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Rekommendationer för nattfasta  

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska nattfastan inte över-
stiga 11 timmar. Bra nutritionsrutiner kan minska antalet 
nattfastetimmar vilket minskar risken för fall, motverkar 
undernäring, ger bättre nattsömn och ökad vakenhet på 
dagen.  

Därför ska man erbjuda något att äta eller dricka tidigt 
på morgonen, sent på kvällen och även nattetid till de 
som är vakna för att korta ner nattfastan  

I Laholm kommuns vård– och omsorgsboenden arbetar 
vi med att förkorta nattfastan 



Vad menas med nattfasta 
Nattfastan är den tid som går från 
tidpunkten för kvällens sista mål 
till påföljande dags första mål. So-
cialstyrelsen rekommenderar att 
nattfastans längd inte bör överstiga 
11 timmar.  
 
Aktivt arbete krävs för att förkorta 
nattfastan. Laholms kommun har 
en rutin och riktlinje för att säker-
ställa att de som bor på äldreboen-
den inte har för lång nattfasta.  
 
Regelbundna mätningar görs för 
att synliggöra resultatet av kom-
mande och pågående förbättrings-
arbete inom kommunen.  

Vinster med att korta 
nattfastan 
 

Minskar risken för undernä-
ring /bevara muskelmassa 
 

När man inte täcker sitt energibe-
hov med mat och dryck använder 
kroppen sina egna energilager för 
att upprätthålla livsviktiga funkt-
ioner.  
 
Det man ofta ser när glykogenet tar 
slut på grund av för lång nattfasta 
är att proteiner i muskelmassan 
förbränns för detta ändamål och 
den totala muskelmassan minskar. 
Att bibehålla sin muskelmassa är 
en grundförutsättning för att man 
ska klara av dagliga aktiviteter. 
 

Fler måltider, utspridda över da-
gen, ökar chansen att individen får 
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Förslag på små mellanmål som 
bryter nattfastan 

1 banan 
1 dl smoothie 
2 dl yoghurt/filmjölk/mjölk 
1 dl fruktyoghurt eller smaksatt fil 
2 dl nyponsoppa eller annan fruktsoppa 
1 dl Liva energidryck 
1 ½ dl varm choklad 
½ smörgås 
1½ dl välling eller ½ dl turkisk yoghurt  med ½ matsked 
honung. 
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När man jobbar med att bryta nattfastan är det viktigt att 
mellanmålet som serveras innehåller kolhydrater, ef-
tersom det är lagret av leverglykogen som behöver fyllas 
på i första hand.  
 
Det är jättebra om mellanmålet dessutom innehåller pro-
tein och fett, men om något ska prioriteras är det kolhyd-
rater. En generell rekommendation är att försöka uppnå 
ett mellanmål som ger minst 100 kcal. Erfarenheten sä-
ger att många föredrar ett flytande mellanmål på natten, 
då man ofta är törstig  

 

Vad behövs för att nattfastan ska  
brytas ? 

i sig tillräckligt med energi- och 
näring. 
 
 

Stabilt blodsocker 
 

Om glykogenet är ordentligt på-
fyllt på kvällen så klarar man av 
nattens fastan utan att blodsockret 
påverkas för mycket, förutsatt att 
nattfastan inte är för lång. Vid dia-
betes kan höga blodsockervärden 
på morgonen ibland orsakas för att 
nattfastan är för lång. 
 
 

Minskar risk/behandlar trycksår 
 

Möjligheten att kunna läka ett sår 
är beroende av hur pass väl man 
täcker sitt energi- och näringsintag. 

Förebygga fall 
 

Det finns ett samband mellan un-
dernäring och fallolyckor bland 
äldre. Lång nattfasta kan vid sidan 
av minskad muskelmassa också 
leda till yrsel och ostadighet, vilket 
ökar risken för fall då brukaren 
exempelvis går upp på natten för 
att gå på toaletten. 
 

Förebygger förstoppning 
 

Att fördela måltider jämnt över 
dagen/dygnet kan påverka mag-
tarmkanalens motorik på ett posi-
tivt sätt, vilket kan minska behovet 
av laxermedel.  
Flera måltider fördelade över dyg-
net medför ofta att brukaren äter 
större volymer mat, vilket har posi-
tiv effekt för avföringsfrekvensen. 
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Bättre sömn och aptit 
 

En av de snabbaste effekterna av 
en förkortad nattfasta är att såväl 
nattsömnen som vakenheten under 
dagen blir bättre. Aptiten under 
dagen brukar påverkas på ett posi-
tivt sätt när sömnen fungerar 
bättre, orken och kraften att äta 
ökar. 
 

Minskning av BPSD symptom 
 

Hos personer med demens eller 
demensliknande symtom kan man 
se att en förkortad nattfasta mins-
kar förekomst av rastlöshet och 
oro, som i vissa fall kan bero på 
hunger. 
 
Hur kan vi minska nattfastan? 
 

Individuell plan 
 

Alla brukare bör ha en individuell 
plan för nattfasta där det skall 
framgå VAD brukaren tycker om 
att äta/dricka som mellanmål och 
NÄR man vill bli erbjuden extra 
mellanmål tex vid morgon- och/
eller kvällsmedicin.  

Konsten att bjuda- inte erbjuda 
 

Hur man frågar kunden är ofta av-
görande för det svar man får.   
”Vad skulle du vilja ha för mellan-
mål ikväll?” är ett bra sätt att fråga, 
särskilt om man har lite förslag att 
presentera. Doft, smak och fint 
upplägg kan trigga aptiten. Många 
äldre vill heller inte vara till be-
svär, är det däremot redan klart så 
tackar de flesta JA. Ett trevligt al-
ternativ är att erbjuda från en mel-
lanmålsvagn eller bricka med olika 
små mellanmål att välja av. 
 
Personal skall alltid bjuda något att 
äta/dricka till dem som är vakna 
under natten eller ställ in i lägen-
heten åt dem som kan ta själv. 
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Måltidsfördelning 
 
 

 
 

Sprid måltiderna över dagen 

Måltid Klockslag Energifördelning 

Frukost 07,00-08,30 15-20% 

Mellanmål  09,30-10,30 10-15% 

Lunch 11,00-13,00 20-25% 

Mellanmål 14,00-15,00 10-15% 

Middag 17,00-18,30 20-25% 

Kvällsmål 20,00-21,00 10-20% 

Nattmål Vid behov  


