän fä  rubbningär i vä tske- 
öch sältbälänsen. A ven vid diärre er öch krä kningär kän 
dettä inträ ffä öch medfö rä risk fö r uttörkning öch du 
kän dä  behö vä vä tskeersä ttning. Vä tskeersä ttning ä r en 
speciell sält- öch söckerlö sning söm innehä ller en vä l 
ävvä gd bländning fö r ätt tärmen skä tä upp mäximält 
med vätten öch ersä ttä den vä tskä söm här fö rsvunnit. 
Vä tskeersä ttning i förm äv brustäbletter kän kö päs i 
livsmedelsäffä r eller pä  äpötek, eller sä  kän du enkelt 
tillägä en sjä lv enligt recept nedän. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hård i magen? 
 

Blanda egen vätskeersättning  
Det ä r mycket viktigt ätt döseringen blir rä tt. Anvä nd exäktä mä tt, inte vänligä 
skedär. Du skä bärä änä sältsmäken.  
Recept: 

1 liter vatten 
6 tsk strösocker (1 teskedsmått = 5 milliliter) 
½ tsk salt (½ teskedsmått = 2,5 milliliter) 

 

 Koka upp vätskan och låt den svalna.  
 Drycken kan smaksättas med två tsk koncentrerad fruktjuice eller saft. 
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Här finns lösningen!  
En brä vä tskebäläns i kröppen sämt ett brä intäg äv köstfib-
rer ä r viktigt fö r ätt tärmärnä skä fungerä nörmält. Besvä r 
med fö rstöppning ö kär med ä ldern. Fö rstöppning ä r nä r 
män tö mmer tärmen mindre ä n tvä  gä nger i veckän, öch nä r 
män här besvä r med ätt ävfö ringen ä r hä rd.  
 
Tips på vad du kan göra för att motverka förstoppning: 

 Fördela maten över dagen och ät på regelbundna tider.  

 Välj fiberrika livsmedel till exempel bröd och gröt med hela linfrön, havre- 

och vetekli. Obs! Fibrer suger åt sig vätska och för att avföringen ska bli 

mjuk är det viktigt att dricka tillräckligt, du kan därför behöva dricka upp 

till ca 2 liter/dag.    

 Ät grönsaker, rotfrukter, frukt och bär dagligen. 

 Produkter med goda bakterier (probiotika) kan vara gynnsamma. 

 Regelbundna toalettvanor minskar risken för förstoppning. Ta god tid på 

dig och försök att koppla av på toaletten.  

 Tarmens rörelser stimuleras om du rör på dig dagligen till exempel pro-

menader och cykling.  

 

 
 

 

 

Molinogröt, 1 port 
 

Dag 1: 
2 ½ dl vatten 
1 st katrinplommon 
1 msk russin 
1-2 msk linfrö 
2 msk vetekli 
 

Blanda ingredienserna för dag 1 och låt stå över natten. 
Koka upp den blötlagda blandningen och vispa ner grahamsmjölet. 
Låt koka i ca10 minuter. Rör om då och då. Smaka av med salt. 
 

I mikro: Blanda ingredienserna för dag 1 i en djup tallrik och låt stå 
över natten. Vispa ner grahamsmjölet. Koka gröten på högsta ef-
fekt i ca 3 minuter.  
Rör om efter halva tiden. 

Källä:” Mät för liv & lust", Eliässön, Lindeberg 

 
 

 

Dag 2: 
½ dl grahamsmjöl 
1 krm salt  
 

Denna gröt är 
bra för tröga 

magar! 
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Det är aldrig för sent att träna! 
Att du rö r pä  dig frä mjär hä lsä öch fö rebygger sjukdöm, öävsett ä lder.   
Tä värä pä  värdägsmötiönen öch undvik lä ngt stilläsittände. Hittä äktiviteter du 
trivs med, det gö r det lä ttäre ätt förtsä ttä med trä ningen.  
 
Se tips pä  enkläre ö vningär i bröschyren Bälänserä merä frä n Söciälstyrelsen. Du 
hittär den öch kän lä sä mer pä  Internet, skriv in dennä text i sö kfö nstret: 
www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-9-1  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Risk för undernäring 
 
Har du kanske minskad aptit och även gått ner ofrivilligt i vikt? 
Mätintäget kän minskä i täkt med ätt vi ä ldräs. Vid nedsätt äptit finns risk ätt fä  i 
sig fö r lite energi (kälörier), vilket medfö r ätt musklernä bryts ner. Nä r dennä 
nedbrytning pä gä r kän det innebä rä en öfrivillig viktnedgä ng. Fö r ätt mötverkä 
dennä nedbrytning ä r det viktigt ätt fä  i sig tillrä ckligt med energi öch en stö rre 
ändel prötein. 
 
Kostråd vid nedsatt aptit och ofrivillig viktnedgång:  

 Ät små energirika portioner väl fördelade över dagen, tre huvudmål och 
tre-fyra mellanmål 

 
 Var generös med fett och proteinrika livsmedel (t.ex. olika oljor, margarin, 

ägg, grädde, kvarg, keso, smör, ost, nötter) i maten och till matlagningen. 
Välj fetare mejeriprodukter med minst 3 % fetthalt.  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-9-1
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Energirika drycker: 
Mellän- eller ständärdmjö lk 
 

Nypön-, blä bä r- eller fruktsöppä 
 

Juice, säft, lä sk eller lä ttö l 
 

Chöklädmjö lk med vispgrä dde 
 

Drickyöghurt med 1 msk räpsöljä  
 

 

 

Energi- och proteinrika mellanmål: 
Digestivekex med smö r eller öst/dessertöst 
öch pä rönskivä eller märmeläd 
 

Fruktsälläd med grä dde, kvärg eller gläss 
 

Käkör öch bäkverk gä rnä med en klick 
grä dde eller kvärg  
 

Yöghurt (10 %) öch 2-3 kex 
 

Värm chökläd med vispgrä dde 
 

Grä ddgläss med chöklädsä s 
 

Risgrynsgrö t med sylt  
 

Ostkäkä med sylt öch grä dde eller  
bäcön öch lingön 

 Välj feta och proteinrika pålägg på smörgåsen som t.ex. gräddost, korv, le-
verpastej, lax, ägg, sillbitar, jordnötssmör, majonnäs med 80 % fett och 
olika majonnässallader.  
 

 Ät gärna dessert efter dina måltider t.ex. ostkaka, pannkaka, fruktsoppa, 
kräm eller puddingar och ta en klick grädde, kvarg eller glass i. Choklad, 
glass, ost och kex är andra förslag på efterrätter. 
 

 Välj gärna en energirik måltidsdryck som mjölk, juice, lättöl, läsk, cider el-
ler saft. Mjölk är både energi- och proteinrikt.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Var extra noga med din munhälsa när du äter och dricker ofta. 
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Riskbedömning för undernäring 
Genom att svara på nedanstående tre frågor får du en uppfattning om du är i 
riskzonen för undernäring. Om en eller fler av faktorer förekommer kan det fin-
nas risk för undernäring. Vid risk rekommenderas du ta kontakt med din 
vårdcentral för vidare utredning och åtgärd. 

 
A. Har du gått ner i vikt? 
              
            NEJ                                   JA = risk 
 
 
B. Har det blivit svårt att äta som vanligt?  
(svårigheter att äta kan vara: aptitlöshet, tugg- och sväljningsproblem eller mo-
toriska funktionsnedsättningar) 
             
           NEJ                     JA = risk 
 
 
C. Har du ett lågt BMI (Body Mass Index)? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Personer som är 18-69 år: BMI under 20 = risk 
Personer som är 70 år eller äldre: BMI under 22 = risk 
              
            NEJ                                   JA = risk 
 
 
OBS! Ett lågt BMI utan viktnedgång eller ätsvårigheter behöver dock inte utgöra 
en risk.  
 
 
 
 
 
 
 

  

Räkna ut BMI:  
Ta först din vikt i kilo. Multiplicera sedan din längd i meter 
med din längd i meter. Dividera vikten med det talet.  
Exempel: 70 kg / (1,70 m X 1,70 m) = BMI 24,2. 

  

  

 



14 

 

Munhälsa  
Smärta eller problem i munhålan kan göra det svårt att äta och kan innebära en 
ökad risk för undernäring. För att motverka detta är god munhälsa av stor bety-
delse. 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muntorrhet 
Brist pä  säliv kän ge svä righeter ätt tälä, tuggä öch svä ljä öch kän dä rmed utgö rä 
risk fö r undernä ring.  
 Andrä vänligä besvä r äv muntörrhet ä r munsvedä öch skävände pröteser. 
Orsäken till muntörrhet ä r öftäst biverkän äv lä kemedel. Antälet lä kemedel ä r 
den enskildä fäktör söm här stö rst betydelse fö r sä vä l upplevelse äv muntörrhet 
söm mä ngden pröduceräd säliv.  

Tänk på! Personer utan tänder och de som sondmatas har också behov av 
god munvård, då bakterier växer även utan att föda intas via munnen. 

Påverka din munhälsa 
Börstä tä ndernä nögä med fluörtändkrä m minst tvä  
gä nger öm dägen, kömpletterä tändbörstningen med 
mellänrumsbörstär eller tändstickör. 

 

Rä dgö r älltid med tändhygienist eller tändlä käre nä r det 
gä ller hjä lpmedel öch teknik. 

 

Besö k din tändhygienist öch tändlä käre regelbundet. 
 

Om du här törrä lä ppär smö rj med fuktgivände sälvä. 
 

Vid träsigä tä nder eller pröteser eller smä rtä i munhä län 
bö r du uppsö kä tändvä rden. 

 

Goda råd vid muntorrhet 
Fuktä munnen öftä med vätten eller vichyvätten. 
 

Fuktä gömmen, insidän äv kinder, tungä öch lä ppär. 
 

A terfuktä med fuktgel, fuktspräy eller öljä söm säliversä ttningsmedel 
innän mä ltid. 
 

Anvä nd sälivstimulerände sugtäbletter eller tuggummi söm innehä ller 
fluör. 
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Tugg- och sväljsvårigheter 
Tugg- öch svä ljsvä righeter källäs ä ven dysfägi öch kän fö rekömmä vid ölikä 
tillstä nd, till exempel ströke, neurölögiskä sjukdömär, demens öch tumö rer i 
huvud- öch hälsömrä det. Dysfägin kän dräbbä ölikä fäser äv svä ljningspröcessen 
sämt värä äv ölikä gräd öch medfö r öftä ätt mä ltidernä blir tidskrä vände. 
 
Om du fä r pröblem med ätt tuggä eller svä ljä kän en lögöped gö rä en bedö mning 
öch ge dig rä d öm en lä mplig könsistens pä  mäten utifrä n de svä ljsvä righeter du 
här.  
 En dietist kän ge rä d kring den könsistensänpässäde mäten öch hur du 
berikär den med energi öch nä ring fö r ätt mötverkä viktnedgä ng öch 
undernä ring. 
 
Din vä rdcenträl kän hjä lpä dig med ätt kömmä i köntäkt med lögöped öch dietist.  

 
 

5. Allt hänger ihop 
 
Olika professioner inom vård och omsorg arbetar dagligen med att förebygga 
undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen. Dessa områden har en stark 
koppling till varandra. Till exempel: en undernärd person har lättare att falla, att 
få en höftfraktur och löper större risk att utveckla ett trycksår.  
 

Matens betydelse 
Att man äter tillräckligt är en förutsättning för att hålla sig frisk eller att åter-
hämta sig från sjukdom, skador eller ingrepp. Det behövs för att få effekt av an-
nan behandling eller rehabilitering samt för att förebygga sår, skador, fall och 
undernäring.  
 

Förebyggande hälsoarbete 
Fö rebyggände hä lsöärbete pä gä r i nördö strä Skä nes kömmuner. Män änvä nder 
sig äv ett nätiönellt kvälitetsregister, Seniör älert.  
Det innebä r ätt persöner 65 ä r eller ä ldre söm här nä gön förm äv vä rd öch/eller 
ömsörg erbjuds genömgä ng äv eventuell risk fö r fäll, undernä ring, trycksä r, 
öhä lsä i munnen öch blä sdysfunktiön. Frä gä gä rnä din köntäktmän öm dettä öm 
du här insätser frä n kömmunen eller lä s mer pä  Internet: 
http://plus.lj.se/seniörälert 

 

 
 

http://plus.lj.se/senioralert
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6. Tips och recept på bra större och mindre mål:  
 
Matiga mackor 
Om du vä ljer smö rgä sär till lunch eller söm kvä llsmä l kän de med ett mätigt 
pä lä gg öch med hjä lp äv grö nsäker öch frukt bli en brä mä ltid.  
 Det ä r brä ätt värierä mellän ölikä sörters brö d öch tä nk gä rnä pä  ätt vä ljä 
brö d söm innehä ller minst 7 gräm köstfiber per 100 gräm öch knä ckebrö d med 
minst 15 gräm köstfiber per 100 gräm. 
  Köstfiber hjä lper till ätt mötverkä fö rstöppning öch hä llä mägen i trim. 
 
Förslag på pålägg kan vara: 
 röstbiff, kvärg smäksätt med peppärröt, sälläd öch pickles 

 skiväd kökt pötätis, sillbitär, sälläd, grä slö k öch ev. grä ddfil 

 rö kt eller gräväd läx 

 ä gg med: käviär, grä ddfil, dill eller grä slö k/mäkrill/sill ev. grä ddfil 

 tönfisk med kesö öch ävökädö 

 särdiner/mäkrill i tömätsä s bländät med kesö öch fä rsk gurkä i skivör 

 kyckling, rö d päprikä, gurkä, sälläd ev. cre me fräiche med curry 

 kö ttbullär, sälläd, päprikä öch inlägd gurkä 

 rö kt/kökt skinkä eller kässler, kesö, grä slö k eller purjölö k öch ä pple 

 stekt spä ttä, mäjönnä s eller remöulädsä s, sälläd, tömät, citrönklyftä 

 kätrinplömmönspä ckäd kärre , rö dkä l eller äpelsinklyftä/skivä öch krässe 

 
Om du går ner i vikt eller har nedsatt aptit kan förslagen nedan vara ett 
bättre alternativ som pålägg. Välj produkter med hög fetthalt och nu är det 
bättre med ett bröd med lägre fiberinnehåll som ger mindre mättnad. 
 
 läx, dill, skiväd pötätis, cre me fräiche 

 tönfisk bländät med mäjönnä s 

 käviär, mäjönnä s, fintä rnäd gurkä 

 leverpästej eller kö ttbullär med rö d-
betssälläd 

 röstbiff, skinkä eller hämburgerkö tt 
med peppärrötsgrä dde 

 dessertöst med päprikä, rä disör eller 
gurkä 

 kälvsyltä med rö dbetör eller rö dbets-

sälläd 

 ä gg med änsjövis eller sill öch grä ddfil, grä slö k 

 ä gg med rä kör öch mäjönnä s 
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Plockmat 
Plöckmät eller s.k. täpäs kän öcksä  värä ett trevligt älternätiv ätt hä söm 
mellänmä l under dägen eller nä göt litet exträ pä  kvä llen:  

 östtä rningär med fetäöst, mözzärellä 
öch/eller  
 kö ttbullär, körvbitär, källskuret 
öch/eller 
 öliver, söltörkäde tömäter eller grö nsäksstä-
vär, med dipp 
  

Cröstini, krutönger, sältä kex eller grissini kän 
fylläs/ä täs med t.ex. mäjönnä srö rör, täpenäde 
eller pestö. 

 
Smoothie 
Drink med smak av bär 
1 portion:  
• 1 dl mild naturell yoghurt, 3 % fett 
• ¼ dl vispgrädde 
• 2 tsk räpsöljä med mild smäk 
• 2 msk näturell kvärg, med minst 9 % fett 
• ½ dl frystä eller färskä bär 
Mixa alla ingredienserna helt släta. Smaksätt vid 
behov med lite socker. 
 

Drinken innehåller 280 kcal, 8 g protein och 9 g 
kolhydrater per portion = ca 1 ¾ dl. 
 
Proteinrik kaka 
Kardemumma mums 
4 pörtiöner: 
500 gräm kesö 
0,5 dl vetemjö l 
3 dl ständärdmjö lk 
3 ä gg 
0,5 dl söcker 
1 tsk kärdemummä 
 
Mösä sö nder kesön lä tt med en gäffel. Rö r ut mjö let med lite äv mjö lken. Tillsä tt 
resten äv mjö lken, ä ggen öch söckret. Kryddä med kärdemummä. Bländä vä l. 
Hä ll smeten i en lä tt smörd fröm eller flerä smä . Grä ddä i 225° i 20-25 minuter.  
 Serverä med sylt eller fä rskä bä r öch en klick vispgrä dde till. 
 

Kakan innehåller ca 24,5 gram protein per bit. Att jämföra med en kaka utan Keso 
som innehåller 8,2 gram per bit. 
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7. Andra åtgärder - vad kan jag göra själv för att:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undvika fall? 
 
Anvä nd ”hälksöckär”. 

 
Anvä nd hälkskydd i bädrum 
öch pä  träppstegen. 
 
Tä bört lö sä släddär öch mättör. 
 
Se ö ver belysning, hä gä rnä en 
nättlämpä. 
 

Undvika trycksår? 
 
A ndrä lä ge öftä öm du 
sitter i stöl, rullstöl eller 
ä r sä ngbunden. 
 
Hä ll huden mjuk öch 
smidig med hjä lp äv 
mjukgö rände krä m.  

 
Minskä risk fö r fukt vid 
t.ex. inköntinens eller 
svettning. 

 
Se ö ver ditt sitt- öch 
sä ng-underläg. 

Öka din fysiska aktivitet? 
Några förslag: 
 
Prömenäder.  
 
Res dig frä n stölen utän ätt tä 
hjä lp äv ärmärnä. 
 
Stä , helst utän stö d, öch pendlä 
benet främä t öch bäkä t. 
 
Stä , helst utän stö d, öch lyft 
benet utä t. 
 
Gä  i träppör. 
 
’Trämpä’ med fö tternä främfö r 
tv:n.  
 
Strä ck dig sä  lä ngt du kän med 
hä ndernä övänfö r huvudet. 
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8. Källor:  
 

 Geriätrisk nutritiön, 2016, Gerd Fäxe n Irving, Britä Kärlströ m & Elisäbet 
Röthenberg 
 

 ”Kryddät fö r ä ldre”, 2008, Anderssön, Arvidssön & Strö m 
 

 Livsmedelsverket, www.slv.se  
 

 Munhä lsä - A tgä rder fö r ätt fö rebyggä öhä lsä i munnen, 2014, SKL 
 

 Nördiskä Nä ringsrekömmendätiöner, 2012 
 

 Nä ringslä rä fö r hö gskölän, 2006, Lillemör Abrähämssön  
 

 Strä lsä kerhetsmyndigheten, www.strälsäkerhetsmyndigheten.se 
 

 Vä rdguiden 1177, www.1177.se 
 

 Vä rdhändböken, www.värdhändböken.se 
 

 
Bilder: 
 Bilder söm inte här ängiven kä llä ä r hä mtäde frä n Pixäbäy eller 

Pexels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slv.se/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
http://www.1177.se/
http://www.vardhandboken.se/
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Tips för en hälsosam vardag 
Brä mätvänör ä r en fö rutsä ttning fö r en göd fysisk förm öch kän 
fö rebyggä undernä ring, fäll öch trycksä r. 
 
• A t ällsidigt öch värierät, jä mnt fö rdelät  
ö ver dägen  
  
• Tällriksmödellen ä r en brä hjä lp fö r ätt  
fä  rä tt pröpörtiöner pä  mäten  
 
• A t gä rnä nä göt pröteinrikt vid värje  
mä ltid, dä  det bidrär till ätt muskel- 
mässän beväräs  

 
• A t gä rnä grö nsäker, rötfrukter, frukt öch bä r eftersöm det ger 
dig köstfiber, vitäminer öch mineräler. Lä t grö nsäker finnäs med 
vid värje huvudmä ltid. Lägöm mä ngd frukt ä r 2–3 frukter per 
däg 
 
• A t gä rnä nä göt innän du gä r öch lä gger dig, det ger en bä ttre 
nättsö mn  
 
• Drick tillrä ckligt (cä 1,5 l), ä ven öm du inte ä r tö rstig. Fö r lite 
vä tskä kän gö rä dig glö msk, yr, östädig öch trö tt. 

 

 

Vid frågor kontakta: 
 

 

 

 
 

 

 

Denna broschyr är gjord i ett samarbete mellan kommundietisterna i 
Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun, 

Nordöstra Skåne 2017. 
Dietisterna medverkar i NÄVER.  

Bild: slv.se Tallriksmodellen 


