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Sammanfattning 

Bakgrund: Undernäring hos äldre är ett växande problem med stora negativa 

konsekvenser för den enskilde. Forskning som undersöker de faktorer och de äldres 

upplevelse av vad som påverkar undernäring kan ge distriktssköterskan verktyg att 

förebygga undernäring. Syfte och metod: Syftet med studien var att beskriva vilka 

faktorer distriktssköterskan kan identifiera för att förebygga undernäring hos äldre. 

Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie. Resultat: Studien resulterade i 

tre teman: Fysiska faktorer, psykiska faktorer och yttre faktorer. Resultatet visade på 

att det finns flera faktorer som påverkar undernäring hos äldre. Distriktssköterskan 

bör försöka se hela den äldre personen och ett screeningsverktyg kan underlätta detta.  
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Abstract 

Background: Malnutrition among elderly is a growing problem with major negative 

concequences for the individual. Research that investigate factors and the older 

persons experiences of what effect malnutrition can provide the district nurse tools to 

prevent malnutrition. Aim and methodes: The aim of this study was to describe which 

factors the district nurse can identify to prevent malnutrition among elderly. The study 

was conducted as an integrative litterature review. Result: The study resulted in three 

categories: Physical factors, Psyological factors and External factors that affect 

malnutrition among the elderly. The district nurse should try to see the entire elderly 

person and a screening tool can facilitate that.   
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Inledning 

Undernäring bland äldre är ett allvarligt tillstånd och ett globalt, växande 

hälsoproblem (Hsiao-Juan, Huey-Sinn, Jersey, Chi-Chuan & Ye-Ing, 2013). Samband 

mellan undernäring, minskad livskvalité, ökad sjuklighet och dödlighet har 

konstaterats och för den äldre personen finns även ett starkt samband mellan 

undernäring och sviktande hälsa (Hsiao-Juan et al., 2013; Siddique, O´Donoughue, 

Casey & Walsh, 2017). Socialstyrelsen ökade 2015 kraven på vården gällande 

undernäring genom att kräva att vårdgivarna inom hälso- och sjukvården ska ha 

rutiner för hur undernäring ska förebyggas och behandlas (SOSFS, 2014:10). 

Undernäring hos äldre kan vara sjukdomsrelaterad eller bero på minskat intag av mat 

på grund av dålig miljö i och kring hemmet, nedsatt fysisk förmåga eller sociala 

problem. Allt fler äldre med komplexa vårdbehov vårdas i hemmet och eventuella 

sjukhusvistelser är kortare än tidigare. Detta lägger stort ansvar på den kommunala 

hälso-och sjukvården. Distriktssköterskan har högsta medicinska kompetens i 

kommunen och leder omvårdnadsarbetet för att förebygga undernäring hos äldre och 

måste möta upp med nya innovativa sätt för att möta de ökade vårdbehoven i hemmet 

(Baid, 2009). Forskning visar att distriktssköterskan i många fall gör felaktiga 

nutritionsbedömningar och förbiser den äldres undernäring på grund av bristande 

kunskap (Suominen, Sandelin, Soini & Pitkala, 2009). Fossum, Alexander, 

Göransson, Ehnfors och Ehrenberg (2011) beskriver också att distriktssköterskan går 

direkt till att åtgärda undernäringen och därmed kan missa viktiga faktorer att ta 

hänsyn till. Att identifiera de faktorer som orsakar undernäring på ett grundligt och 

strukturerat sätt, kan ge distriktssköterskan verktyg att arbeta förebyggande för att 

bibehålla den äldres hälsa (Fossum et al., 2011).  

Bakgrund  

Riskbedömning av äldres nutritionsstatus 

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) (2009) skiljer sig begreppet äldre i olika 

delar av världen men i utvecklade länder bör äldre räknas från 65 års ålder. I denna 

studie innebär därför äldre personer de som är 65 år eller äldre. En god 

nutritionsstatus hos den äldre personen kan både förebygga och minska behovet av 

behandling av akuta och kroniska sjukdomstillstånd, samt förbättra läkningsförmågan 

av sår och skelettskador (Amarya, Singh & Sabharwal, 2015; Siddique et al., 2017). 

Första steget i vårdprocessen gällande nutrition är att identifiera personer som är 

undernärda eller är i riskzonen för undernäring, vilket sker enklast med hjälp av ett 

lämpligt riskbedömningsinstrument (Stange, Poeschl, Stehle, Sieber & Volkert, 

2013). Riskbedömning ska ske systematiskt och tidigt i vårdkontakten (Guigoz, 2006; 

Isenring, Banks, Ferguson & Bauer, 2012; Green & James, 2013). Mini Nutritional 

Assasment (MNA) är ett av de instrument för bedömning av näringstillståndet som 

rekommenderas av den europeiska nutritionsorganisationen (ESPEN) (Kondru, 

Allison, Elia, Vellas & Plauth, 2003). MNA är speciellt utformat för äldre och är 

uppdelat i fyra delar, där första delen gäller mätbara uppgifter som vikt och längd, 
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andra delen generell information om personens liv, tredje delen personens kostintag 

och fjärde delen berör personens upplevelse av sin hälsa. Efter fullständigt ifyllt MNA 

skattas personens nutritionsstatus som normal, undernärd eller att en risk för 

undernäring föreligger (Guigoz, 2006). MNA kan användas på olika vårdnivåer och är 

därför ett lämpligt redskap som kan följa den äldre genom vårdförloppet för 

uppföljning och utvärdering av insatta åtgärder (Guigoz, 2006). MNA finns även som 

kortversion (SF-MNA) som kan vara lämplig när det ej finns tid till att utföra hela 

MNA (Isenring et al., 2012). Förutom MNA finns också screeningverktygen Seniors 

in the Community: Risk Evaluation for Eating and Nutrition (SCREEN II) (Keller, 

Goy & Kane, 2004), Elderly Nutritional Screening (ENS) (Payette, Gray-Donald, Cyr 

& Boutier, 1995) och Nutritional Screening Initiative (NSI) (Millner Posner, Jette, 

Smith & Miller, 1993), samt Malnutrition Universal Screening Tools (MUST) 

(Stratton, Hackston, Longmore, Dixon, Price, Stroud, King & Elia, 2004). Isenring et 

al. (2012) poängterar att det är av stor vikt att personen som gör screeningen, oavsett 

screeningverktyg, är väl insatt i hur screeningen ska ske. Alla steg i 

nutritionsvårdsprocessen ska dokumenteras och följas upp med utvärdering av insatta 

åtgärder (SOFS, 2014:10). 

Undernäring och malnutrition 

Begreppen undernäring och malnutrition används ofta som synonymer men 

definitionerna varierar då det saknas konsensus i hur begreppen ska definieras 

(Meijers, van Bokhorst-de van der Schueren, Schols, Soeters & Halfens, 2010). 

Malnutrition kan innebära övervikt och överkonsumtion av mat, men begreppet 

används också för att beskriva en kombination av undernäring och inflammatoriska 

processer (Meijers et al., 2010). Milne, Potter, Vivanti och Avenell (2009) definierar 

begreppet undernäring som det intag av energi, eller andra näringsämnen som den 

äldre personen gör under dagen, är för små och orsakar mätbara negativa kroppsliga 

förändringar som viktnedgång och det är den definition som används i studien. 

Undernäring påverkar alla kroppens organ negativt och försvårar tillfrisknandet från 

sjukdom, vilket kan leda till längre sjukhusvistelser och ökad risk för komplikationer 

och i värsta fall död (Siddique et al., 2017). 

Flera faktorer som påverkar risken för undernäring har beskrivits i tidigare forskning. 

Det naturliga åldrandet försämrar den äldres förmåga att bibehålla en god 

nutritionsstatus och ses som en viktig faktor att ta hänsyn till. Exempel på detta är att 

aptit- och mättnadsregleringen försämras, med minskad matlust och tidigare 

mättnadskänsla som följd, vilket ökar risken för undernäring (McCormack, 1997; 

Eberhaidie, 2002; Ronnie, Rosenthal, Stephen & Kavic, 2004; Amarya et al., 2015). 

Nedsatt förmåga att uppleva lukt är också en del av det naturliga åldrandet och kan 

påverka kostintaget negativt (McCormack, 1997; Morley, Thomas & Kamel, 2004). 

Enligt Milne et al. (2009) minskar vikten hos den äldre med åren på grund av minskad 

cellmassa i organ och muskler samt minskad mängd vatten i kroppen. Sjukdomar och 

infektioner, som drabbar äldre i större utsträckning än yngre, ökar risken för 
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undernäring och försvårar en återhämtning nutritionsstatusen (McCormack, 1997; 

Eberhaide, 2002; Butler, Fujii & Sasaki, 2011; Amarya et al., 2015). Många äldre står 

på flertalet mediciner som är en viktig del i behandling av sjukdomar vilket är 

associerat med en ökad risk för undernäring. Försämrad ekonomi och den sociala 

isoleringen som drabbar många äldre har också visat sig påverka nutritionsstatusen 

negativt (McCormack, 1997).  

Distriktssköterskans arbete 

En viktig del i distriktssköterskans arbete är att identifiera och förebygga undernäring 

hos äldre (Kimber, Gibbs, Weekes & Baldwin, 2015). Undernäring hos äldre kan 

förbättras genom att inta kost med högt näringsinnehåll och anpassa kostens 

konsistens (Fernandes-Barres, Garcia -Barco, Basora, Martinez, Pedret & Arija, 2017) 

men att bota en redan utvecklad undernäring har visat sig vara svårt (Flanagan et al., 

2012; Li-Chin, Alan, Tsai, Jiun-Yi, Baai-Shyun, Hui-Chuan, & Hsin-Jen, 2013). 

Detta betonar vikten av att arbeta med förebyggande åtgärder innan en undernäring 

har utvecklats, där distriktssköterskan har stor nytta av sina specialistkunskaper i 

preventivt arbete (Baid, 2009). Distriktssköterskan är den som leder 

omvårdnadsarbetet i den kommunala hälso- och sjukvården, gör helhetsbedömningar 

och planerar omvårdnaden (Baid, 2009). Distriktssköterskan skall arbeta med ett 

holistiskt synsätt för att kunna identifiera omvårdnadsbehovet hos den enskilde på ett 

personcentrerat, flexibelt och följsamt sätt (Baid, 2009). Arbetet innebär även att 

förebygga akuta sjukdomar och minska sjukhusvistelser, orsakade av undernäring, för 

äldre. Genom att göra bedömningar och omvårdnadsplaner ansvarar 

distriktssköterskan för att förebygga och minska risken för ohälsa orsakad av 

undernäring (Baid, 2009).  

Teoretisk referensram  

Virginia Henderson 

Alligood (2014) beskriver Virginia Hendersons omvårdnadsteori. Enligt 

omvårdnadsteorin bör distriktssköterskan hjälpa personer i deras dagliga liv när deras 

egna förmåga sviktar. Med fokus på att hjälpa personen att återfå förmågan att bli 

självständig kan distriktssköterskan tillfälligt utföra åtgärder som personen inte själv 

kan utföra på grund av minskad kraft, kunskap eller vilja (Alligood, 2014). Målet med 

omvårdnaden är att tillgodose patientens grundläggande behov samt hjälpa personen 

till förbättrad hälsa och ökad självständighet. Omvårdnaden bör enligt Henderson 

(Alligood, 2014) utgå från forskning som appliceras utifrån varje persons vilja och 

tidigare livsstil. Distriktssköterskan måste alltid göra sitt yttersta i att sätta sig in i 

personens behov men även vara medveten om sina begränsningar i sin förmåga att 

förstå en annan person helt (Alligood, 2014). Enligt Alligood (2014) delar Henderson 

in människans grundläggande behov i 14 punkter. Den viktigaste punkten är att andas 

och den näst viktigaste är att äta och dricka. Därefter följer elimination, 

kroppsställning, vila och sömn, lämpliga kläder och hjälp med dessa, hålla normal 
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kroppstemperatur, hålla sig ren och skydda huden, undvika faror och skador, uttrycka 

behov och känslor, religion, arbete, avkoppling och att lära. Distriktssköterskan ska i 

sin profession försöka se och bedöma dessa grundläggande behov hos varje patient 

individuellt. Tillsammans med patienten kan distriktssköterskan sedan forma en 

omvårdnadsplan för nutrition med åtgärder för att skapa en hälsofrämjande och 

lindrande livsstil (Alligood, 2014). 

Problembeskrivning 

Samband mellan undernäring och minskad livskvalité, ökad sjuklighet samt dödlighet 

har konstaterats för äldre personer. När fler äldre vårdas i hemmet och skrivs ut 

tidigare från sjukhusen, läggs stort ansvar på distriktssköterskan att förebygga 

undernäring. Distriktssköterskan gör i många fall felaktiga nutritionsbedömningar och 

förbiser de äldres undernäring. Ökad kunskap om de faktorer som påverkar 

undernäring är därför nödvändig. 

Syfte 

Studiens syfte var att beskriva vilka faktorer distriktssköterskan kan identifiera för att 

förebygga undernäring hos äldre. 

Metod 

Design 

Metoden som använts är en integrativ litteraturstudie enligt Whittemore och Knafl 

(2005). Integrativa studier kan användas för att styrka den evidensbaserade 

omvårdnaden. Den integrativa modellen analyserar både kvalitativ och kvantitativ 

forskning, vilket kan skapa en bredare och djupare förståelse av ämnet som belyses 

(Whittemore & Knafl, 2005). Metoden består av fem steg: problemidentifikation, 

litteratursökning, urval, dataanalys och resultat (Whittemore & Knafl, 2005). 

Datainsamling 

I studien gjordes en litteratursökning med målet att finna relevant forskning utifrån 

syftet. Tydlig sökteknik var av stor vikt för att finna artiklar och databaser med 

koppling till syftet (Whittemore & Knafl, 2005). För att få en överblick av aktuell 

forskning gjordes först en osystematisk sökning med ord från syftet. Dessa var 

“prevention”, “elderly” och “undernourished” för att se om forskningsunderlaget var 

tillräckligt, vilket det bedömdes vara. Urvalet av databaser gjordes med utgångspunkt 

i syftet, där de relevanta ämnesorden hälsovetenskap, vård och medicin, sociologi och 

psykologi valdes ut. Alla aktuella databaser som fanns under dessa ämnesord 

granskades. De databaser som ej innehöll vetenskapliga artiklar valdes bort, vilket 

resulterade i nio inkluderade databaser: Academic Search Elite, CINAHL, PsycInfo, 

PubMed, ScienceDirect, SweMed+, Cochrane library, Oxford Journals och Medline. 

Söktermerna som användes var ”undernourished, malnutrition, elderly, aged, 
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prevention, promotion och nursing”. I databaserna användes friorden tillsammans 

med de booleska söktermerna AND och OR (Bilaga B). Major heading “community 

health nursing” användes i CINAHL samt Major headings “malnutrition” i CINAHL 

och Medline. MeSH termerna “prevention”, “elderly” och “malnutrition” användes i 

Pubmed och MeSH termerna “prevention” och “malnutrition” i Swemed+. Vid 

sökningarna framkom endast kvantitativa artiklar. För att finna fler kvalitativa artiklar 

om äldres upplevelse av undernäring gjordes ytterligare en bred sökning i databaserna 

med sökorden “experiences”, “perceptions”, “attitudes” och “views” i kombination 

med tidigare använda sökord (Bilaga B).  

Urval 

Inklusionskriterier var att personerna i artiklarna var över 65 år, med risk för 

undernäring och som bodde i sitt eget hem. Artiklarna var skrivna på engelska, etiskt 

granskade samt publicerade mellan 2007–2017.  

Sökningarna i databaserna resulterade i totalt 2684 träffar. Titeln i 824 artiklar 

överensstämde med syftet, varav 40 var dubbletter. Abstrakt lästes i kvarvarande 784 

artiklar för ytterligare en sortering. De 152 artiklar som fortfarande motsvarade syftet 

läses i sin helhet och resulterade i 11 kvantitativa artiklar och två kvalitativa artiklar 

som motsvarade syftet. Utifrån dessa 13 artiklars referenser gjordes en kedjesökning 

varvid ytterligare tre kvantitativa artiklar hittades. Artiklarna som valdes ut 

genomgick sedan en kvalitetsgranskning utifrån den mall som statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU) (2014) utformat. Kvalitativa artiklar 

granskades med SBU:s mall för granskning av kvalitativ forskningsmetodik-

patientupplevelser (SBU,2014). Sedan sammanställdes granskningen och artikeln 

graderades ha låg, medel eller hög vetenskaplig kvalitet. De kvantitativa studierna 

granskades med SBU:s mall för granskning av observationsstudier (SBU, 2014). I 

bedömningen skattades 9 artiklar ha hög kvalitet och 7 artiklar bedömdes ha 

medelhög kvalitet. 

 

Figur 1: Urvalsprocess  
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Dataanalys 

Enligt Whittemore och Knafl (2005) används material från primärkällor vilka ordnas, 

kodas, kategoriseras och sammanställs i ett resultat. Analysmetoden består av fyra 

olika delar: datareducering, datasammanställning, jämförelse av datamaterial och 

sedan samband mellan insamlat datamaterial. Datareduceringen inleddes med en 

noggrann läsning av alla artiklar för att extrahera data från primärkällorna som 

motsvarar syftet. Enligt Whittemore och Knafl (2005) metod delades materialet 

därefter in i ett system av kategorier, som framträdde efterhand som materialet 

bearbetades. Därefter framkom mönster och samband mellan kategorierna som 

utmynnade i tre övergripande teman. De mönster och samband som kom fram ur 

analysen, redovisades i ett resultat (Whittemore & Knafl, 2005). 

Etiska övervägande 

Den främsta orsaken till varför forskning rörande människor görs är för att förstå 

orsak, utveckling och effekt av sjukdom och hälsa, samt att förbättra metoder som 

förebygger, diagnostiserar och behandlar sjukdom och hälsa (SFS 2003:460). 

Helsingforsdeklarationen (2013) utgår ifrån fyra etiska principer som appliceras på 

forskningen: principen om autonomi, principen om att göra gott, principen om att inte 

skada samt principen om rättvisa. Vid all form av forskning på människor måste 

forskarna följa dessa principer, för att bibehålla respekt för varje person och skydda 

deras hälsa och rättigheter (SFS 2003:460). Vetenskapsrådet (2011) har krav på 

samtycke, information, konfidentialitet och nyttjande för att värna om de fyra 

principerna som Helsingforsdeklarationen (2013) står för. Endast de artiklar som 

blivit granskade och godkända av en etisk kommitté eller möter de krav som 

Helsingforsdeklarationen (2013) och vetenskapsrådet (2011) ställer på medicinsk 

forskning av människor inkluderades i studien. Alla artiklar som använts i studien 

redovisas och resultatet från dessa presenteras oavsett vad resultatet visar 

(Whittemore & Knafl, 2005) för att bibehålla god forskningssed med öppenhet och 

ärlighet som ledord (Vetenskapsrådet, 2011). Då studien endast består av publicerat 

material som är godkända av en etisk kommitté anses risken att någon skadas som 

obefintlig (SFS 2003:460). Det förebyggande arbetet kring undernäring hos äldre är 

en fråga som väcker flera etiska dilemman mellan en persons rätt till egna beslut och 

handlingar och mellan distriktssköterskans ansvar att agera när dennes patients hälsa 

riskeras. En studie som tydliggör de faktorer som distriktssköterskan kan identifiera 

gällande undernäring hos äldre tillsammans med Virginia Hendersons behovsteori kan 

tydliggöra distriktssköterskans ansvar. 

Resultat 

Studiens resultat är baserat på 16 vetenskapliga artiklar från Sverige, Norge, Irland, 

Tyskland, Tjeckien, Frankrike, Taiwan, Japan, USA, Canada och Nya Zeeland. En av 

artiklarna är genomförd i 11 länder i Europa. Resultatet presenteras i figuren nedan.  
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Figur 2. Teman och kategorier.  

Fysiska faktorer 

Att vara skör 

Det komplexa begreppet skörhet hade ett starkt samband med risken för undernäring 

hos äldre och berörde flera fysiska faktorer (Bollwein, Volkert, Deikmann, Kaiser, 

Uter, Vidal, Seiber & Bauer, 2013; Chang &Lin, 2016). För att bedöma skörhet 

sammanvägs flera faktorer så som minskad vikt, försämrad rörlighet och minskad 

handgreppsstyrka (Bollwein et al., 2013). En ökad risk för undernäring hittades även i 

de enskilda variablerna i begreppet skörhet (Bollwein et al., 2013; Chang &Lin, 

2015). En del i begreppet skörhet innebar försämrad rörlighet, som begränsade den 

äldres aktivitet i det dagliga livet, vilket var associerat med ökad risk för undernäring 

(Roberts, Wolfson & Payette, 2007; Chang & Lin, 2016; Brabcova, Treslova, 

Bartlova, Vackova, Tothova & Motlova 2016). Försämrad rörlighet ökade även risken 

för oönskad viktnedgång (Sörbye, Schroll, Finne-Soveri, Jonsson, Topinkova, 

Ljunggren & Bernabei, 2008). Försämrad rörlighet påverkade den äldres förmåga att 

tillaga och inhandla mat vilket ledde till ett otillräckligt kostintag (Locher, Ritchie, 

Robinson, Roth, West-Smith & Burgio, 2008; Sörbye et al., 2008).  

I flera studier framträdde ett ökat behov av hjälp som en konsekvens av en försämrad 

rörlighet (Roberts et al., 2007; Locher et al., 2008). Enligt Roberts et al. (2007) kunde 

behovet av hjälp gällande aktivitet i det dagliga livet, ses redan 12 månader innan den 

ökade risken för undernäring infann sig. Ett ökat behov av hjälp och stöd med daglig 

aktivitet sågs därför som en förutsägande faktor till att utveckla en risk för 

undernäring (Roberts et al., 2007). Locher et al. (2008) konstaterade ett samband 

mellan mängden hjälp i hemmet och risken för undernäring. De äldre som hade hjälp 
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en till tre gånger i veckan, hade ett sämre kostintag än de äldre som fick hjälp 

dagligen. Risken för undernäring ökade dock åter för äldre med försämrat 

allmäntillstånd och omfattande vårdbehov med hjälp flertalet gånger per dygn 

(Locher et al., 2008). En del av skörhets begreppet innebär försämrad styrka i 

händerna hos den äldre. En minskad styrka i händerna ökade risken för undernäring 

och sågs i större utsträckning hos äldre som drabbats av undernäring (Johansson, 

Bachrach-Lindström, Carstensen & Ek, 2008; Bollwein et al., 2013).  

Chang och Lin (2016) innefattar viktnedgång som en del av skörhetsbegreppet. Det 

fanns en relation mellan oönskad viktnedgång, att vara äldre och undernäring. När 

vikten minskade på grund av sjukdom eller hög ålder minskade också möjligheten att 

upprätthålla en god nutritionsstatus (Sörbye et al., 2008). Äldre som hade gått ner 

ofrivilligt i vikt hade även andra tecken på undernäring, som otillräckligt kostintag 

och minskad aptit, i större utsträckning än de som bibehållit sin vikt (Sörbye et al., 

2008). Chang och Lin (2016) beskrev också att det fanns ett samband mellan lågt 

Body Mass Index (BMI) och ökad risk för undernäring.   

Ålderns betydelse 

Det fanns ett samband mellan hög ålder och ökad risk för undernäring (Johansson et 

al., 2008; Ballard, Mooney & Dempsey, 2012; Brabcova et al., 2016;). En hög ålder 

ansågs kunna förutsäga risken för undernäring (Johansson et al., 2008). Ballard et al. 

(2012) beskrev att frekvensen för undernäring minskade i åldern 85–94 år, jämfört 

med yngre äldre som var 75–84 år. Sedan steg kraftigt frekvensen av de äldre som 

drabbades av undernäring från 95 års ålder. Ballard et al. (2012) studie skiljde sig 

jämfört med flertalet andra studier (Johansson et al.,2008; Brabvoca et al., 2016) där 

risken för undernäring steg i samband med åldern utan att minska.  

Problem från magtarmkanalen 

Minskad aptit och illamående ökade risken för undernäring och kan vara tecken på 

matsmältningsproblem (Roberts et al., 2007; Brabcova et al., 2016;). En försämrad 

aptit försvårade försök till att förbättra sitt kostintag och ledde därmed till ytterligare 

försämrad nutritionsstatus (Reimer, Keller & Tindale, 2011). Problem med munhålan, 

som innebar svårigheter med att fördela maten, tugga och svälja ökade risken för 

undernäring för de äldre (Brabcova et al., 2016) och försvårade möjligheten till 

kostförändringar (Reimer et al., 2011). 

Psykiska faktorer 

Upplevelse av bristande hälsa och livskvalité 

När de äldre själva skattade sin hälsa var sambandet mellan låg självupplevd hälsa 

och risk för undernäring utmärkande (Johansson et al., 2008; Westergren, Khalaf & 

Hagell, 2015; Chang & Lin, 2016). Låg självupplevd hälsa innebar en upplevelse av 

nedsatt fysisk förmåga, smärta, bristande sömn, energi, social isolering och 
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känslomässiga reaktioner. För kvinnor var sambandet mellan låg självupplevd hälsa 

och risk för undernäring, ännu starkare jämfört med män (Johansson et al., 2008). 

Roberts et al. (2007) såg en låg självupplevd hälsa som en förutsägande faktor till 

undernäring. Det fanns en ökad risk att efter 12 månader utveckla risk för undernäring 

om de äldre skattat sin hälsa som låg (Roberts et al., 2007). En låg självupplevd hälsa 

kunde även kopplas samman med oönskad viktnedgång hos äldre personer (Sörbye et 

al., 2008). Hälsorelaterad livskvalité skattades i förhållande till de äldres upplevelse 

av sin rörlighet, självständighet, dagliga aktiviteter, smärta, ångest och oro. De äldre 

personerna som var normalviktiga visade på högsta hälsorelaterade livskvalitén 

samtidigt som risken för undernäring steg i samband med en försämrad hälsorelaterad 

livskvalité för både män och kvinnor (Kvamme, Grönli, Florholmen & Jacobsen, 

2011b). 

Bristande insikt 

Flera av de äldre personerna var inte oroade över sitt kostintag trots att de hade en risk 

för undernäring (Wham & Bowden, 2011; Reimer et al., 2011). De försökte förklara 

bort undernäringen genom att beskriva sammanhanget och ville se det som 

möjligheter till förbättring snarare än att de själva var i riskzonen för undernäring. 

Samtidigt som de förnekade den konstaterade risken för undernäring fanns en stor 

tillit till att deras ordinarie sjuksköterska eller läkare skulle tala om för dem om de var 

i risk för undernäring (Reimer et al., 2011).  

Depressiva symtom 

Sambandet mellan att ha symtom på depression och risk för att utveckla undernäring 

var starkt (Johansson et al., 2008; Iizaka, Tadaka & Sanada, 2008; Kvamme, Grönli, 

Florholmen & Jacobsen, 2011a; Youshimura, Yamada, Kajiwara, Nishiguchi & 

Aoyama, 2012; Brabcova et al., 2016). Vid jämförelse mellan kvinnor och män, 

verkade symtomen på depression och risk för att utveckla undernäring starkare för 

männen (Johansson et al., 2008; Kvamme et al., 2011a) samtidigt som kvinnor med 

risk för undernäring hade mer depressiva symptom än de kvinnor som inte var 

undernärda (Johansson et al., 2008). Johansson et al. (2008) beskriver att depression 

var en viktig faktor att uppmärksamma, speciellt om symtomen pågår under en längre 

tid, då risken för att utveckla undernäring ökade signifikant efter depressionssymtom 

under ett år.  

Yttre faktorer 

Hinder som påverkar kostintaget  

Det framträdde hinder som påverkade de äldres kostintag negativt och ökade risken 

för undernäring (Iizaka et al., 2008; Wham & Bowden, 2011; Reimer et al., 2012). De 

åt ofta ensamma och hade inga möjligheter till transport för att delta i sociala 

sammanhang och måltider (Wham & Bowden, 2011). Bristen på kunskap kring 
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matlagning och inköp gjorde även att de åt sämre (Iizaka et al., 2008; Wham & 

Bowden, 2011; Reimer et al., 2012). De äldres ekonomiska situation påverkade deras 

risk för undernäring på olika sätt (Wham & Bowden, 2011; Reimer et al., 2012). 

Äldre som hade en bra inkomst tänkte inte på vad maten kostade och köpte mat efter 

tycke och smak vilket var positivt för deras kostintag. De med mindre inkomst och 

dålig pension oroade sig över stigande matpriser, köpte mindre portioner och unnade 

sig inte mat som de tyckte om på samma sätt, vilket ökade risken för undernäring 

(Wham & Bowden, 2011). Ett kostintag som begränsades på grund av sjukdom sågs 

på samma sätt påverka risken för undernäring negativt. Äldre personer som följde en 

restriktiv kost som del av sin behandling av diabetes, högt blodtryck eller högt 

kolesterol hade en ökad risk för undernäring (Zeanandin, Molato, Le Duff. Guérin, 

Hébuterne & Schneider, 2011). 

Metoddiskussion 

För att uppnå en studie av god kvalité och för att möjliggöra upprepning av studien 

följdes och redovisades Whittemore och Knafls (2005) fem steg tydligt.  

“malnutrition” och “prevention” användes i alla databassökningar då dessa var mest 

relevanta i förhållande till studiens syfte. Flertalet kvantitativa artiklar men inga 

kvalitativa studier kom fram vid de ursprungliga sökningarna. För att finna fler 

kvalitativa artiklar som de äldres upplevelse gjordes ytterligare en bred sökning i 

databaserna. De sökningarna resulterade i två kvalitativa artiklar, dock hade fler 

kvalitativa artiklar med de äldres perspektiv varit önskvärt. En lösning hade kunnat 

vara att syftet från början formulerats på ett annat sätt, för att finna fler kvalitativa 

studier, vilket hade berikat resultatet. Ett annat alternativ hade varit att genomföra en 

metaanalys (Polit & Beck, 2012) med det insamlade kvantitativa materialet vilket 

hade gett ett resultat som beskrivit vilka riskfaktorer som påverkar undernäring. En 

sådan studie mister dock möjligheten att visa på faktorer som påverkar undernäring 

utifrån de äldres perspektiv. I en integrativ litteraturstudie kan både kvalitativ och 

kvantitativ forskning gemensamt samlas och däri ligger även styrkan. Resultatet 

stärks med flertalet referenser som tillsammans kan ge evidens för litteraturstudiens 

resultat. För att öka reabiliteten granskades artiklarna som valts ut för vidare 

granskning först individuellt och sedan gemensamt. Då både kvalitativa och 

kvantitativa studier kan vara en del av det insamlade materialet blir bedömningen av 

kvalitén komplex. Hänsyn måste tas till varje studies design, för att värdera kvalitén 

(Whittemore & Knafl, 2005). Enligt Whittemore och Knafl (2005) finns inte någon 

regel kring kvalitetsgranskning av primärkällor i en integrativ litteraturstudie. Äkthet, 

metodens kvalitet, informationsvärde och presentationen av resultatet är det viktigaste 

att granska, samt i kvantitativa studier även granskning av dataanalys och diskussion. 

Whittemore och Knafl (2005) har inte någon metod för att granska utvalda artiklar 

men i studien användes granskningsmallar enligt SBU (2014) för att säkerställa en 

acceptabel kvalité. 
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En av artiklarna är en intervjustudie med enbart män som deltagare vilket kan ha 

påverkat resultatet till att endast spegla männens. Artikeln inkluderades dock för att 

den uppfattades fånga de äldres upplevelse, snarare än männens. En av artiklarna hade 

inklusionskriteriet 55 år eller äldre men 68% av de som valde att vara med i studien 

var 75 år eller äldre (Reimer et al., 2009). I Locher et al. (2008) var inklusionskriteriet 

60 år eller äldre, men medelåldern redovisades som 79,1 år. Båda dessa artiklar valdes 

ändå ut för att de ansågs kunna tillföra resultatet viktiga perspektiv och att deltagarna 

var till största del inom studiens inklusionskriterier. Inga begränsningar gjordes efter 

vilket land artiklarna var genomförda i, vilket gav möjlighet att ta del av den 

forskning som är mest aktuell utifrån syftet oavsett ursprungsland. Det kan dock 

försvåra överförbarheten av resultatet till svenska förhållanden eftersom vården skiljer 

sig mellan olika länder och världsdelar. I denna studien upplevdes de varierande 

ursprungsländerna som berikande och resultaten möjliga att appliceras i Sverige.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det finns flera faktorer så som fysiska faktorer, psykiska faktorer 

och yttre omständigheter som påverkar utvecklingen av undernäring hos äldre. Dessa 

kan distriktssköterskan ta i tidig beaktning för att förebygga undernäring.  

Hur den äldre upplever sin hälsa kan vara ett första steg i distriktssköterskans arbete 

för att kartlägga den äldres nutritionsstatus. Det hittades ett starkt samband mellan låg 

självupplevd hälsa och risk för undernäring i flera studier (Johansson et al., 2008; 

Westergren et al., 2015; Chang & Lin, 2016). Detta samband bekräftas även av 

Söderhamn, Flateland, Jessen och Söderhamn (2011) och Damian, Pastor-Barrusio 

och Valderrama-Gama (2008) som poängterar att distriktssköterskan kan få värdefull 

information genom att fråga hur den äldre upplever sin hälsa. Den äldres upplevelser 

är också en viktig punkt i Virginia Hendersons behovsteori (Alligood, 2014). 

Henderson beskriver att distriktssköterskan måste se världen från patientens 

perspektiv för att finna dennes behov av hjälp, där de upplevelser som förmedlas är av 

stor betydelse (Alligood, 2014). Att lyssna till den äldre och utgå från dennes 

perspektiv kan hjälpa distriktssköterskan att veta när åtgärder ska avslutas. 

Distriktssköterskan kan möta svårt sjuka äldre som lider av en eller flera kroniska 

sjukdomar som kommer förkorta deras liv (Baid, 2009) och därigenom har en 

försämrad nutritionsstatus att vänta (Holmes, 2010). Målet med god nutritionsvård 

bör vara att främja livsglädje och hålla symtom som törst och hunger på avstånd. Det 

kan dock vara svårt att uppnå med svårt sjuka äldre (Holmes, 2010). Att inte lyckas 

möta de målen kan skapa etisk stress hos distriktssköterskan (Karlsson, Ekman & 

Fagerberg, 2009). God nutritionsvård med tidiga åtgärder utifrån den äldres behov 

(Alligood, 2014) (är centralt) en del av distriktssköterskans arbete. Det kan hjälpa den 

äldre att bibehålla vikt och hälsotillstånd så långt det är möjligt (Holmes, 2010). När 

sjukdomsförloppet fortskrider och förändras kan Hendersons behovsteori hjälpa 

distriktssköterskan att skifta fokus, genom att lyssna till den äldres behov och 

önskemål (Alligood, 2014). Målet med nutritionsvården skiftar då från 
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förbättringsmål till bibehållen livskvalité så långt det är möjligt (Holmes, 2010). 

Distriktssköterskans etiska stress kan också minska om det är tydligt vad som faller 

inom dennes ansvar (Karlsson et al., 2009) vilket Hendersons omvårdnadsteori kan 

tydliggöra (Alligood, 2014). 

Sambandet mellan hög ålder och ökad risk för undernäring hittades i flertalet studier 

(Johansson et al., 2008; Ballard et al., 2012; Brabcova et al., 2016) och 

överensstämmer med att flera delar av det naturliga åldrandet också försämrar 

förmågan att bibehålla en god nutritionsstatus (Morley et al., 2004; Ronnie et al., 

2004; Milne et al., 2008; Amarya et al., 2015). I Ballard et al. (2012) sjönk frekvensen 

av risk för undernäring mellan 85–94 års ålder för att därefter stiga kraftigt vilket kan 

bero på att de som har en risk för undernäring i yngre ålder, under 85 år, avlider och 

de som lever till den höga åldern har en god nutritionsstatus för att därefter försämras 

vid 95 års ålder. Denna försämring visar på ett ökat behov av omvårdnad i samband 

med åldrandet och att distriktssköterskans arbete därmed blir centralt för den äldre. 

Enligt Hendersons behovsteori ska distriktssköterskan ta hänsyn till den situation som 

vårdtagaren befinner sig i och ålder är en av de faktorer som distriktssköterskan bör 

tänka på (Alligood, 2014). 

Skörhet presenterades i flertalet studier och sattes i samband med undernäring. 

Begreppet samlade även flera av de fysiska faktorerna som sågs ha ett samband med 

ökad risk för undernäring men definitionerna av begreppet var ej överensstämmande 

mellan studierna (Bollwein et al., 2013; Chang & Lin, 2016). Skörhet som begrepp 

har ännu ej nått konsensus i sin definition men är som ett försök att samla de faktorer 

som gör personer sårbara i sin hälsa (Rockwood, 2005). Begreppet beskrivs även 

annorlunda av hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige jämfört med litteraturen vilket 

visar på att det finns ett fortsatt behov av utvecklande av begreppet och hur det ska 

användas (Gustafsson, Edberg &Dahlin-Ivanoff, 2012). En försämrad rörlighet som är 

en del av skörhetsbegreppet, har ett samband med en ökad risk för undernäring 

(Roberts et al., 2007; Chang & Lin, 2016; Brabcova et al., 2016). En försämrad 

rörlighet kan försvåra förmågan att ta sig till sin vårdgivare och ett behov av vård i sitt 

hem kan skapas. Det leder till att flertalet av de som har hemsjukvård även har en 

begränsad rörlighet, där distriktssköterskan kan uppmärksamma den ökade risken för 

undernäring (Roberts et al., 2007; Chang & Lin, 2016; Brabcova et al., 2016). 

Distriktssköterskan träder in hos den äldre med en specialistkunskap i att ge vård i 

olika miljöer och kan med sitt holistiska synsätt sätta sig in i den äldres behov (Baid, 

2009). Den kunskapen kan vara värdefull för distriktssköterskan att bära med sig i 

mötet med sina hemsjukvårdspatienter.  

Flera av de frågor som finns i MNA (Guigoz, 2006) identifierar de behov som hittats i 

denna studie, som matsmältningsproblem (Roberts et al., 2007; Reimer et al., 2011; 

Brabcova et al., 2016;), viktnedgång eller låg vikt (Sörbye et al., 2008; Chang & Lin, 

2016),  begränsad rörlighet (Roberts et al., 2007; Chang & Lin, 2016; Brabcova et al., 
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2016 ), självupplevd hälsa (Johansson et al., 2008; Westergren et al., 2015; Chang & 

Lin, 2016) och neuropsykologiska problem (Roberts et al., 2007; Johansson et al., 

2008; Kvamme et al., 2011a; Kvamme et al., 2011b; Youshimura et al., 2012; 

Brabcova et al., 2016). Detta påvisar att identifikation av de som är i risk för 

undernäring är centralt och att ett validerat screeningverktyg som används 

regelbundet kan vara det rätta sättet (Isenring et al., 2012; Green & James, 2013; 

Agarwal, Miller, Yaxley & Isenring, 2013). Det förfarandet rekommenderas även i 

Socialstyrelsens riktlinjer Näring för god vård och omsorg (2011). Wentzel Persenius, 

Hall-Lord, Bååth och Wilde Larsson (2008) uppmärksammar att distriktssköterskor i 

många fall missar äldre personers undernäring när de inte använder sig av ett 

bedömningsinstrument för undernäring och att de äldre inte får behandling vilket 

Siddique et al. (2017) bekräftar i sin studie, då flertalet av de äldre blev utan diagnos 

för undernäring. Istället gör distriktssköterskor egna bedömningar genom att värdera 

risken för undernäring i förhållande till de saker som de känner till, som vikt och 

längd, vilket leder till att undernäring hos äldre missas (Wentzel Persenius et al., 

2008). Ett screeningverktyg kan därför underlätta distriktssköterskans arbete och vara 

en lämplig del i de rutiner som vårdgivaren måste upprätta för att förebygga och 

behandla undernäring hos äldre (SOSFS 2014:10). Det är av stor vikt att behoven inte 

endast identifieras utan att distriktssköterskan även upprättar omvårdnadsplaner i 

samråd med den äldre för att möta de faktorer som påverkar risken för undernäring. 

Lämpliga åtgärder bör ha sin grund i hur den äldre hade gjort om denne hade orkat 

eller haft tillräcklig kunskap, med fokus på att hjälpa den äldre återfå sina förmågor 

(Alligood, 2014). Forskningen om eventuell screening för skörhet är fortfarande i sin 

linda men ses som en väg att förbättra sjukvården.  Flera screeninginstrument har 

utvecklats men är ofta omfattande och tidsödande både för distriktssköterskan och den 

äldre, men lyckade försök till enkla screeninginstrument har gjorts och vidare 

forskning är att önska (Eklund, Wilhelmson, Landahl & Ivanoff-Dahlin, 2016). 

Det finns ett stort behov av ökad kunskap kring nutritionsvård till äldre och 

omvårdnadens roll, därför är ytterligare forskning nödvändig enligt Wentzel Persenius 

et al. (2008) och Bauer, Halfens och Lohrman (2013). Med denna studie kan de äldres 

behov sättas i centrum och en ökad kunskap skapas hos de som möter äldre. 

Distriktssköterskan har även ett ansvar i att uppmärksamma missförhållanden i 

vården, vilket kan vara av stor vikt, då beslutsfattarna ofta är långt från de äldre och är 

därför beroende av personalens information vilket Mamhidir, Kihlgren och Soerlie 

(2010) konstaterar.   

Konklusion och implikation  

 

För att bibehålla en god nutritionsstatus krävs ett preventivt arbete där 

distriktssköterskan har förmåga att se varje persons komplexitet. Den äldres hälsa bör 

stå i centrum och omvårdnadsåtgärder som görs i ett tidigt skede kan göra stor 

skillnad för den äldres nutritionsstatus. De faktorer som påverkar att äldre personer 
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drabbas av undernäring är flera och kan vara svåra att identifiera. Identifikation av 

tidiga psykiska, fysiska och yttre faktorer som ökar den äldres risk för undernäring är 

centralt och kan med fördel ske genom ett screeninginstrument. En lämplig första 

åtgärd i identifieringen av riskpatienter kan vara att fråga hur den äldre upplever sin 

hälsa då försämrad självupplevd hälsa var nära sammankopplat med en ökad risk för 

undernäring.  

Det finns begränsad mängd kvalitativ forskning gjord kring den äldres egen 

upplevelse av undernäring och dess faktorer. Mer kvalitativ forskning kan leda till en 

mer utvecklad diskussion kring de etiska problemen som finns kring undernäring men 

även penetrera hur den äldres upplevelse av sin hälsa speglar risken för undernäring.   
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Datainsamling Gjordes av ett team som lät deltagarna svara på frågor i MNA och Study Of Osteoporotic (SOF) 

som är ett screeningverktyg gällande skörhet.   

Dataanalys Studera sambandet mellan demografiska variabler och MNA-resultatet samt hur det skiljde sig i 

förhållande till resultatet på skörhetsscreeningen genom T-test. 5% signifikansnivå.  

Bortfall Bortfall inte redovisat.  

Slutsats Distriktssköterskor bör screena äldre boende i hemmet för att hitta riskpatienterna och göra 

personliga planer med fokus på förebyggande åtgärder för de äldre som är risk.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög.  



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Iizaka.S., Tadaka. E., & Sanada. H. (2008). Comprehensive assessment of nutritional status and 

associated factors in the healthy, community-dwelling elderly. Geriatric Gerontology 

International 8, 24–31.  

Land  

Databas 

Japan  
Academic Search Elite.  

Syfte Att beskriva nutritionsstatus hos friska, hemmaboende äldre. Utvärdera riskfaktorer med samband 

för dålig nutritionsstatus.  

Metod:  

Design 

Tvärsnittsstudie  
Kvantitativ studie.  

Urval 130 deltagare, 65 år eller äldre som var hemmaboende och friska rekryterades från ett 

utbildningscentrum för äldre.  

Datainsamling Uppgifter till följande instrument samlades av utbildade personer under strukturerade intervjuer 

med de äldre på utbildningscentrumet. MNA för att utvärderade äldres nutritionsstatus. Psykiska 

faktorer utvärderades med Frontal Assessment Battery. Psykosociala faktorer utvärderades med 

Geriatric Depression Scale-5. Självupplevd hälsa hos äldre utvärderades med hjälp av Percieved 

Health Competence Scale (PHCS). Aktiviteten i det dagliga livet utvärderades med Instrumental 

Activities of Daily Living (ADL)   

Dataanalys Beskrivande statistik för de olika variablerna. MNA och samband mellan de olika variablerna 

användes Spermans R-test. 

Bortfall Bortfall inte redovisat. 

Slutsats Att screena äldre personers psykiska hälsa, psykosociala faktorer och livssituation är viktigt för att 

bibehålla en god nutritionsstatus. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög  



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Johansson, Y., Bachrach-Lindström, M., Carstensen, J., & Ek, A.C. (2008). Malnutrition in a 

home-living older population: Prevalence, incidence and risk factors. A prospective study. Journal 

of Clinical Nursing. 18, 1354–1364.  

Land  

Databas 

Sverige  
Kedjesökning.    

Syfte Utvärdera och beskriva prevalens, incidens och riskfaktorer för undernäring hos äldre personer 

som bor hemma.   

Metod:  

Design 

Prospektiv studie  
Kvantitativ  

Urval 1177 hemmaboende äldre personer valdes ut slumpmässigt ur ett nationellt lokalt register. De 

skulle vara 75 år eller äldre. 76% av 75åringarna fullföljde studien och 79,7% av alla 80åringar 

fullföljde. 

Datainsamling Information om studien skickades ut med brev. Sedan fick deltagarna svara på frågeformulär och 

forskarna tog mätvärden som vikt och längd. De olika bedömningarna gjordes genom: MNA-

undernäring, GDS-20-depression, MMSE-kognitiv funktion, NHP-livskvalitet, PGCMAI-hälsa.   

Dataanalys Mann-Whitney U-test till MMSE, GDS-20NHP och PGCMAI. Chi-två test for att jämföra data 

och sedan multiple logistic regression analys.  

Bortfall 594 av de äldre personerna som blev utvalda i registret, valde att inte delta i studien. 

Slutsats Låg självupplevd hälsa var den faktor som tydligast kunde förutsäga en för risk för undernäring. 

Därefter kom depression symtom och ålder.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög  



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Kvamme, J.M., Grönli, O., Florholmen, J., & Jacobsen, B.K. (2011a). Risk of malnutrition is 

associated with mental health symtoms in community living elderly men and women: The Tromsö 

Study. BMC Psychiatry 11(112), 1–8.  

Land  

Databas 

Norge  
Academic Search Elite  

Syfte Undersöka samband mellan mental hälsa, risk för undernäring och BMI  

Metod:  

Design 

Tvärsnittsstudie  
Kvantitativ studie   

Urval 1558 män och 1553 kvinnor mellan 65–87 år boende i Tromsö kommun blev erbjudna att frivilligt 

delta i studien.  

Datainsamling Deltagarna fyllde i ett frågeformulär och personal mätte även längd och vikt. Risk för undernäring 

beräknades med MNA, psykisk hälsa med SCL-10 och sedan BMI för sig.  

Dataanalys Mann-Whitney U-test för skillnader mellan SCL-10 i grupperna. Samband mellan SCL-10 

kategorierna och risken för undernäring analyserades med logistic regression.  

Bortfall 65,9% fullföljde studien  

Slutsats Psykisk ohälsa, med symtom på oro och ångest hos äldre, hade ett starkt samband med risk för 

undernäring. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög.  



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens Kvamme, J.M., Grönli, O., Florholmen, J., & Jacobsen, B.K. (2011b). Risk of malnutrition and 

health-related quality of life in community-living elderly men and women: The Tromsö Study. 

Quality of Life Research 20, 575–582.  

Land  

Databas 

Norge   
Academic Search Elite  

Syfte Utvärdera samband mellan risk för undernäring, BMI och hälsorelaterad livskvalitet  

Metod:  

Design 

Tvärsnittsstudie  
Kvantitativ  

Urval 632 män och 1654 kvinnor mellan 65–87 år boende i eget hem i Tromsö kommun blev erbjudna 

att frivilligt delta i studien.  

Datainsamling Frågeformulär och personal mätte även längd och vikt. HRQoL (hälsorelaterad livsstil) mättes 

med EuroQol(EQ-D5) och risk för malnutrition med MUST.  

Dataanalys Delade upp riskkategorier för undernäring, hälsorelaterad livskvalité och kön. Skillnader mellan 

grupperna utvärderades med Chi-två test eller t-test. Samband mellan hälsorelaterad livskvalité 

och riskkategorier för malnutrition mättes med binary logistic regression.    

Bortfall 54% fullföljde studien.  

Slutsats Hälsorelaterad livskvalitet var lägre hos äldre kvinnor och män med risk för undernäring.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög  



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

Referens Locher, J.L., Ritchie, C.S., Robinson, C.O., Roth, D. L., West-Smith, D., & Burgio, K.L. (2008). 

A multidimensional approach to understanding under-eating in homebound older adults: The 

importance of social factors. Gerontologist. 48(2), 223–234.  

Land  

Databas 

USA.  
Kedjesökning. 

Syfte Identifiera samband mellan medicinskt, funktionell, ekonomisk, munhälsa, social, religiös och 

psykosociala faktorer hos äldre personer som äter för lite och bor hemma.  

Metod:  

Design 

Tvärsnittsstudie med frågeformulär.  
Kvantitativ  

Urval 238 personer mellan 60–99 år, som bodde i sitt eget hem och hade hemtjänst deltog i studien. De 

hittades genom lokala hälsocentrum, kyrka och universitet. 

,Datainsamling Genom intervjuer och frågeformulär vid hembesök. Det togs även vikt och längd på deltagarna. 

Beroende variabeln undernäring jämfördes med de oberoende variablerna medicinskt, funktionell, 

ekonomisk, munhälsa, social, religiös och psykosociala faktorer  

Dataanalys Beskrivande statistik. Chi-två test för samband mellan oberoende variabler och undernäring. 

Därefter binary logistic analys.  

Bortfall 8 deltagare valde att inte fullfölja studien.  

Slutsats Risk för undernäring hade samband med oregelbunden hjälp i hemmet, många sjukhusvistelser 

och högt BMI. De som åt för lite hade samband med yngre äldre, manligt kön, lägre utbildning 

och de som inte hade hjälp av någon familjemedlem.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Reimer, H., Keller, H., & Tindale, J. (2012).  Learning you are “at risk”: Seniors´ experiences of 

nutrition risk screening. European Journal of Aging. 9, 81–89.  

Land  

Databas 

Canada  
CINAHL  

Syfte Att belysa hur det är för äldre att veta att de är i nutritionsrisk och de äldres perspektiv på deras 

screeningresultat.   

Metod:  

Design 

Deskriptiv fenomenologisk metod. Semistrukturerade intervjuer  
Kvalitativ design.  

Urval 150 personer över 55 år som var medlemmar i en seniorklubb mejlades och erbjöds möjlighet att 

delta i studien. I mejlet fanns SCREEN II och ett kortare frågeformulär med demografiska frågor 

och kostkunskap som de äldre fick svara på om de var intresserade av studien. De som svarade 

och var i risk för undernäring erbjöds att delta i studien.  

Datainsamling De äldre som svarat återfick resultatet och de som hade en risk för undernäring mottog 

rekommendationer på kostförändringar. Efter 4-6 veckor genomfördes en personlig intervju med 

de som hade en risk för undernäring med utgångspunkt i screeningen och det svar som de fått.  

Dataanalys Gjordes enligt Moustakas fenomenologiska metod.   

Bortfall 61 personer besvarade mejlet och 38 av dem hade en risk för undernäring och erbjöds delta i 

studien. 22 personer ville delta i hela studien och var i högre ålder än de som ej besvarat mejlet.  

Slutsats Nutritionsrisk screening kan vara det första steget i hälsoförebyggande arbete men en viktig punkt 

för att lyckas är hur resultatet förmedlas. Det är av stor vikt att förstå den äldres upplevelse och 

perspektiv för att de hälsofrämjande insatserna ska lyckas.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög.  



BILAGA C  

 

 

Artikel 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Roberts, K.C. Wolfson, C., & Payette, H. (2007). Predictors of nutritional risk in Community-

dwelling Seniors. Canadian Journal of public Health. 98(4), 331–33.  

Land  

Databas 

Canada  
Medline  

Syfte Undersöka vilka egenskaper som korrelerar och förutspår nutritionsrisk hos äldre boende i 

hemmet.  

Metod:  

Design 

Prospektiv kohortstudie under 1 år.  
Kvantitativ design.  

Urval  75 år eller mer samt ingen eller mild kognitiv svikt. Del av en större studie med slumpmässigt 

urval av Montreals äldre som bor i eget hem med 839 deltagare.  

Datainsamling Detaljerad intervju där demografiska uppgifter samt psykisk, psykologisk och fysisk hälsa 

insamlades vid studiens start och efter 1 år. Utredning av deltagarnas sociala stöd, 

nutritionsstatus(ENS), självupplevd hälsa och livsmiljö gjordes också vid båda tillfällena.  

Dataanalys Tvärsnitt och longituala analyser genomfördes för att finna orsaker till att vissa gått från ingen 

nutritionsrisk till nutritionsrisk under året som gått, samt vilka gemensamma nämnare som fanns.   

Bortfall 1300 personer erbjöds att delta. 946 personer valde att delta och 839 av dem mötte 

inklusionskriterierna. Det största bortfallet berodde på kognitiv svikt.  

Slutsats God nutrition kan leda till ett friskt åldrande och därför är det av stor vikt att hälsosjukvården 

inriktar sig på preventivt arbete riktat mot äldre boende i sitt hem.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög.  



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Sörbye, L.W., Schroll. M., Finne-Soveri, H., Jonsson, P.V., Topinkova, E., Ljunggren, G., & 

Bernabei, R. (2008).  Unintended weight loss in the elderly living at home: the aged in-home care 

project (ADHOC). The Journal of Nutrition, Health & Aging.12(1), 10–16.  

Land  

Databas 

11 europeiska länder.  
Medline   

Syfte Beskriva sambandet mellan oönskad viktnedgång och kännetecken i nutritionsstatus.   

Metod:  

Design 

Jämförande tvärsnittsstudie i 11 länder.   
Kvantitativ design.  

Urval Stratifierat randomiserat urval av 4455 personer äldre än 65 år och som hade hemsjukvård.   

Datainsamling Deltagarna bedömdes genom ett validerat instrument med över 300 frågor och en fullständig 

geriatrisk bedömning. Utöver den kliniska bedömningen samtal med den äldre och deras närmaste 

familj och personal. Demografiska uppgifter och andra hälso-, och funktionsuppgifter samlades 

in.   

Dataanalys Statistisk analys gjordes för att finna nya samband mellan oönskad viktnedgång och andra faktorer 

genom Pearsons Chi-två test och odds ratio med signifikansnivå på 5 %.   

Bortfall Bortfall inte redovisat.  

Slutsats Rekommenderar regelbundna omfattade bedömningar vid hemsjukvård för att hitta äldre med risk 

för undernäring, speciellt de som blivit utskrivna från sjukhuset eller är beroende av hjälp eller har 

kognitiv svikt. Detta bör göras med fokus att hitta tidiga tecken på nutritionsrisk och påbörja 

individuella preventionsinsatser.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög.  



BILAGA C  

 

Artikel 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Wham. C.A., & Bowden J.A. (2011). Eating for health: Perspectives of older men who live alone. 

Nutrition & Dietetics. 68, 221–226.  

Land  

Databas 

Nya Zeeland   
CINAHL  

Syfte Undersöka äldre, ensamboende, mäns upplevelse av kosten.  

Metod:  

Design 

Semistrukturerad intervjustudie  
Kvalitativ   

Urval 12 män mellan 75–89 år som bodde ensamma i eget hem. Inbjudan att delta i studien gjordes 

genom annons i tidningen.  

Datainsamling Genom induktiv metod samt nutritionsbedömning med SCREEN II.  

Dataanalys Transkribering av intervjuerna som sedan analyserades med Induktiv metod Thomas.   
General Nutrition Knowledge (GNKQ användes för att utvärdera deras kunskap om nutrition.   

Bortfall Bortfall inte redovisat. 

Slutsats Tidigare upplevelse av mat och kosthållning i livet var också det som påverkade dem i nutid.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel  



BILAGA C  

 

 

Artikel 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Westergren. A., Khalaf. A., & Hagell. P. (2015). A Swedish version of the SCREEN II for 

malnutrition assessment among community-dwelling elderly. Scandinavian Journal of Public 

Health 43, 667–671.  

Land  

Databas 

Sverige  
Academic Search Elite.  

Syfte Få fram en svensk version av SCREEN II för att utvärdera nutritionsrisken hos äldre personer som 

bor hemma, samt relationen mellan undernutrition och upplevd hälsa.  

Metod:  

Design 

Översättningen gjordes med en dual panel metod, där en grupp först översatte från engelska till 

svenska. Därefter gjordes en tvärsnittsstudie med frågeformulär.  
Kvantitativ.  

Urval 24 hemmaboende äldre mellan 65–89 år.  

Datainsamling Översättning: Deltagarna genomförde SCREEN II testet och fick sedan svara på frågor.  
Sedan testades versionen på 565 personer och de fick även svara på frågor efteråt.   

Dataanalys Materialet analyserades sedan med Chi-två test, Kruskal-Wallis och Mann-Whitney U test.  

Bortfall 82% genomförde studien.  

Slutsats Man kan använda svenska versionen av SCREEN II med bra resultat.  När tvärsnittsstudien 

användes blev resultatet att risken för undernäring ökade med sämre självupplevd hälsa. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel  



BILAGA C  

 

Artikel 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Yoshimura, K., Yamada, M., Kajiwara, Y., Nishiguchi, S., & Aoyama, T. (2012). Relationship 

between depression and risk of malnutrition among community-dwelling young-old and old-old 

elderly people. Aging Mental Health, 17(4), 456-60.  

Land  

Databas 

Japan  
Academic Search Elite  

Syfte Samband mellan nutritionsstatus och depression hos yngre äldre och äldre-äldre.  

Metod:  

Design 

Tvärsnittsstudie  
Kvantitativ  

Urval 274 personer över 65 år som bodde i sitt eget hem deltog och dessa rekryterades genom annons i 

lokala tidningen och deltagande vid lokala event på hälsocentraler.  

Datainsamling Screening för depression skedde med verktyget Geriatric Depression Score (GDS)-skalan och 

nutritionsscreening med MNA.  

Dataanalys Logistic regression analys för att se om depression var en oberoende faktor till risk för 

undernäring.  

Bortfall Bortfall inte redovisat. 

Slutsats Depression och nutritionsstatus hade ett starkt samband hos yngre äldre. Studien visade även att 

symtomen på depression kan skilja mellan yngre äldre och äldre-äldre.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel.  



BILAGA C  

 

Artikel 16 

 

Referens Zeanandin, G., Molato, O., Le Duff, F. Guérin, O., Hébuterne, X. & Schneider, S.M. (2012). 

Impact of restrictive diets on the risk of undernutrition in a free-living elderly population. Clinical 

Nutrition. 31, 69–73.  

Land  

Databas 

Frankrike  
Science Direct  

Syfte Studerar hur en restriktiv diet för diabetes, högt kolesterol eller högt blodtryck påverkar risken för 

undernäring hos äldre  

Metod:  

Design 

Prospektiv tvärsnittsstudie.   
Kvantitativ design.   

Urval Under några månader erbjöd 9 läkare de äldre som var över 75 år och följde en restriktiv diet som 

del av behandling av sin diabetes, blodtryck eller kolesterol att delta i studien och därefter erbjöds 

en äldre person med likvärdig ålder men utan restriktiv diet att delta i kontrollgruppen.   

Datainsamling Deltagarnas medicinska historia samt grundlig fysisk kontroll gjordes på kliniken. MNA ifylldes 

och deltagarnas dietuppgifter.   

Dataanalys Statistisk analys över hur en restriktiv diet påverkade risken för undernäring, i förhållande till 

kontrollgruppen.   

Bortfall Bortfall inte redovisat.  

Slutsats Restriktiv diet vid över 75 års ålder ökar risken för undernäring signifikant, därför bör det göras 

andra rekommendationer till äldre.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel.  
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