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Gällande undernäring finns idag 

förskriften Förebyggande av och behandling vid 

undernäring, SOSFS 2014:10 

Både hälso-och sjukvården och omsorgen har 

skyldighet att ha rutiner för att förebygga och 

upptäcka undernäring, och när det gäller hälso-

och sjukvården även att behandla. 

 

Föreskrifter 

Bindande regler som bestämmer hur 

verksamheter ska agera. 

Allmänna råd 

Generella rekommendationer om tillämpningen av 

en föreskrift. Hur någon kan eller bör handla i ett 

visst hänseende. 



Gällande undernäring finns idag 

Vägledning Näring för god vård och omsorg 

• ger underlag till kunskapsbaserad vård 

• stödjer metodutveckling och annat 

förbättringsarbete 

• underlättar kvalitetsarbete 

• stimulerar till effektivt resursutnyttjande 

 



Sedan januari 2017 

•Ny ansvarsfördelning Livsmedelsverket och 

Socialstyrelsen 

– Livsmedelsverket: generella rekommendationer om 

offentliga måltider på sjukhus och inom omsorgen 

– Socialstyrelsen: kunskapsstöd och rekommendationer 

om nutritionsbehandling vid förebyggande av och 

behandling vid undernäring, samt vid behov 

nutritionsbehandling vid specifika sjukdomstillstånd 

 

Behov att se över innehållet i vägledningen. 



2017-03-28 

Syfte att utveckla ett 

målgruppsanpassat kunskapsstöd om 

att förebygga, upptäcka, utreda och 

behandla undernäring hos vuxna riktat 

till personal och chefer i hälso- och 

sjukvård och socialtjänst 

Kunskapsstöd om undernäring 



Förstudie  

Syfte att 

 - Kartlägga var behov av kunskapsstöd och 

 rekommendationer är störst 

 - Ge förslag på prioriterade områden och målgrupper för 

 kunskapsstöd/rekommendationer 

• Hearingar med representanter för patienter, anhöriga, 

professioner 

• Intervjuer med kommundietister 

• Litteraturgenomgång 



Vad händer nu? - Vägen till 

rekommendationer 

Förstudie 

Klar juni 
2017 

Fokusering 

Avgränsning 

Ta fram bästa 
tillgängliga 
kunskap 

Väg samman 
till rekom-
mendationer 

Kunskaps-
stöd klart 
Dec 2018 



Övrigt 

•Webbaserat stöd om patientsäkerhet. 

Risk för undernäring ingår som ett 

vårdskadeområde. 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/  

 

•Fallprevention: stöd riktat både till 

vårdpersonal och äldre. Balansera 

mera, kampanj v. 40. Broschyr Tips och 

råd att förhindra fallolyckor i vardagen. 

En del om mat. 
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Nationella riktlinjer för vård och 

omsorg vid demenssjukdom  

•Remissversion kom i början av året 

•Jämfört med förra versionen mindre om 

kostbehandling 

•Slutversion hösten 2017 

 

Nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger 

vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika 

verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. 



Vem får göra vad i hälso- och 

sjukvården och i tandvården? 

Det finns få regler om vem som får göra vad i 

hälso- och sjukvården och tandvården. 

Verksamhetschefen har ansvaret för att fördela 

arbetsuppgifter. Webbplatsen 

tydliggör reglerna. 

•Arbetsuppgifter A-Ö 

•Vanliga missuppfattningar 

 

https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/ 
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Samverkan med 

Livsmedelsverket 

•Livmedelsverket har fått i uppdrag att 

ta fram förslag för hur en nationell 

samordning om födoämnesallergi kan 

utformas. 

•Socialstyrelsen är en part 

•Klart 2018 



 

 

 

 

    Tack!  

 

Kontakt 

Monica.Pehrsson@socialstyrelsen.se 
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