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Sammanfattning 

De flesta sjuksköterskor kommer att i sitt arbetsliv möta äldre som är undernärda eller 

har risk för undernäring. Professionen har därför ett ansvar att identifiera äldre med 

undernäring och vidta evidensbaserade åtgärder. Syftet var att undersöka hur 

sjuksköterskan kan påverka nutritionsstatus hos äldre med undernäring. Studien 

utfördes som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats. Resultatet baserades på 

nio artiklar. Tre kategorier framkom: Bedömning av nutritionsstatus, 

Tvärprofessionellt samarbete och Stödja den äldre. Samarbete mellan sjuksköterskor 

och olika professioner identifierades som en viktig faktor för att öka kunskapen om 

äldres näringsstatus. Arbetet strukturerades genom att använda bedömningsinstrument 

och på så sätt skapades en helhetsbild av den äldres hälsa. Sjuksköterskors rätta 

kunskap om nutrition anses vara betydelsefullt för att förbättra nutritionsstatus bland 

äldre. Detta kan genomföras genom att vidta åtgärder som stödjer den äldre genom att 

anpassa kosten efter individen, ge sällskap, energi- och proteinberikning samt 

uppföljning av matvanor. 
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Abstract 

Nurses encounter of aged people who are malnourished or at risk of nutritional 

deficiency is expected in their line of work. The profession therefore has a 

responsibility to identify elderly with malnutrition and to take evidence based 

measures. The aim of this paper was to investigate how nurses can affect nutritional 

status in elderly people with malnutrition. The study was conducted as a general 

literature study with an inductive approach. The result was based on nine articles. 

Three categories were formed: Assessment of nutrition status, Multidisciplinary 

cooperation and, Supporting the Elderly. Collaboration between the nurse and other 

professions was identified as an important factor in increasing knowledge about the 

elderly's nutritional status. By using assessment tools, the work was structured and an 

overall picture of the elderly's health was created. Nursing's correct knowledge of 

nutrition is considered important for improving nutritional status among the elderly. 

Prevention of malnutrition can be accomplished by taking measures that support the 

elderly by providing: individually adapted diets, company, energy and protein 

enrichment, and following up on eating habits. 
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Inledning 

Malnutrition beskrivs av World Health Organisation (WHO) som “brist, överskott 

eller obalans i en människas intag av energi och eller näringsämnen” (WHO, 2018). 

WHO framhäver att undernäring är en form av malnutrition och ett globalt 

omfattande problem. Undernäring drabbar människor mer eller mindre i alla länder i 

världen och är en av de största utmaningarna när det kommer till hälsa. Cirka 462 

miljoner vuxna människor beräknas vara underviktiga och 1,9 miljarder människor är 

överviktiga eller bedöms ha fetma (WHO, 2018). Tidigare forskning har påvisat att 

det finns ett samband mellan matintag och näringsintag samt att detta har en påverkan 

på äldre människors hälsa. Patienter över 65 år är överrepresenterade gällande akuta 

inläggningar på sjukhus relaterat till undernäring (Agarwal et al., 2012). För att 

undvika sjukdomar och bevara hälsan hos äldre krävs det att sjuksköterskorna har ett 

förebyggande förhållningssätt i sitt omvårdnadsarbete (Hedman & Jansson, 2015).  

Bakgrund 

Åldrande och näringsbehov 

Livslängden i Sverige ökar, vilket också innebär att antalet människor över 65 år blir 

fler. Detta påverkar hälso- och sjukvården genom ett ökat behov att individuellt 

anpassad vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2018).  

Åldrandet beskrivs av Hedman och Jansson (2015) som en kontinuerlig process som 

pågår från födelsetiden tills att människan dör. Åldrandet karakteriseras som en 

långsam process som innefattar förändring på cellnivå i kroppen som påverkar 

kroppens fysiologiska reserver och adaptionsförmåga. Rothenberg och Irving (2016) 

demonstrerar att friska äldre följer rekommendationer av matintag gällande energi och 

näringsämnen. Vid ohälsa och sjukdom kan behovet bli annorlunda och aptiten 

förändras. Energibehovet mäts i kalorier och anses vara i balans när intaget av energi 

och förbrukning är i jämvikt. Energin behövs i huvudsakligt syfte för att kroppen ska 

hålla kroppstemperaturen, för organens funktion och efter fysisk aktivitet då energi 

blivit förbrukad. Behovet av energi varierar beroende på ålder, kön och fysisk 

ansträngning (Rothenberg & Irving, 2016). Åldrandet har visats ha samband med 

försämrad smakupplevelse, lukt och munstatus som kan påverka matintaget (Hickson, 

2006). Vid ökad ålder minskar den fysiska aktiviteten och en minskning av 

muskelmassan kan observeras (Hickson, 2006; Rothenberg & Irving 2016). Detta gör 

att energibehovet minskar och för att tillgodose näringsbehovet får inte 

energinivåerna bli för låga. Energibehovet beräknas per kilo kroppsvikt och är 

beroende av tillståndet den äldre befinner sig i, exempelvis sängbunden eller 

sjukdomstillstånd. Protein, kolhydrater, fett, och vatten anses vara viktiga 

komponenter för att uppnå optimalt energi- och näringsbehov samt minska sjukdomar 

relaterade till kosten. Protein har till uppgift att upprätthålla den funktionella 
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förmågan av olika fysiologiska system i kroppen. Kroppens olika enzymer, hormoner 

och delar av immunförsvaret är uppbyggda av proteiner (Rothenberg & Irving, 2016). 

Tidigare forskning visar att viktnedgång i stor utsträckning leder till 

sjukhusinläggning och en av de faktorerna är ett proteinintag mindre än det 

rekommenderade (Payette, Coulombe, Boutier & Gray-Donald, 2000).  

Rothenberg och Irving (2016) presenterar att människan får i sig kolhydrater genom 

livsmedel som sedan omsätts till glukos för att tillföra energi till kroppens celler. 

Uppbyggnaden av kolhydrater ser olika ut och bryts därmed ner olika fort 

(Rothenberg & Irving, 2016). Det rekommenderade kaloriintaget för äldre människor 

beräknas vara 30 kcal/kg kroppsvikt och intaget bör anpassas individuellt (Volkert et 

al., 2018). Fett är ett näringsämne vilket används som energi och för att fungera som 

energiförråd. Vatten är ett vitalt ämne som kroppen behöver för att kunna 

temperaturreglera samt transportera näring och avfallsprodukter. Vätskebehovet 

beräknas vara ca 30 ml/kg kroppsvikt per dygn och äldre människors reglering av 

törst försämras vilket resulterar i ett icke optimalt intag av vätska. För bildning av 

celler och ämnesomsättning anses vitaminer ha en stor betydande roll (Rothenberg & 

Irving, 2016). Vidare beskrivs att brist av vitamin B-12 kan resultera i bland annat 

anemi, försämrad känsel, minnessvikt och trötthet. Stigande ålder och 

sjukdomstillstånd kan leda till förlust av styrka och funktion på grund av brist av 

livsviktiga ämnen som protein, fett och vitaminer (Rothenberg & Irving, 2016). 

Hedman och Jansson (2015) menar att åldrandet av kroppen innebär försvagning av 

kroppens vitala system som reglering av kroppstemperatur, blodtryck och kemiska 

värden. På grund av sviktande kroppssystem ökar sårbarheten som i sin tur höjer 

risken för ofrivillig viktnedgång och andra symtom (Hedman & Jansson, 2015). 

Undernäring bland äldre har påvisats öka risken för olika komplikationer som 

infektioner, trycksår och hjärtsjukdomar (Brownie, 2006). Olika symtom på åldrandet 

kan framträda olika hos människor och därför understryks det att vården bör vara 

individualiserad, integrerad och samordnad med hänsyn till individens behov 

(Hedman & Jansson, 2015). 

Undernäring 

Undernäring bland äldre innebär otillräckligt intag av näring, minskad aptit och 

förlust av muskelmassa samt viktnedgång. Det påverkar äldres hälsa i sin helhet och 

minskar därmed livskvalitén (Chen, Schilling & Lyder, 2001). Tidigare forskning 

gjord av Vanderwee et al. (2009) påvisade att undernäring var ett omfattande 

hälsoproblem som drabbade äldre patienter. Undersökningen visade att omkring 76 

procent av de 2329 äldre som deltog i studien hade risk för eller var undernärda.  

Endast 24 procent uppfyllde kriterierna för att vara välnärda. Dessutom visades det att 

äldre patienter bosatta på äldreboende hade tre gånger högre risk för att vara 

undernärda jämfört med de som bodde i eget boende (Vanderwee et al., 2009).  
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Komplikationer och dödlighet 

Westergren, Hagell och Hammarlund (2014) undersökte sambandet mellan 

undernäring och risk för fall, genom att undersöka undernäring bland äldre som bodde 

i eget boende och konstaterade att det hade ett starkt samband med risk för fall. 

Neyens et al. (2012) studerade sambandet mellan undernäring, fall och 

aktivitetsförmåga. Resultatet visade att av de 6701 äldre i studien hade omkring 30 

procent risk för undernäring och över 20 procent var undernärda. Det visades att äldre 

med ökat vandringsbeteende oftast var undernärda och hade ökad fallrisk. Alhaug, 

Gay, Henriksen och Lerdal (2017) konstaterar ett samband mellan risk för 

undernäring och trycksår. Sannolikheten av att drabbas av trycksår var stor bland 

patienter med risk för undernäring jämfört med patienter med låg risk för undernäring. 

Patienter som hade BMI mindre än 20 och minskat ätande under den senaste veckan 

hade tre gånger högre risk för att drabbas av trycksår jämfört med patienter med BMI 

20 eller mer. De betonade betydelsen av viktförlust som riskfaktor för trycksår och 

presenterade att viktförlust under de senaste tre månaderna nästan fördubblade 

förekomsten av trycksår. Gentile et al. (2013) belyser dödlighet bland äldre patienter 

och påpekar att undernäring var den starkaste riskfaktor för ökad dödlighet bland 

äldre som hade akutvårdats på sjukhus. Sannolikheten för dödlighet bland undernärda 

äldre inom tre månader efter att ha akutvårdats på sjukhus var 20 gånger högre än 

andra (Gentile et al., 2013). 

Omvårdnadsbedömning 

European Society of Clinical Nutrition and Metabolism [ESPEN] Guidelines for 

Nutrition Screening 2002 (Kondrup, Allison, Elia, Vellas & Plauth, 2003) presenterar 

att nutritionsbedömning fungerar som ett test för att utvärdera effekten av eventuellt 

nutritionsbehandling. Detta sker genom att hindra vidare försämring av både fysisk 

eller mental funktion, minska förekomst av komplikationer, påskynda återhämtning 

från en sjukdom och reducera kostnader till exempel genom minskning av 

sjukhusinläggningar. Det konstateras av Kondrup et al. (2003) att 

bedömningsinstrumentens funktion är att identifiera protein- och energiundernäring 

samt att förutsäga eventuella förbättringar eller försämringar av tillståndet. Det 

förklaras att kartläggning av patientens hälsa sker genom undersökning av nuvarande 

hälsotillstånd, stabilitet i hälsostatus, försämring av hälsostatus och påverkan av 

sjukdom på nutrition. Näringsstatus hos äldre patienter kan uppskattas med hjälp av 

olika bedömningsverktyg som presenteras av Stubberud, Almås och Kondrup (2011). 

Mini Nutrtional Assessment [MNA] är ett verktyg som Stubberud et al. (2011) menar 

används för att identifiera näringsbrist hos patienter över 65 år. Syftet med 

bedömningarna är att upptäcka äldre som ligger i riskzonen för undernäring i ett 

tidigare skede för att kunna ge rätt kost och förebygga vidare försämring. Ett annat 

verktyg som kan användas är Nutrition Risk Screening [NRS] (2002) som bedömer 

nutritionen hos en patient relaterat till patientens sjukdomstillstånd. Det finns 
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ytterligare instrument för att bedöma nutritionsstatus. Subjective Global Assessment 

[SGA] är en kartläggning av anamnes och fysikalisk bedömning. Kartläggning av 

viktförändring, kostintag, funktionell förmåga och även en bedömning av diagnosen 

genomförs (Stubberud et al., 2011). Senior alert är ett bedömningsinstrument som 

används för att systematiskt uppmärksamma risk för undernäring, fall och trycksår. 

Bedömningsinstrumentet används nationellt och är ett kvalitetsregister för människor 

65 år och uppåt (Rothenberg, 2016).  

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Vårdgivare och vårdpersonal (SOSFS 2014:10) har krav på att arbeta förebyggande 

gällande undernäring. Vårdgivaren har ett ansvar att stadga rutinerna för utredning av 

patientens näringstillstånd och hur den utredningen ska genomföras. Vårdgivaren ska 

utarbeta rutiner gällande förebyggande och behandling av undernäring (SOSFS 

2014:10).  

Sjuksköterskans profession innefattar ett förhållningssätt utifrån International Council 

of Nurses [ICN]. Det består av fyra grundpelare: att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. ICN:s etiska kod poängterar att sjuksköterskan har 

ett ansvar tillsammans med samhället att främja och bevara hälsan för samhället och 

människor med sårbarhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Problemformulering 

Undernäring bland äldre patienter är ett globalt problem. Detta gör att sjuksköterskor 

har en betydande roll för att främja god nutrition för patienter. Genom olika 

omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskorna förhindra försämrad hälsa relaterad till 

undernäring. Ökad kunskap om hur omvårdnadsåtgärder kan förbättra nutritionsstatus 

hos äldre patienter är därmed ytterst betydelsefulla.  

Syfte 

Syftet var att undersöka hur sjuksköterskan kan påverka nutritionsstatus hos äldre 

med undernäring.  

Metod 

Som design för studien valdes allmän litteraturstudie med induktiv ansats (Forsberg & 

Wengström, 2015). Induktiv ansats innebär en objektiv insamling av data inom det 

berörda området och utifrån det dra en slutsats, begrepp och teori. Utifrån syftet 

utfördes en systematisk sökning av kunskapsläget för att identifiera bristfällig 

kännedom inom området för att motivera till empiriska studier (Forsberg & 

Wengström, 2015).  
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Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en preliminär sökning i databaser för att få en övergripande bild 

av forskningsläget och för att finna relevanta sökord för den kommande sökningen 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL PubMed 

och PsycInfo som innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015). 

Dessa sökningar gjordes med en fritextsökning som innebar att sökorden skrevs i 

sökrutan och som resulterade i träffar där eftersökningen gjordes bland titel, författare 

och ämnesord (Karlsson, 2017). Booleska operatorn “AND” användes i sökningen 

enligt Forsberg och Wengström (2015) och genom att kombinera sökorden för att 

begränsa sökningen till artiklar som svarar till syftet. Trunkering (*) är ett verktyg 

som kan användas vid sökning i databaser för att möjliggöra flera träffar av ett sökord 

genom att böjelser görs av ordet. Detta tillämpades inte i den egentliga sökningen då 

det resulterade i för många och irrelevanta träffar som inte överensstämde med 

studiens syfte. En granskning gjordes av träffarna genom att läsa samtliga abstrakt 

och detta gjordes för att kunna välja de mest relevanta artiklarna till litteraturstudien. 

Artiklar med kvalitativa och kvantitativa resultat inkluderades. Kriterier för att 

inkluderas i studien var att artiklarna skulle vara max 10 år gamla, peer reviewed, 

etisk granskade vetenskapliga originalartiklar, forskning som inkluderade äldre med 

åldern ≥65 år och sjuksköterskor. Begränsning funktion användes för publicerings år 

för att få en mer avgränsad sökning (Karlsson, 2017). Friberg (2012) menar att 

granskning av kvaliteten i artiklarna görs för att bedöma om de ska inkluderas eller 

exkluderas. Kvaliteten på artiklarna bedömdes med Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall som graderar kvaliteten från I-III, där grad I innebär högsta 

vetenskapliga kvalitét. Artiklarna erhöll vetenskaplig grad I och II och inkluderades 

därmed i resultatet. Ytterligare en artikel fanns med men vid fördjupad granskning 

exkluderades den på grund av att den inte gällde sjuksköterskans profession. Av de 

nio inkluderade artiklarna var sex kvantitativa, två kvalitativa och en artikel med 

kvantitativ och kvalitativ ansats.  

CINAHL 

Sökningen i CINAHL gjordes med sökorden “nursing”, “aged”, “prevention”, 

“health” och “malnutrition” och med booleska operatorn “AND” vilket gav 75 

träffar. Alla 75 abstrakt lästes och 11 artiklar granskades. Av dessa bedömdes fem 

artiklar relevanta till syftet och därmed valdes som resultatartiklar. Sökning 

begränsades till årtalen 2008–2018. De artiklarna som inte inkluderades i 

litteraturstudien svarade inte till syftet.  

Pubmed 

I PubMed söktes artiklar med sökorden “nursing”, “aged”, “prevention”, “health” 

och “malnutrition” med booleska operatorn “AND” som gav 141 träffar. 
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Hundrafyrtioen abstrakt lästes och åtta artiklar granskades varav en var dubblett. Av 

de totalt granskade artiklarna kvalificerades fyra stycken till resultatartiklar. 

Begränsning gjordes mellan årtalen 2008–2018. Artiklarna som inte svarade till syftet 

exkluderades från litteraturstudien. 

PsycInfo 

I databasen PsycInfo användes sökorden “nursing”, “aged”, “prevention”, “health” 

och “malnutrition”. Booleska operatorn “AND” tillämpades vilket gav 22 träffar, 

varav 22 abstrakt lästes och noll artiklar granskades. En av artiklarna var en dubblett 

från tidigare sökning och resterande artiklarna från PsycInfo granskades inte på grund 

av att de inte överensstämmande med syftet. 

Databearbetning 

De nio valda artiklarna hade både kvantitativ och kvalitativ ansats och lades i mallen 

för artikelöversikt, bilaga C. Analysen av de valda artiklarna genomfördes med 

inspiration av Forsberg och Wengström (2015) metod för innehållsanalys. För att få 

en djupare förståelse och bli bekant med budskapet i artiklarna lästes artiklarna 

individuellt ett flertal gånger (Friberg, 2012). De delar av det inkluderade materialet 

som svarade mot syftet markerades för vidare granskning (Henricson & Billhult, 

2012). Innehållet i artiklarna diskuterades med fokus på litteraturstudiens syfte. 

Vidare identifierades gemensamma meningsbärande koder i texterna. De identifierade 

koderna kondenserades till tre kategorier genom att analysera likheter och skillnader 

(Forsberg & Wengström, 2015). 

Forskningsetiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen (2008), utarbetad av World Medical Association handlar om 

forskningsetiska riktlinjer om att värna om människans värde och rättigheter (World 

Medical Association, 2008). Deltagarnas intresse av att delta skall alltid väga tyngre 

än att få fram ny forskning (Kjellström, 2013). Att delta skall alltid vara frivilligt och 

information om möjlighet att avbryta studierna ska ges till alla deltagare (World 

Medical Association, 2008). Lag om etikprövning av forskning som avser människor 

handlar om att respektera och skydda människan i forskningssammanhang 

(Kjellström, 2013). 

GDPR ersätter personuppgiftslagen och skyddar människors rättigheter genom att 

reglera frågor som handlar om tryck och yttrandefrihet, tystnadsplikt, hantering av 

personuppgifter och samtycke för både barn och vuxna (Sveriges Riksdag, 2018). 

Belmont Rapporten är baserad på tre olika etiska principer: respekt för personer, göra 

gott samt rättviseprincipen. Respekt för personer innebär att respektera autonomi och 
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självbestämmande över sina egna liv. Rapporten skyddar rättigheter för personer med 

begränsad autonomi och ställer krav på informerat samtycket för att kunna fatta ett 

självständigt beslut (Kjellström, 2012). 

Resultat 

Granskning och analys av de valda artiklarna resulterade i följande tre kategorier, 

Bedömning av nutritionsstatus, tvärprofessionellt samarbete och stödja den äldre. 

Artiklarna kom från: Australien (2), Nya Zeeland (1), Nederländerna (1), Spanien (1), 

Sverige (2), Italien (1) och Tyskland/Nederländerna (1). 

Bedömning av nutritionsstatus 

Bedömning av nutritionsstatus ansågs ha en betydelsefull roll i att upptäcka och 

förbättra nutritionsstatus (Skytt, Engström, Mårtensson & Mamhidir, 2016; Van Nie-

Visser et al., 2011; Adams, Bowie, Simmance, Murray & Crowe, 2008; Beatti, 

O´Reilly, Strange, Franklin & Isenring 2013). Användning av bedömningsinstrument 

bedömdes ha betydelse för sjuksköterskornas arbete mot undernäring och därmed 

minska lidandet och kostnaderna för samhället. Det framkom att 

bedömningsinstrumentet organiserade och strukturerade arbetet och att det gav en 

helhetsbild av olika riskfaktorer som underlättade insättningen av relevanta åtgärder 

(Skytt et al., 2016). Sjuksköterskorna underströk innebörden av information som 

resultatet av bedömningsinstrumentet gav och menade att den hade en viktig 

betydelse för den individuella vårdplanen (Skytt et al., 2016; Lannering, Bravell & 

Johansson, 2017). 

Trots förståelse och kunskap om nutrition samt betydelsen av att använda 

bedömningsinstrument för att uppmärksamma äldre med undernäring visade Adams 

et al. (2008) och Beatti et al. (2013) att det fanns brister i att utföra korrekta 

bedömningar. Lannering et al. (2017) framhävde brister i utförandet av bedömning 

och presenterar att över 50 procent av de 44 sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

som deltog i studien var av åsikten att rutinmässig mätning inte var aktuella, då 

dagliga observationer observerades på äldreboendet för att direkt sätta in åtgärder. 

Resterande sjuksköterskor och annan vårdpersonal ansåg att vården blev mer rättvis 

genom en lika bedömning och sjuksköterskorna ansåg att den strukturerade 

bedömningen gjorde arbetet säkrare. Skytt et al. (2016) menade att trots att det fanns 

en medvetenhet bland personal kring vikten av att bedöma äldre saknades det 

motivation att utföra bedömningar. Vidare poängterade Adams et al. (2008) bristen på 

bedömning och identifiering av äldre med eller risk för undernäring och presenterade 

att bara 19 procent av 100 äldre i studien hade identifierats ha risk för undernäring 

trots att 97 procent egentligen hade risk för eller var undernärda. Av de 19 procent 
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äldre som identifierades ha risk för undernäring remitterades endast sju procent vidare 

till dietist.  

Van Nie-Visser et al. (2011) poängterade betydelsen av att väga äldre för att 

identifiera viktnedgång. En jämförelse mellan Tyskland och Nederländerna gjordes 

vilket visade att Tyskland hade signifikant bättre rutiner i att väga och observera vikt 

vid inflyttning till äldreboende i jämförelse med Nederländerna. Detta var en av 

orsakerna till att Tyskland hade en signifikant bättre nutritionsstatus bland äldre på 

äldreboenden jämfört med Nederländerna. Sjuksköterskorna och annan vårdpersonals 

attityd och motivationsbrist i bedömning av äldre för kontroll av näringsstatus 

identifierades av Beattie et al. (2013) och Lannering et al. (2017). Lannering et al. 

(2017) presenterade att en majoritet av sjuksköterskor och annan vårdpersonal ansåg 

att nutritionsbedömning var angeläget, dock utfördes det endast av cirka 50 procent. 

Ytterligare påpekade Lannering et al. (2017) att det fanns bristande bedömning bland 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal som berodde på specifika attityder mot 

användningen av bedömningsinstrument. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

ansåg att deras kliniska observation var av större betydelse än användning av 

bedömningsinstrumentet. Det framhävdes av vårdpersonalen att anledningen till den 

bristande nutritionsbedömning var: hög ålder bland äldre, att äldre inte hade långt 

kvar i sina liv när de flyttande in till boende och att det inte fanns någon möjlighet till 

förbättring av hälsan bland de äldre. Med anledning därav ansåg de inte att det var 

realistisk att utföra bedömning eller dokumentation och att det kom i efterhand när det 

fanns tid till det. Sjuksköterskorna och annan vårdpersonal ansåg att deras erfarenhet 

och kliniska bedömning hade större betydelse än bedömning med 

bedömningsinstrument, att det inte var relevant och dessvärre slöseri med tid. Det 

upptäcktes vara vanligt med åsikter bland vårdpersonal att en formell struktur 

gällande användandet av bedömningsinstrument inte var nödvändigt i omvårdnaden 

(Lannering et al., 2017).  

Tvärprofessionellt samarbete 

Samarbete mellan sjuksköterskor och andra professioner var viktigt för att öka 

kunskapen och förståelsen för att de skulle kunna arbeta för att förbättra 

nutritionsstatus (Lannering et al., 2017; Skytt et al., 2016). Sjuksköterskor 

konstaterades ha ett stort ansvar i att komplettera den skriftliga dokumentationen med 

verbal rapportering och att samordna dessa dialoger för att undvika feltolkning av den 

äldres hälsosituation (Skytt et al., 2016). Lannering et al. (2017) framhävde att 

sjuksköterskorna upplevde att undersköterskorna hade en lägre kunskapsnivå i 

nutrition som resulterade i en annan uppfattning om äldres hälsotillstånd. Chisholm, 

Jensen och Field (2011) poängterade att orsaken för den låga kunskapen bland 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal berodde på att möjligheterna till att delta i 

nutritionsutbildning som fördjupade kunskaper om nutrition och äldres speciella 
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nutritionsbehov var väldig få och dessvärre inte obligatoriska. Bristande kunskap 

bland sjuksköterskor och annan vårdpersonal identifierades som en barriär som ledde 

till otillräckligt näringsintag bland äldre och därmed en försämrad nutritionsstatus 

(Chisholm et al., Jensen & Field, 2011; Fernández-Barrés et al., 2017; Beatti et al., 

2013). Genom att sjuksköterskorna gav undervisning till vårdpersonal i nutrition 

förbättrades nutritionstillståndet bland äldre. Det visades att vårdpersonal med mindre 

kunskap om rätt näring för äldre resulterade i försämring av ADL-funktion och 

nutritionsstatus (Fernández-Barrés et al., 2017). Beatti et al. (2013) identifierade att 

endast 14,5 procent av 76 de sjuksköterskor och annan vårdpersonal som deltog i 

studien hade rätt kunskap om rekommenderad mängd vätska som äldre behövde. De 

påpekade att det förekom kunskapsbrist om proteinets betydelse för att förebygga 

komplikationer relaterade till undernäring bland sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal. Utbildningsnivån hade ett samband med kunskapen om nutrition och 

sjuksköterskorna hade en bättre kännedom i jämfört med annan vårdpersonal med 

lägre utbildning (Beatti et al., 2013). 

Stödja den äldre 

Lannering et al. (2017) beskriver att sjuksköterskorna ansåg att uppföljning av 

matvanor bör observeras och påpekade att ensamheten var en av anledningarna till att 

äldre inte åt tillräcklig mycket. Vidare menade sjuksköterskorna att matintaget kunde 

förbättras genom ge sällskap till de äldre under måltiderna. Det framhölls att 

sjuksköterskorna önskade få en djupare kunskap om intag av mat bland äldre som 

bodde i eget boende med hemtjänst (Lannering et al., 2017). Chisholm et al. (2011) 

observerade att det fanns befrämjande sätt att uppnå god nutrition genom att servera 

och presentera maten på ett färgglatt, individuellt anpassat sätt och att maten blev 

serverad till alla äldre samtidigt. De diskuterade barriärerna för att uppnå god 

nutrition bland äldre och poängterade brister bland vårdpersonalen i hänsynstagandet 

till äldres måltidsönskemål. Vidare poängterades att majoriteten av äldreboenden hade 

mer än 14 timmar mellan kvällsmaten och frukosten men att de blev erbjudna 

mellanmål för att kunna förhålla sig till rekommendationen att minska nattfastan till 

mindre än 14 timmar (Chisholm et al., 2011). 

 

Energi- och proteinberikad kost konstaterades ha ett samband med förbättrad 

nutritionsstatus (Van Nie-Visser et al., 2011; Jobse et al., 2014). Van Nie-Visser et al. 

(2011) undersökte intag av energi- och proteinrika mellanmål bland äldre i Tyskland 

och Nederländerna. Det konstaterades att sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

arbetade för ett högre intag av energi- och proteinrik kost bland äldre i Tyskland och 

detta resulterade i förbättring av nutritionsstatus i jämförelse med Nederländerna. 

Jobse et al. (2014) studerade effekten av intervention av näringsdryck, som innehöll 

300 kcal och 24 g protein för att utvärdera åtgärden bland en grupp av äldre. 

Nutritionsparametrar mättes innan och efter åtgärden och jämfördes med äldres 
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följsamhet till näringsdrycken. De äldre som hade en hög och mer än åttio procentig 

följsamhet till att konsumera näringsdrycken visades sig få en signifikant ökning av 

kroppsvikt, BMI och förbättring av näringsstatus i jämförelse med de som hade lägre 

följsamheten och de som befann sig i kontrollgruppen. I genomsnitt observerades 3,0 

kg ökning i kroppsvikt bland äldre med hög följsamheten till interventionen men 

däremot minskade vikten bland både kontrollgrupp och äldre med låg följsamhet 

(Jobse et al., 2014). Rondanelli et al. (2011) granskade effekten av ett dagligt intag på 

åtta gram proteintillskott bland äldre på olika boende under åtta veckor. Det 

presenterades att vårdpersonalens servering av proteintillskott och äldres intag ledde 

till en förbättrad nutritionsstatus. Ytterligare visades ett ökat energiintag och 

förbättrad Activities of Daily Living (ADL) funktion hos äldre i samband med intag 

av proteintillskott.   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Det var betydelsefullt att förhålla sig kritiskt till det egna arbetet och granska arbetets 

kvalité genom att lyfta fram styrkor och svagheter (Henricson, 2017). Kritisk 

granskning av arbetet gjordes utifrån begreppen pålitlighet, bekräftelsebarhet, 

trovärdighet och överförbarhet för att öka kvalitet i litteraturstudien (Mårtensson & 

Fridlund, 2017).  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur sjuksköterskan kan påverka 

nutritionsstatus hos äldre med undernäring. En inledande informationssökning gjordes 

och därefter utfördes den strukturerade, systematiska, egentliga sökningen vilket 

stärkte bekräftelsebarheten och pålitligheten i studien (Wallengren & Henricson, 

2012). Sökord som användes under sökningsprocessen var baserade på syftet och var 

följande: nursing, malnutrition, aged, prevention och health. Sökningar efter 

resultatartiklar genomfördes med fritextsökningar och detta kan anses vara en svaghet 

som minskar trovärdigheten eftersom sökningar med ämnesord kunde ge mer 

relevanta träffar (Henricson, 2017). Wallengren och Henricson (2012) menade att 

bekräftelsebarheten stärks om inklusionskriterier- och exklusionskriterier används. 

Inklusionskriterierna som användes var: artiklar publicerade mellan 2008–2018, ålder 

>65 år, gällde sjuksköterskor och att artiklarna skulle vara peer reviewed. Genom att 

inkludera artiklar som var peer reviewed ökades studiens kvalitet och detta 

betraktades som en styrka (Henricson, 2017). Sökorden översattes från svenska till 

engelska och användes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo. För att öka 

trovärdigheten och hitta adekvat forskning användes flera databaser som innehöll 

omvårdnadsforskning (Henricsson, 2017). Alla abstrakt lästes för att undvika 

missvisande titlar men risken för uteslutning av relevanta artiklarna kan ha funnits då 

alla artiklarna inte lästes i detalj (Forsberg & Wengström, 2015).  
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Resultatartiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003) och 

sju artiklar erhöll grad I och två artiklar erhöll grad II och därmed bedömdes dessa ha 

hög pålitlighet och trovärdighet. Artiklarnas kvalitet granskades gemensamt för att 

stärka trovärdighet i litteraturstudien (Henricson, 2017). Trots att två av de valda 

artiklarna bedömdes vara grad II så inkluderades de i litteraturstudien för att de 

svarade på litteraturstudiens syfte. Inga av de valda artiklarna bedömdes vara grad III. 

Av de valda resultatartiklarna var sex kvantitativa, två kvalitativa och en med 

kvalitativ och kvantitativ metod.  

För att bli bekant med artiklarnas innehåll och bilda förståelse av helheten lästes de 

valda artiklarna individuellt och sedan analyserades och bearbetades de gemensamt 

för att hitta meningsbärande enheter och kategorier mot studiens syfte, detta ökade 

trovärdigheten (Henricson, 2017). Artiklarna som valdes var inte begränsade till ett 

geografiskt område och hade ursprung från Australien (2), Nya Zeeland (1), 

Nederländerna (1), Spanien (1), Sverige (2), Italien (1) och Tyskland/Nederländerna 

(1). Variationen i ursprungsländerna av de valda artiklarna ökar överförbarheten 

genom att resultatet kan generaliseras (Henricson, 2017) och därmed anses det en 

styrka i litteraturstudien. Resultatet av föreliggande litteraturstudien anses kunna 

överföras till liknande situationer i den svenska sjukvården trots skillnaderna mellan 

sjukvårdssystem i de valda artiklarnas ursprungsländer. Forsberg och Wengström 

(2015) påpekar värdet av ett etiskt förhållningssätt i forskningsstudier och menar att 

det ökade den vetenskapliga kvaliteten. I litteraturstudien användes enbart artiklar 

som hade blivit etisk granskade och där de diskuterat etiska aspekter, och detta anser 

Forsberg och Wengström (2015) vara en styrka.  

En svaghet i studien kan vara att ingen av skribenterna har engelska som modersmål 

och därför kan det ha funnits risk i felöversättning av såväl sökord som material vilket 

kan påverka trovärdigheten. Sökningarna av artiklar genomfördes på olika databaser 

med relevanta sökord till syftet som enligt Henricson (2017) var en styrka i 

urvalsprocessen. Skribenternas kunskap om litteratursökning i databaser var bristfällig 

då det saknades tidigare erfarenhet. En viss förförståelse fanns redan hos skribenterna 

om nutrition bland äldre vilket kan påverka trovärdigheten i litteraturstudien. Detta 

beaktades av skribenterna genom att diskutera och arbeta fortlöpande med sin 

förförståelse vilket ansågs öka trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). För 

att öka trovärdighet och pålitlighet lämnades litteraturstudien till studiekamrater i 

handledningsgruppen och två externa granskare för att säkerställa rätt analys av det 

inkluderade materialet (Henricson, 2017). 

Definition till begreppet äldre kunde inte hittas trots sökningar i litteratur och i olika 

databaser. På grund av skillnader i livslängd bland olika länder var det svårt att finna 

en definition av begreppet äldre. I föreliggande litteraturstudie inkluderades 
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människor med en ålder > 65 år. Henricson (2017) menar att litteraturstudiens 

urvalsprocess och datainsamling ska beskrivas i detalj vilket förstärker 

överförbarheten detta förhöll sig skribenterna till. En svaghet i studien kan vara att de 

inkluderade artiklarna har olika design samt olika perspektiv. Detta efterfrågades av 

skribenterna för att kunna se konkreta åtgärder och andra dimensioner. Forsberg och 

Wengström (2015) menar att genom att inkludera studier med kvantitativ och 

kvalitativ ansats kan olika synvinklar lyftas fram vilket anses vara en fördel.  

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att kunskap om undernäring bland vårdpersonal hade en stor 

betydelse i att påverka nutritionsstatus bland äldre (Chisholm et al., 2011; Fernández-

Barrés et al., 2017; Beatti., 2013). Det konstaterades genom att undersöka effekten av 

sjuksköterskornas vidareutbildning av annan vårdpersonal i näringslära bland äldre 

som resulterade i ökning av MNA poäng (Fernández-Barrés et al., 2017). Kunskap, 

förståelse och korrekt bedömning av näringsstatus visades vara beroende av 

samarbete mellan sjuksköterskorna och olika professioner (Lannering et al., 2017; 

Skytt., 2016). Suominen, Sandelin, Soini och Pitkala (2007) identifierade brister i 

kunskap bland sjuksköterskor och menade att allmänna rekommendationer gällande 

näring inte ska användas för äldre. Brister i kunskap om näringslära bland 

sjuksköterskorna ledde till att betydligt färre än det verkliga antalet äldre 

identifierades vara undernärda (Suominen et al., 2007). Betydelsen av kunskap och 

erfarenhet om näring styrks av Schaller och James (2005) som konstaterar att 

sjuksköterskorna som hade längre erfarenhet besatt en bättre kunskap än 

sjuksköterskor med kortare erfarenhet. Även Benner, Tanner och Chesla (1999) 

menar att sjuksköterskans kompetens ökar i takt med erfarenhet. Yalcin, Cihan, 

Gundogdu och Ocakci (2013) poängterar att sjuksköterskorna som utförde 

nutritionsbedömningar hade en större kunskap om nutrition och att denna kunskapen 

berodde bland annat på screening och undersökningar av patienter. Enligt (SOSFS 

2014:10) ska sjuksköterskor och annan vårdpersonal förhålla sig till Socialstyrelsens 

föreskrifter om att förebygga och behandla undernäring inom vård och omsorg genom 

att följa vårdgivarens rutiner kring näringstillstånd. Det är därför angeläget att 

sjuksköterskorna förhåller sig till föreskrifter gällande undernäring och utformar sitt 

förebyggande arbete mot undernäring på vetenskaplig grund (SOSFS 2014:10).  

Resultatet i litteraturstudien underströk innebörden av korrekt bedömning av äldres 

näringsstatus för att upptäcka och minska risk för undernäring bland äldre (Skytt et 

al., 2016; Van Nie-Visser et al., 2011; Adams et al., 2008; Beatti et al., 2013). För att 

minska lidande och kostnader för samhället var det angeläget att använda 

bedömningsinstrument för att upptäcka undernäring bland äldre. Användningen av 

bedömningsinstrument påvisades bidra till ökad uppmärksamhet, bättre struktur och 

förståelse för nutrition genom att ge en helhetsbild som var betydelsefull för att 
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utforma den individuella vårdplanen (Skytt et al., 2016). Merrell, Philpin, Warring, 

Hobby och Gregory (2012) menar att användningen av bedömningsinstrument ökade 

medvetenheten om betydelsen av nutrition och identifierade äldre med undernäring. 

Bristfällig dokumentation av nutritionsstatus och användandet av 

bedömningsinstrument för att bedöma äldres risk för undernäring berodde på en dålig 

medvetenhet. Van Nie-Visser et al. (2011) påpekade betydelsen av vägning av äldre 

för att förbättra nutritionsstatus och presenterade att vägning medförde signifikant 

mindre risk för undernäring. Det styrks också av Suominen et al. (2005) att 

viktkontroll två gånger om året eller mer resulterar i en bättre nutritionsstatus för de 

boende på äldreboende. Följsamheten till att utföra bedömningar med 

bedömningsinstrument och identifiera äldre med eller risk för undernäring visades 

vara bristfällig och resulterade i att relevanta åtgärder inte vidtogs (Adams et al., 

2008). Sjuksköterskorna upplevde att undersköterskorna hade en annan uppfattning 

av hälsotillstånd och utförde bedömningen utefter sin kunskapsnivå (Lannering et al., 

2017). Trots kunskap och medvetenhet saknades det motivation hos sjuksköterskorna 

och annan vårdpersonal i att utföra bedömningar (Skytt et al., 2016). Men 

sjuksköterskor har ett ansvar i sin yrkesprofession och ska arbeta och förhålla sig efter 

ICN:s etiska koder som innefattar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. ICN:s förhållningssätt reglerar sjuksköterskors arbete för att 

bevara hälsan i samhället och skydda sårbara människor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskeprofessionen innefattar arbete med äldre 

människor, som är en omfattande samhällsgrupp. För att minska lidande och 

samhällskostnader är det därför viktigt att som sjuksköterska ta hänsyn till ICN:s 

etiska koder och vidta evidensbaserade åtgärder i sitt arbete. 

Resultatet presenterade ett samband mellan energi- och proteinberikad kost vilket 

förbättrade nutritionstillståndet (Van Nie-Visser et al., 2011; Jobse et al., 2014). En 

signifikant ökning av kroppsvikt, BMI och förbättrad näringsstatus observerades vid 

intag av näringsdryck (Jobse et al., 2014). Betydelsen av proteinintag för äldres 

nutritionsstatus har tidigare bekräftats av Payette et al. (2000) som observerade ett 

samband mellan viktnedgång och minskat proteinintag.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att observation och uppföljning av äldres 

matvanor var en betydelsefull åtgärd vid undernäring (Lannering et al., 2017). Vidare 

uppmärksammade Lannering et al. (2017) att ensamhet kan vara en av riskfaktorerna 

bakom undernäring och menade att matintaget kunde förbättras genom att ge sällskap 

till de äldre under måltiderna. Matintaget kunde enligt Chisholm et al. (2011) främjas 

genom att individuellt anpassa, presentera och servera maten samtidigt till alla äldre 

på ett färgglatt sätt. Walton, Williams, Tapsell, Hoyle och Shen, (2013) verifierar 

innebörden av sjuksköterskor och annan vårdpersonals sällskap och observation av 

äldre under måltiden vilket visades ha positiva effekter för matintaget. Att diskutera 
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maten under måltiden och servera maten gemensamt till alla i matsalen bedömdes 

förbättra matintaget. Servering av mat gemensamt i matsalen bidrog till ökad 

socialisering bland äldre som i sin tur ledde till förbättring av aptit och därmed ett 

ökat matintag (Walton et al., 2013).  Sjuksköterskor har huvudansvar i omvårdnaden 

och har oftast högsta vetenskapliga och evidensbaserad kunskap bland personal som 

arbetar med de äldre. Det är därför sjuksköterskors professionella och etiska ansvar att 

sträva efter att minska undernäring och främja hälsan bland äldre. Det är 

betydelsefullt att undervisa, observera och uppmana annan vårdpersonal att vara 

uppmärksam på äldres matvanor och vidta relevanta åtgärder för att bibehålla och 

förbättra nutritionstillstånd.  

Vårdpersonalens motivationsbrist och attityd mot bedömning av äldres 

nutritionsstatus påpekades av Beattie et al. (2013) och Lannering et al. (2017). 

Majoriteten av de undersökta sjuksköterskorna och annan vårdpersonal ansåg att 

nutritionsbedömning var viktig för att identifiera äldre med undernäring, men det 

utfördes inte av alla (Beattie et al., 2013). Vårdpersonalen hade en bristfällig 

följsamhet och inställning till att använda bedömningsinstrument och menade att 

vårdpersonal la större vikt på sin egen erfarenhet istället för användning av 

standardiserade bedömningsinstrument. Det var en vanlig åsikt bland vårdpersonalen 

att strukturerat arbete gällande nutritionsbedömning inte var viktigt och slöseri med 

tid (Lannering et al., 2017). Underskattning av näringsstatusens betydelse bland 

sjuksköterskor förstärks av Bonetti, Bagnasco, Aleo och Sasso (2013) som poängterar 

att näringsbehov oftast prioriteras bort eller kom i andra hand. Det påpekades att 

sjuksköterskorna lägger större fokus på det medicinska istället för omvårdnaden kring 

nutrition. Att bortse från äldres nutritionsbehov på grund av missuppfattningar som att 

äldre normalt inte konsumerar så mycket mat noterades också bland sjuksköterskorna 

(Bonetti et al., 2013). 

Konklusion och implikation 

Resultatet av litteraturstudien visar att det är viktigt för sjuksköterskor att använda 

relevanta åtgärder för att förbättra nutritionsstatusen bland äldre med undernäring. 

Genom samarbete mellan olika professioner ökar kunskapen vilket gör arbetet mer 

patientsäkert och resulterar i minskat lidande och onödiga kostnader för samhället. 

Användning av bedömningsinstrument leder till ökad struktur i sjuksköterskors arbete 

och underlättar att skapa en helhetsbild av den äldres hälsa som blir en grund för den 

individuella vårdplanen. Rätt kunskap om nutrition har en positiv effekt på äldre 

nutritionsstatus och det påvisas att det finns en skillnad mellan kunskapsnivå bland 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Åtgärder som att individanpassa kosten, 

energi- och proteinberikning samt näringsdryck betonas ha betydelse för att förbättra 

nutritionsstatus. Det påvisas att följsamhet i åtgärder har en signifikant stor innebörd 

för nutritionsstatus. Näringsstatus kan förbättras genom att ge sällskap, observera 
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matintag och uppföljning av äldres matvanor. Motivationsbrist, attityd mot 

bedömning och låg följsamheten till att använda bedömningsinstrument identifieras 

vara barriärer för att uppnå god nutrition bland äldre. 

 

Personal med högre utbildningsnivå visar sig ha högre kunskap om nutrition vilket 

innebär att det kan behövas mer utbildning i äldres nutrition till omvårdnadspersonal. 

Detta kan gynna sjuksköterskestudenter och legitimerade sjuksköterskor för att öka 

kunskap och medvetenhet om effekten av god nutrition samt evidensbaserade 

åtgärder. Sjuksköterskor kommer att möta äldre människor som är i behov av hälso- 

och sjukvård och därför ställs det krav på professionen att agera enligt evidensbaserad 

forskning. Det är därför också angeläget med mer forskning inom området nutrition.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycInfo 

Omvårdnad Nursing  Nursing  Nursing  

Äldre Aged Aged Aged 

Förebygga Prevention Prevention Prevention 

Undernärd Malnutrition Malnutrition Malnutrition 

Hälsa Health Health Health 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

20181022 CINAHL 

Nursing AND Health AND 

Malnutrition AND Aged AND 

Prevention 

Limits: Published date 2008-2018, 

Peer review 65> år 75 75 11 5 

20181023 PubMed 

Nursing AND Health AND 

Malnutrition AND Prevention 

AND Aged 

Limits: Published Date 2008-2018, 

65> år 141 141(1)* 8  4  

20181024 PsycInfo 

Nursing AND Aged AND 

Prevention AND Malnutrition 

AND Health 

Limits: Published Date: 2008-

2018, 65> år, Peer review 13 13(1)* 1 0 

*Antal dubbletter från tidigare sökningar är markerade inom parentes. 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

Referens Adams, E, N., Bowie, J, A.., Simmance, N., Murray, M. & Crowe, C, T. (2008). Recognition by 

medical and nursing professional of malnutrition and risk of malnutrition in elderly hospitalised 

patients. Nutrition & Dietetics, 65, 144–150. doi:10.1111/j.1747-0080.2008.00226.x 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att avgöra förekomsten av undernäring hos en population av äldre patienter på sjukhus 

och att undersöka vårdpersonalens uppfattningar och medvetenhet om tecken och risker för 

undernäring och vilka behandlingsalternativ som fanns tillgängliga. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ och kvalitativ metod 

Sekventiell förklarande design  

Urval 100 patienter >70 år som inte mottog palliativ vård och som blev intagen till Medical assessment 

and planning eller General medical units på sjukhuset. 

Datainsamling Mini nutritional assessment (MNA) användes för att screena och bedöma risken för undernäring. 

Bedömningen består av 18 frågor och om de första 6 frågorna indikerade på risk för undernäring 

fortsatte bedömning med resterande frågor. Vid poäng under 17 poäng bedömdes patienten som 

undernärd, 17–23,5 innebär risk för undernäring. Vikten mättes och i de fallen som behövdes 

kunde avdelningens våg stol användas. Hos immobila patienter kunde BMI räknas ut genom att 

mäta överarmen omkretsen. Vadomkretsen mättes i en stående eller sittande position. När 

patienten blev inlagd togs information om nutritionsstatus, klinisk bedömning gjordes inom 24–48 

timmar efter inläggning. 

Frågeformulär angående undernäring fylldes i av läkare (69%) och sjuksköterskor (73%). 

Dataanalys One-way ANOVA räknade ut skillnaden i ålder och BMI baserat på vilken kategori av 

nutritionsrisk patienten hamnade i. För att räkna ut skillnaden i kön i relation till riskkategori 

användes chi-square test. Spreman´s rank användes för att fastställa sambandet mellan MNA och 

BMI. Alfa error P <0.05 användes för att bestämma statistisk signifikans. Analysen gjordes med 

hjälp av programvaran SPSS. 

Bortfall 2 blev utskrivna innan bedömning hann göras.  

Slutsats Sjuksköterskor och annan vårdpersonals kan förbättra nutritionsstatus genom rätt kunskap och 

bedömning. Sjuksköterskorna ansåg det vara en viktig åtgärd att remittera till dietist för att 

förebygga undernäring.  

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

82% Grad I 
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Artikel 2 

 

Referens Beattie, E., O`Reilly, M., Strange, M., Franklin, S. & Isenring, E. (2013). How much do 

residential aged care staff members know about the nutritional needs of residents? The 

International Journal of Older People Nursing, 9, 54–64. doi:10.1111/opn.12016 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att identifiera kunskaper om nutritionsbehov hos äldre på boendet, rutiner 

och attityder mot måltidsrutiner och organisering.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Tvärsnittsundersökning   

Urval Personal som arbetade på demensboenden blev erbjudna att delta i studien. 76 deltog, det vill säga 

33 % av de totala möjliga deltagarna deltog i studien.  

Datainsamling Frågeformuläret som utvecklades och användes var baserat på N. Crogan (Barriers to Nutrition 

Care for Nursing Home Residents). Deltagarna svarade på frågor som handlade om deras åsikter, 

erfarenhet och bedömning av äldres matintag och näringstillstånd.   

Dataanalys Dataanalysen genomfördes med IBM (SPSS Statistics, version 19 datorprogram). Data kodades 

och t-test användes för att bedöma signifikans av variablerna. ANOVA användes för analys av 

respons vid mer än två kategorier.   

Bortfall Inget bortfall beskrivs 

Slutsats Sjuksköterskor och annan vårdpersonals kunskap i näring visades ha betydelse för äldres 

nutritionsstatus. Stor del (88%) av deltagarna i studien var överens om att det var betydelsefull att 

observera äldre under måltiden.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

78% Grad II 
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Artikel 3 

 

Referens Chisholm, A., Jensen, J. & Field, P. (2011). Eating environment in the aged-care residential 

setting in New Zealand: Promoters and barriers to achieving optimum nutrition. Observations of 

the foodservice, menu and meals. Nutrition & Dietetics, 68, 161–166. doi:10.1111/j.1747-

0080.2011.01510.x 

Land  

Databas 

Nya Zeeland 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka matservice, meny och måltider på äldreboende för att identifiera 

promotorer och hinder för att uppnå optimal näring. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Deskriptiv   

Urval 50 äldreboenden inkluderades. Demensboende exkluderades  

Datainsamling Studien utfördes av dietiststudenter och varje student ansvarade för 4–6 äldreboende. Genom 

observationer fyllde studenterna i formulär med 19 punkter som handlade om mat, miljö, meny, 

måltid, assistans vid måltid, vätska, dieter, nutrition, läkemedel, rutiner för nutrition och tillgång 

till solljus. Frågeformuläret mailades till avdelningschefen. 

Dataanalys Datainsamling från intervjuer och observationer noterades på kalkylblad för vidare analys.  

Peer-Review metod användes för analys av frågeformuläret.  

Bortfall Inget bortfall beskrivs 

Slutsats Resultatet visade att kunskap hade en betydelse för att förbättra nutritionsstatus bland äldre och att 

vidareutbildning inom nutrition för sjuksköterskor och annan vårdpersonal hade betydelse för att 

öka kunskapen om nutrition. För att uppnå god nutrition var det viktigt att anpassa maten för varje 

individ. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

80% Grad I 
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Artikel 4 

 

Referens Fernández-Barré, S., García-Barco, M., Basora, J., Martínez, T., Pedret, R. & Arija, V. (2017). 

The efficacy of a nutrition education intervention to prevent risk of malnutrition for dependent 

elderly patients receiving home care: A randomized controlled trial. International Journal of 

nursing studies. 70, 131–141. doi:10.1016/j.ijnurstu.2017.02.020 

Land  

Databas 

Spanien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka effekten av nutritionsutbildning som åtgärd i (Home Care Program) för 

vårdgivare för att förhindra den ökande risken för undernäring bland patienter med 

omvårdnadsbehov som hade risk för undernäring.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT) 

Urval 190 deltagare, tillhörande Home Care program, ålder 65 år eller äldre, med MNA poäng mellan 

17–23, 5, svårigheter att utföra ADL (Activities of Daily living) och beroende av andra för 

omvårdnad. Exklusionskriterier var MNA poäng utanför 17-23,5, patienter med enteral matning, 

svår dysfagi och annan sjukdom som ledde till malnutrition som till exempel cancer eller svår 

KOL och de med konsumtion av vitamin eller/och kosttillskott.  

Datainsamling Initialt identifierades äldre i elektroniskt medicinsk journal (e-cap) beroende på deras MNA poäng 

och ålder. En bedömning gjordes av eventuella deltagares behörighet till att delta i studien. 

Sociodemografisk variablerna ålder, kön och social risk bedömdes med Family Socio-scale 

framtagna av Primärvården i Gijon. Fysiska bedömning gjordes genom MNA, BMI, Chumlea 

formulär för sängliggande deltagare. Dagligt intag av mat registrerades och en analys av 

biokemiska markörer som Serumalbumin, prealbumin, hemoglobin, hematokrit och kolesterol 

inkluderades.  

Dataanalys Standard test (Kolmogorov-Smirnov och Shapiro-Wilks) användes för att verifiera hypotes om 

normal distribution av kvantitativa variabler. Kvantitativa variablerna jämfördes med Student-

Fisher t-test. ANOVA användes för att jämföra och granska skillnaderna mellan interventions och 

kontrollgruppen vid tre tillfällen: Baseline, 6 månader och 12 månader.  

Bortfall 34 bortfall efter 6 månader och 28 efter 12 månader  

Slutsats Sjuksköterskornas vidareutbildning av annan vårdpersonal i nutrition förbättrade 

nutritionstillståndet bland äldre som observerades genom mätning av MNA. Rätt kunskap i 

nutrition ansågs vara betydelsefullt för att minska undernäring bland äldre. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

83% Grad I 

 

 



BILAGA C  

 

 

Artikel 5 

 

Referens Jobse, I., Liao, Y., Bartram, M., Delantonio, K., Uter, W., Stehle, P., Sieber, C, C. & Volkert, D. 

(2015). Compliance of nursing home residents with a nutrient- and energy-dense oral nutritional 

supplement determines effects on nutritional status. The journal of Nutrition Health and Aging, 

19, 356–364. doi:10.1007/s12603-014-0544-y 

Land  

Databas 

Tyskland 

PubMed 

Syfte Syftet var att analysera effekterna av äldres följsamhet av intag av låga volymer närings- och 

energiberikat oralt näringstillskott (ONS) sett till näringsstatus, och identifiera äldres egenskaper 

med eventuellt koppling till följsamheten. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT)  

Urval 87 äldre från olika boende med ålder >65 år och med risk för undernäring. MNA poäng <24, BMI  

≤22, låg matintag eller viktförlust ≥ fem procent eller tio procent de senaste tre till sex månaderna 

inkluderades. 

Sjukhusvistelse mer än en vecka, äldre med dialys, palliativa sjukdomar och intolerans mot (ONS) 

exkluderades från att delta. 

Datainsamling Datainsamling gjordes genom att mäta och undersöka äldre i kontrollgrupp och 

interventionsgrupp. Frågeformulär som MNA-SF, MMSE, GDS, GIC, ONS intag och Barthel & 

Mahoney användes för att samla in data för studien. ONS intag registrerades dagligen av 

vårdpersonal på boendet. Kroppsvikt, BMI, överarm omkretsen, vadomkrets och MNA-SF mättes 

innan och tolv veckor efter interventionen.  

Dataanalys Statistisk analys genomfördes med SPSS (version 20.0). P-värde användes för jämförelse av 

egenskaperna bland äldre. Chi2-test användes för undersökning av följsamhet bland äldre. 

Förändringar i nutrition bland äldre tillhörande olika följsamhets kategorier jämfördes med 

ANOVA och Kruskall-Wallis test.  

Bortfall Tio 

Total tackade 286 äldre JA till att delta i studien. Av dessa identifierades 64% ha risk för 

undernäring och därmed behöriga till studien. 16 deltagarna exkluderades på grund av BMI >30 

och vara därmed olämpliga. 87 äldre bedömdes vara behöriga till studien och var därmed 

uppdelade i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Av dessa 87 var bortfallet 10 på grund 

dödsfall, 77 äldre undersöktes i studien.  

 

Slutsats Sjuksköterskor och annan vårdpersonal serverade och registrerade dagligt intag av oralt 

näringstillskott (ONS) till äldre. Resultatet i studien visade att intag av orala näringstillskott 

(ONS) hade samband med positiva förändringar i nutrition parametrar som kroppsvikt och MNA-

SF. Studien visade att deltagarna med hög följsamheten hade gått upp 3,0 kg (medelvärde) efter 

interventionen. Protein- och energiberikning av kost och hög följsamhet bedömdes vara 

betydelsefullt för äldres nutritionsstatus. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

85% Grad I 

 



BILAGA C  

 

 

Artikel 6 

 

Referens Lannering, C., Bravell, E, M. & Johansson, L. (2017). Preventions of falls, malnutrition and 

pressure ulcer among persons-nursing staff´s experiences of a structured preventive care process. 

Health and social care in the community, 25, 1011–1020. doi:10.1111/hsc.12400 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens erfarenhet av att arbeta förebyggande genom 

att använda en strukturerad förebyggande vårdprocess med Senior Alert. 

Metod:  

Design 

Induktiv kvalitativ design. 

Innehållsanalys 

Urval Åtta fokusgrupper med sjuksköterskor (26), undersköterskor (17) och arbetsterapeut (1) från 

äldreboende och hemsjukvård. Totalt 44 deltagare. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper med hjälp av en intervjuguide. Intervjuerna utfördes 

maj-december 2015. Fokuserade på vårdpersonalens erfarenhet av att arbeta förebyggande i 

enlighet med Senior Alert. Intervjuerna varade mellan 60–90 minuter var bandinspelade för att 

sedan transkriberas verbalt. 

Dataanalys Induktiv ansats, de transkriberade intervjuerna kodades, kategoriseras och en teoretisk 

konstruktion skapades. Intervjuerna granskades flera gånger för djupare förståelse och 

diskuterades i forskningsgruppen för att nå konsensus.  

Bortfall Inget bortfall beskrivs 

Slutsats Resultatet påvisade att för kunna göra korrekta bedömningar krävs det att sjuksköterskorna 

samarbetar med andra professioner för att öka förståelse och kunskap om äldres nutritionsbehov.  

Det påpekades att observation av matintag, uppföljning av matvanor och sällskap hade betydelse 

för matintaget bland äldre.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

87% Grad I 

 

 



BILAGA C  

 

 

Artikel 7 

 

Referens Rondanelli, M., Opizzi, A., Antoniello, N., Boschi, F., Iadarola, P., Pasini, E., Aquilani, R. & 

Dioguardi, S. F. (2011). Effects of essential amino acid supplementation on quality of life, Amino 

acid profile and strength in institutionalized elderly patients. Clinical nutrition, 30, 571–577. doi: 

10.1016/j.clnu.2011.04.005 

Land  

Databas 

Italien 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka effekten av proteintillskott på depressionssymtom, nutrition, 

muskelfunktion, dagliga fysisk aktiviteten och hälsorelaterade livskvalitet (HRQoL) bland äldre 

patienter.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT) 

Urval Totalt undersöktes 300 äldre för att bedöma lämpligheten till studien. 72 bedömdes vara behöriga 

till att delta i studien. Deltagarna inkluderades från boende i Pavia. De som inkluderades i studien 

var både män och kvinnor i ålder 75–95. För att inkluderas i studien skulle deltagarna ha BMI 

över 19 men under 25, Serum Albumin nivå >3,5g/dl, liknande fysisk status (ADL) och normal 

kognitiv funktion (MMSE) med poäng högre än 24.  

Datainsamling januari 2008 - december 2009 

Datainsamling utfördes innan randomiseringen av deltagare och efter åtta veckor. Följande 

parametrar undersöktes och dokumenterades: Depressiva symtom (GDS), MNA, serumalbumin, 

prealbumin, muskelstyrka (HG), ADL, Livskvalitet (SF-36, HRQoL) och aminosyror.  

Dataanalys Deskriptiv statistik utfördes för att hitta medelvärde och standardavvikelse på alla variablerna. 

(Unpaired t-test) användes för jämförelse av de två gruppernas data.  

Bortfall 10 tackade nej till studien och 21 visades ha onormala blodvärden.  

Slutsats Sjuksköterskor och annan omvårdnadspersonals dagliga servering av proteintillskott, förbättrade 

näringsstatusen som observerades genom förbättring av MNA. Förbättring kunde även påvisas i 

ADL funktion och livskvalitet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

85% Grad I 

 

 



BILAGA C  

 

 

Artikel 8 

 

Referens Skytt, B., Engström, M., Mårtensson, G. & Mamhidir, A-G. (2016). A longitudinal qualitative 

study of health care personnel´s perceptions of simultaneous implementation of three risk 

assessment scales on falls, malnutrition and pressure ulcer. Journal of clinical nursing, 25, 1912–

1922. doi:10.1111/jocn.13207. 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att förstå vårdpersonals förväntningar av deltagandet i en intervention med 

syftet att genomföra tre bedömningsskalor för fallrisk, undernäring och trycksår. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Manifest och latent innehållsanalys 

Urval 12 deltagare. 4 legitimerade sjuksköterskor, 2 distriktssjuksköterskor, 2 legitimerade 

sjuksköterskor, 1 fysioterapeut, 1 arbetsterapeut från primärvården och, 1 fysioterapeut och 1 chef 

från ett äldreboende.  

Datainsamling Seminarium vid 4 tillfällen. Föreläsningar och gruppdiskussion och tre bedömningsinstrument 

introducerades. Tre intervjuer gjordes, en före, under och efter introduktionen av 

bedömningsinstrumenten. Studien pågick mellan september 2007-januari 2009. Intervjuerna blev 

bandinspelade och varade mellan 25–40 minuter. 

Dataanalys Semi-strukturerade intervjuerna transkriberades till manifest. Intervjuerna lästes flera gånger tills 

förståelse av materialet uppnåddes. Likheter och skillnader identifierades. Två av författarna 

analyserade intervjuerna tillsammans. Först analyserades intervjun som gjordes före 

introduktionen tills meningsbärande ord identifierades. Likadant gjordes på intervjun, före, under 

och efter introduktionen. De meningsbärande orden blev sedan kondenserade, abstraherade och en 

kod skapades. Subkategorier och kategorier tillämpades. Analysen diskuterades sedan av de fyra 

författarna tills de uppnådde konsensus.  

Bortfall Inget bortfall beskrivs. 

Slutsats Studiens deltagare beskrev att riskbedömning var viktigt för att bevara patienternas hälsa och 

undvika onödigt lidande. Följsamhet i att använda bedömningsinstrumentet ansågs vara viktigt för 

att identifiera risker.  

Samarbete mellan professioner var viktigt för att bevara kvalitén i vårdandet och studiens 

deltagare beskrev att det var viktigt med ett samförstånd gällande risk för trycksår, undernäring 

och fall. Det beskrivs att det skiljde sig åt i hur dokumenteringen utfördes och att det var viktigt att 

alla behöriga hade tillträde till patientens dokumentation. Deltagarna i studien upplevde att det 

fanns oklarhet i vem som hade ansvaret av kvaliteten i vården.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

81% Grad I 

 



BILAGA C  

 

 

Artikel 9 

 

Referens Van Nie-Visser, V, C, N., Meijers, J, Schols, J., Lohrmann, C., Bartholomeyczik, S. & Halfens, R. 

(2011). Comparing quality of nutritional care in Dutch and German nursing homes. Journal of 

clinical nursing, 20, 2501–2508. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03761.x 

Land  

Databas 

Nederländerna och Tyskland 

CINAHL  

Syfte Syftet var att undersöka möjliga skillnader i förekomst av undernäring på äldreboenden i 

Nederländerna och Tyskland. Ge en inblick i bedömning, förebyggande och behandling av 

undernäring och indikatorer för nutritionspolicy. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod  

Tvärsnittsstudie 

Urval 80 äldreboenden i Nederländerna och 71 äldreboenden i Tyskland. 5848/4923 boende och 260/272 

avdelningar inkluderades i studien. Patienter inkluderades om vikt, längd och viktförlust var 

dokumenterat och ålder >65år 

Datainsamling Det användes ett validerat frågeformulär, Landelijke prevalentiemeting zorgproblemen. 

Frågeformuläret bestod av 3 delar, institution, avdelning och patienten. Vårdbehovet blev bedömt 

med en skala med 15 olika behov och poängen registrerades på en 5 skalig Likert skala. För varje 

äldreboende fanns en koordinator som var tränade att använda det standardiserade 

frågeformuläret.  

Dataanalys Analysen utfördes med SPSS och skillnader mellan grupperna testades med chi-square test, 

students t-test eller ANOVA. 

Bortfall Inget bortfall beskrivs. 

Slutsats Genom att öka intaget av energi- och proteinrik kost bland äldre förbättrades nutritionsstatus. 

Bedömning av nutritionsstatus och vägning av äldre ansågs ha betydelse för att förebygga 

undernäring. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

76% Grad II 
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