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Sammanfattning 
 

Syfte: Undersöka hur nedsatt aptit hos äldre kan förebyggas och motverkas, utifrån de 

faktorer som orsakar nedsatt aptit hos äldre. 

Metod: Litteraturstudie samt mindre granskning av Hudiksvalls kommuns verksamhet 

avseende kost för äldre. Intervju med nutritionsansvarig dietist i Hudiksvalls kommun. 

Resultat: Fysiologiska förändringar i kombination med patologiska orsaker medför 

nedsatt aptit. Anpassningar efter den äldre människans förutsättningar krävs för att 

stimulera aptiten och minska risken för viktnedgång. 

Slutsats: Social samvaro, måltidsmiljö och tätt erbjudna mål mat och mellanmål är 

viktiga komponenter för en ökad aptit. Oral hälsa, välsmakande mat och ett positivt 

bemötande av personal på äldreboenden bidrar till en ökad aptit. 

 

Abstrakt 
 

Aims: Investigate how a loss of appetite in the elderly population can be prevented and 

counteracted, based on factors that cause reduced appetite in elderly. 

Methods: Literature study and a minor review of Hudiksvall municipality’s activities 

regarding diet for the elderly. Interviuw with the nutrionist in charge in Hudiksvall 

muncipality. 

Results: Physiological changes in combination with patological causes, cause a 

decrease in appetite. Adaptions according to the elderly person’s prerequisities are 

required to stimulate appetite and reduce the risk of weight loss. 

Conclusion: Socialized togetherness, meal environment and frequent offered meals and 

in between meals are important componants for an increased appetite. Oral health, tasty 

food and a positive response from staff in retirement homes contribute to an increased 

appetite. 

 

 

Nyckelord 
Nedsatt aptit, åldersanorexia, aptitlöshet. 
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1 Inledning 
 

Studiens syfte har främst varit att undersöka vilka faktorer som stimulerar aptit och 

vilka åtgärder som kan användas vid nedsatt aptit. Det är en litteraturstudie med en 

mindre granskning av Hudiksvalls kommuns verksamhet. I mindre omfattning har 

orsakerna till nedsatt aptit belysts. Litteraturstudier har varit den huvudsakliga källan till 

underlag för studien och de vetenskapliga artiklar som ligger till bakgrund för arbetet är 

publicerade under de senaste fem åren. Studien har kompletterats med en mindre 

genomgång av verksamheten inom äldreomsorgen på kommunala boenden i 

Hudiksvalls kommun. 

 

Projektplan upprättades tidigt i processen och har därefter följts i stor utsträckning. 

Undantag från projektplanen gäller inhämtning av information, vilket gjorts löpande 

under arbetets gång och inte -vilket angavs i projektplanen- enkom i arbetets inledning. 

 

Nedsatt aptit och minskat födointag är idag ett betydande problem inom äldreomsorgen 

och bland den åldrande befolkningen. Uppskattningsvis 20% av den äldre populationen 

är drabbad av nedsatt aptit med ofta följande otillräckligt födointag (1). Studien berör 

normal fysiologi avseende aptit och belyser vanliga orsaker till minskad aptit hos äldre, 

för att därefter redogöra för åtgärder som kan användas för att stimulera aptit hos äldre. 

 

1.1 Definitioner och begreppsförklaring 

 
1.1.1 Aptit 

 

Aptit definieras som en önskan att uppfylla kroppens behov av näring och kan delas in i 

hunger och mättnad. Hunger är känslan som främjar ätande, mättnad är känslan av 

fyllnad under måltiden som hämmar ätandet. Fördröjd mättnad är den känsla som varar 

mellan måltider (2). Aptit kan även beskrivas som en längtan efter föda och stimuleras 

av lukt, smak, syn och tankar på mat. Salivering följer den sensoriska stimuleringen 

samt ett ökat blodflöde till magsäckens väggar. Psykologiskt har minnet betydelse för 

vår aptit (3). Aptit delas ibland in i två aspekter; A – hela ledet från val av mat till vilka 

smaker som individen föredrar till motivationen att äta. B – kvalitativa aspekter som 

sensorisk upplevelse, miljöstimulering, energibrist eller ätande pga. fysiologiska stimuli 

(4). 

 
1.1.2 Hunger 

 

Hunger är en känsla som uppstår när kroppen inte fått mat och karakteriseras av en 

känsla av smärta i magregionen och i de nedre delarna av bröstkorgen. Smärtkänslan 

följs ofta av en svaghetskänsla och en stark känsla av att vilja äta. Hungersmärtor beror 

på smärtsamma sammandragningar av magmuskulaturen, vilka påbörjas när magsäcken 

är tom på innehåll. Hungerkänslor är även kopplade till sänkt blodsocker, vilket 

registreras av hypotalamus (5). 

 

Hunger skiljer sig från aptit genom att hunger är en fysisk drivkraft att äta, medan aptit 

är en psykologisk drivkraft. Fysiologiska interaktioner mellan hormon och 

hormonliknande ämnen orsakar hunger. Aptit beror på vanor, kultur, smak etc. (5). 
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1.1.3 Mättnad 

 

Mättnad eller omedelbar mättnad är känslan som följer när magsäcken fylls med föda. 

Behovet av föda och vätska är uppfyllt. Personen känner inte längre ett behov av att äta 

mer mat utan upplever en känsla av tillfredsställelse (6). 

 
1.1.4 Mättnadskänsla 

 

En förlängd känsla av tillfredsställelse till följd av födointag. Känslan kvarstår mellan 

måltider (fram till dess att magsäcken tömts på innehåll) och hämmar födointag mellan 

måltider. Mättnadskänslan är beroende av blodglukoskoncentrationen i blodet, av 

hormonsekretionen efter en måltid samt av vagusnervsignaler efter en måltid (7). 

 
1.1.5 Sug 

 

Sug är en längtan efter en substans, ex att konsumera mat samt en längtan efter en 

euforisk känsla till följd av en substans, men även en längtan efter att slippa 

abstinensbesvär. Sug är psykologiskt betingat och kan beskrivas som en okontrollerad 

känsla efter något, ex mat (8). 

 
1.1.6 Undernäring 

 

Malnutrition eller undernäring definieras som bristande tillgång på energi och näring i 

kroppens vävnader. Undernäring kan innebära för liten total mängd föda (energi) och 

eller otillräcklig tillgång på essentiella näringsämnen (9). För liten mängd energi kan 

bero på otillräcklig absorption i mag-tarmkanalen eller inte optimalt fungerande 

nedbrytning av näringsämnen i tarmen (10). I engelskan skiljer man på malnutrition och 

undernäring. Malnutrition syftar på att kroppen inte får i sig tillräckliga mängder 

näringsämnen i form av vitaminer, mineraler etc. Undernäring syftar på otillräcklig 

mängd föda och energi (11). 

 
1.1.7 Anorexia 

 

Ordet anorexia kommer från grekiskan och betyder ”ej aptit” och definieras som 

avsaknad av aptit eller minskning av aptit. Tillståndet är psykologiskt och innebär en 

aversion mot föda och kan ha kopplingar till minne och associationer av mat och 

hunger. Förlust av aptit är vanligt i samband med sjukdom och benämns även det ibland 

anorexia (12). 

 
1.1.8 Åldersanorexia 

 

Åldersanorexia definieras som minskad eller nedsatt aptit och tillhörande minskat 

födointag sent i livet (13, 14). Begreppet myntades 1988 av John Morley (2), till följd 

av behovet att uttrycka ett vanligt tillstånd hos äldre, som inte var direkt underställt 

sjukdom (14). Nedsatt aptit kan vara en följd av olika sjukdomar, men begreppet 

åldersanorexia syftar på nedsatt aptit som beror på hög ålder i sig och de nedsatta 

fysiologiska förändringar som följer med stigande ålder (14). 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

Nedsatt aptit hos äldre och efterföljande viktnedgång är ett betydande problem inom 

äldreomsorgen och bland den äldre befolkningen (14). Mellan 15-30% av alla äldre 

uppskattas vara drabbade av nedsatt aptit. Kvinnor är i större utsträckning än män 

drabbade och förekomsten är större på vårdinrättningar än bland äldre som bor hemma 

(2). 

 

Aptiten minskar, av flera skäl, naturligt med stigande ålder. Konsekvensen blir att 

individen äter en mindre mängd mat och riskerar att drabbas av näringsbrist (2). 

Förekomsten av nedsatt aptit är högre hos äldre som är sjuka eller har olika former av 

funktionsnedsättningar. Störst förekomst av nedsatt aptit har multisjuka (13). Minskat 

födointag och brist på näringsämnen medför att individen blir svagare och mer sårbar 

för yttre stressorer (14). Äldre har generellt sätt även svårt att åter lägga på sig vikt, efter 

en viktnedgång (2). 

 

2.1 Hur regleras aptiten? 

 

Aptitreglering innebär reglering av energiintag i förhållande till energiförbrukning och 

regleras via flera system i kroppen, i hjärnan, mag- och tarmkanalen, endokrina 

systemet och via sensoriska nervceller. Regleringen är såväl kort- som långsiktig. 

Kortsiktig reglering sker i magsäcken genom sensorisk stimulering av magsäckens 

väggar som tänjs ut vid födointag, samt om maginnehållet innehåller fett och eller 

protein. På lång sikt regleras födointaget av kroppens energireserver i form av 

fettvävnad, genom endokrin signalering (2). 

 
2.1.1 Fysiologisk aptitreglering 

 

Hormon sekreteras före, under och efter en måltid och kontrollerar människans 

ätbeteende; vad vi äter, hur mycket vi äter och med vilka intervall vi äter. På längre sikt 

påverkas aptiten av individens kroppskonstitution genom homeostatiska mekanismer, 

men kan köras över av njutning och sug (2). 

 

Flertalet hormon är involverade i aptitregleringen. Ghrelin är ett av de främsta 

aptitreglerande hormonen och benämns ibland måltidsinitierande. Ghrelin har med 

andra ord en aptitfrämjande eller orexigen verkan och bildas av P/D1-celler i 

fundusdelen av magsäcken. Hormonet kan även bildas i andra delar av kroppen bl.a. i 

tunntarmen, pankreas och hypotalamus. Ghrelinsyntesen och sekretionen ökar vid fasta 

och vid negativ energibalans (4). 

 

Ghrelinnivåerna minskar snabbt efter en måltid (inom 15-20minuter) (4). Långsiktig 

reglering av mängden ghrelin sker även och är avhängig enerigibalansen i kroppen. Vid 

viktuppgång och ökade fettdepåer minskar ghrelinsyntesen och vid viktnedgång ökar 

ghrelinsyntesen (15). Ghrelin förefaller ha en ätinitierande funktion (16). 

 

Mängden ghrelin som frisätts beror på det totala kaloriintaget samt sammansättningen 

av makronäringsämnen i måltiden. Ghrelinmängden hämmas mest effektivt av protein 

och kolhydrater. Studier tyder på att ghrelinsekretionen även påverkas av vana, dvs ökar 

när kroppen är van vid att måltider intas. Förutsätter att individen äter regelbundet och 

ungefär samma typ av kost och portionsstorlek (16). 
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Ghrelin sekreneras ut i blodsystemet och stimulerar en kaskad av händelseförlopp i 

kroppen och verkar både genom att förbereda kroppen för kommande måltid samt 

genom att reglera energiintaget (17). Ghrelin har flera fysiologiska effekter eftersom 

ghrelin påverkar ett flertal olika organ (4). Hormonet passerar blodhjärnbarriären och 

når ghrelinreceptorer, GHSR-1a (Growth Hormone Secretagogue Receptor), vilka 

främst finns i hypotalamus bågformiga kärna och i NTS i hypotalamus (17). Följden blir 

frisättning av tillväxthormon (GH) (4), vilket bidrar till regleringen av kroppsvikten 

(17), men även frisättning av insulin och kortisol (4). Ghrelin som frisätts från 

magsäcken påverkar även vagusnerven (16). 

 

Ghrelin påverkar även minnet och bidrar till att individen kommer ihåg var föda går att 

finna. Påverkan på minnet är en del av ghrelins icke homeostatiska verkan. En annan 

icke homeostatisk effekt av ghrelin är driften att äta även om det inte finns ett 

metaboliskt behov av föda. Med stigande ålder sjunker ghrelinnivåerna (17). 

 

Leptin är i motsats till ghrelin ett äthämmande hormon med minskade hungerskänslor 

som resultat (13). Hormonet bildas främst i vit fettväv (15), men bildas även i 

skelettmuskler och i magsäcken (16). Leptinreceptorer finns spridda i hela hjärnan, med 

särskilt stor koncentration i hypotalamus och andra delar av hjärnan som identifieras 

som viktiga för upprätthållande av energibalansen. Leptin verkar genom att signalera 

hur stora energiförråden är och hämma matintaget (15). 

 

Flera peptider frisläpps från hypotalamus när leptin reagerar med leptinreceptorer på 

hypofysstjälkens kärna. Proopiomelanokortin (POMC) är en peptid som bildas i 

hypofysen och ombildas till den anorexigena peptiden alfa-MSH, vilken kraftigt 

hämmar födointaget. Vid brist på föda minskar mängden POMC, vilket i sin tur minskar 

mängden alfa-MSH. Leptin aktiverar POMC (15). 

 

Leptin verkar även genom att interagera med neuron som uttrycker orexigena peptider 

som neuropeptid Y (NPY) och endogena melanokortinantagonister; agouti-relaterad 

peptid (AgRP). Leptin medför minskad frisättning av NPY och AgRP. Både NPY och 

AgRP har ätstimulerande effekt och uttrycket uppregleras vid fasta. Sjukliga 

förändringar av NPY och AgRP hos vuxna leder till snabb svält. Kronisk behandling 

med NPY orsakar fetma. Lokal leptinadministration har visat sig nedreglera 

leptinreceptorerna, vilket försvagar leptinets födointagshämmande verkan (15). 

 

Leptinkoncentrationer hos män korrelerar med testosteronnivåer. Mängden testosteron 

minskar hos äldre män, och likaså minskar mängden leptin hos äldre män. Leptin verkar 

således ha en betydelse på åldersanorexia hos män, men inte hos kvinnor. En annan 

möjlighet är att leptinnivåerna ökar pga. en fysiologisk ökad andel fettväv hos äldre 

(13). 

 

Cholecystokinin eller CCK bildas i I-celler i proximala duodenum och sekreneras till 

blodbanan efter födointag (2). CCK-1 receptorer finns på gallblåsan, pankreas, 

magsäckens glatta muskulatur (16) och i dorsomediala hypotalamus (2). Mängden CCK 

ökar under 10-30 minuter efter att en måltid intagits och minskar succesivt under 3-5 

timmar efter en måltid (4). Frisättningen av CCK stimuleras av fett och protein i 

tunntarmen (2). 

 

CCK kallas ibland för ett mättnadshormon (2), eftersom CCK har en aptithämmande 

effekt, genom stimulering av hjärnstammen. CCK är den främsta regleraren av 
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gallblåsekontraktion och stimulerar tömning av galla till duodenum. Hormonet är även 

viktigt för reglering av pankreatisk sekretion och magsäckens tömningshastighet (16). 

Med andra ord ökar sekretionen av enzym från pankreas (13). Magsäcken töms 

långsammare till följd av CCK-sekretion, vilket har betydelse för mättnad och födointag 

(2). Nedsatt tömningshastighet av kymus från magsäcken får effekten att absorptionen 

av näringsämnen ökar i tunntarmen (13). CCK minskar även sekretionen av saltsyra till 

magsäcken (2). 

 

Sammanfattningsvis har CCK effekten att födointaget under en måltid hämmas, men 

dygnets totala födointag påverkas inte nämnvärt (15). Ökade cirkulerande mängder 

CCK medför minskat födointag i stort (18). CCK tros även ha en långsiktig reglering av 

kroppsvikten (16) samt ha en större effekt hos äldre individer, pga. en ökad mängd 

cirkulerande fett (2). 

 
2.1.2 Sensoriska stimuli och kognitiv upplevelse 

 

Människans aptit påverkas även av våra sinnen och kognition. Åsynen av god mat kan 

få människan att vilja äta, även om hunger inte föreligger. Viljan att äta beror på tidigare 

minnen av om maten i fråga smakat gott, men kan även bero på kroppens vetskap och 

minne om maten är näringsrik och mättande (19). Även doft eller lukt av mat och 

smakprov av mat stimulerar aptiten och kan få människan att vilja äta utan att individen 

känner hunger (2). Synintryck av mat och av andra som äter bidrar även det till 

stimulerad aptit (20). 

 

Doftämnen kommer med hjälp av andningen in i näsan där doftmolekyler löses i 

nässlemhinnan, för vidare stimulering av luktreceptorer ovanpå näshålans tak. 

Nervimpulser går via kranialnerv 1 till hjärnans luktcentra (21). I hjärnan paras 

specifika dofter ihop med minnen, emotioner och belöningar i och omkring amygdala 

och hippocampus (22). Problem med luktsinnet kan uppstå på flera ställen, från 

receptorerna i näsan till luktcentra i hjärnan. Luktreceptorerna föryngras under hela 

livet, men luktsinnet, likväl som smaksinnet, försämras naturligt med åldern (21). Efter 

60 års ålder är luktsinnet märkbart nedsatt och efter 80 års ålder är luktsinnet vanligen 

kraftigt försämrat (22). I likhet med luktsinnet löses smakämnen upp i saliven i munnen 

innan de kommer i kontakt med smaklökarna, vilka skickar nervimpulser till hjärnan. 

Flera nerver samverkar med att föra smaksignaler till hjärnan vilket kan vara en 

förklaring till att smaksinnet inte försämras i lika hög grad som luktsinnet. Nya 

smaklökar bildas var tionde dag under hela livet (21). 

 

Kvinnor har generellt bättre smak- och luktsinne än män (21) och ett bra luktsinne kan 

väga upp för ett nedsatt smaksinne (22). Syn, hörsel och hur maten känns mot tunga och 

gom är också viktigt för hur vi upplever mat. Vår helhetsupplevelse påverkas av matens 

temperatur, struktur, tuggmotstånd och det ljud eller brist på ljud som uppstår när vi äter 

mat. Äter vi något som vi förväntar oss ska vara krispigt, bör det höras på ljudet när vi 

tuggar för att upplevelsen ska bli komplett. Starka färger gör att maten upplevs smaka 

och lukta mer intensivt. Orange och gul färg anses stimulera vår aptit. Rött, brunt och 

grönt är i föda naturligt förekommande färger och mat i de färgerna upplevs därför som 

naturlig. Blått är förknippat med sötma och människor undviker ofta mat som är 

blåfärgad eftersom blått inte är en vanligt förekommande färg på föda i naturen (22). 

 

Allteftersom hungern ökar mellan två måltider får sensoriska stimuli allt större påverkan 

på kroppen. När hungern är som störst får sensoriska intryck av mat (syn, lukt, smak) 

maximal effekt. Hunger medför att människan får en ökad uppmärksamhet gentemot 
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föda och lättare hittar föda. Efter att en måltid intagits sjunker intresset och 

uppmärksamheten för mat snabbt (20). 

 

Under måltider där det finns ett stort urval av aptitliga rätter, eller olika saker att äta, 

äter människan gärna mer, trots att individen egentligen uppnått fysiologisk mättnad. 

Orsaken är att personen fortfarande ser och känner lukten av mat som attraherar 

sinnena, men som personen ännu inte ätit av. Aptiten varar således längre än hungern. 

Aptiten för det som har ätits minskar, men aptiten för det som inte förtärts består, även 

om aptiten inte längre är lika stor som innan måltiden påbörjades. Förklaringen tros vara 

att det är viktigt för människan som allätare, att få i sig en varierad kost och därigenom 

äta flera olika sorters föda, som källa till essentiella näringsämnen (20). 

 

Aptiten för sötsaker kvarstår även den, efter en måltid och kan vara nästan lika stor som 

före en måltid om individen ätit en normalstor måltid. Efter att en måltid intagits sjunker 

intresset för mat. Men det finns fortfarande ett intresse, en aptit för sötsaker. Lägst är 

intresset för den typ av mat som har intagits, störst är intresset för sötsaker efter en 

normalstor måltid. Orsaken tros även i detta fall vara att det är viktigt för människan att 

äta varierat och att det dessutom kan vara förenat med fara att enbart äta någon enstaka 

typ av föda (20). 

 

Åsynen av god mat får människan att vilja äta, men sensoriska intryck av mat väcker 

även minnen som är förknippade med olika sorters föda. Omedvetet blir individen varse 

om han eller hon tycker om maten i fråga, baserat på tidigare erfarenheter; smakade det 

gott? Var det mättande? Hur maten är förpackad och presenterad påverkar individens 

uppfattning om maten, men även hur människor i närheten reagerar på maten i fråga. 

Visar bordssällskapet intresse och tycke för maten ökar det sannolikheten att jag ska 

tycka om maten. Av stor vikt är även förutfattade meningar och om maten är främmande 

eller tillhör den för individen normala födan (19). Smaker och lukter är även kopplade 

till minnen om upplevelser, händelser, emotioner och personer. En viss lukt eller smak 

kan få en individ att minnas en specifik händelse och födan som ger upphov till doften 

förknippas med något positivt eller negativt (22). 

 

Från tidig ålder lär sig människan vilken typ av föda hon gillar och hur hon kan hitta 

den födan igen. Vid sensorisk stimulering av mat väcks människans generella intresse 

för mat och specifika intresse för maträtten eller födan i fråga. En reklambild på något 

som en individ tycker om att äta kan få personen i fråga att vilja äta, trots att han eller 

hon egentligen inte är hungrig. Mat upplevs mer attraktivt och upplevs smaka bättre vid 

hunger. Matlust är nära förknippat med förändringar i metabolismen och homeostatiska 

förhållanden (19). 

 
2.1.3 Psykosocialt 

 

Aptit och mättnad styrs även av afferenta nervsignaler från sinnesorganen och GI-

kanalen. Hjärnstammen tar emot signaler från vagusnerven och registrerar uttänjning av 

magsäcken samt sensorisk information som smak. Kemo- och mekanoreceptorer i mag- 

och tarmkanalen registrerar mängden samt typ av näringsämnen som finns. Resultatet 

blir att hunger och mättnad registreras och signaler går vidare till andra delar av hjärnan, 

såsom det mesolimbiska belöningssystemet, där njutning av födan upplevs. 

Belöningsresponsen kan aktivt undertryckas, vilket sker hos patienter med anorexia 

nervosa (23). 

 

Efferenta signaler reglerar energiutgifterna genom bl.a. termogen påverkan.  
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Hypotalamus styr energihomeostasen genom att främja adekvat beteende för metabola 

responser. Efferenta signaler går ut till kroppen och stimulerar respektive hämmar 

ätande. Antalet mål mat per dag samt storleken på portionerna påverkas omedvetet. 

Genom efferent signalering påverkas kroppens energiutgifter genom bl.a. termal 

justering. Mängden energi som utnyttjas av kroppen upp- eller nedregleras utifrån 

mängden tillgänglig energi (23). 

  

Människan fattar beslut såväl medvetet som omedvetet. Arbetsminnet, vilket kan 

beskrivas som ett korttidsminne med begränsad kapacitet, är en struktur av olika neurala 

mekanismer där lagring, organisering och manipulering av minnen och inkommande 

information behandlas. En del beslut fattas automatiskt genom omedvetna processer 

(24) och kan liknas med reflexer – automatiska impulser på sinnesintryck och ofta 

baserat på bekvämlighet och vana. Andra beslut är medvetna, kalkylerade och rationella. 

En individ kan ex aktivt tänka att en viss typ av mat är bra för individen utifrån 

hälsoaspekter och därmed välja den maträtten (16). Kontroll över kognitiva 

känslomässiga reaktioner. Omedvetna beslut kan köras över av medvetna beslut (24). 

 

 

2.2 Följden av nedsatt aptit 

 

Nedsatt aptit får ofta som konsekvens att individen går ner i vikt och förlorar 

muskelmassa (13). Förlust av muskelmassa är även en naturlig föld av åldrande i sig 

och benämns sarkopeni. Sarkopeni medför i sin tur att muskelstyrkan minskar – 

dynapeni – vilket även kan bero på förändringar i CNS. Den äldre människan får 

svårare att röra på sig, såväl i form av gång som mindre rörelser som handgrepp (25). 

Innebörden blir att det blir svårare att handla och tillaga mat. Minskad muskelstyrka och 

en allmän känsla av trötthet och muskelsvaghet får ofta som följd att mängden fysisk 

aktivitet minskar, vilket ger ett minskat energibehov och en nedsatt aptit (15). 

 

Kognitiva funktioner påverkas till det sämre, vilket ytterligare bidrar till en 

övergripande svaghetskänsla (13). Balans, rörelsefunktion och inre organs funktioner 

försämras (25). Energibehovet minskar ytterligare när de kroppsliga funktionerna 

försämras. Följden blir minskad aptit och vidare viktminskning (13). En nedåtgående 

spiral är påbörjad. Viktnedgång medför i sig risker i form av nedsatt sårläkning, vilket 

kan medföra långvariga trycksår i samband med sjukhusvård, försämrad återhämtning 

efter operation och en ökad dödlighet (13). 

 

 

3 Syfte 
 

I examensarbetet har utgångspunkten varit frågeställningar och inte en hypotes. En 

hypotes är en språklig sats där olika begrepp sätts i relation till varandra med 

innebörden att man gör en empirisk prövning för att ta reda på om hypotesen är sann 

eller falsk. Att arbeta med frågeställningar möjliggör att sammanställa information om 

ett aktuellt ämne och presentera ett resultat, ett svar på frågeställningarna (26). 

 

Orsakerna till nedsatt aptit tas upp för att ge en naturlig övergång till vilka åtgärder som 

kan sättas in och vilka behandlingsmetoder som finns. Orsaker till nedsatt aptit är 

tämligen väl kända. 
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3.1 Frågeställningar 

 

1. Vilka orsaker finns till nedsatt aptit hos äldre? 

2. Vilka behandlingsmetoder och åtgärder finns mot nedsatt aptit? 

3. Hur jobbar man för att förebygga och åtgärda nedsatt aptit hos äldre inom 

äldreomsorgen i Hudiksvalls kommun? 

 

 

4 Metod 
 

4.1 Val av metod 

 

Arbetet har gjorts i form av en allmän litteraturstudie och kompletterats med en intervju 

av nutritionsansvarig dietist i Hudiksvalls kommun. Valet föll på en allmän 

litteraturstudie då syftet med studien var att sammanställa information om det aktuella 

kunskapsläget gällande aptitlöshet hos äldre, men syftet var inte att systematiskt studera 

alla studier inom ämnet. Nackdelen med en allmän litteraturstudie är att de kan vara 

otillförlitliga, eftersom man inte systematiskt granskat all forskning inom ämnet, utan 

endast gjort ett urval och resultatet kan bli olika beroende på vilket material som har 

använts, till följd av författarens individuella val av forskningsstudier. Att göra en 

systematisk litteraturstudie har fördelar då det innebär att alla studier inom ämnet 

granskas, svaga studier exkluderas och alla artiklar kvalitetsgranskas. Pga. denna studies 

begränsade omfattning har det inte varit möjligt att göra en systematisk litteraturstudie 

(27). 

 

4.2 Litteratursökning  

 

Före litteratursökningen påbörjades gjordes en övergripande granskning av de studier 

som finns inom området nedsatt aptit hos äldre. Den följande litteratursökningen 

dokumenterades med information om sökord, antal träffar, sökkriterier och vilket datum 

sökningen utfördes. Ett visst antal vetenskapliga artiklar per sökord sparades för senare 

läsning och genomgång (28). All sökning gjordes via PubMed. 

 

Litteratur kan sökas med hjälp av olika metoder. Kedjesökning är en metod som innebär 

att en artikel leder vidare till en annan artikel, genom att man följer referenser från den 

första artikeln, osv. Metoden har fördelar då det är lätt att följa hur forskaren har sökt 

och funnit litteratur, men har samtidigt nackdelar då materialet som används är av 

samma karaktär och kanske endast speglar en sida av myntet. Systematisk sökning 

innebär att litteratur sökes utifrån ett specifikt tema, dvs inte efter författarnamn eller 

teoretisk inriktning. Sökningen omfattar flera databaser och flera sökordskombinationer 

(29). 

 

Vid en litteratursökning är forskaren instrumentet och forskarens tidigare kunskaper, 

erfarenheter och förutfattade meningar ligger medvetet och omedvetet till grund för 

vilken litteratur som väljs ut och används. För att minimera riskerna för partiskhet vid 

datainsamling är det bra om forskaren är neutral vid arbetets ingång och endast har 

grundläggande kunskaper i området, dvs färre förutfattade meningar om resultat och 

bakgrundsfaktorer (30). I fallet med denna uppsats var författarens förkunskaper 

grundläggande och tankarna om orsak och verkan få, vilket har inneburit en öppen 

inställning till materialet som har gåtts igenom. 
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4.3 Exklusions- och inklusionskriterier 

 

Inklusionskriterierna var artiklar publicerade inom de fem senaste åren. Studier utfäärda 

på människor samt fritt nedladdningsbara artiklar. Exklusionskriterierna var artiklar som 

fokuserade på aptitlöshet i samband med olika sjukdomstillstånd, ex stroke. Ytterligare 

exklusionskriterier var artiklar som handlade om fetma och anorexia nervosa.  

 

4.4 Urval och bortfall 

 

Under litteratursökningen sparades de vetenskapliga artiklar som uppfyllde de uppsatta 

kriterierna. Vid en sökning på ett eller flera sökord blev resultatet mellan en handfull 

och flera hundra artiklar. En första sortering gjordes på artikelns namn/ rubrik. Artiklar 

som genom sin rubrik väckte intresse gick vidare till läsning av abstrakt. De artiklar 

som efter läsning av abstraktet var intressanta sparades för senare läsning. Artiklarna 

lästes därefter en efter en. Några artiklar kasserades då de inte innehöll relevant 

information för arbetet.  

  

Sökord Datum för 

sökning 

Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

Använda 

artiklar 

Referens – 

nr 

Appetite elderly 30/1 2018 760 19 2 4, 24 

Malnutrion elderly 31/1 2018 2586 3 0  

Hormones appetite 31/ 1 2018 452 7 2 18, 19 

Geriatric appetite 31/1 2018 32 7 4 1, 2, 14, 15 

Geriatric nutrition 31/1 2018 582 5 0  

Hunger satiety 2/2 2018 272 4 1 16 

Anorexia elderly 2/2 2018 503 6 2 25, 26 

Appetite hormones 

regulation 

2/2 2018 171 3   

Sensory stimuli 

appetite 

23/2 2018 12 1 0 0 

Taste smell appetite 23/2 2018 18 4 3 20, 22, 23 

Cognitive appetite 

geriatric  

28/2 2018 9 2 1  

Appetite social 

environment 

1/3 2018 21 2 1 17 

Appetite satiety 1/3 2018 242 4 1 21 

Psychiatric appetite 5/3 2018 244 2 0  

Psycosocial appetite 5/3 2018 12 1 0  

Sarcopenia 5/3 2018 833 1 0  

Nutrition nursing 1/4 2018 1821 4 2 34, 35 

Tabell 1. Urval vid litteratursökning. 

 

4.5 Etiska överväganden 

 

Under arbetets gång har hänsyn tagits till följande etiska aspekter: 

• Vetenskapligt ansvar; att ta fram kontrollerad och verifierad information och 

kunskap. 

• Oberoende forskning; att inte påverkas av faktorer ovan- eller underifrån (ex 

institutioner, finansiärer etc.), utan förbli opartisk. 
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• Relation till undersökningspersoner; att inte ha personliga kopplingar till 

intervjuobjekt eller författare till litterära källor (31). 

 

 

Etiska överväganden i samband med intervju: 

• Informerat samtycke; inför intervjun informerades hen om intervjuns syfte, vad 

studien resulterar i samt att deltagandet var frivilligt. 

• Konfidentialitet; Enskilda medarbetare eller patienter/ brukare har inte omtalats 

under intervjutillfället eller i nedan text. 

• Konsekvenser; att åsamka så liten skada som möjligt för personen som 

intervjuas samt för de individer som hen representerar. 

• Forskarens roll; att ta personligt ansar och agera på ett lämpligt sätt under 

arbetets gång med särskild hänsyn till etiska riktlinjer (31). 

 

4.6 Utformning av intervjufrågor 

 

Inför intervjun utformades några frågor som avsågs användas som inledning under 

intervjun och för att leda intervjun framåt. Frågorna fokuserade på de primära 

informationsområden som är av vikt för denna studie, inom ramen för Hudiksvalls 

kommuns verksamhet. Planen var att under intervjun komplettera med frågor kring, 

under intervjun uppkomna ämnestrådar, för att i efterhand skriva ner de frågorna. 

 

4.7 Intervju 

 

Intervjun genomfördes på Barbro Karelius kontor på Hudiksvalls kommun. Svaren på 

intervjufrågorna antecknades noggrant för att i efterhand renskrivas och redovisas i 

bilaga B. Karelius talade mycket och svarade på frågor som var planerade att ställas 

senare i intervjun, med följden att de frågorna uteblev, dvs inte ställdes då svaren på de 

frågorna redan getts av intervjuobjektet. 

 

4.8 Analys 

 

Informationen som framkom under intervjun sammanfattades och presenteras under 

resultat – Hudiksvalls kommun. Någon regelrätt analys har inte gjorts av vare sig 

informationen från intervjun eller av informationen från litteraturstudierna eftersom 

materialet inte har varit av den karaktär att det har behövt analysers. De faktamässiga 

underlagen till studien redovisas under resultat och behandlas vidare under diskussion. 

 

 

5 Resultat 
 

5.1 Orsaker 

 

Med stigande ålder sjunker aptiten som en naturlig följd av åldrandeprocessen. Aptiten 

och matintaget är ofta ännu lägre hos mycket gamla och multisjuka, med viktnedgång 

och kraftlöshet som följd. Omkring 20 % av den äldre befolkningen i Västeuropa lider 

av åldersanorexia och orsakerna kan vara fysiologiska, patologiska, psykosociala eller 

farmakologiska. I i-länder uppskattas ca 85% av alla patienter inom långvården lida av 

undernäring. Äldre patienter som vårdas på sjukhus är likaså drabbade av undernäring 
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till följd av minskat födointag, med en omfattning på mellan 23-62%. Inom hemtjänsten 

är motsvarande siffror 15% (13). 

 

 
5.1.1 Fysiologiska orsaker 

 

Åldersanorexia har flera generella orsaker som beror på stigande ålder. Energiåtgången 

minskar vid hög ålder, vilket i sin tur påverkar aptiten negativt. 

Kroppssammansättningen förändras till följd av ålder och av ändrade livsvanor, med 

minskad mängd fysisk aktivitet. Resultatet blir en mindre mängd muskelmassa och en 

större andel fett och vatten i kroppen. Från 70-års åldern minskar mängden 

muskelmassa i kroppen med ca 1% per år (2). Hos många äldre är minskningen i 

födointag större än minskningen av energiutgifter vilket resulterar i viktnedgång (13). 

Äldre har även svårare att lägga på sig vikt efter en viktminskning, till följd av 

exempelvis sjukdom eller operation (2). 

 

Äldre upplever inte heller hunger i samma omfattning som tidigare i livet och känner 

mättnad snabbare (snabbare mättnadssignaler), två faktorer som båda resulterar i 

minskat födointag (13). Långsammare tömning av magsäcken medför att 

mättnadskänslor upplevs tidigare. Därtill hämmar CCK aptiten mer effektivt hos äldre 

än hos yngre (2). Äldre äter långsammare, dricker mindre mängd vätska än yngre och 

äter färre mellanmål, vilket gör att den totala mängden energi och näringsämnen som 

intas blir mindre (13). Äldre individer som äter eller dricker före en måltid får ofta i sig 

en mindre total mängd mat under efterföljande måltid (2), dvs mellanmål bör ätas i god 

tid före nästkommande huvudmål. 

 

Ungefär en tredjedel av alla över 65år har nedsatt salivering, vilket medför svårigheter 

att sönderdela maten samt att svälja (2), men gör även att interaktionen mellan 

smaklökar och smakämnen försämras, vilket leder till nedsatt smakupplevelse (14). 

Bakomliggande orsak kan vara ålder, men den vanligaste orsaken är medicinering. 

Många äldre har sämre tandhälsa, inte minst äldre med utländsk bakgrund. Dålig 

tandstatus kan ge upphov till smärta och svårighet att tugga. Dålig munhygien påverkar 

även smakupplevelsen av mat till det sämre, vilket även det bidrar till nedsatt aptit (2). 

 

Smak- och luktsinnet försämras med åldern (13). I takt med att de sensoriska sinnena 

försämras blir glädjen över att äta mindre, vilket får som följd att många äldre äter 

mindre mängd mat (14). Mat som smakar och luktar gott samt ser tilltalande ut är mer 

uppskattad och äts med större intensitet och i större mängd (13). Regenerationen av 

epitel i näsan minskar, likaså gör slemproduktionen i näshålan. Båda förändringarna 

medför försämrat luktsinne (13). Med stigande ålder minskar antalet smaklökar. Först 

förloras smakuppfattningen av salt och söt smak (14). Luktsinnet kan vara ringa till 

gravt påverkat och är i 95-99% av fallen orsaken till smakförändringarna (21). En del 

äldre väljer sämre mat som smakar mer för att få en tilltalande smakupplevelse med 

innebörden att näringsinnehållet försämras. En följd av nedsatt smaksinne kan även vara 

att matvalet blir monotont och enformigt och att den viktiga variationen av kosten går 

förlorad (14). Fett smakar inte längre lika bra till följd av förändrat antal och känslighet 

i smakreceptorerna, vilket får som följd av mängden fett som intas blir mindre och 

energitätheten därmed blir lägre (13). 

 

Med stigande ålder sker tömningen av magsäcken långsammare. Följden blir tidigare 

mättnadssignaler. Uttänjd magsäck under längre tid ger även fördröjd mättnadskänsla 

samt att det tar längre tid för födan att komma till tarmen, vilket innebär att tunntarmen 
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under längre tid stimuleras av näringsinnehåll och sänder signaler om mättnad. Minskad 

kväveoxidsekretion i magsäcken tros även det vara en orsak till påskyndad 

mättnadskänsla genom att magsäcken blir mindre eftergivlig för uttänjning, vilket 

innebär snabbare fyllnad av antrum (15). Övriga åldersrelaterade förändringar i mag- 

tarmkanalen tros inte ha någon större inverkan på aptit och hungerskänslor (2). 

 

Absorptionsytan i tarmen minskar med stigande ålder med följden att en mindre mängd 

näringsämnen tas upp. Konsekvensen blir viktminskning och ev. näringsbrist. Åldrande 

i sig är en form av kronisk stress och kan kopplas till en låggradig inflammation. 

Anorektiker såväl som äldre har en ökad mängd cirkulerande cytokiner. Motiliteten i 

GI-kanalen förändras och blir långsammare. Även sekretionen av enzym till mag- 

tarmkanalen minskar vilket medför ett minskat upptag av kolhydrater, lipider och 

aminosyror (2). 

 

 
5.1.2 Patologiska orsaker 

 

Flertalet sjukdomar och sjukdomstillstånd påverkar möjligheten att äta samt påverkar 

näringsupptaget. I följande text ligger fokus på tillstånd som medför nedsatt aptit och 

fysiska svårigheter att äta till följd av sjukdom. 

 

Stroke är en vanlig orsak till ätsvårigheter. Patienter upplever i upp till 49% av fallen att 

de får svårigheter att svälja pga. nedsatt nervfunktion. Samtidigt har strokepatienter en 

ökad katabolism, orsakad av en större frekvens av feber och infektioner, vilket ökar 

behovet av näring och energi. Näringsintaget är avhängigt nervskadornas omfattning 

och får stor innebörd för patientens överlevnad (1). Cancer är ett annat tillstånd som 

påverkar kroppen på flera sätt, bl.a. genom att påverka flera hormon med betydelse för 

aptitregleringen. Cytokiner påverkar aptiten genom frisättning av leptin, aktivering av 

leptinreceptorer, stimulering av corticotropinfrisättande faktor samt ökande mängd 

prostaglandin (2). 

 

Cytokiner frisätts även vid infektioner och inflammationer. Kroniskt låga 

inflammationer aktiverar serotoninsystemet pga. ökade mängder tryptophan, vilket leder 

till hämmad aptit (13). Kroniska sjukdomar påverkar födointaget även genom att tex 

medföra svårigheter att röra kroppen pga. smärta, nedsatt aptitlust orsakat av illamående 

och genom generell smärta. Måltiden blir svårare att genomföra, mindre njutningsfull 

och den övergripande aptiten blir lägre (2). Akuta infektioner kan även få som följd att 

patienten går ner i vikt pga. ökade energibehov i samband med infektionen (13). 

 

Flera kroniska sjukdomar medför nedsatt aptit pga. proinflamatoriska cytokiner bl.a. 

hjärtproblem, lugnobstruktioner, njurfel, leversjukdom, Parkinson med flera (2) Neurala 

endokrina störningar kan även det orsaka nedsatt aptit, långsam matspjälkning, minskad 

absorption av näringsämnen samt ökad metabolism (1). Flera sjukdomar ger nedsatt 

rörlighet pga. muskelsvaghet, smärta eller neurologiska orsaker. Konsekvensen blir att 

det blir svårare att handla, tillreda samt äta mat, med den slutliga följden viktminskning. 

Förekomsten av gallstenar är förknippat med tidig mättnad och skador i GI-kanalen är 

kopplat till nedsatt absorption (13). 

 

Förstoppning är vanligt hos deprimerade och får som följd att aptiten minskar pga. att 

hungerskänslor inte infinner sig. Magsmärtor i samband med och efter en måltid är 

vanligt hos multisjuka patienter (13). Äldre som har problem med kräkningar och olika 

gastrointestinala symptom upplever nedsatt aptit (1). Dålig oral hälsa, tandlossning och 
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smärta i munnen gör att det blir svårare att tugga och det totala födointaget minskar 

vanligen. Även reflux är kopplat till ett minskat födointag (13). 

 

Gastropares är ett tillstånd med fördröjd magsäckstömning, till följd av nervskador, som 

ofta hänger ihop med sjukdomar som diabetes, Parkinson och scleroderma. Gastropares 

kan även uppkomma till följd av för stora mängder alkohol, tobak eller pga. magkirurgi. 

Följden blir försämrad absorption, minskade hungerskänslor samt att anorexia kan 

utvecklas. Dysphagia är ett tillstånd som innebär tugg- och sväljningssvårigheter. 

Patienten får svårt att hålla vätska i munnen, svårigheter att tugga födan, svårt att andas 

i samband med tuggning och svårt att svälja då maten i högre grad fastnar i halsen. 

Följden blir att patienten äter en mindre mängd föda eftersom måltiden blir utdragen 

och komplicerad (13). 

 

Demens och framförallt Alzheimers sjukdom är förknippat med minskad aptit och 

viktnedgång. Viktminskningen beror både på en nedsatt aptit och att den äldre individen 

lätt glömmer bort måltidstillfällen. Studier har visat att viktnedgång kommer före 

demens och därmed kan användas som ett varningstecken för demens. I samband med 

demens försämras även luktsinnet, vilket påverkar aptiten negativt (2). 

 
5.1.3 Psykosociala orsaker  

 

Depression är en av de vanligaste reversibla orsakerna till åldersanorexia. Aptiten 

minskar till följd av förhöjda nivåer av serotonin och CRF, troligen pga. ökad 

ghrelinsekretion. Patienter med svår depression vägrar ibland att såväl äta som dricka, 

vilket leder till snabb viktnedgång. En vanlig orsak till att äldre blir deprimerade är 

förlust av sociala kontakter samt sorg (13). Förlust av en nära livskamrat påverkar aptit 

och näringsintag, både genom sorg och genom den ensamhet som efterlevande make/ 

maka ställs inför. Måltider hoppas över i större utsträckning än tidigare, 

portionsstorlekarna minskar och variationen av föda blir mindre (23). 

 

Försämrad ekonomi orsakat av minskade intäkter till följd av att ena partnern går bort 

medför ofta att mängden kött, frukt och grönt minskar (23). Äldre beskriver att lusten 

att äta minskar när måltiden inte längre innebär en social samvaro (2). Rutinerna kring 

matlagning och ätande förändras ofta till följd av sjukdom och eventuell bortgång av en 

livskamrat. Framförallt äldre män saknar därtill kunskap om matlagning samt kunskap 

om vilka livsmedel samt mängd av olika livsmedel som individen bör äta (23). 

 
5.1.4 Farmakologiska orsaker 

 

Äldre individer tar ofta minst ett läkemedel på regelbunden basis. Många av de mest 

frekvent använda läkemedlen som används av äldre, påverkar smak- och luktsinne, en 

del påverkar även aptiten. Om en patient i fråga enbart tar ett läkemedel är det tänkbart 

att det specifika läkemedlet går att byta till ett annat som inte har bieffekter som 

påverkar aptit och födointag. Tar patienten däremot flera olika läkemedel blir det 

svårare att byta ut läkemedel samt att veta hur de olika läkemedlen samspelar och 

tillsammans påverkar aptit och aptitpåverkande egenskaper (ex smaksinne) (13). 

 

Läkemedel som är kända för att minska aptiten är hjärtmedicin, psykiatriska läkemedel 

som ex litium och selektiva seretoninhämmare och antireumatiska läkemedel (2). 

Läkemedel mot ångest, epilepsi, migrän och Parkinson är även de aptithämmande, såväl 

som antibakteriella, avsvällande och antiinflammatoriska läkemedel, mm. Många 
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vanliga läkemedel har även bieffekter i form av muntorrhet, illamående, kräkningar, 

förstoppning, diarré och metallsmak i munnen (13). 

 

 

5.2 Åtgärder 

 

Att finna och åtgärda bakomliggande orsaker till nedsatt aptit anses vara det viktigaste i 

fråga om att främja aptiten hos äldre. En granskning av den äldre för att finna 

bakomliggande orsaker bör innefatta läkemedel och andra preparat (ex s.k. 

naturläkemedel) som den äldre tar, främst regelbundet tagna läkemedel och preparat. 

Lider den äldre av muntorrhet, tandlossning eller smärtor i munnen? Hurdan är den 

äldre individens hälsa? Lider den äldre av någon sjukdom; fysisk eller psykisk? (2). 

 

 
5.2.1 Medicinering 

 

Idag finns inga specifika läkemedel mot åldersanorexia. Flera metoder kan användas för 

att komma till bukt med symptomen ex genom att ge tillskott och extra energitillförsel, 

men grundorsaken påverkas inte. Salivåterställande läkemedel är ett exempel på hur 

symptomen kan åtgärdas, men där den bakomliggande orsaken kvarstår (2). Läkemedel 

som ökar aptiten finns, men kan inte användas som rutinläkemedel, utan det krävs 

individuell anpassning och behandling. Metoclopramide minskar problemen med för 

tidig mättnad, men har negativa bieffekter vid långtidsanvändning. Aptitstimulerande 

läkemedel som Megesterol, Meclobemide, Tetrahydrocannabinol, Cyproheptadine och 

CCK-antagonister som Loxiglumide har flera bieffekter som delirium och magsymptom 

(14). 

 

Kortikosteroider ökar patienternas vikt genom en ökad fettmassa och vätskemängd i 

kroppen. Tillväxthormon ger även det en viktökning, men ger ingen ökning på den 

fysiska och funktionella förmågan. Anabola steroider har positiva effekter, men även 

många bieffekter som påverkan på hjärta och lever (14). 

 

Många läkemedel mot åldersanorexi verkar genom att förändra cytokinproduktionen 

och eller aktiviteten av cytokiner. Ex Thalidomide och Pertoxifylline vilka minskar 

mängden TNF-alfa och interleukin 1 och 6 (IL-1, IL-6). Behandling med läkemedlet 

Megesterol är förknippat med en minskning av IL-6 och en minskning av lösliga IL-2 

receptorer och TNF-receptorer. Resultatet blir viktökning (13). 

 
5.2.2 Kost och måltider 

 

Måltiderna bör spridas ut över så stor del av dygnet som möjligt för att öka energi- och 

näringsupptaget. Socialstyrelsen rekommenderar sex mål mat per dag fördelat på tre 

huvudmål och tre mellanmål. Nattfastan bör inte överstiga 10-11timmar, varvid ett 

mindre mål under natten är positivt. Måltiderna bör förläggas till tider när de äldre är 

pigga, alerta och orkar äta. Vid allmän trötthet kan mellanmål utgöra en större del av det 

totala energibehovet och eller kan en vila planeras in före måltiderna (33). Äldre är en 

heterogen grupp med varierande behov, vanor och dygnsrytmer. Måltider bör därför i 

möjligaste mån vara flexibla i fråga om tid och val av maträtt eller mellanmål (34). Vid 

uppkommen hunger bör mellanmål erbjudas, även nattetid. Individer som inte vill äta, 

kan lockas, men skall inte tvingas. Varma och kalla drycker bör erbjudas ofta, 

framförallt vid värme för att minska risken för uttorkning. Törstkänslorna minskar i 

intensitet med åldern, varvid risken för uttorkning ökar (35). 
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Måltiderna bör anpassas efter de äldres kultur, religion och traditioner. Aptiten är ofta 

större för maträtter som den äldre känner igen från sitt liv och bidrar till att den totala 

mängden energi som intas blir större (19, 33). En basmåltid kan anpassas genom olika 

typer av tillbehör i form av röror, grönsaker, bröd och måltidsdryck (33). Det totala 

intaget av föda och näring blir större om det finns ett urval av flera typer av grönsaker 

och tillbehör i samband med måltiden (36). Valmöjlighet bör även finans i form av flera 

huvudrätter per måltid, exempelvis i form av kött, fisk och vegetariskt (34). Minnet 

försämras med åldern, även hos de äldre som inte utvecklar demens (33). Rätter som de 

äldre känner igen från sitt liv bidrar till en ökad aptit (13). Personal inom såväl omsorg 

som kök bör få utbildning inom traditionella maträtter för olika kulturer och traditionell 

husmanskost för att på bästa sätt tillgodose de äldres behov (33). Ju mer positivt inställd 

till maten omsorgspersonalen är, ju större blir aptiten hos de äldre (19, 36). 

 

Maten bör se aptitlig ut och vara upplagd på ett tilltalande sätt (14, 35). Maträtten blir 

mer tilltalande om de består av flera färger (35). Olika tillbehör med starka färger, 

exempelvis inlagda rödbetor, lingonsylt, ättiksgurka är positiva, inte enbart pga. färgen, 

utan även som smakförstärkare och då de tillför vätska till maträtten och gör det lättare 

att tugga och svälja. Tillbehören kan anpassas efter olika individers behov av näring och 

olika kulturella traditioner. Sås är likaså ett bra tillbehör eftersom sås underlättar 

sväljandet och ger ett energitillskott, om den är baserad på grädde och smör (33). Maten 

bör i sin helhet motsvara förväntningarna på smak och konsistens (36). 

 

Vanlig kritik mot mat på äldreboenden är att maten blir monoton och smaklös. Orsaken 

är att maten måste anpassas efter flertalet individers olika behov. En lösning är att 

erbjuda olika sätt att förhöja smaken med hjälp av kryddor och tillbehör i form av 

exempelvis sås (14). För att kompensera för ett nedsatt smak- och luktsinne behöver 

ytterligare smakämnen tillföras maten i form av örter, peppar och kryddor. Salt och 

socker bör inte användas i för stor omfattning eftersom de kan ha negativa konsekvenser 

på individer utifrån andra hälsoskäl (2). Om orsaken till en mindre fettrik kost är 

viktskäl är det av mindre vikt i sammanhanget än risken för undernäring och brist på 

näringsämnen till följd av för litet totalt näringsintag (13). Smör, grädde och ost kan 

med fördel berika maten och bidra både till bättre smaklighet och ökat energiinnehåll i 

maten, framförallt om portionsstorleken är i minsta laget. För att underlätta ätandet bör 

maten vara mjuk och lättuggad, men flytande mat bör undvikas eftersom det inte 

upplevs roligt att förtära och därmed får konsekvensen att en mindre mängd mat intas. 

Vatten som måltidsdryck bör finnas tillgängligt under måltiden för att underlätta 

sväljande, framförallt för äldre som till följd av läkemedelsanvändning är drabbade av 

muntorrhet (2). 

 

Portionsstorleken har betydelse för hur mycket individen äter. Är portionen för stor kan 

det upplevas som jobbigt och skrämmande att få i sig all mat. För små portioner kan få 

följden att individen inte får i sig tillräckligt med föda. Portionsstorlekarna bör vara väl 

avvägda utifrån vara individ i fråga om energi- och näringsbehov (2). Miljön kring 

måltiden skall vara lugn och antalet personer involverade i måltidssituation bör hållas 

nere, för att bibehålla en så familjär stämning som möjligt (33). Personal som känner de 

äldre är att föredra då de kan läsa av den äldre och detektera eventuell smärta eller 

obehag (35). Risken för undernäring är generellt sett större om en individ är i behov av 

assistans och matning i samband med en måltid, än om den äldre kan äta på egen hand 

(33). Mat som kan ätas med fingrarna är ofta lättare att förtära än mat som måste ätas 

med bestick och är förknippat med ökad aptit (2, 35). 
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5.2.3 Social samvaro 

 

Mänsklig närvaro, sociala kontakter och samtal i samband med måltiden har visat sig ha 

stor betydelse för hur stora portioner äldre äter. En studie visar på att 

portionsstorlekarna är upp till 40% större om måltiderna intas i en social kontext (13). 

Att äta tillsammans med andra upplevs som roligare och stimulerar aptiten (14). Störst 

är aptitökningen om måltiden intas tillsammans med familjemedlemmar. Aptiten är 

större även om man äter tillsammans med människor som inte delar ens värderingar och 

åsikter, än om man äter ensam. Dock måste en önskan om att äta ensam respekteras 

(36). Äldre som bor ensamma bör få äta tillsammans med andra äldre och eller 

vårdpersonal (34).  

 

Äldre kan även ha behov av praktisk hjälp under måltiden, samt att det är bra om 

vårdpersonal uppmuntrar ätande och bedömer om mängden mat är tillräcklig (2, 14). 

Dementa och individer med fysiska krämpor i främst händer har lättare att äta med 

fingrarna vilket bör respekteras. Födointaget är av största vikt. Personalen kan anpassa 

bordsplaceringen utifrån de äldres ätvanor, så att de som äter med bestick respektive 

med fingrarna samtliga känner sig accepterade av bordssällskapet (36). Aptiten 

stimuleras av samtal och återuppväckta minnen under måltiden. Gynnsamt om 

personalen känner till den äldre individens historia och kan samtala om ämnen som är 

viktiga för den äldre. Att personalen äter samtidigt bidrar även det till ett ökat ätande, 

genom att personalens beteende (ätande) iakttas och kopieras. Nackdelen är att 

personalen inte i lika hög grad kan bistå i matningen av äldre (35). 

 

Äldre, ensamstående män äter generellt sett mer näringsfattig mat. Äldre män saknar i 

större omfattning än kvinnor kunskap om hur man tillagar mat. Äldre kan till följd av 

sin ålder och åldersrelaterade krämpor få svårt att inhandla och tillaga mat, vilket 

innebär att deras kost blir mindre varierad och inte lika rik på viktiga näringsämnen. 

Även ekonomiska faktorer kan ha betydelse för äldres val av mat (13). I det fall äldre 

behöver hjälp med matning är respekt och lyhördhet från personalen av största vikt. Att 

bli matad är intimt och kräver tillit. Storleken på tuggor och hastigheten under måltiden 

måste anpassas efter den äldres förutsättningar. Ögonkontakt och ständig avläsning av 

den äldres reaktioner bidrar till en positiv måltid (33). 

 
5.2.4 Miljö och omgivning 

 

Miljön där måltiden intas är likaså den viktig och påverkar intresset för att äta (19). 

Miljön kan antingen var hemmalik och familjär eller påminna om en restaurang med 

servering av mat. Inredning i form av möbler och textilier är av betydelse. Rummet 

skall vara trivsamt inrett med bekväma sittmöbler och gott om plats. En sliten miljö har 

en negativ inverkan på aptiten (36). De äldre ska gärna sitta lätt framåtlutade för att 

underlätta tuggande och sväljande och kan med fördel har en kudde i svanken för att 

öka bekvämligheten och orken att sitta kvar vid matbordet (33). 

 

Färgglatt porslin, dukar och servetter i kontrastfärger har i studier visat sig påverka 

aptiten positivt (2). Dekorationer och porslin kan vara olika vid olika måltider för att 

stimulera aptiten och skilja på vardag och helg samt mellan lunch och middag. Vid 

behov kan anpassade bestick och muggar användas, vilka är lättare att greppa. 

Antiglidmatta under tallriken bidrar även det till att det är lättare för den äldre att på 

egen hand inta sin måltid (33). 
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Lugn och ro i samband med måltiden är viktigt och minskar upplevd stress i samband 

med måltiden (35, 36). Dämpad musik kan med fördel spelas, framförallt musik som är 

bekant för de äldre och som kan återkalla gamla minnen (33). Musik i samband med 

måltid har visat positiva resultat på mängden föda som intagits.  Rumstemperaturen 

skall anpassas efter de äldre och varken vara för hög eller för låg (35).  

 
5.2.5 Munhygien 

 

Tandhälsa är ett ofta bortglömt ämne, men nog så viktigt. Ju fler tänder och ju bättre 

oral hälsa, ju längre livslängd och större möjlighet till en rik och varierad kost. 

Tandproteser, trasiga tänder och smärtande tänder är en orsak till matvägran och ett 

minskat intresse att äta. Ju större problem protester och tänder skapar ju sämre blir 

kosten. I de fall den äldre är deprimerad minskar motivationen att bibehålla en god 

tandhälsa. Dementa glömmer lätt bort att sköta sina tänder (33). Omsorgen har en 

betydande roll att detektera ett minskat intresse att äta och svårigheter att tugga. 

Besvären kommer ofta smygande och de äldre kan behöva hjälp med den dagliga 

skötseln av tänderna (2, 13). 

 

Äldre som drar sig undan i samband med en måltid kan ha bakomliggande problem med 

sina tänder och skämmas för sin dåliga tandhälsa. Förutom daglig skötsel av tänderna 

bör tandstatusen ses över av tandläkare/ sköterskor för att minska problemen. 

Salivstimulerande medel kan användas för att minska symptomen av muntorrhet (33). 

Flertalet läkemedel medför muntorrhet, vilket i sin tur ökar risken för svampinfektioner 

i munnen. Svampinfektioner kan lätt behandlas, men bör framförallt förebyggas genom 

att munnen hålls fuktig med hjälp av exempelvis munspray. En konsekvens av orala 

svampinfektioner är att maten inget smakar och maten blir svår att tugga och svälja 

(33). 

 

 

5.3 Hudiksvalls kommun 

 

Barbro Karelius är dietist och anställd på kostenheten i Hudiksvalls kommun. Barbro är 

ansvarig för att tillsammans med personalen inom kommunens kostenhet arbeta för en 

hög kvalitet på måltiderna, genom utbildning och handledning till omsorgs- och 

kökspersonal. Tjänstemännen på kostenheten utgör bl.a. länken mellan kök och 

äldreboende (men även förskola/ skola) i fråga om mat och måltider. Karelius har 

mångårig erfarenhet av yrket och har innehaft sin position som dietist i kommunen 

sedan 2007 (37). 

 

Hudiksvalls kommun har 13 äldreboenden fördelat på staden Hudiksvall och 

kommunens mindre tätorter. Merparten av boendena drivs i traditionell kommunal regi, 

men några av boenden drivs på intraprenad, men tillhör kommunens övergripande 

verksamhet (37). Intraprenad innebär att verksamheten drivs som ett företag, med ett 

större ekonomiskt ansvar och större möjligheter till eget styre, men fortfarande inom 

ramarna för den kommunala verksamheten (38). Utöver de måltider som serveras på 

kommunens boenden erbjuds matlådor som levereras till äldre hemmaboende, men som 

valt tilläggstjänsten matlåda (37). 

 

Matdistribution kan beviljas äldre som bor hemma mot en kostnad (39). Matlådorna 

levereras dagligen och det finns tre alternativ att välja mellan. Matlådan utgör en måltid, 

vilket motsvarar 30-35% av det dagliga energibehovet (37). Kostenheten 

rekommenderar äldre hemmaboende att komplettera det levererade målet mat med 
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ytterligare ett mål lagad mat per dag samt frukost och mellanmål (39). Kostenheten 

planerar de levererade målen mat utifrån de näringsbehov äldre har, men ansvarar i 

övrigt inte för den äldres näringsbehov, utan hänvisar till sjukvården. I de fall de äldre 

hemmaboende har behov av hjälp med matning och har fått måltidsassistans beviljat, 

stannar omsorgspersonalen som levererar maten och bistår under måltiden (37). 

 

Ett av Hudiksvalls kommuns äldreboenden, Forsagården, har fungerat som ett 

pilotprojekt där ett nytt kostupplägg har prövats. Utöver frukost, lunch, middag och 

mellanmål har de boende erbjudits förfrukost, aptitretare och dessert efter alla lagade 

mål samt nattmål i de fall den äldre vaknat under nattetid. Totalt har det dagliga 

näringsintaget ökat med 200kcal och 9g protein. 80% av de boende har ökat i vikt eller 

stått still i vikt under projekttiden. Barbro uppger att en bakomliggande orsak till de 

många målen mat är att forskning visat att näringsupptaget för äldre blir bättre med 

många mindre mål mat utspridda över dygnet. Kostupplägget ska nu implementeras i 

övriga av kommunens boenden. Några boende är igång och fler kommer att gå över till 

det nya kostupplägget under året. Barbro anser att det är viktigt att ta övergången i lugn 

takt för att personalen ska hinna anpassa sig och ta del av utbildning och information. 

Personal, boende och anhöriga har varit positiva till det ändrade kostupplägget på de 

boenden som startat med det nya måltidskonceptet. Barbro föreläser nu i andra delar av 

Sverige om framgångarna med det nya måltidskonceptet. I nyss utkomna riktlinjer från 

Livsmedelsverket (Bra måltider i äldreomsorgen) förespråkas den måltidsmodell som 

nu används och håller på att implementeras på flera av kommunens äldreboenden. 

Lokala politiska riktlinjer förekommer genom den kostpolicy som godkänns i ansvarig 

politisk nämnd. Till kostpolicyn finns riktlinjer som stöd för personalen. Barbro tar även 

gärna del av ny forskning, men är noga med att skilja på objektiva fakta och privata 

åsikter (37). 

 

I Hudiksvalls kommun arbetar man aktivt med att förebygga att de boende på 

kommunens äldreboenden blir undernärda. Två gånger årligen screenas alla boende för 

att upptäcka vilka boende som ligger i riskzonen för att bli undernärd (37). Screening 

innebär att en systematisk undersökning utförs i syfte att upptäcka risk för ohälsa (33). I 

fallet om viktnedgång undersöks vikt och viktmönster, aptit, möjligheten att tugga och 

svälja samt övriga motoriska funktionsnedsättningar (40). Enligt Barbro går många av 

de boende upp i vikt efter att de har flyttat in på ett av kommunens äldreboenden. 

Orsaken tros vara att de har levt ensamma en tid och inte haft matlust och eller 

möjlighet att tillgodose sina kostbehov (37). 

 

Maten som serveras på boendena tillagas i kök anslutna till respektive boende och 

tillagas av säsongens råvaror. Köket tillagar den typ av maträtter som de boende 

uppskattar, vanligen husmanskost. Matsedeln kan variera mellan olika boenden, men 

närings- och energimässigt är maten lika. Omsorgspersonalen serverar och lägger upp 

maten på ett tilltalande sätt. Exempelvis används äldre porslin och mindre storlek på 

tallrikar för att mängden mat inte ska se avskräckande ut. För att skilja på vardag och 

helg används olika porslin och dekorationer (37). 

 

Genomsnittlig nattfasta på kommunens boenden ligger på 10 timmar och 50 minuter 

och är i vissa fall ännu kortare. I de fall den äldre vaknar på natten erbjuds nattmål, 

vanligen i form av en smörgås och ett glas mjölk. Äldre som vaknar tidigt på morgonen 

erbjuds förfrukost som anpassas efter vad individen önskar äta, i väntan på den 

gemensamma frukosten. Många äldre har tillgång till mjölk och smörgås i eget kylskåp 

på rummet, vilket underlättar för nattpersonalen. Aptitretare serveras före de lagade 

målen och kan t.ex. utgöras av en ägghalva med en klick röra på. Syftet är att den äldre 
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ska få i sig en ökad mängd näring och energi. Alla måltider individanpassas. Om en 

maträtt inte faller den äldre i smaken serveras ett annat alternativ. Mellanmålen 

individanpassas både efter tycke och smak, men även efter den mängd energi som den 

äldre behöver få i sig. Från kraftiga till lättare mellanmål (37). 

 

 

6 Diskussion 
 

6.1 Diskussion kring bakgrund och resultat 

 

Nedsatt aptit och viktnedgång är ett betydande problem hos den åldrade populationen. 

Fler äldre inom äldreomsorgen är drabbade av nedsatt aptit, än äldre som bor hemma. 

En förklaring kan vara att äldre som flyttat in på ett boende för äldre, inte längre klarar 

det vardagliga livet på egen hand, vilket inkluderar beredning av mat och ätande. Teorin 

styrks av de erfarenheter Hudiksvalls kommun har där man uppger att äldre går upp i 

vikt eller står still i vikt efter att de har flyttat in i ett av kommunens boenden. 

Hudiksvalls kommun framstår dock som en mönsterkommun när det kommer till kost 

för äldre och det är tänkbart att situationen är annorlunda i andra kommuner i Sverige 

och i andra länder. Dock förefaller det sannolikt att äldre som flyttar hemifrån för att bo 

på ett boende för äldre, inte längre klarar det dagliga livet på egen hand och därmed i 

större utsträckning ligger i riskzonen för undernäring, till följd av nedsatt aptit och 

svårigheter att äta. Aptiten sjunker naturligt med stigande ålder, vilket innebär att alla 

äldre ligger i riskzonen för nedsatt aptit. Nedsatt aptit är även i hög grad förknippat med 

olika sjukdomar och funktionsnedsättningar, varav en del är åldersrelaterade. 

 

Aptiten regleras bland annat av hormon. Ghrelin är ett aptitstimulerande hormon vars 

produktion och sekretion minskar med stigande ålder. Hormonet är vanereglerat och 

gynnas av regelbundna måltider och av kontinuitet i fråga om portionsstorlek och typ av 

kost. Äldre som bor på äldreboenden serveras vanligen mat vid regelbundna tider och 

jämnstora portioner, vilket är positivt för ghrelinsekretionen och aptitstimuleringen. 

Tänkbart är att äldre hemmaboende inte upprätthåller samma regelbundenhet i fråga om 

måltider, efter att en livskamrat gått bort eller flyttat till ett boende. Ensamhet är 

ytterligare en faktor som bidrar till nedsatt aptit. Social samvaro är av stor betydelse för 

upprätthållande av aptit. Äldre boende på äldreboenden får tillgång till sällskap både i 

form av omsorgspersonal och av andra äldre. Dock kan äldre av olika själ välja att inte 

ingå i gemenskapen kring måltiderna. Anledningar kan vara dålig tandhälsa eller 

nedstämdhet. Tänkbart är även att enskilda individer upplever det som jobbigt när deras 

ätrutiner inte längre fungerar optimalt och problem med tuggande och sväljande blir 

synliga för omkringsittande personer. Anpassat porslin och antiglidmattor under 

tallrikarna kan tänkas medföra en pinsam upplevelse för den äldre, vilket kan utgöra en 

förklaring till att individer väljer att äta i ensamhet. 

 

Ghrelinsekretionen hämmas av protein och kolhydrater. På Hudiksvalls kommuns 

boende, Forsagården arbetar man med aptitretare före lagade mål mat, vilket kan bestå 

av exempelvis en ägghalva. Proteinintaget i form av en ägghalva torde ha en negativ 

inverkan på ghrelinsekretionen. Ghrelin har även effekten att det ökar driften att äta, 

även om kroppen inte har ett metaboliskt behov av att äta. Regelbundna måltider 

stimulerar ghrelinsekretionen och får därmed en positiv inverkan på födointaget. Genom 

att regelbundet erbjuda många små mål mat per dag stimuleras aptiten och det totala 

födointaget går att höja, trots den negativa inverkan på ghrelinsekretionen som 

proteinintag, i form av exempelvis en ägghalva har. 
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Hormonet leptin har betydelse för utvecklandet av åldersanorexi. Leptin är 

aptithämmande och har som följd att födointaget hämmas med viktnedgång som följd. 

Leptinmängderna stiger då äldre människor generellt sett har en större andel fettväv, till 

följd av en minskad mängd muskelmassa. Mängden muskelmassa är avhängig mängden 

fysisk aktivitet, vilken ofta minskar med stigande ålder. En tänkbar orsak till minskad 

mängd fysisk aktivitet är dels sjukdomar och krämpor som påverkar rörelseförmågan, 

men även nedstämdhet till följd av en make eller makas bortgång. Tänkbart är även att 

mängden fysisk aktivitet minskar till följd av ett minskat energiintag, vilket i sin tur 

beror på en nedsatt aptit. En nedåtgående spiral. 

 

Leptinhalterna stiger med åldern och även vid sjukdom. Konsekvensen blir nedsatt aptit 

och i fallet sjukdom, en period av ökat energibehov. Män är i mindre utsträckning 

drabbade av ökade leptinmängder. Anledningen är att leptinproduktionen korrelerar med 

testosteronmängden. Mängden testosteron minskar med åldern, vilket har en minskande 

verkan på mängden leptin. Mäns minskade mängder av testosteron kan vara en av 

anledningarna till att kvinnor i högre grad än män utvecklar åldersanorexi. 

 

CCK är ett annat aptithämmande hormon som ger långsammare tömning av magsäcken. 

När magsäcken töms långsammare får det innebörden att mättnadskänslan kommer 

tidigare, vilket medför att en mindre mängd föda intas vid varje måltid. Många mindre 

mål mat är ett sätt att ta sig runt problemet med en långsammare tömning av 

magsäcken. En positiv effekt av den långsamma tömningen av magsäcken är att 

absorptionen av näringsämnen i tunntarmen ökar. Barbro Karelius på Hudiksvalls 

kommun förklarade att en av orsakerna till att man infört många små mål mat per dag 

var att näringsintaget ökar. Tänkbart att Karelius avsåg den sänkta tömningshastigheten 

av magsäcken och det medförda ökade näringsupptaget i tunntarmen. Dock minskar 

absorptionen av näringsämnen i mag-tarmkanalen med stigande ålder, vilket har en 

negativ inverkan på mängden upptagen energi och näringsämnen. 

 

Doft av mat stimulerar aptiten, likaså gör ett tilltalande utseende av mat och åsynen av 

andra som äter. Aptit kan framkallas även om inte hunger föreligger. Genom att aktivt 

arbeta med aptitretande uppläggning av mat, mat som är familjär för de äldre och mat 

som doftar gott främjas de äldres aptit och sannolikheten ökar att de får i sig tillräcklig 

mängd energi och näringsämnen. Med stigande ålder försämras smak- och luktsinnet, 

varvid extra insatser i fråga om starka färger på maten kan vara motiverade. Mat med 

starka färger upplevs smaka mer. Att äta tillsammans med andra och tillsammans med 

personal inom omsorgen ökar aptiten. Dock kan äldre inte tvingas att äta tillsammans 

med andra, men bör uppmuntras och lockas till social samvaro under måltider. Äldre 

hemmaboende äter i stor omfattning ensamma, vilket inte är gynnsamt för deras aptit. 

 

Stigande ålder innebär en nedsatt salivering, vilket försvårar tuggande och sväljande. 

Minskade mängder saliv påverkar även smaksinnet då smakämnenas kontakt med 

smaklökarna påverkas. Äldre individer äter och dricker långsammare. Mindre portioner 

och tätare mellan målen är en metod att kringgå den långsamma konsumtionen av mat. 

Salivstimulerande läkemedel är en metod för att lösa symptomen, men löser inte 

grundproblemet, vilket i många fall beror på läkemedel för annan åkomma eller pga. 

åldrandeprocessen i sig. Sås, tillsatser i form av sylt mm tillför vätska till maten och 

underlättar tuggande och sväljande. Därtill har tillbehör till måltiden fördelen att de 

tillför färg, smak och energi. Tillhandahållande av tillbehör till måltiden är dock ett 

moment som kräver tid, vilket kan tänkas bortprioriteras av verksamheten, av 

ekonomiska och personalresursskäl. 
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Aptiten ökar om det finns flera tilltalande maträttsalternativ att välja mellan. Optimalt ur 

aptitsynpunkt vore buffé. Men en buffé kan ha andra negativa aspekter i form av risk för 

allergener och minskad kontroll av mängden föda som den äldre får i sig på ett boende. 

På boendet Forsagården i Hudiksvalls kommun erbjuds de äldre en aptitretare, en 

huvudrätt och en dessert. Resultatet blir flera goda ätbara rätter, vilket främjar aptiten. 

Aptiten för en rätt minskar efter att individen har ätit av rätten i fråga, men aptit kan 

kvarstå för andra rätter och aptit för sötsaker kvarstår även efter fysiologisk mättnad. 

Resultatet blir att den äldre får i sig en större mängd energi än om endast en rätt 

(huvudrätt) serverats. 

 

Hudiksvalls kommun arbetar förutom med tre-rätters måltider även med att erbjuda 

många små mål mat per dag, vilket har en positiv inverkan på äldres aptit, genom att 

den äldre individen inte upplever den mättnad som snabbt kommer under intagandet av 

en normalstor måltid. Resultatet blir att den äldre får i sig en större mängd mat och 

energi under dygnet, än om enkom flera större måltider hade serverats. Flera mindre 

mål är även gynnsamt ur hormonellt perspektiv samt p.g.a. magsäckens 

tömningshastighet, se ovan.  I Hudiksvalls kommun har de nya kostriktlinjerna 

åstadkommit en ökning av kaloriintaget med ca 200kcal per dag vilket inneburit att 

många äldre undvikit att gå ner i vikt, samt att en del äldre gått upp i vikt. 

 

Utöver de rent kostmässiga skälen till bibehållen vikt inom äldreomsorgen i Hudiksvalls 

kommun, är det av vikt att personalen på de kommunala äldreboendena i kommunen 

arbetar för att äldre ska äta tillsammans, för att främja aptiten. Ytterligare aptitfrämjande 

åtgärder som används är små portioner, aptitligt serverade på äldre porslin. Måltiden 

upplevs överkomligt stor och äldre porslin har även den fördelen att koppar och tallrikar 

är av en mindre storlek än modernt porslin, vilket medför att en mindre portion mat väl 

fyller tallriken. Personalen på Forsagården i Hudiksvalls kommun arbetar tillsammans 

för att bereda samt servera god och trevligt upplagd mat. Kökspersonalen tillagar maten 

av i möjlig mån säsongsbetonade råvaror och levererar maten till respektive avdelning. 

Omsorgspersonalen sköter uppläggningen av maten på ett ögontilltalande sätt och maten 

behöver enbart förflyttas en kort sträcka efter uppläggning, vilket möjliggör mer vackra 

uppläggningar, vilket tilltalar ögat och därmed stimulerar aptiten. 

 

Hudiksvalls kommun har anpassat matsedlarna efter olika smakinriktningar på olika 

boende. Mat som känns igen och uppskattas av de äldre är viktigt för att främja aptiten. 

Minnen av vilken typ av mat man gillar lever kvar i hög ålder och det är därför viktigt 

att äldre serveras den typ av mat de känner igen samt uppskattar. Inom äldreomsorgen i 

Hudiksvalls kommun arbetare man även med att individanpassa kosten genom att 

mellanmål och frukost kan väljas utifrån tycke och smak. Därtill kan olika tillbehör 

användas för att ge extra smak och näring till maten. 

 

Kroppen upp- respektive nedreglerar användningen av energi utifrån mängden 

tillgänglig energi. Termal produktion är ett lätt sätt att göra av med energi eller spara på 

energi. Äldre rör sig ofta i mindre omfattning än tidigare i livet, vilket kan ha ett flertal 

olika förklaringar. Mindre mängd fysisk aktivitet kräver en mindre mängd 

energitillförsel. Dock är det vanligt att äldre går ner i vikt och inte får i sig tillräcklig 

mängd föda för de energiutgifter som finns. Äldre ensamstående och hemmaboende 

saknar i stor omfattning någon som övervakar att det äter de mål mat per dag de behöver 

och att de får i sig tillräcklig mängd föda. Äldre boende på äldreboende blir en del av de 

dagliga rutinerna och serveras mat och mellanmål på bestämda tider. Ensamstående 

äldre som bor hemma kan behålla sina gamla vanor, i fråga om måltidstider och 
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måltidsstorlek, men flera faktorer kan rubba rutinerna, exempelvis sjukdom, vård av 

make/ maka. Demens och depression försvårar ytterligare upprätthållande av rutiner 

kring måltider. 

 

6.2 Diskussion kring studiens genomförande 

 

Valet av litteraturstudie som övergripande metod var ett bra val då utbudet av relevanta 

vetenskapliga artiklar var fullgott. I metoden angavs tidsperioden fem år i urvalet av 

vetenskapliga artiklar med syftet att ta del av de senaste årens forskning. Valet visade 

sig vara begränsande eftersom en del av de artiklar som fångade intresset vid 

kedjesökning visade sig vara äldre än fem år. En stor del av de vetenskapliga artiklar 

som kom fram vid sökning på PubMed var inriktade mot olika sjukdomar och 

sjukdomstillstånd och föll därför i stor utsträckning bort. Endast i mindre omfattning 

användes artiklar med fokus på någon specifik sjukdom. Urvalet av artiklar hade varit 

större om inte uteslutningen av artiklar om nedsatt aptit relaterat till sjukdomar gjorts. 

 

Litteraturtips mottogs en bit in i arbetes gång. Referenserna granskades först utifrån 

publiceringsår, varvid ett större antal av angivna litteraturtipsen föll bort. Därefter 

granskades om källan var en vetenskaplig artikel eller en bok. Slutligen användes 

titlarna vid sökning i PubMed varvid ytterligare ett fåtal föll bort till följd av att det ej 

var fritt nedladdningsbara artiklar. Tyvärr kunde ingen av referenserna av litteraturtipsen 

användas, men listan tjänade andra syften genom att inspirera till sökord, vilket gav 

resultat i form av mer nyligt publicerade artiklar. 

 

Kommungranskningen gav avsedd inblick i kommunal verksamhet och en praktisk 

förankring. Optimalt vore en djupare granskning av den kommunala verksamheten, 

eftersom utförd granskning endast blev ytlig och fungerade som en intresseväckare. 

Dock var det nödvändigt att begränsa granskningen för att inte låta 

kommunförankringen dominera studien. 

 

Ämnen som inte berörts men som hade kunnat innefattas i studien är tarmflorans 

betydelse, olika ämnen i kosten, exempelvis gluten och alkohols betydelse. Vid 

övervägande i studiens inledande fas gjordes bedömningen att utesluta nyss nämnda 

ämnen för att begränsa studiens omfattning. 

 

För ökad insikt om äldrevårdens kostmönster bör en bredare studie göras där fler 

kommunala verksamheters äldreomsorg granskas. Denna studie kan ses som en 

bakgrund till varför det är viktigt att granska kosten inom äldreomsorgen; hur kosten har 

betydelse för äldres hälsa och vad som kan göras inom ramen för den kommunala 

äldreomsorgen. I studien har ett exempel belysts – Hudiksvalls kommun – men fler 

kommuner bör innefattas. Hudiksvalls kommun visade sig vara ett föredömligt 

exempel, men det råder troligtvis en stor spridning i Sveriges alla kommuner. 

Livsmedelsverkets nya riktlinjer kan följas upp i en ny studie för att granska hur 

kommuner har genomfört och implementerat de nya riktlinjerna och vilken effekt det 

haft på de äldres viktmönster och hälsa samt motståndskraft mot sjukdomar. 

 

 

7 Slutsats  
Flera åtgärder mot nedsatt aptit har presenterats i ovan studie. Merparten fokuserar på 

att stimulera aptiten genom social närvaro, aptitretande utseende på måltiden och en 

trivsam omgivande miljö samt anpassning av storlek och antal mål mat per dygn. 
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Åldrande innebär fysiologiska förändringar. Därtill tillkommer sjukdomar och bieffekter 

av läkemedel. Orsakerna i sig är svåra att lösa varvid fokus hamnar på 

symptomlösningar. Läkemedel kan användas för att höja aptiten, men inte i daglig 

rutinmässig användning. Salivåterställande läkemedel däremot kan användas för att få 

bukt med symptomet muntorrhet. 

 

Måltiderna kan anpassas efter äldre individers behov och förutsättningar, i form av 

portionsstorlek, näringsinnehåll och presentation. Måltidens utseende är av stor vikt och 

bör präglas av färg, kontraster och porslin samt dekorationer med ett utseende som 

passar den äldre generationen. För att kompensera för nedsatt smaksinne bör maten 

tillföras extra smakämnen i form av kryddor och tillbehör till maten, exempelvis sås och 

sylt. 

 

Flera små mål mat är att föredra för att optimera aptit och näringsupptag. Nattfastan bör 

understiga 11 timmar och individers kultur, tradition och religion beaktas. Social 

samvaro är av vikt och bör uppmuntras. Musik, en trivsam matsal och bekväma möbler 

förhöjer måltidsupplevelsen och bidrar till ett ökat näringsintag. 

 

Hudiksvalls kommun ligger i framkant i fråga om kost för äldre inom äldreomsorgen 

och införde ett nytt måltidskoncept redan innan nya riktlinjer från Livsmedelsverket 

lanserades. Måltidskonceptet i Hudiksvalls kommun innefattar bl.a. många små mål mat 

per dag, individanpassade mål och ett aktivt arbete för att hålla nere nattfastan genom 

att erbjuda lättare mellanmål under nattetid.  
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Bilagor 
 

Bilaga A - Intervjufrågor 

 

1. Beskriv kortfattat din yrkesroll. 

2. Vilken verksamhet bedriver kostenheten i fråga om kost för äldre? 

3. Hur går det till när ni lämnar matlådor till äldre som bor hemma? 

4. Hur anpassar ni maten som serveras efter olika människors behov, i fråga om 

allergier, kultur och religion och tycke och smak? 

5. Hur arbetare ni för att förhindra viktnedgång och undernäring bland de äldre på 

kommunens boenden? 

6. Kan du berätta mer om pilotprojektet på Forsagården? 

7. Vilken respons har ni fått av de boende och av personalen under projekttiden på 

Forsagården? 

8. Hur arbetar ni för att främja aptiten hos de äldre? 

9. Var tillagas maten ni serverar och hur gör ni med presentationen av maten? 

10. Hur lång är nattfastan på era boenden? 

11. I vilken mån tar du som ansvarig för kosten för de äldre in kunskap utifrån? 
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Bilaga B - Utskrift av intervju med Barbro Karelius, Hudiksvalls 
kommun. Intervjudatum 23 april 2018. 

 

1. Beskriv kortfattat din yrkesroll. 

Jag arbetar som dietist på kostenheten i Hudiksvalls kommun. Jag har arbetat här 

sedan 2007 och jobbade dessförinnan som dietist i 25 år på region Gävleborg.  

2. Vilken verksamhet bedriver kostenheten i fråga om kost för äldre? 

På våra boenden serverar vi två mål lagad mat per dag. Lunch och middag. Vi 

serverar frukost, kvällsfika och mellanmål. Vi erbjuder även matlådor till äldre 

som bor hemma. Vi levererar då ett mål per dag, vilket utgör 30% [På 

Hudiksvalls kommuns hemsida är siffran 25%. Författarens anmärkning.] av 

deras dagliga behov. I övrigt sköter sjukvården, dvs regionen de hemmaboendes 

kosttillsyn. I kommunen finns totalt 13 äldreboenden, varav några drivs genom 

intraprenad. Varje boende har ett kostombud som fungerar som länken mellan de 

boende och köket. 

3. Hur går det till när ni lämnar matlådor till äldre som bor hemma? 

I de flesta fall lämnar vi endast matlådan i dörren. Bara i del fall när den äldre 

har sökt om hjälp under måltiden stannar omsorgspersonalen och värmer maten 

och hjälper till under själva måltiden. I många fall är det en ekonomisk fråga, att 

man inte har råd att ha hjälp under själva måltiden, med att bli matad 

exempelvis. Matlådan i sig upplevs av många som en stor kostnad. Vi har en 

90% nöjdhet på våra matlådor, vilket vi är mycket nöjda med. 

4. Hur anpassar ni maten som serveras efter olika människors behov, i fråga 

om allergier, kultur och religion och tycke och smak? 

Vi har alltid tre rätter att välja mellan till lunch och middag. Maträtterna är 

likställda rent näringsmässigt och kalorimässigt. Frukost, mellanmål och 

aptitretare individanpassas efter varje individs specifika behov av näring. 

Aptitretare serverar vi som förrätt i samband med lunch och middag och kan 

bestå av tex en ägghalva med en klick röra på. Vi serverar även dessert varje 

dag. I vår kommun har vi inte så många utlandsfödda som bor på våra boenden. 

Det är något vi ser kommer komma inom några år och då får vi anpassa oss efter 

det. 

5. Hur arbetar ni för att förhindra viktnedgång och undernäring bland de 

äldre på kommunens boenden? 

Vi arbetar efter Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens riktlinjer. Internt arbetar 

vi utifrån vår kostpolicy med riktlinjer för personalen både inom omsorgen och i 

köket. Två gånger per år screenar vi alla äldre på våra boenden för att se hur 

mycket de väger och vilka som riskerar att bli undernärda. Vid behov sätter vi in 

åtgärder. Egentligen ligger alla i riskgruppen för undernäring eftersom de är 

äldre och sköra, men det är inte alla som är undernärda. Ofta går våra boende 

upp i vikt efter att de har flyttat in på ett av våra boenden, efter att ha bott 

hemma. Kanske har de levt ensamma en längre tid och har inte haft matlust eller 

förmåga att tillgodose sina kostbehov. 

Vi driver ett pilotprojekt på ett av våra boenden, Forsagården, där vi erbjuder 

många små mål mat per dag. Forskning visar att näringen tas upp bättre då och 

många av våra äldre har en positiv viktutveckling. Vi har varit först ut med detta 

arbetssätt och jag föreläser nu om vår metod i andra kommuner runt om i 

Sverige. I kommande riktlinjer, som ännu inte gets ut av regeringen, förespråkar 

man den metod vi arbetat med på Forsagården. 

6. Kan du berätta mer om pilotprojektet på Forsagården? 

Förutom de tre huvudmålen och mellanmål erbjuder vi förfrukost och nattmål 

till de äldre som vaknar väldigt tidigt eller vaknar på natten. Vi serverar då en 
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smörgås och ett glas mjölk. Vi har även små aptitretare och dessert till lunch och 

middag. Den totala kalorimängden per dag är 200gram mer och 80% av alla de 

äldre har gått upp i vikt under projektets tid. Vi ska nu börja med den här 

metoden på alla våra boenden. 

7. Vilken respons har ni fått av de boende och av personalen under 

projekttiden på Forsagården? 

Vi upplever att det tagit en tid för våra boende att komma in i de nya rutinerna. I 

början var det lite oroligt i samband med måltiderna. En del reste sig direkt efter 

huvudrätten [Vilket tidigare var det enda som serverades på vardagar. 

Författarens anmärkning.] och gick ifrån matsalen. Men efter ett par månader 

blev det lugnare och alla satt kvar och väntade på desserten. Anhöriga har varit 

mycket positiva och även personalen är nöjda med de nya rutinerna. Vi har även 

jobbat med utbildning till personalen och information till de anhöriga. Det är 

viktigt att förstå varför man gör något utifrån forskningen. Det är inte bara ett 

beslut vi fattat, utan vi har baserat det på ny forskning. 

8. Hur arbetar ni för att främja aptiten hos de äldre? 

Dels jobbar vi med många mål mat per dag. Vi började med Forsagården, men 

har nu 3 boenden i gång enligt den modellen. Ytterligare tre boenden ska börja 

med den modellen i år. Vi tar inte alla samtidigt för jag vill att det ska göras rätt 

så att personalen hinner med och känner sig bekväma. Vi har nu börjat utbilda 

personalen på de boenden som ska igång i år och de har varit på studiebesök på 

Forsagården. 

Vi serverar mat som våra äldre känner igen från sin ungdom. Vi arbetar utifrån 

årstiderna med maträtter och råvaror som hör till säsongen. Vi anpassar även 

våra matsedlar efter de olika boendena. I Dellenbygden [Mindre tätort i 

kommunen, fortfarande starkt präglad av jordbruk. Författarens anmärkning.] 

serverar vi mer rustik mat jämfört med på Fredens kulle [centralt beläget boende 

i Hudiksvalls stad. Författarens anmärkning.] Inne i stan vill damerna gärna ha 

grekisk sallad till lunch, men det är inte populärt på våra boenden utanför stan. 

För vissa av våra boende erbjuder vi förfrukost och nattmål. Förfrukost är för de 

som vaknar väldigt tidigt på morgonen och nattmål är för de som vaknar på 

natten. Nattmålet gör det lättare att åter somna om. Båda målen består ofta av en 

smörgås och ett glas mjölk. 

9. Var tillagas maten ni serverar och hur gör ni med presentationen av maten? 

All mat lagas på plats på våra boenden. Köket levererar maten till de olika 

avdelningarna. Och personalen på avdelningarna lägger upp maten snyggt på 

tallrikarna. Vi har köpt in porslin från Erikshjälpen i äldre stil för att det ska se 

hemtrevligt ut. Vi använder mindre storlekar på tallrikar och koppar för att det 

inte ska se så mycket ut på tallriken, så att inte de äldre ska känna sig förskräckta 

av mängden mat. Vår personal är jätteduktig på att lägga upp maten fint så att 

det ser aptitretande ut. Vi använder olika slags porslin på vardagar och helg och 

även olika dukar och dekorationer. Vill någon ha mer att äta går det naturligtvis 

bra. Vi tycker att mindre och mer lagom stora portioner är bra då det även  

minskar svinnet och är bra för miljön. 

10. Hur lång är nattfastan på era boenden? 

Nattfastan får ju vara längst 11timmar enligt våra styrande politiker. Vi klarar 

nattfastan med marginal och ligger på ca tio och en halv timme i genomsnitt. 

Tack vare att vi även erbjuder förfrukost och nattmål är nattfastan kortare för 

flera av våra boende. Smörgåsar och mjölk finns i kylskåpen på de boendes rum. 

Det sparar mycket tid för nattpersonalen att inte behöva bre mackor efter behov. 

Men det gör att vi inte vet när smörgåsarna har blivit uppätna, så vi vet inte hur 

lång nattfastan är i de fallen. Men det viktiga är att den inte blir för lång, dvs 

längre än 11 timmar. 
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11. I vilken mån tar du som ansvarig för kosten för de äldre in kunskap 

utifrån? 

Jag tar del av de riktlinjer som kommer från myndigheter och de riktlinjer vi får 

från politiken lokalt. Jag läser även en del forskning, men jag skiljer på 
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