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Rutin för nutritionsbehandling vid Covid-19 

 

Bakgrund  

Personer som insjuknar i covid-19 har stor risk att utveckla undernäring. Sjukdomen ger 

flera symtom som direkt påverkar aptit och förmåga att äta och dricka. Detta medför att 

patienter med Covid-19 får det svårt att tillgodose sitt energi- och proteinbehov. Att 

vara äldre och multisjuk innebär i sig en risk för undernäring. På särskilt boende och i 

hemsjukvården är därför tidiga nutritionsinsatser för att bevara funktion och förbättra 

lång- och kortsiktig prognos av mycket stor vikt. Alla som insjuknat i Covid-19 ska 

erbjudas förebyggande insatser för undernäring oavsett kroppsvikt. 

Nutritionsbehandling vid diagnostiserad Covid-19 särskilt 

boende 

Steg 1 kosttillägg 

Alla patienter ska ordineras kosttillägg, motsvarande 400 kcal och 30 g protein per dag. 

Vid befintlig ordination från dietist i Region Kronoberg följs denna.  

1. Fresubin 2 kcal DRINK fiber, 100 ml x 3 per dygn 

2. Patienter med diabetes: Fresubin protein energy, 100 ml x 3 per dygn 

3. Om patienten har njursvikt eller medfödd metabol sjukdom ska patientansvarig 

dietist i Region Kronoberg kontaktas  

Om mängden kosttillägg upplevs stor kan serveringarna exempelvis delas upp på 50 ml x 

6 per dygn. Använd signeringslista och dokumentera ordinationen i journalen.   

Steg 2 måltider 

Frukost, middag och kvällsmat kompletteras med tre energi- och proteintäta mellanmål 

varje dag. Följ gärna mellanmålsmenyn i nutritionshandboken för att säkerställa 

proteinnivån och ordinera vid behov proteintäta mellanmål. Om kosttilläggen serveras i 

samband med måltid bör de intas efter uppätet mål och ska aldrig ersätta en måltid.  

https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/sidor/nutritionshandboken/mat-och-maltider-i-kommunal-omsorg/aldreomsorg-sarskilt-boende/dygnets-alla-maltider/mellanmal/recept-pa-energi--och-proteinrika-mellanmal.html
https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/sidor/nutritionshandboken/mat-och-maltider-i-kommunal-omsorg/aldreomsorg-sarskilt-boende/dygnets-alla-maltider/mellanmal/recept-pa-energi--och-proteinrika-mellanmal.html
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Steg 3 kontinuerlig uppföljning 

Regelbunden viktkontroll enligt rutin och efter behov. Genomför kost- och 

vätskeregistrering i syfte att följa intaget relaterat till aktuell vikt, viktutveckling och 

beräknat behov av energi, protein och vätska;  

Energibehov: 25 kcal/kg kroppsvikt (justera för övervikt) 

Proteinbehov: 1,2 g/kg kroppsvikt (justera för övervikt) 

Vätskebehov: 30 ml/kg kroppsvikt (om ej annan läkarordination) 

Kost- och vätskelistan kan också användas för att följa upp måltidsfrekvens, 

livsmedelsval och följsamhet till ordinerad mängd kosttillägg.  

 

Nutritionsbehandling vid diagnostiserad Covid-19 ordinärt 

boende 

När sjuksköterska i kommunen får kännedom om en omsorgstagare eller patient i 

ordinärt boende som insjuknat i Covid-19 ska denna rekommenderas kosttillägg. Om 

patienten redan har en dietistkontakt i Region Kronoberg ska kontakt ske med den 

dietisten, annars kontaktas dietist i primärvården för vidare ordination och förskrivning. 

Om patienten redan har kosttillägg på recept är det viktigt att uppmuntra patienten till 

att dricka ordinerad mängd.   

Observera att patient i ordinärt boende betalar en egenavgift för kosttilläggen som inte 

omfattas av högkostnadsskyddet, vilket patienten måste godkänna innan dietistkontakt 

tas. 

 

 

Madelene Johansson,    Cecilia Svanberg, 

leg dietist, kommunrehab  leg dietist, kommunrehab 
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