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Vad är en kalori 

  

 



 

 

Var får vi kalorierna i från 

Maten innehållande Energigivare 

-- 1g Kolhydrat (ca 4Kcal) 

-- 1g  Fett (ca 8-9Kcal) 

-- 1g Protein (ca 4 Kcal) 

 



 

 

Vad motsvarar 300 Kcal i Livsmedel 

- 13 st medelstora morötter 

- 5 st medelstora äpplen 

- Mindre än 3 msk Rapsolja 

- Ca 2 smörgåsar m leverpastej  

- 2dl Filmjölk och 1 smörgås m leverpastej 

- 1 st. Fortimel Energy 

 

 

 

 



 

 

Hur påverkar kalorier oss 

- 7000 Kcal ca 1 kg kroppsvikt 

- Inkomst, utgift och viktstabil 

- Är inkomsten minus/plus 300 kcal dagligen går man i 

teorin ner/upp ca 250 g veckan, 1,2 kg mån, 14,4 kg 

om året. 



 

 

Påverkan på aptit och ätande vid hjärtsvikt 

•Andnöd och trötthet 

• Illamående och matleda 

•Försämrat smak- och luktsinne 

•Depressionstillstånd 

•Medicinska behandlingen 

 

 



 

 



 

 

 Visioner! 

Tommy Cederholm (docent och överläkare 
geriatriska kliniken Huddinge sjukhus) 

”man kan sällan bota en sjukdom  

genom att ge god nutrition,  

men man kan aldrig bli frisk från en sjukdom  

om man inte samtidigt  

med medicinsk behandling ger god nutrition” 

 



 

 

Undernäring 

•PEM - protein och- energi malnutrition 

•Sarkopeni, förändring av kroppsmassan 

•Malabsorption,  t ex hjärtsvikt med ödem i tarmslemhinnan 

•Kwashiorkor, obalanserad kost, ödembildning 

•Marasm, Inget ödem, lågt intag protein/kalorier  

 

 

 



 

 

Tecken 

•PEM 

- Vikt nedgång/Dålig viktökning 

- beteendeförändringar  

  

•Brist på mikronäringsämnen 

-  Ex Järn: Trötthet, anemi, minskad kognitiv funktion, huvudvärk, tungsveda 

(glossit) , nagelförändringar 

 

 



 

 

Utredning 

•Anamnes 

- Aktuell vikt, BMI 

- Matintaget sista 3 mån 

- Viktnedgång sista 3 mån 

 

 



 

 

Åtgärder  

•Genomgång måltidsordning (uteblivna måltider)  

•Mindre portioner och berika maten 

•Rätt konsistens – det är det som hamnar i magen som spelar roll 

• Förrätt el efterrätt 

•Vädra lokalen – äta på annan plats än köket 

•Måltidsupplevelsen 



 

 

Kompletta Kosttillägg 

300-400Kcal och 12-20 g protein 

•Man kan leva på dem  

•Kräm/puddingar 

 



 

 

Små kompletta kosttillägg  

(300 Kcal, 12-18 g protein) 

• Lågt vätske innehåll  

• Finns med extra proteiner 

 



 

 

Specifika Kosttillägg 

•Anpassade för avvikande tillstånd 



 

 

Klara Kosttillägg  

(300Kcal och 8 g protein) 

• Tillägg till den befintliga 

kosten 

•Bra till törstsläckare 

• Ibland bättre följsamhet 



 

 



 

 

Remiss till dietist 

Aktuell vikt, kroppslängd och BMI 

Viktnedgång 

Diagnos 

Provat ätstödjande åtgärder 

 


