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Inledning

Riktlinien för kost och nutrition ska tillämpas inom Vård och Omsorg i ordinärt boende i
Kadsbotgs kommun.
Kost och näringsftågor inom vård och omsorg har en grundläggande betydelse föt kvalitén i hel¿
vetksamheten. God hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott nätingstillstånd. Därför är kosten
tiktig för ztt förebygga sjukdom och bevara hálsan. Vanlig mat'ár den viktigaste och bästa energi
och näringskällan. Vid sjukdom och ohälsa kan behovet av energi och näringsämnen öka, medans
förmågan 

^ttäta 
och tillgodogöra sig maten minskar.

För vårdtagate som befinner sig i riskzonen för undemäring skall nutdtionen betraktas på samma
sätt som aflr.arr behandling och samma krav ska ställas på uftedning, diagnos, behandling,
uppfölining och dokumentation.
Nutrition utgör en stor del av omvåtdnaden. ,{ktiva insatser hâr stor betydelse för att förhin&a
utveckling av undemädng och för behandling av redan undernärda vàtdtagarc.

Izgstirtning o ch sflrdo ku m e nt
Kommunen har det yttersta ansvaret för att den enskilde får det stöd och hjälp den behöver.
Verksamheten skall bygg, på respekt för människors rätt till självbestämmande och integdtet och
kvaliteten i vetksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
Inom biståndsbedömd dagomsorg samt i ordinärt boende har kommunen hälso och
sjukvårdsansvâr upp till sjuksköterskenivå enligt Hdlso och sjukvårdsavtalet.

Styrdokument vid nuüitions arbete
o Hälso och sjukvårdslagen 2077:30
o Socialtiänstlagen, 2007:453
o Patient lagen, 2074:827
o Fötebyggande av behandling och undernädng SOSFS 2074:70
. Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla

undemäring, Socialstyrelsen ;201 1

Ansuørsfirdelning

Samdiga ytkeskategorier inom Vfud och omsorg har ett gemensamt ansvar att i sitt arbete ge
vâtdtagarna ett gott nutritionsomhändertagande.

Vårdtagaten
Utgångspunkten är attvãtdtagaren själv 

^nsvzrt^f 
för att tillgodose sitt behov av nädng. I de fall

vindtagaren inta kan ta" 
^nsvàr 

för hela eller delar av sin näringstillförsel har kommunen ett arisvar
för att behovet tillgodoses.
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Social¡rämnden
Ar vårdgivare och faststället ett kvalitetsledningssystem.

Verksamhetschef
Har det övetgdpande ansvaret för vård och omsorg och ansvarar för attverksamheten beddvs i
övetstämmelse med de mål och direktiv som fastställs av nämnden.

Medicinskt ansvarig siukskötetska (MAS)
Ansvarar för kvalitet och säkethet i den verksamhet som kommunen bedriver enligt Hälso och
sjukvåtdslagen samt för att upprätta dktlinjer inom nutrition området nfu det gäller hälso och
sjukvfudsinsâtser.

Biståndshandläggare
Ansvarar för att utreda och bedöma den enskildes behov av stöd och hjälp i samband med
måltider.

Enhetschef

Ansvarar för att Riktlinjen för kost och nutrition eftedevs genom atr
o Utse kostombud och se till att de ges möjlighet till att utföra sina uppdrag
o Lokal rutin för livsmedelshantering är väl lsind och används âv personal i den egna

vetksamheten.
o Petsonalen har den kompetens och de redskap som krävs föt attbedriva nutritionsarbete

samt att kompetensutveckling sker enligt verksamhetens krav
o Hålla sig uppdaterad om huruvida det finns värdøgate som är i riskzonen för undernäring

samt att lämpliga ãtgpder har vidtagits.
o Att vândtagarcn serveras lämplig kost och zttvâtdtagarcn fàr det stöd som krävs vid

måltidssituationema.
o Fotlöpande följa upp, utveckla och dokumentera kvalitén på nutritionsatbetet och

aktualisera kost och nutritionsfrågor i lämplþt forum

Omvårdnadspetsonal
Ansvarar föt att

o Fölia fnmtagna riktlinjer, rutinet och individuella genomförandeplaner
. Upprätta en individuell genomförandeplan om det ftamgär i biståndsbeslutet att

vâtdtagaren är i behov av särskilt stöd. I den individuella genomförandeplanen
dokumentetas också vârdtagzrens individuella behov av munvård, kost, måltidsordning,
maßta;îot, sittställring, sittmöbel och eventuella ät hjälpmedel

o Utföra riskbedömning med stöd ftån sjuksköterskan samt dokumentera resultat och
eventuella ãtgärder i genomförandeplanen.
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o Kontakta sjuksköterska vid förãndtat hälsotillstånd hos vårdtagarcnnãr det gäller mât och
vätskeintag

o Fölia ordinationen fràr' legitimerad personal
o Fjiälpa vårdtagaren att göø beställrring av nutritionsprodukter vid behov

Kostombud
o Ansvarar för att
o Fiåi7a diskussionen om kosten och måttidsglädjen levande och sprida kunskap om

nutritionens betydelse till vårdtagaren.
o Fràmja kundens möjlighet till inflytande och medbestämmande inom uppdragets område
o Delta i utbildningar och aktiviteter som ordnads för kostombuden
o Förmedla kostinformation och aflîa;rt information såsom nyhet, riktlinjer, rutiner kring

nutrition etc till samtliga medarbetare på enheten.
. Utgöra en kontaktlänk mellan vàrdtagarc, omsorgspersonal,legitimerad personal och

måItidspersonal
o Yara delaktiga när mätning av nattfasta genomförs.

Legitimetad siuksköters ka

Har det specifrka omvårdnadsansvaret vad det gäller patientens näringstillstånd

Ansvarat för att
o Riskbedömning utförs sâmt vid behov utföra nutritionsutredning och ordinera ätg;fuder
o Kontakta ar;.drz- yrkesprofessioner dà vârdtagxens nutrid.onstillstånd kräver àtgàrder

utanför det egna kompetensområdet
¡ Informenvârdtagarc, anhöngoch kontakçerson/ omvårdnadspersonal om ordinerad

kost
o Informera enhetschef om att det finns patienter med undemärings problematik.

Atbetsterapeut och þioterapeut

Ansvarar för att
o Skapa goda fysiska förutsättningar fö¡ vårdtagaren att genomföra måltiden
o Ar behjälplig vid ulprovning av lämpliga hjälpmedel för att underlätta ätandet samt

informem betörd petsonal om hut olika hjälpmedel används

Låikate
Har det medicinska ânsvaret. Läkaten ansvàtait för ordination av enteral och parenteral nutrition
samt skrivet remiss till dietist. Detta böt göras i samråd med sjuksköterska
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I{ost
Kvalitetskrav für kost
Enetgi och näringsinnehall i de måltidet som serveras på vård och omsorgsboende och levereras
till vårdtagare ska följa nationella kvalitetskrav och rekommendationer.
Förvaltningen för vård och omsorg tillhandahållet normalkost.

Specialkoster

Specialkoster ordineras av sjuksköterska. Följande specialkoster ska kunna
tillhandahållas av tillagningsköket.

Laktosfri och lactosreducerad kost

Mjölkproteinfri kost

Glutenfri kost

Fetfteducerad kost

Kost vid allergi och överkinslighet.

Önskekost
Etbjuds av sjukskötetska efter medicinsk bedömning i samrâd med vårdtagarennär behov
förelþet.

Vegetadsk kost
Vegetadsk kost ska kunna serveras. Kosten behövet inte ordineras av sjuksköterska men
omvårdnadspetsonal ska informera omvårdnadsansvadg sjuksköterska om att bes?állrring görs till
vãndtagarcn
Föt våtdtagare som av andta skäI, till exempel religiösa, önskar skaffa andra maträtter än
de som sen¡eras ska även dessa rätter kunna konsistens anpassas. Kosten behöver inte
ordinetas av siuksköterska men Omvåtdnadsansvadg siuksköterska ska informeras om att
beställningen gör.

Konsistensanpassad kost
Konsistensanpassad kost ska erbjudas vid tugg och sv:iljsvårigheter. Sjuksköterska otdinerar
konsistensanpassning av kosten och vid behov konsulteras logoped och / eller dietist
Föt ytterliga information om konsistensanpassad kost se Vårdhandboken
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