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Nutrition vid covid-19 

Förändringar sedan föregående version 
Mindre justeringar. Denna rutin är ett komplement till rutin Undernäring – 

riskbedömning, åtgärd och dokumentation. 

Bakgrund, syfte och mål 
Patienter som vårdas för Covid-19 infektion har stor risk att utveckla undernäring. 

Sjukdomen ger en rad symptom som påverkar aptit och förmåga att äta och 

dricka. Ätproblem som kan uppkomma är illamående, diarré, kräkningar och lukt- 

och smakförändringar. Extrem trötthet och andningsproblem påverkar både 

energibehovet och förmågan att äta. Dessa ätproblem gör att det kan vara svårt att 

få i sig tillräckligt med energi och näring. Förlust av muskelmassa och 

funktionsförmåga kan bromsas upp om intaget av protein kan öka och i 

kombination med ett tillräckligt energiintag. 

Denna rutin syftar till att komplettera redan befintlig rutin gällande undernäring, 

se ovan, och beskriva nutritionsomhändertagandet av patienter med misstänkt 

eller konstaterad Covid-19-smitta. 

Målet är att tidigt vidta insatser för att förebygga och behandla undernäring, för att 

bevara patientens funktion och förbättra lång- och kortsiktig prognos samt att ha 

en god utgångspunkt för rehabilitering efter sjukdom. 

Ansvar 
Dietist hjälper till vid identifierad risk för eller konstaterad undernäring, vid behov 

av nutritionsstöd och/eller hjälp med att beräkna och bedöma patientens behov 

och intag. Dietist stöttar teamet konsultativt eller genom direkt kontakt med 

patient. Sjuksköterskan ansvarar för att kontakta dietist som finns tillgänglig 

vardagar. Muntlig vårdbegäran räcker. Sjuksköterskan, tillsammans med 

undersköterskan ansvarar för nutritionsbehandlingens genomförande och 

uppföljning. För mer information om ansvarsfördelning mellan olika professioner, 

se Vårdhandboken, avsnitt Nutrition.  

För de patienter där dietist varit inkopplad och behov av uppföljning av 

nutritionsbehandling kvarstår vid utskrivning ansvarar dietist för detta samt 

överrapporterar vid behov till dietist i Närhälsan. Om dietist inte varit inkopplad 

men patienten har behov av fortsatt nutritionsbehandling efter utskrivning ska 

remiss skickas till läkare på patientens vårdcentral som remitterar till dietist i 

Närhälsan. 
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Avgränsningar 

Rutinen gäller personer från 18 år som vårdas på vårdavdelning för Covid-19, 

SkaS.  

Rutinen gäller inte patienter som vårdas på IVA eller för patienter i livets 

slutskede.  

Rutinen gäller inte servering av måltider och de rutiner som då gäller för att 

förhindra smittspridning. 

Arbetsbeskrivning 
Riskbedöm för undernäring utifrån frågeställningarna: 

 Är patientens matintag otillräckligt?  

 Har patienten ofrivilligt gått ner i vikt? 

Om ”ja” på en av frågorna har patienten risk för undernäring och basala 

nutritionsåtgärder ska vidtas enligt nedan. Även överviktiga patienter ska 

riskbedömas.  

Om möjligt väg patienten vid inskrivning och därefter 2 gånger per vecka. 

Viktminskning kan indikera för lågt intag av energi. Gör ny riskbedömning vid 

behov. 

Basala nutritionsåtgärder 

 Energi- och proteintät kost (E-kost) som förstahandsval. 

 Erbjud konsistensanpassad kost t ex lättuggad kost, timbalkost eller flytande 

kost vid sväljsvårigheter, andningssvårigheter eller uttalad trötthet. 

 Servera energigivande dryck så som mjölk, saft, juice, frukt- och bärsoppor, 

chokladdryck. 

 Erbjud energirika mellanmål så ofta som möjligt, t.ex. fil, yoghurt, smörgås, 

nyponsoppa eller kräm med grädde, pannkakor, chokladpudding, glass, 

smörgåsrån med extra pålägg, välling, smoothies 

 Förkorta nattfastan och servera mellanmål tidig morgon, sen kväll och/eller 

även på natten. 

 Erbjud kosttillägg, t ex näringsdryck som mellanmål, Nutrical i dryck och 

Calogen till huvudmålen. Val av näringsdryck:  

o Förstahandsval: energi- och proteinrik, t ex Fortimel compact protein, 

Fresubin protein energy, Fresubin 2 kcal eller Resource 2.0.  

o Andrahandsval: Fresubin jucy.  

o Vid diabetes: Diben drink eller Fresubin protein energy 

Starta mat- och vätskeregistrering om patienten har svårt att försörja sig per os 

och mat- och/eller vätskeintag med ögonmått bedöms vara för litet. Kostregistrera 

i 2-3 dagar. Om patienten äter upp serverad mängd mat och mellanmål eller fått i 

sig 100 % av beräknat behov under två dagar kan registreringen avslutas. Starta 

ny registrering om patientens matintag försämras.  

För uträkning av energibehov se; Energibehovsberäkning vuxna (vgregion.se) 

Justera för övervikt enligt instruktion i dokumentet. För hjälp med beräkning 

kontakta dietist. 

 Energibehov: 25–30 kcal/kg kroppsvikt, eventuellt högre 

 Vätskebehov: 30 ml/kg kroppsvikt (om ej annan läkarordination) 
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Vid otillräckligt energiintag trots basala nutritionsåtgärder 

 Enteral nutrition bör väljas i första hand när patientens behov av energi 

och protein inte kan uppnås med hjälp av mat, dryck och kosttillägg. 

Kontakta dietist för hjälp med mängd och sort. För startschema se lokal rutin 

Sondnäring startschema, lokalt förtydligande. 

 Parenteral nutrition bör sättas in om enteral nutrition inte fungerar eller är 

otillräcklig. Patienter som är undernärda, kraftigt avmagrade eller som ätit 

dåligt under minst 2 veckor, kräver en försiktig uppstart för att inte utveckla 

metabol överbelastning (refeeding syndrom), vilket är ett livshotande 

tillstånd. Se Vårdhandboken-nutrition-parenteral.  

Vid utskrivning 

En del patienter kan inför hemgång ha behov av att få råd om mat med extra 

energi och näring för att ge god utgångspunkt för rehabilitering efter sjukdom. 

Vid behov av rådgivande samtal kontakta dietist. 
Patienter som inte kunnat tillgodose sitt energi- och proteinbehov utan 

näringsdryck under vårdtiden rekommenderas att fortsätta använda näringsdryck 

efter utskrivningen. Kontakta dietist för förskrivning i god tid före utskrivning. 

Avdelningen skickar med för de första fem dagarnas behov. 

Relaterad information 
- Nutrition - Skaraborgs Sjukhus (vgregion.se) 

- Enteral nutrition - Skaraborgs Sjukhus (vgregion.se) 

- Undernäring - riskbedömning, åtgärd och dokumentation  

Arbetsgrupp 
Kristina Kläppevik, leg dietist, S1 

Rebecka Metz, leg dietist, S1 

Ulla Knoblock Carlsson, leg dietist, S1 

Monica Skoglund, leg dietist, S1 och Uppdragsledare Undernäring SkaS 
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