
Frågor och svar från frågestunden under webinaret 
"Nutritionsomhändertagande vid covid-19 i Sverige. Dietister och 
logoped delar med sig av sina erfarenheter." som sändes den 17 juni, 
kl. 12:00-13:15 av Fresenius Kabi (de som inte hanns med): 
 
Frågor och svar, Uppsala: 
 
Finns det något skriftligt material att erbjuda patienter för egenvård? Ffa patienter som inte 
varit aktuella för IVA-eller annan vård och därmed inte fått kontakt med dietist men som 
ändå kan ha haft stora problem med aptit, viktnedgång, lukt- och smakförändringar etc.. Det 
behövs bra råd att publicera på 1177! Har någon något sådant så hör gärna av er till mig: 
kerstin.ramfelt@rjl.se 
 
Svar: Se länk till vad vi publicerat som regional information på 1177.se 
https://www.1177.se/Uppsala-lan/sa-fungerar-varden/varden-i-ostergotland/samlad-
information-om-coronaviruset/kostrad-for-ett-starkt-immunforsvar/ 
Vi har även ett dokument som skickas med patienten vid utskrivning. Där finns råd om 
energi- och näringstät, lättäten mat samt råd vid smak- och luktförändringar, likt de som ges 
till onkologpatienter. 

Hur sitter ferritin ihop med refeeding syndrome? Och hur tar ni hänsyn till 
infektion/inflammation som ger högre ferritin? 
 
Svar: Vi kontrollerar inte ferritin för att utvärdera risken för refeeding syndrome utan för att 
bedöma i vilken inflammationsfas patienten befinner sig i. Om ferritinet är förhöjt och ej 
sjunkande bedöms inflammationen vara i en akut fas, då det belastar kroppen att tillföra för 
mycket energi. Därför tillför vi endast upp till 20 kcal per kg kroppsvikt tills ferritinet börjar 
sjunka. 
 
Hur mycket d-vitamin ger ni på Ackis? Studierna som ni refererar till ger 250000 - 500000 IU i 
en gångs dos. 
 
Svar: Vi ger en engångsdos på 35 droppar Detremin, motsvarande 28000 IE, max 
rekommenderad dos för en vecka. 
 
Har det varit svårt att få avdelningarna att kunna/hinna utföra vikttagning och KVR?  
 
Svar: Det har varit olika beroende på avdelning. De avdelningar som redan haft en 
fungerande rutin har det inte varit några problem. De avdelningar som nystartades och de 
som inte hade fungerande rutiner från början har varit mer svårjobbade. Vad gäller 
vikttagning har det inte varit någon skillnad från tidigare. 
 
Har ni löst tillgång för det ökade behovet av pumpar och aggregat? 
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Svar: I Uppsala har detta inte varit något problem. Vår medicinsktekniska enhet har försäkrat 
tillgången av pumpar och aggregat har gått att beställa som vanligt. 
 
 
Frågor och svar, Nyköping 
 
Har det varit svårt att få avdelningarna att kunna/hinna utföra vikttagning och KVR?  
 
Svar: I början upplevde vi att vi fick ligga på lite extra för att få in viktuppgifter, men vi har 
mött stor förståelse hos personalen att vi behöver uppgifterna för att kunna göra 
bedömningar. Vi har haft möten med avdelningspersonalen några ggr under våren för 
undervisning om KVR och kosttillägg. 

 
Har ni löst tillgång för det ökade behovet av pumpar och aggregat? 
 
Svar: MFT återupptog avregistrerade pumpar som inte längre var i bruk och skickade till 
avdelningen. Aggregaten var upphandlade och fanns redan på plats.  
 
Har det varit svårt att få personalen från avdelningen att fylla i listor och ta antropometriska 
mått? 
 
Svar: Nej, samtliga patienter har KVR under hela vårdtillfället, men KVR-listorna har inte 
alltid varit fullständiga så vi har fått ringa och fråga ibland. Viktuppgift har ibland varit svårt 
att få när det gäller svårmobiliserade patienter (lyftvåg). 
 
 
Frågor och svar Eskilstuna: 
 
Har det varit svårt att få avdelningarna att kunna/hinna utföra vikttagning och KVR?  

Svar: Ja, det har varit svårt, speciellt på de nya avdelningarna som inte haft rutiner kring 
detta innan. På Mälarsjukhuset hade också problem i början vart mat- och vätskelistorna 
skulle vara rent fysiskt och hur vi skulle kunna väga patients som vårdades på en ny 
cohortavdelning. Vi har behövt ha utbildningar och information kring ifyllnaden för att 
underlätta för omvårdnadspersonalen.   

 

Har ni löst tillgång för det ökade behovet av pumpar och aggregat? 

Svar: Ja, MFT (Medicins fysik och Teknik) har haft hand om det ökade behovet av pumpar till 
de nya avdelningarna. Vi har i Sörmland haft ett lager av pumpar som de på MFT har kunnat 
omfördela för att täcka det ökade behovet. Vi har inte haft några problem med leverans av 
aggregat under perioden.  
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