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1. Syfte  

 Tydliggöra nutritionsansvaret mellan Region Halland och Hallands kommuner vid 

konstaterad Covid-19 infektion.   

 Beskrivning och förslag till nutritionsbehandling till patienter med Covid-19 infektion.  

 

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument  

Espen (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) expert statements and 

practical guidance for nutritional management of individuals with sars-cov-2 infection  

https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(20)30140-0/pdf  

 

 The European Federation of the Associations of Dietitians  

https://www.efad.org/en-us/covid-19/ 

 

3. Anvisning 

3.1 Bakgrund 

Internationella rekommendationer betonar vikten av att direkta och omfattande insatser för att 

förebygga, diagnosticera och behandla undernäring ska vidtas. Alla patienter som vårdas för Covid-

19 ska således behandlas som riskpatienter för undernäring.  

 

Patienter som drabbas av Covid-19 infektion löper stor risk att utveckla undernäring (felnäring). 

Symptom vid Covid-19 infektion som påverkar aptit samt förmåga att äta och dricka är illamående, 

diarré, kräkningar, svåra magsmärtor och extrem trötthet. Att äta per os utgör en ansträngning och 

kan göra att syrgasbehandlingen tillfälligt försämras vilket ytterligare försvårar ätande.  

 

3.2 ESPEN:s expertutlåtande 

Rutinen grundar sig på de utlåtanden och råd som ESPEN fastställt utifrån övriga ESPEN guidelines 

och expertutlåtanden och baseras utlåtandena på bästa tillgängliga evidens och klinisk praxis.  

 

1. Patienter bör kontrolleras för undernäring genom riskbedömning och utvärdering, speciellt 

de med risk för dåligt utfall och högre dödlighet efter Covid-19 infektion, såsom multisjuka 

och äldre. 

 

2. Patienter med undernäring bör sträva efter att optimera näringsstatus, vid behov genom 

kostrådgivning av dietist eller annan profession med adekvat kunskap. 

 

 

https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(20)30140-0/pdf
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3. Patienter med undernäring bör säkerställas ett tillräckligt tillskott med vitaminer och 

mineraler i enlighet med allmänna rekommendationer vid virussjukdomar.  

 

4. Patienter i karantän bör fortsätta med regelbunden fysisk aktivitet. 

 

5. Näringsdryck och/eller proteinpulver bör användas när: 

 Kostrådgivning och berikning med vanliga livsmedel inte är tillräckligt för att 

tillgodose behovet av energi och näring  

 Bedömningen visar ett behov för att kunna tillgodose energi- och näringsbehovet. 

När näringsdryck/proteinpulver används bör det bidra med minst 400 kalorier 

inklusive 30 gram protein per dag under minst en månad. Effektivitet och förväntad 

nytta av näringsdryck/ proteinpulver utvärderas minst en gång i månaden.   

 

6. Hos multisjuka patienter och hos äldre personer med rimlig prognos, vars näringsbehov inte 

kan tillgodoses per os ska sondnäring administreras. Parenteral näring bör övervägas när 

enteral nutrition inte är indicerat eller inte kan nå mål. 

 

4. Nutritionsomhändertagande och behandling 

 

4.1 Riskbedömning 

Alla patienter med Covid-19 som behandlas som riskpatienter för undernäring ska genomgå 

riskbedömning och eventuellt nutritionsutredning enligt rutin.  

 

4.2 Nutritionsansvar 

Sjuksköterska i kommunen är ansvarig för basalt nutritionsomhändertagande såsom exempelvis 

undernäring av okomplicerad karaktär. Region Hallands ansvarar för nutritionsomhändertagande på 

specialiserad nivå. Om patienten bedöms ha undernäring som inte är okomplicerad rekommenderas 

att patienten remitteras till dietist i Region Halland enligt rutin.  

 

4.3 Nutritionsbehandling  

Sedvanlig nutritionsbehandling utförs enligt riktlinje/rutin med observation för följande: 

 

Per os 

Grunden för nutritionsbehandlingen är att patienten som vanligt erbjuds energi- och proteinrik mat, 

minst sex måltider per dygn, gärna mjuk, lättuggad mat för att minska ansträngning vid intag samt 

energigivande dryck.  
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4.4 Vid otillräckligt intag 

Patient som får i sig mindre än 75 % av beräknat energi- och näringsbehov bedöms ha otillräckligt 

intag. Även viktminskning kan indikera för lågt intag av energi och näring.  

 

4.5 Föreslagen behandling:  

1. Öka om möjligt intag per os genom berikning av vanliga livsmedel eller anpassad 

konsistens.  

 

2. Vid behov förskrivs energi- och proteinrik näringsdryck och/eller proteinpulver, minst 400 

kalorier inklusive 30 gram protein per dag.  

 

3. Behandlingen bör fortsätta minst en månad. Effektivitet och förväntad nytta av 

näringsdryck/proteinpulver ska utvärderas en gång i månaden. 

 

4. Om patienten inte kan tillgodose sitt behov av energi och näring per os tas ställning till 

enteral eller parenteral nutrition av patientansvarig läkare.  

 

4.6 Behov 

Energibehov: Utgå från 30 kcal per kg kroppsvikt och dag.  

 

Målet med 30 kcal per kg per dag hos svårt underviktiga patienter bör uppnås i långsam takt och med 

försiktighet då det finns risk för refeeding syndrom. 

 

Proteinbehov: ≥ 1 gram protein per kg kroppsvikt och dag.  

 

4.7 Supplementering 

Personer med undernäring bör säkerställa tillräckligt tillskott med vitaminer och mineraler  

Vid tveksamhet om huruvida patienten tillgodoser sitt behov av vitaminer och mineraler eller om 

patienten ätit dåligt under de senaste två veckorna konsulteras patientansvarig läkare.  

 

4.8 Enteral nutrition 

Patienter med enteral nutrition behandlas av dietist i Region Halland.  

Telefonkontakt tas enligt sedvanlig rutin. 


