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Rutin för rehabiliterande nutritionsinsatser 

efter Covid-19-infektion 

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. Det massiva inflammationspåslaget vid sjukdomen ger både ett 

kraftigt förhöjt energibehov och omfattande vävnadsnedbrytning, vilket kan 

pågå en längre tid efter tillfrisknandet. Detta medför att patienter med 

Covid-19 kan få svårt att tillgodose sitt energi- och proteinbehov, vilket i sin 

tur leder till förlust av kroppsmassa, funktion och ork. För att vända denna 

negativa spiral krävs rehabiliterande nutritionsinsatser under minst en månad 

efter tillfrisknandet. 

 

Bakgrund 

”Rutin för rehabiliterande nutritionsinsatser efter Covid-19-infektion” är ett 

förtydligande till den komplettering med det kommunala perspektivet som gjorts av 

riktlinjen ”Rehabilitering/stöd efter Covid-19 i Region Kronoberg”.  Rutinen baseras på 

Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Rehabilitering i samband med covid-19 i primärvården”, 

och har anpassats efter lokala förhållanden i Växjö kommun.  Rutinen tar vid när 

insatserna i tidigare fastställda rutin för nutritionsbehandling vid covid-19 är påbörjade. 

 

Referenser  

Rehabilitering/stöd efter Covid-19 i Region Kronoberg 

Socialstyrelsen Rehabilitering i samband med covid-19 i primärvården  

ESPEN expert statements and practical guidance for nutritional management of 
individuals with sars-cov-2 infection

http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=185044
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-11-7017.pdf
https://www.espen.org/files/Espen_expert_statements_and_practical_guidance_for_nutritional_management_of_individuals_with_sars-cov-2_infection.pdf
https://www.espen.org/files/Espen_expert_statements_and_practical_guidance_for_nutritional_management_of_individuals_with_sars-cov-2_infection.pdf
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Rutin och kunskapsstöd för rehabiliterande nutritionsinsatser efter Covid-19-infektion 

Under och efter covid-19-infektion Dokumentation i HSL-journal 
Riskbedömning av undernäring  Bedöm risk för undernäring genom att 

regelbundet följa patientens eventuella 
viktförlust, ätsvårigheter och aktuell vikt, 
under och efter vårdtiden. Detta gäller även 
patienter med övervikt och fetma.  
 
Om personen uppvisar något av de tre 
tillstånden ska en utredning av patientens 
näringstillstånd göras:  
• Oavsiktlig viktförlust (tecken på negativ 

energibalans) 
• Ätsvårigheter t ex aptitlöshet eller tugg- 

och sväljproblem 
• Undervikt, dvs. body mass index (BMI) är 

mindre än 20 kg/m2 (för patienter under 
70 år) eller BMI mindre än 22 kg/m2 (för 
patienter 70 år eller äldre). 

 
Utförd riskbedömning 
dokumenteras under sökordet:  
 
Bedömning 
Kroppsfunktioner/strukturer 
→ 
Nutrition/Matsmältning/Endokrina 
funktioner 
→ Inmatningsstöd 
 

Rutin viktkontroll vid covid-19 Vid vårdtillfälle på korttidsplats ska 
inskrivnings- och utskrivningsvikt 
rutinmässigt tas. 
 
Vid insjuknande och minst en månad efter 
tillfrisknandet från covid-19 ska 
viktuppföljning ske minst en gång/vecka. 
 

 
MÄTVÄRDEN 
→ 
Vikt, längd och BMI 

Vid risk för undernäring påbörjas nutritionsutredning  
Bakomliggande 
nutritionsrelaterade 
orsak/orsaker? 

• Utred eventuella mag- och tarmproblem 
och aspirationsrisk. Dessa problem är 
vanligt samband med covid-19, och kan 
påverka både näringsintaget och 
näringsupptaget. Hänsyn behöver tas till 
andra sjukdomar och symtom, eftersom 
samsjuklighet är vanligt vid covid-19.   

 
Bedömning 
Kroppsfunktioner/strukturer 
→ 
Nutrition/Matsmältning/Endokrina 
funktioner 
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• Vid ätsvårigheter görs dysfagiscreening 
enligt rutin. Ätsvårigheter kan bero på t ex 
illamående, smak- och luktbortfall, 
aptitlöshet och trötthet. 

• Övriga bakomliggande orsaker som inte är 
direkt relaterade till covid-19 

Bedömning av intag och behov • Genomför mat- och vätskeregistrering 
• Beräkna individuellt energi-, protein- och 

vätskebehov. Observera att energi- och 
proteinbehovet kan vara förhöjt, relaterat 
till en infektion, feber och 
andningsfrekvens. 

Att mat- och vätskeregistrering ska 
göras: 
 
UTREDANDE Kroppsfunktioner 
 
Resultatet av mat- och 
vätskeregistreringen och en 
bedömning i förhållande till 
individuella beräknade behov 
dokumenteras under:  
 
Bedömning 
Kroppsfunktioner/strukturer 
→ 
Nutrition/Matsmältning/Endokrina 
funktioner 

Bedömning av vikthistoria och 
kroppssammansättning  

• Aktuell kroppsvikt och kroppslängd 
• Bedöm vikthistoria och uppmärksamma 

negativa vikttrender   
• Beräkna BMI 

Aktuell kroppsvikt, kroppslängd och 
BMI dokumenteras under: 
 
MÄTVÄRDEN 
→ 
Vikt, längd och BMI 
 
Bedömning av vikthistoria och 
uppmärksammade vikttrender 
dokumenteras under:  
 
Bedömning 
Kroppsfunktioner/strukturer 
→ 

https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/sidor/nutritionshandboken/nutritionsomhandetagande-i-kommunal-halso-och-sjukvard/nutritionsvardsprocessen/riskbedomning-och-screening/dysfagiscreening.html
https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/sidor/nutritionshandboken/nutritionsomhandetagande-i-kommunal-halso-och-sjukvard/nutritionsvardsprocessen/riskbedomning-och-screening/dysfagiscreening.html
https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/sidor/nutritionshandboken/nutritionsomhandetagande-i-kommunal-halso-och-sjukvard/nutritionsvardsprocessen/utredning/bakomliggande-orsak.html
https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/sidor/nutritionshandboken/nutritionsomhandetagande-i-kommunal-halso-och-sjukvard/nutritionsvardsprocessen/utredning/bedomning-av-intag-och-behov/bedomning-av-energi--narings--och-vatskeintag.html
https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/sidor/nutritionshandboken/nutritionsomhandetagande-i-kommunal-halso-och-sjukvard/nutritionsvardsprocessen/utredning/bedomning-av-intag-och-behov/berakning-av-energi--narings--och-vatskebehov/energibehov.html
https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/sidor/nutritionshandboken/nutritionsomhandetagande-i-kommunal-halso-och-sjukvard/nutritionsvardsprocessen/utredning/bedomning-av-intag-och-behov/berakning-av-energi--narings--och-vatskebehov/proteinbehov.html
https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/sidor/nutritionshandboken/nutritionsomhandetagande-i-kommunal-halso-och-sjukvard/nutritionsvardsprocessen/utredning/bedomning-av-intag-och-behov/berakning-av-energi--narings--och-vatskebehov/vatskebehov.html
https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/sidor/nutritionshandboken/nutritionsomhandetagande-i-kommunal-halso-och-sjukvard/nutritionsvardsprocessen/utredning/bmi-och-viktforandring.html
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Nutrition/Matsmältning/Endokrina 
funktioner 
 
 

Ställ diagnosen undernäring 1. Diagnoskriterier enligt ESPEN 2015 BAKGRUNDSFAKTA 
Medicinsk diagnos 
→Inmatningsstöd undernäring 

Målsättningen med 
nutritionsbehandlingen är 
individuell, mätbar och tydligt 
dokumenterad när åtgärderna 
planeras. 

Exempel:  
• Vikstabilitet 
• Viktuppgång till målvikt x kg 
• Avstanna oavsiktlig viktnedgång 
• Fullgott energi- och proteinintag 
• Säker sväljning vid dysfagi 

Dokumenteras under sökordet: 
Åtgärd Nutrition 

Nutritionsåtgärder  

Obligatorisk åtgärd 1. Fortsätt med den enligt rutin för 
nutritionsbehandling vid covid-19 
ordinerade behandlingen med kosttillägg i 
minst en månad efter tillfrisknandet 

2. Vid fortsatt otillräckligt energi- och 
proteinintag, (dvs fortsatt oavsiktlig 
viktnedgång) bedöm möjligheten att öka 
det perorala intaget med energi- och 
proteintät kost och ett ökat antal måltider 
per dag. Följ gärna mellanmålsmenyn i 
nutritionshandboken för att säkerställa 
proteinnivån och ordinera vid behov 
proteintäta mellanmål    

3. Vid fortsatt otillräckligt energi- och 
proteinintag, (dvs fortsatt oavsiktlig 
viktnedgång) kan ordinationen av 
kosttillägg justeras och ökas 

4. Om ovanstående åtgärder inte är 
tillräckligt för att avstanna oavsiktlig 
viktnedgång bör enteral- eller parenteral 
nutritionsbehandling övervägas i samråd 
med läkare. Välj enteral näringstillförsel 

Dokumenteras under sökordet: 
Åtgärd Nutrition 

https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/sidor/nutritionshandboken/nutritionsomhandetagande-i-kommunal-halso-och-sjukvard/nutritionsvardsprocessen/utredning/diagnoskriterier-undernaring.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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om patienten inte förväntas kunna äta de 
närmaste tre dagarna, eller om matintaget 
förväntas vara lägre än 50 procent. Rutin 
för enteral nutrition.  

Vid ätsvårigheter 1. Vid utfall i dysfagiscreening skrivs remiss 
till logoped enligt rutin   

2. Vid befintlig ordination på 
konsistensanpassning av mat och dryck – 
säkerställ så att alla dygnets måltider 
konsistensanpassas 

Dokumenteras under sökordet: 
Åtgärd Nutrition 

Uppföljning 
Uppföljning av de insatta 
åtgärderna görs efter veckovis 
viktkontroll, minst en månad 
efter tillfrisknandet från covid-19. 
 
Vid uppföljning tas ställning till 
hur väl åtgärderna har fungerat, 
om de varit tillräckliga eller om 
behandlingen bör ändras för att 
nå önskat resultat. 
 

Exempel: 
• Viktkontroll med bedömning av 

viktutveckling 
o Behöver energi-, protein- och 

vätskebehov räknas om utifrån ny 
aktuell vikt?  

• Mat- och vätskeregistrering för 
bedömning av energi- och näringsintag, 
måltidsfrekvens, livsmedelval, följsamhet 
till ordinerad mängd kosttillägg.  

• Följsamhet till ordinerade insatser t ex 
konsistensanpassning eller kosttillägg 

• Måltidsobservation för att bedöma 
ätförmåga  

Planerad uppföljning dokumenteras 
under sökordet:  
Åtgärd Nutrition 
 
Genomförd uppföljning 
dokumenteras under sökordet:  
 
Bedömning 
Kroppsfunktioner/strukturer 
→ 
Nutrition/Matsmältning/Endokrina 
funktioner 

Vid utskrivning från kommunalt korttidsboende 
Till särskilt boende Överrapportering till patientansvarig 

sjuksköterska   
 

Till ordinärt boende med 
kommunal hemsjukvård 

Överrapportering till patientansvarig 
sjuksköterska i hemsjukvården.  
 
Sjuksköterska på korttidsboende ska inför 
utskrivning kontakta patientansvarig dietist 
för förskrivning av kosttillägg i hemmet; 

1. Dietist på lasarettsrehab vid tidigare 
etablerad kontakt 

 

https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/sidor/nutritionshandboken/nutritionsomhandetagande-i-kommunal-halso-och-sjukvard/nutritionsvardsprocessen/atgarder/dietistkontakt-i-region-kronoberg.html
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Madelene Johansson,    Cecilia Svanberg, 

leg dietist, kommunrehab  leg dietist, kommunrehab 

2. Dietist i primärvården om ingen 
tidigare dietistkontakt finns 

Till ordinärt boende utan 
kommunal hemsjukvård 

Sjuksköterska på korttidsboende ska inför 
utskrivning kontakta patientansvarig dietist 
för förskrivning av kosttillägg i hemmet; 

1. Dietist på lasarettsrehab vid tidigare 
etablerad kontakt 

2. Dietist i primärvården om ingen 
tidigare dietistkontakt finns 

 

https://omsorgenshandbocker.vaxjo.se/sidor/nutritionshandboken/nutritionsomhandetagande-i-kommunal-halso-och-sjukvard/nutritionsvardsprocessen/atgarder/dietistkontakt-i-region-kronoberg.html

