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Anvisningen gäller för Särskilda boenden i Stockholms stad och är 

skriven utifrån den praktiska vägledning kring nutritionsbehandling 

vid covid-19 som ESPEN1 publicerat och rekommendationer från 

Socialstyrelsen samt Folkhälsomyndigheten. 

Bakgrund 

Covid-19 pandemin medför oförutsedda utmaningar för såväl 

patienter som vården världen över. Patienter som rapporteras ha 

sämst utfall och högre dödlighet är personer med nedsatt 

immunförsvar, äldre och multisjuka samt undernärda personer över 

lag. Intensivvård, multisjuklighet samt hög ålder är vanligen 

associerat med hög risk för undernäring.  

 

Att förebygga, diagnostisera och behandla undernäring ska därför 

rutinmässigt inkluderas i vården av äldre multisjuka covid-19 

patienter. 

Syfte 

Denna anvisning syftar till att säkerställa nutritionsbehandling vid 

konstaterad smitta av covid-19 samt vid efterföljande rehabilitering. 

Om patienten kommer från sjukhus, följ nutritionsbehandlingen från 

sjukhuset.  

Nutritionsproblem vid covid-19 

Förutom påverkan på lungfunktionen finns det också rapporter om 

 illamående, kräkningar, diarré  

 svår buksmärta 

 extrem trötthet 

 bortfall av lukt och smak 

 

Läkemedelsbehandling vid covid-19 kan ge biverkningar som kan 

påverka nutritionsintaget negativt.  

Nutritionsbehandling vid covid-19 

Vid identifierad risk för eller faktisk undernäring ska 

nutritionsvårdsprocessen inledas och följas enligt regel för nutrition.   

Beräkning av energi- och proteinbehov 

 30 kcal/kg kroppsvikt och dygn  

 ≥ 1 gram protein/kg kroppsvikt och dygn  

 

OBS! Beräknat energibehov hos undernärda och multisjuka ska 

uppnås stegvis för att undvika t.ex. gastrointestinala problem. 

                                                 
1ESPEN = European society for clinical nutrition and metabolism 
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dokumentet. 

 

Kosttillägg/näringsdrycker 

När beräknat energibehov inte kan uppnås genom mat och dryck 

kan näringsdryck ordineras av sjuksköterska, dietist eller läkare till 

alla som har en konstaterad smitta av covid-19 och som har en risk 

för undernäring eller är undernärda (MNA < 11).  

 

ESPEN rekommenderar sammanlagt ≥ 400 kcal och ≥ 30 g protein 

per dag. Ordinationen kan förslagsvis bestå av två eller fler energi- 

och proteinrika kosttillägg per dag vilket ska dokumenteras i 

patientjournalen. ESPEN rekommenderar att behandlingen sker 

under minst 4 veckor. Uppföljning och utvärdering ska ske enligt 

regel för nutrition.  

Enteral och parenteral nutrition 

ESPEN rekommenderar att enteral och parenteral nutrition kan 

användas som komplement till mat och dryck när näringsbehovet 

inte kan uppfyllas per os. Hänsyn ska tas till patientens prognos och 

ska vara etiskt motiverad.  

Vård i livets slut 

Mat, dryck och kosttillägg ges efter önskemål och tolerans. 

Nutritionsbehandling vid rehabilitering  

Efter sjukdom är intag av energi- och protein viktig för 

återuppbyggnad och behovet är högre för att motverka viktförlust, 

komplikationer, försämring samt för att förbättra efterförloppet. 

Sköra äldre personer har extra stor risk att få komplikationer och 

bestående funktionsnedsättningar efter covid-19.  

 

Nutritionsproblem kan kvarstå en längre tid efter sjukdomen. Var 

extra uppmärksam på om dysfagi förekommer, detta kan uppstå 

främst efter extubering men även hos personer med nedsatt 

allmäntillstånd. Kontakta logoped för bedömning av sväljförmåga. 

Beräkning av energi- och proteinbehov 

 35-40 kcal/kg kroppsvikt för en återuppbyggande kost  

 1,2- 1,5 gram protein/kg kroppsvikt och dygn. 

 


