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Tillvägagångssätt 
 Rådgivaren för nutritionsfrågor är hemvårdsförvaltningens utvecklingsledare med 

inriktning kost.  

 Rådgivningen gäller kommunens grundläggande nutritionsansvar:  

o Vid risk för undernäring 

o Frågor gällande energi- och proteinbehov 

o Anpassning av mat och måltider, nattfasta 

o Allergier, konsistensanpassning och kosttillägg 

o Generella kostråd vid övervikt 

 Innan kontakt tas med utvecklingsledaren har det utförts: 

o En riskbedömning enligt ”Senior Alert” 

o En aktuell nutritionsutredning (utvecklingsledaren kan även delta i 

utredningsfasen) 

 Rådgivningen sker endast muntligt via telefon eller möte, vardagar kl. 0800–1700 

o Meddelande kan lämnas via röstbrevlåda, återkoppling vardagar inom 24 tim. 

o Utvecklingsledare med inriktning inom kost och nutrition har inget 

dokumentationsansvar 

 

Bakgrund 
Rutinen förtydligar sjuksköterskans ansvar gällande kommunens grundläggande 

nutritionsansvar. 

 

 

Ansvar/Omfattning 
Sjuksköterska 

 Har det specifika omvårdnadsansvaret när det gäller kundens näringstillstånd 

och är därmed ansvarig för vårdplanering, uppföljning och dokumentation 



 
 

 Ska vara delaktig i arbetet med riskbedömningar för undernäring 

 Ansvarar för att genomföra nutritionsutredning och ordinera åtgärder vid 

behov. Åtgärder kan vara ordination av konsistensanpassad kost, ordination av 

kosttillägg (näringsdrycker). 

 Ansvarar för att kontakta andra yrkesprofessioner som ex läkare, regionens 

dietist, eller utvecklingsledare med inriktning kost i hemvårdsförvaltningen då 

den enskildes nutritionstillstånd kräver åtgärder utanför det egna 

kompetensområdet och kontakt med dietist inom specialistsjukvården bör tas 

Kontaktuppgifter - Vårdgivare (regionhalland.se) 

 Koppling finns till Rutin för Senior Alert arbetssätt, Rutin för näringsdryck – 

kosttillägg och sondnäring 

 

 

Referensdokument 
Förebygga undernäring bland äldre personer - Socialstyrelsen 

Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen (livsmedelsverket.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/nutrition/kontaktuppgifter/
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/aldres-halsa/mat-for-aldre/
https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/broschyr/nationella-riktlinjer-for-maltider-i-aldreomsorgen?AspxAutoDetectCookieSupport=1

