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Kosthåndbogen for beboere i plejeboliger
Op mod 60% af ældre beboere på plejehjem er i
ernæringsmæssig risiko.

At gøre en ernæringsmæssig indsats, er
vigtigt for at bevare et godt funktionsniveau højt op i alderen. Vægt, vægtudvikling og indtag af mad og drikke er de
bedste parametre til at vurdere borgerens
ernæringstilstand.
Selv små vægttab kan være katastrofale.
Dårlig ernæringstilstand medfører nedsat
funktionsevne, øget sygelighed og dermed
øget behov for hjælp fra det offentlige.
Op mod 60% af borgere på plejehjem er i
ernæringsmæssig risiko. Derfor er maden
målrettet denne gruppe og generel mere
energitæt.
God ernæringstilstand hænger nøje sammen med god funktionsevne. Lav vægt og
vægttab betyder lav muskelmasse, nedsat
funktionsniveau, nedsat immunforsvar og
nedsat evne til restitution.
Det er ikke normalt, at borgere taber i
vægt. Hold derfor øje med vægten. Vej
borgeren regelmæssigt, 1 gang om måneden, for at kunne sætte hurtigt ind i tilfælde af vægttab.
Vej borgeren 1-2 gange om ugen ved sygdom eller påvirket almen tilstand, der ofte
nedsætter appetitten. Da borgeren efter
sygdom eller faste ikke kompenserer for
de manglende måltider, giver dette vægttab og dermed funktionstab.

Borgere, der har symptomer på en dårlig
ernæringstilstand, bliver lynhurtigt meget
plejekrævende. En dårlig ernæringstilstand vil sige, at borgeren
- har et BMI < 24
- taber i vægt (uanset størrelsen af
vægttabet)
- er småtspisende
- har påvirket almentilstand
Det handler derfor om en hurtig indsats
med den rigtige kosttype, eller endnu bedre en generel forebyggende indsats.
Det er af stor betydning, at man som plejepersonale har et godt kendskab til Madservice Aalborg og deres tilbud. I kan altid
kontakte Madservice og diætisterne, hvis I
har spørgsmål, kommentar eller har behov
for vejledning
Madservice Aalborg 9931 6691
kokadm@aalborg.dk
Diætisterne i Aalborg kommune
Anja Grøn Knudsen tlf. 9982 3703,
anja.knudsen@aalborg.dk
Lone Landvad tlf. 9931 3468,
lone.landvad@aalborg.dk
Hvis I sender en advis til en diætist, er I altid sikre på, at den bliver læst og behandlet, også selv om der er ferie og lignende.
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Tygge- og synkebesvær/dysfagi

Mange ældre får med alderen svært ved at
synke maden. Synkebesvær, der også kaldes dysfagi, rammer mere end 60% af alle
ældre på plejehjem eller i plejebolig.a
Hvem har brug for tilrettet konsistens?
Hovedparten af indlæggelser med pneumoni er forårsaget af aspiration til lungerne.
Ældre med tygge- og synkeproblemer vil
ofte være i dårlig ernæringstilstand eller i
risiko for at blive det.

Hvis maden har en forkert konsistens, er
det svært for ældre at få spist nok.
Det er derfor vigtigt, at kostformen tages
op til vurdering med jævne mellemrum for
at vurdere, om der har været udvikling i
den ældres tilstand i den ene eller anden
retning.
Der er mulighed for at vælge mellem 3 forskellige trin i tilrettet konsistens. Middagsmenuen laves ud fra normalkost menuen,
således komponenterne er ens. Serveres
der kylling til normalkost, serveres der kyllingekarbonader til blød kost

Hvem kan plejepersonalet samarbejde
med?
• Madservice Aalborg
• Aalborg kommunes ergoterapeuter
• Aalborg kommunes diætister

Tygge- og synkebesvær

Vær opmærksom på

Tygge- og synkebesvær kan være

• Mange ældre langsomt begynder at spise mindre i takt med, at
de bliver dårligere til at tygge og
synke. De får stor angst for at fejlsynke, og vil derfor helst kun have
flydende.
• Der er mange hjælpemidler,
der kan afhjælpe nogle af
problemerne.
• Mundhygiejne.
• Tandstatus. Har der været vægttab, passer tandprotesen måske
ikke længere.

• En forbigående situation.
• En stationær tilstand som ikke
ændres.
• En langsomt fremadskridende
proces.
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Der er mulighed for at vælge mellem 3 forskellige trin
i tilrettet konsistens

Blød kost

Gratinkost

• Er udviklet til borgere med lette/begyndende tygge- og synkeproblemer
• Indeholder samme mængde energi og
mængder som et standardmåltid, men
med let tyggevenligt kød, hvilket vil
sige at retter med helt kød eller fjerkræ
serveres i en blød konsistens fx som
karbonader af diverse kødtyper. Fisk
serveres som normal konsistens.
• Biretten følger normalkosten.

• Er udviklet til borgere med svære tygge- og synkeproblemer.
• er energitæt, hvor portionsstørrelsen
og formen er tilrettet. Der serveres
kødgratin, grøntsagsgratin, kartoffelmos, beriget sauce til middagsmaden.
• biretten er energitæt
• der kan serveres gelesmørrebrød til
frokost. Gelesmørrebrød er lavet af
råvarer, således et stykke gelesmørrebrød med hamburgerryg, smager af
hamburgerryg. Gelesmørrebrød kan
tygges med tungen, og smelter i munden.

Blød kost med mos
• Er udviklet til borgere, der har en del
tygge- og/eller synkeproblemer.
• Indeholder samme mængde energi og
mængder som et standardmåltid, men
med let tyggevenligt kød, hvilket vil
sige at retter med helt kød eller fjerkræ
serveres i en blød konsistens fx som
karbonader af diverse kødtyper. Fisk
serveres som normal konsistens. Der
serveres altid kartoffelmos til middagsmaden. Grøntsagerne er tyggevenlige,
hvilket betyder at der tages højde for
hvert enkel grøntsags konsistens, og
samtidig ser indbydende ud, fx små
kogte broccoli, kogte gulerodsstrimler,
hakket ærter.
• Biretten tilrettes ud fra normalkosten.

Det er vigtigt at opleve velvære og madglæde ved alle dagens måltider, også når
man har tygge- og synkeproblemer. Hvis
maden har en forkert konsistens, er det
svært for ældre at få spist nok.

Dårlig ernæringstilstand har alvorlige
konsekvenser for borgeren. En tidlig
indsats med den rette kostform er
derfor af allerstørste betydning
Vent ikke til der er et tydeligt stort
vægttab. Se ikke tiden an.
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Den omvendte
kostpyramide

6

Energitæt kost

Den varme mad der leveres til plejehjem,
er som hovedregel energitæt kost. Derfor
er energitæt kost ikke længere en diæt,
der kan bestilles.
Hvor energitæt døgnkosten bliver, bestemmes ud fra de valg der gøres på specielt mellemmåltiderne og drikkevarerne.
Hvem har brug for energitæt kost?
• beboere på plejehjem med mindre
andet er bestemt.
Hvordan gøres kosten energitæt?
• 50% af energien i en dagskost  skal
komme fra mellemmåltiderne.
• Drikkevarer spiller en stor rolle i en
energitæt kost. Brug sødmælk/mælkeprodukter frem for vand og saft.
• Brug af kommercielle energidrikke kan
i nogle situationer være hensigtsmæssigt, men ofte kan det være tilstrækkeligt at bruge de produkter der allerede
er tilgængelige fra køkkenet.
• Få evt. inspiration fra listen bagerst i
kataloget.

Hvem kan plejepersonalet samarbejde
med?
• Madservice Aalborg
• Aalborg kommunes diætister

Vær opmærksom på
• Vægt/vægtudvikling
• Dårlig ernæringstilstand har alvorlige konsekvenser for ældre
• At forebygge dårlig ernæringstilstand er samtidig at forebygge
tryksår, genindlæggelse, tiltagende
plejebehov og øvrig sygdom.

Det er vigtigt at man som plejepersonale har et godt kendskab til køkkenets
tilbud. Er der noget man ønsker, så kontakt køkkennet.

7

Diabeteskost

Denne kostform vil som hovedregel ikke
være nødvendigt for borgere på plejehjem. Derfor vil den ”udgå” af vores sortiment. Rådfør med diætist ved behov for
diabeteskost.

Blodsukkeret skal i stor udstrækning reguleres via medicinen. Det er vigtigt, at blodsukkeret ikke er for højt, da det vil betyde
udskillelse af sukker i urinen og dermed
energi der går tabt.

Mange diabetes borgere behøver ikke diabeteskost, idet der er andre elementer der
har større betydning. Fx underernæring,
sygdom, alder. Dermed kan de få samme
mad som de øvrige borgere.

Hvem kan plejepersonalet samarbejde
med?
• Madservice Aalborg
• Aalborg kommunes diætister

Kosten til en diabetiker skal tilrettes den
enkelte borger.
Hvem har brug for diabeteskost?
• normalvægtige/overvægtige med en
dårlig reguleret diabetes.
Hvordan gøres kosten diabetesvenlig?
Diabetesborgere må godt få nogle madvarer med sukker i og dermed følge en normalkost hvis:
• Der vælges groft brød.
• Der skal grønsager til hvert måltid.
• Kartofler, pasta, ris skal begrænses til ¼
tallerken.
• Drikkevarer skal være sukkerfri.
• Vælg magre mælkeprodukter.
Max ½ l mælk fordelt ud over dagen.
• Undlad eller skrab fedtstoffet på brødet.
• Kage og dessert kan med fordel byttes
ud med grovbrød eller frugt, eller der
serveres mindre mængder. (2/3 dessert, ½ stk kage).
• 2/3 dessert = ca 10 gram sukker, ½ stk
kage = 15 gram sukker, 1 portion øllebrød = ca 7 gram sukker, 2 tsk marmelade = 5 gram, p-drik = gram.
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Vær opmærksom på
• Mange ældre diabetikere har på
lige fod med ikke-diabetikere brug
for ekstra energi på grund af svigtende appetit og deraf følgende
vægttab.
• Blodsukkerniveauet

Fedt- og kolesetrolmodificeret
kost/hjertevenlig kost
Denne kostform vil som hovedregel ikke
være nødvendigt for borgere på plejehjem.
Derfor vil den ”udgå” af vores sortiment.
Fordi det gør ingen skade, at borgeren har
et let forhøjet kolesteroltal.
Andre elementer har større betydning så
som underernæring, sygdom, alder. Hvis
borgeren har behov for hjertevenlig kost,
skal den tilrettes den enkelte borger og
diætisten skal kontaktes for at vejlede i
kostformen.
Hvem har brug for hjertevenlig kost?
• beboere der af egen læge er ordineret
denne kostform.
• overvægtige beboere der skal holde
vægten/tabe sig
Hvordan gøres kosten hjertevenlig?
•
spar på det mættede fedt
•
spis flere grønsager
•
undlad eller skrab fedtstof på brødet
•
vælg magre mælkeprodukter
•
vælg ost max. 30+/17 % fedt
•
vælg mælk max. 0,7 g fedt pr. 100 g
•
skær fedtkanten af kødet
•
spis mindre chokolade, kage,
wienerbrød, kiks osv.

Vær opmærksom på
•
Mange hjertepatienter har på lige
fod med andre plejehjemsbeboere, brug for ekstra energi pga.
svigtende appetitten og deraf følgende vægttab
•
Er beboeren småtspisende?

Individuel vurdering
Det er vigtigt at lave en individuel
vurdering, da plejehjemsbeboere
som udgangspunkt ikke skal spise
fedtfattigt.

Der kan med få ændringer spares rigtig
meget på det mættede fedt, hvilket er det
væsentligste, i forhold til forhøjet kolesterol.

9

10

Laktoseintolerance

Laktoseintolerance er en tilstand, hvor
man har nedsat evne til at nedbryde og
absorbere laktose. Det er IKKE en tilstand,
hvor man ikke kan tåle laktose.
Det er derfor ikke nødvendigt at spise en
laktosefri diæt, og der kan ikke bestilles en
laktosefri diæt i køkkenet.
Hvor meget mælk den enkelte kan tåle, er
individuelt.

Bemærk
De fleste med laktoseintolerance kan
tåle op til 6-7 g laktose ad gangen
(1½ dl mælk). Nogle kan tåle helt op
til 12 g (2½ dl mælk)

Hvordan tilpasses kosten den enkelte
med laktoseintolerance?
• Start med små mængder mælk og øg
langsomt mængden, indtil du ved, hvor
meget beboeren kan tåle.
• Start med syrnede mælkeprodukter
(de tåles bedre).
• Fordel mælkeprodukterne over hele dagen.
• Drik mælk i forbindelse med et måltid
• Skære- og skimmelost kan uden problemer indgå i kosten.

Vær opmærksom på
• Får beboeren calcium nok, når mængden af mælk er nedsat.
• Får beboeren kalorier nok, når der ikke
så ofte kan bruges mælk som drikkevarer.
• Når der serveres mælkemad som f.eks.
risengrød, skal der gives en portion svarende til den mængde mælk den enkelte kan tåle. Det kan derfor blive nødvendigt at supplere med andet mad.
Symptomer på laktoseintolerance er luft
og rumlen i maven samt diarrè.
Har man ikke fået mælk i lang tid, kræver
det langsom tilvænning.

Laktoseintolerance
Symptomer på laktoseintolerance er
luft og rumlen i maven samt diarrè.
Har man ikke fået mælk i lang tid,
kræver det langsom tilvænning.

Plejepersonalet kan samarbejde med
Madservice Aalborg og kommunes diætister.
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Inspiration

Mellemmåltider
Koldskål med kammerjunkere
Alle slags kiks med smør og/eller ost
Kage af enhver slags – gerne med
flødeskum
Is med frugt, syltetøj eller flødeskum
Kakao med flødeskum
Henkogt frugt med flødeskum
Energitæt dessert fra Madservice Aalborg
Frugtgrød med fløde
Legeret suppe evt tilsæt fløde
Proteinrige drikke
Drikkevarer
Sødmælk
Kakaomælk, evt. med fløde
Kærnemælk med fløde
Maltøl, hvidtøl
Drikkeyoghurt
Juice
Saftevand, sodavand
(begrænset mængde)
Ovenstående forslag skal ses som inspiration – det er ikke en liste over valgmuligheder, der kan bestilles via døgnkosten.
Lad dig gerne inspirere af den omvendte
kostpyramide.

BMI tabel
Vægten er den bedste indikator for ernæringstilstanden.
BMI = vægt / højden ”2
Under 24 = undervægtig
24 – 29 = normalvægtig
Over 29 = overvægtig
Følg vægten
• 1 gang om måneden for alle der ikke er
OBS i ernæringsscreeningen.
• 1 gang om ugen/hver 2. uge ved konstateret dårlig ernæringstilstand/OBS i
ernæringsscreeningen.
BMI hos plejehjemsbeboere skal være højere end hos den øvrige del af befolkningen.
En plejehjemsbeboer er normalvægtig,
når BMI er i det hvide felt mellem 24 og
29.

Vær opmærksom på
• Dårlig ernæringstilstand handler mere om vægttab end selve
vægten, måske har beboeren altid
været tynd
• Kost der ikke indeholder tilstrækkelig energi, protein og andre næringsstoffer er den største risikofaktor for helbredstilstanden.
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