
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskans förmåga att 

uppmärksamma och åtgärda 

malnutrition hos äldre 
 

Elisabet Andersson 

Helena Jönsson 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Omvårdnad, vetenskapligt arbete (61-90) 15 hp 

Ht 2010 

 

Sektionen för hälsa och samhälle 

Box 823 

301 18 Halmstad 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The nurse’s ability to observe and treat 

malnutrition in the elderly 
 

Elisabet Andersson 

Helena Jönsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The Nursing Programme 180 ETCS  

Nursing 61-90 ETCS  

Autumn Term 2010  

 
 

School of Social and Health Sciences  

PO BOX 823  

S-301 18 Halmstad University 



 

Titel Sjuksköterskans förmåga att uppmärksamma och åtgärda 

malnutrition hos äldre 

 

Författare Elisabet Andersson, Helena Jönsson 

 

Sektion HOS Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i 

Halmstad, Box 823, 301 18  HALMSTAD 

 

Handledare Annelie Lindholm, Universitetsadjunkt, Filosofie magister 

Biomedicin 

 

Examinator Inger Flemme, Universitetslektor, Medicine Doktor 

 

Tid Höstterminen 2010 

 

Sidantal 14 

 

Nyckelord Hemsjukvård, Kunskap, Malnutrition, Nutrition, 

Sjuksköterska, Äldre  

 

Sammanfattning Det är sjuksköterskans ansvarsområde att uppmärksamma, 

förebygga och behandla malnutrition. Ädelreformen, där 

ansvaret för äldre vårdtagare har flyttats från landstingsnivå 

till kommunnivå, har bland annat inneburit att tillgången till 

sjuksköterskor i hemsjukvården är liten i förhållande till 

antal vårdtagare. Detta tillsammans med låg kunskapsnivå 

om nutrition hos omvårdnadspersonalen om nutrition 

samtidigt med stor vårdtyngd, har lett till att brister i 

omvårdnaden inom nutrition kan fortgå en längre tid innan 

de uppdagas. Syftet var att undersöka sjuksköterskans 

förmåga att uppmärksamma och åtgärda malnutrition hos 

äldre vårdtagare inom hemsjukvården och särskilt boende. 

En litteraturstudie med 20 vetenskapliga artiklar utfördes. 

Kunskapen om nutrition är överlag låg bland sjuksköterskor 

och övrig omvårdnadspersonal, bara en liten del av 

omvårdnadspersonalen kände till metoder för 

nutritionsbedömning och ännu färre använde 

nutritionsbedömningen i praktiken. Det individuella 

energibehovet för de äldre i studierna tillgodosågs inte i de 

flesta fall men ökat näringsintag med näringsberikad mat 

eller näringsdryck hade en positiv effekt för att motverka 

malnutrition. Vidare forskning om svenska förhållanden, där 

kunskapen hos omvårdnadspersonalen inventeras, skulle 

vara relevant för vidare utveckling av hemsjukvården.  
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Abstract It is the nurse’s responsibility to observe, prevent and treat 

malnutrition. The reform of geriatric care, where the 

responsibility for the elderly residents has been moved from 

county council into municipality, has implied that access to 

nurses in Home Care Service is deficient in proportion to the 

amount of residents. This matter together with poor 

knowledge in nutrition among the nursing care staff, 

accompanied by high burden of care, have led to deficiencies 

in nutritional care, which can remain for a long time before 

revealed. The aim of the literature study was to examine the 

nurse’s ability to discover and treat malnutrition in elderly 

Home Care residents. A literature study based on 20 

scientific articles was made. The nutritional knowledge 

among nurses and members of nursing care staff is generally 

low, only a small amount of the nursing care staff had 

knowledge in nutritional screening methods and even fewer 

used screening methods in practice. The individual 

requirement of energy for the elderly in the studies was in 

most of the cases not met, but increased energy intake 

through energy enriched food or supplement drinks, had a 

positive effect to counteract malnutrition. Further research in 

Swedish conditions, where the knowledge among the nursing 

care staff ought to be inventoried, is highly relevant for 

further development of the Home Care Services.  
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Inledning 
 

Av äldre inom hemsjukvården (Socialstyrelsen, 2000) uppskattas 49-100% vara 

malnutrierade vilket i sin tur leder till ökade kostnader för samhället. 

Det är sjuksköterskans ansvarsområde (BraVå, 2010; Wentzel Persenius, Wilde-Larsson 

& Hall-Lord, 2009) att känna till vårdtagarnas nutritionsstatus för att kunna 

uppmärksamma, förebygga och behandla undernäring. Enligt kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) omfattar ansvaret att uppmärksamma 

och tillfredsställa vårdtagarens basala omvårdnadsbehov och att åtgärda förändringar i 

dennes fysiska tillstånd. Även om den enskilda sjuksköterskan besitter en god kunskap 

om nutrition kan det vara svårt att tillgodose omvårdnadsbehovet av varje enskild 

vårdtagare (Svensk sjuksköterskeförening [SSF] & Vårdförbundet, 2010) då en 

sjuksköterska kan ha ansvar för upp mot 400 individer. Eftersom tillgången till 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen, u.å.) i hemsjukvården är liten i förhållande till antal 

vårdtagare har detta lett till att brister i omvårdnaden kan fortgå en längre tid innan de 

uppdagas. När sjuksköterskan (SSF & Vårdförbundet, 2010) inte hinner delta i den 

fysiska omvårdnaden går vårdtagaren miste om sjuksköterskans kunskap, kompetens 

och den så viktiga kliniska blicken.  

Ädelreformen (Socialstyrelsen, 1996), som kom till 1992, innebär att ansvaret för äldre 

och långtidssjuka har flyttats från landstingnivå till kommunnivå. Därmed har antalet 

slutenvårdsplatser (Socialstyrelsen, u.å.) minskat kraftigt samtidigt som kraven på 

hemsjukvården har höjts. Alla aktörer i vårdkedjan, från slutenvård till hemsjukvård, 

ansvarar för att vårdtagarens nutritionsstatus följs upp och vid behov åtgärdas, därför 

(BraVå, 2010) ska ansvaret finnas klart dokumenterat och tydliga rutiner ska finnas.  

 

Bakgrund 

Malnutrition hos äldre vårdtagare 

Malnutrition (Elia, 2000: citerad i Nieuwenhuizen, Weenen, Rigby & Hetherington, 

2010) innebär att kroppen under lång tid får mindre näringsämnen, protein och kalorier 

än vad den behöver vilket leder till undernäring hos vårdtagaren med följd att kroppens 

cellmassa (Christensson, Ödlund Olin & Unosson, 2007) minskar samt att förändringar i 

organ uppstår som i sin tur ökar risk för sjukdom. Malnutrierade äldre (Socialstyrelsen, 

2000) lider oftast av protein- och energimalnutrition (PEM) vilket beror på reducerat 

födointag eller ett ökat kroppsligt näringsbehov och kan relateras till medicinska eller 

sociala faktorer. Malnutrition kan bero på ökad ämnesomsättning (ibid.) på grund av 

sjukdom men i grunden avser termen ett undernäringstillstånd som beror på otillräcklig 

näringstillförsel med följden reducerad fett- och muskelmassa.  

För att kunna identifiera äldres nutritionsstatus (SSF & Vårdförbundet, 2010) används 

mätinstrument som Mini Nutritional Assessment (MNA) vilket är ett validerat 

frågeformulär (bilaga 1) och är det enda validerade mätinstrumentet enligt Visvanathan 

(2009) att använda på äldre vårdtagare. Det finns andra validerade mätskalor, dock ej 

framtagna för äldre vårdtagare, det viktigaste är att äldre vårdtagares nutritionsstatus 

kontinuerligt utvärderas. Body Mass Index (BMI) (Almås & Kondrup, 2002) ingår i 

MNA vilken mäter kroppsmassan och beräknas genom formeln: vikten (kilogram) / 

längden (meter) i kvadrat. En äldre vårdtagare (Socialstyrelsen, 2000) med BMI under 

22 anses vara i riskzonen för malnutrition. En viktminskning på mer än fem procent hos 

äldre vårdtagare under sex månader eller tio procent under de tio senaste åren är tecken 

på malnutrition. 
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Malnutrition (ibid.) kräver både medicinsk behandling och omvårdnadsbehandling för 

att reducera effekterna av undernäringstillståndet. 

 

Utformning av ansvaret i verksamheten 

Hemsjukvård och vård i särskilt och tillfälligt boende (Jahren Kristoffersen & Ottvik 

Jensen, 2006) innebär omvårdnad som ges av bland annat sjuksköterskor hos 

vårdtagaren. Då ädelreformen (Socialstyrelsen, 1996) trädde i kraft år 1992, på grund av 

svårigheter att samordna och ekonomiskt prioritera inom sjukvårdsorganisationen samt 

att äldreomsorgen haft en tydlig social inriktning, tog ungefär hälften Sveriges 

kommuner över ansvaret för hemsjukvården i eget och särskilt boende.  

Syfte med ädelreformen var att få en sammanhängande organisation med ett enhetligt 

socialt och medicinskt omvårdnadsansvar för att förbättra vårdkvaliteten, vårdtagarnas 

livskvalitet, kostnadseffektivisera sjukvården samt för att klargöra ansvarsförhållanden 

mellan vårdinstanser.  

Reformens resultat blev att vårdtiderna har förkortats (Socialstyrelsen, 2000) och att 

antalet akuta och geriatriska vårdplatser på sjukhuset har minskat med ca 30 000 

vårdplatser som överförts till kommunalt ansvar. Därmed har verksamhetsansvaret 

(Socialstyrelsen, 1996) och vårdtyngden i den kommunala hemsjukvården ökat kraftigt 

eftersom vårdtagarna som tas om hand i hemmet är sjukare och behöver mer och 

specialiserad hjälp. Fler sjuksköterskor har anställts i den kommunala hemsjukvården på 

samma gång som många vårdbiträden fått undersköterskebehörighet med syftet att ge 

kommunerna en kompetenskraftig personal med ökad formell kompetens och därmed 

skapat förutsättningar för ett gott omhändertagande av vårdtagare. 

Ett stort problem för att uppnå syftet med ädelreformen (ibid.) är begränsade 

ekonomiska resurser. På grund av ekonomiska restriktioner har utvecklingen mot en 

sammanfogad social och medicinsk äldreomsorg blivit ojämnt fördelad då den sociala 

omsorgen fått ge vika för den medicinska utvecklingen i sjukvården.  

 

Sjuksköterskans kompetens, ansvar och omvårdnadsåtgärder 

Med yrket kommer ett ansvar (Kirkevold & Nortvedt, 2006) som förpliktigar 

sjuksköterskan att stå till svars för sitt agerande i yrkesutövandet. Genom sin 

legitimation ansvarar sjuksköterskan för att hålla sin kompetens uppdaterad med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Det ska finnas rutiner utformade av arbetsgivaren (SOSFS 2005:12) som tydliggör 

vilket ansvar, vilka befogenheter och vilka metoder sjuksköterskan ska följa för att 

bibehålla befintlig och utveckla ytterligare kompetens inom professionens 

omvårdnadsområde. 

Inom hemsjukvård (Socialstyrelsen, 1996) har sjuksköterskor ett stort ansvarsområde 

där de ska vara kompetenta att ta egna initiativ och göra självständiga bedömningar 

samtidigt som de ska kunna informera och instruera annan omvårdnadspersonal i frågor 

inom ramen för sjuksköterskans medicinska- och omvårdnadsansvar.  

Sjuksköterskan ska förebygga ohälsa (SFS 1982:763) hos vårdtagaren och ansvara för 

att kontakta läkare om vårdtagarens tillstånd kräver det samt bära ansvaret (SSF & 

Vårdförbundet, 2010; Socialstyrelsen, 2005) att, inom ramen för riktlinjer och 

författningar, prioritera och koordinera de omvårdnadsåtgärder som fördelats i 

omvårdnadsteamet. Vetenskap och beprövad erfarenhet är en grundsten i allt 

omvårdnadsarbete och speglar sig i sjuksköterskans helhetssyn, kompetens, 

prioriteringsförmåga och ansvarstagande i yrkesutövandet. Genom att hålla sig 

uppdaterad med ny forskning (SSF, 2007) och den ständiga utvecklingen i sjukvården 
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samt reflektera över sin yrkesutövning behåller och ansvarar sjuksköterskan för sin egen 

yrkeskompetens. Sjuksköterskeprofessionens primära ansvarsområden är ”att främja 

hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande” (SSF, 2007, s. 

3). 

En forskningsanknuten utbildning (Socialstyrelsen, 1996) ger blivande sjuksköterskor 

ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt som i yrkesutövningen ger 

kompetenta och självständiga sjuksköterskor som integrerar ny kunskap i 

omvårdnadsarbetet. Socialstyrelsen (SSF & Vårdförbundet, 2010) utfärdar 

sjuksköterskans legitimation och med den förväntas en förmåga att kunna leda 

omvårdnadsteamet och att vara ansvarig för att ge vårdtagaren en god och säker 

omvårdnad. 

Att uppmärksamma problem i vårdtagarens närings- och vätskeintag (Socialstyrelsen, 

2000) är del av sjuksköterskans omvårdnadsansvar och kunskap eftersom otillräcklig 

näringstillförsel (BraVå, 2010) inverkar negativt på kroppens försvarsförmåga med 

minskat välbefinnande, minskad muskelmassa, risk för trycksår samt minskad effekt av 

rehabilitering (Socialstyrelsen, 2000) och behandling som följd. Vårdtagarens 

grundläggande omvårdnadsbehov (SSF & vårdförbundet, 2010) ska observeras, 

dokumenteras, åtgärdas och utvärderas av sjuksköterskan eller av delegerad 

omvårdnadspersonal som fått utbildning och handledning av sjuksköterskan. 

Nutritionsbehandling syftar till att skapa bästa förutsättning (Socialstyrelsen, 2000) för 

vårdtagaren med ökad livskvalitet och funktion som följd. 

Omvårdnadsåtgärder vid malnutrition (ibid.) utformas med respekt för vårdtagarens 

personliga integritet och autonomi. Sjuksköterskan (Nieuwenhuizen, et al., 2009) kan 

till exempel uppmuntra patienten att äta, utföra regelbunden viktkontroll (Söderhamn & 

Söderhamn, 2008), kontrollera vårdtagarens munstatus, föra närings- och vätskelista, 

samt jämföra vårdtagarens näringsintag i relation till näringsbehovet.  

God nutrition hos vårdtagare är basalt (BraVå, 2010; Socialstyrelsen, 2000) och ska 

ingå i sjuksköterskans omvårdnadsarbete men inom eget och särskilt boende försummas 

ofta vårdtagarnas näringsstatus vilket påverkar allmäntillståndet och utsätter vårdtagarna 

för onödigt lidande. 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka sjuksköterskans förmåga att uppmärksamma och åtgärda 

malnutrition hos äldre vårdtagare inom hemsjukvård och särskilt boende.  

 

Metod 

En litteraturstudie genomfördes med induktiv metod enligt Friberg (2006) för att få 

insikt i och förståelse för det valda området.  

 

Datainsamling 

Artiklarna söktes främst i databaserna Cinahl och Pubmed då dessa är 

omvårdnadsinriktade. För att garantera den vetenskapliga trovärdigheten gjordes 

ytterligare sökningar i databaserna Science Direct och Academic Search Elite. Sökorden 

som användes var ansvar, attityder, förebygga, geriatrisk nutrition, hemsjukvård, 

kunskap, malnutrition, nutrition, nutritionsrubbning, sjuksköterska, strategi, 

undernutrition, vård och äldre. Översättning av de Svenska sökorden gjordes främst i 

Svensk MeSH och i de fall ingen MeSH-term hittades användes Svensk-Engelsk 
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ordbok. I första hand utfördes sökningarna med thesaurer, vilka i Cinahl skrivs ”MM”  

för huvudämne och ”MH” för standardterm. För att utvidga sökningen användes termer 

i fritext samt trunkering av sökord. För fullständig överblick se tabell 1, bilaga 2. 

Sökningar som inte gav relevanta träffar redovisas inte i sökhistoriken.  

För att avgränsa sökningarna till aktuell vetenskap användes begränsningarna abstract, 

English, research, ålder 80+ och årtal 2005-2010. Urvalet utökades i vissa sökningar för 

att få större variation genom minskat antal begränsningar och utökat årtal.  

Sökhistorik redovisas i tabell 2, bilaga 3.  

Inklusionskriterier var studier utförda i, eller relevanta för, hemsjukvård eller särskilt 

boende, riktade mot äldre vårdtagare, aktuella för sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

samt vara aktuella för ämnet malnutrition. 

Exklusionskriterier var att malnutritionen inte skulle vara relaterat till någon specifik 

sjukdom eller åkomma, att studien inte skulle vara utförd i sjukhusmiljö eller att 

studierna inte skulle vara specifikt riktade mot dietist eller läkare. Reviewartiklar och 

artiklar utan tydlig vetenskaplig grund uteslöts.  

Alla titlar i sökträffarna lästes genom, då titeln var relevant lästes abstract genom. Av 

totalt 200 lästa abstract var 56 artiklar relevanta för syftet och valdes till urval ett. Till 

urval två valdes 36 artiklar bort, på grund av låg vetenskaplighet (12 artiklar), var 

genomförda i sjukhusmiljö (8 artiklar), beskrev otydligt eller obrukbart resultat (14 

artiklar) eller var riktade mot specifik sjukdom (2 artiklar). Dock behölls en artikel 

utförd i sjukhusmiljö på grund av att den behandlade informationsöverföring mellan 

sjukhus och särskilt och eget boende. 20 artiklar valdes till urval två där 19 stycken var 

kvantitativa och en var kvalitativ. Granskning utfördes enligt bedömningsmall för 

kvantitativ och kvalitativ forskning (Carlsson & Eiman, 2003). 

 

Databearbetning 

Båda gruppmedlemmarna läste alla artiklar som sedan delades upp och sammanfattades 

under rubrikerna syfte, metod/urval och slutsats och redovisas i artikelöversikt i tabell 3, 

bilaga 4. Artiklarna skrevs ut i pappersformat, delades upp lika mellan 

gruppmedlemmarna som färgkodade resultatet efter de i artiklarna återkommande 

kategorierna: sjuksköterskans kunskap, nutritionsbedömning (i resultatartiklarna 

beskrivet som screening) och omvårdnadsåtgärder (som även tar upp i brister i 

omvårdnad) där varje kategori fick en egen färg. Kategorierna uppkom efter likheter 

som framkom i de genomlästa artiklarna. Artiklarna byttes mellan gruppmedlemmarna 

och resultatet sammanfattades, skrevs ner och jämfördes för att finna likheter och 

skillnader vilka användes som utkast. Därefter granskades artiklarna ytterligare för att 

finna vidare fakta att basera det slutgiltiga resultatet på. Därpå sammanställdes och 

analyserades framtagen data och beskrivs under respektive rubrik i 

resultatredovisningen.  
 

Resultat 

Sjuksköterskans kunskap 

Sjuksköterskor hade mer kunskap (Christensson, Unosson, Bachrach-Lindström & Ek, 

2003) om vikten av god nutrition än undersköterskor samt individanpassade och 

dokumenterade kostintag bättre än undersköterskor gjorde. För deltagarna i en studie 

med en utbildning (Munch, Pedersen, Færgeman & Thulstrup, 2006) på mindre än två 

år var kunskapen betydligt lägre än för deltagarna med längre utbildning. Mindre än en 

tredjedel av omvårdnadspersonalen kände till en eller flera metoder för att fastställa 
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nutritionsstatus där de med längre utbildning hade större kännedom än de med kort 

utbildning, men endast 12 procent använde någon mätmetod i praktiken för att 

undersöka näringsstatus. Sjuksköterskor som var intresserade av (Gaskill, Isenring, 

Black, Hassall & Bauer, 2009), samt fått mer utbildning inom nutrition av äldre 

vårdtagare lyckades bättre med att nutriera vårdtagarna än de som inte genomgått 

samma utbildning. En positiv attityd till nutrition hos omvårdnadspersonalen 

(Christensson, et al., 2003) var till godo för vårdtagarnas nutritionsstatus då deras 

måltidsmiljö medvetandegjordes. Energi- och proteinbehovet tillgodosågs bättre (ibid.) 

hos vårdtagare som vårdades av sjuksköterskor med mer utbildning inom nutrition än de 

som vårdades av omvårdnadspersonal med lägre utbildning. 

 

Bland omvårdnadspersonal, från sjuksköterskor till vårdbiträden (Kassean & 

Vythilingum, 2005), kände mellan 65 och 82 procent att de inte hade tillräcklig kunskap 

om nutritionsbehov hos äldre vårdtagare. För att erhålla kunskap om nutrition var det 

viktigt att få vara delaktig, få ansvar och få information. Få kände till malnutrierade 

(Munch, et al., 2006) vårdtagares energi-, fett- och proteinbehov. Merparten av 

sjuksköterskor (Loane, Flanagan, deSiún, Mc Namara & Kenny, 2004) kände inte till 

kaloriinnehållet i vanlig näringsdryck, men nästan alla kände att de skulle vilja ha mer 

kunskap om näringstillskott. 

Två tredjedelar av omvårdnadspersonalen (Munch, et al., 2006) hade läst någon 

litteratur i form av till exempel facklitteratur, broschyrer eller undervisningsmaterial om 

näring men bara var sjätte deltagare visste vilka rekommenderade gränsvärden som 

visade när äldre var malnutrierade. 

 

Nutritionsbedömning 

Vårdtagare (Watson, Zhang & Wilkinson, 2010) med risk (23 procent) eller hög risk (31 

procent) för malnutrition hos deltagarna i studien var till större andel kvinnor än män 

och bodde oftare ensamma. En ofrivillig viktminskning på mer än två kilo under det 

senaste halvåret, att äta ensam, ha ett lågt intag av mjölkprodukter samt omedvetenhet 

om sin vikt var de vanligaste faktorerna för vårdtagare med hög risk för malnutrition. 

Svårighet att laga mat tillkom som faktor för gruppen vårdtagare med risk för 

malnutrition.  

Varningstecken för vårdtagare med risk för malnutrition kunde bland annat vara intag 

av fler receptbelagda läkemedel (Johansson, Sidenvall, Malmberg & Christensson, 

2009; Soini, Routasalo & Lagström, 2004) vilka kunde ha aptitnedsättande effekt 

(Christensson, Ek & Unosson, 2001), de kunde ha fler problem relaterat till nutrition 

(Johansson, et al. 2009) samt otillräckligt vätskeintag. Fysiska och funktionella 

nedsättningar påverkade risken för malnutrition, även mentala sjukdomar som demens 

(Christensson, et al. 2001) kunde påverka risken för malnutrition. Att malnutrition hade 

ett starkt samband med sjukdomen demens visas i studien av Lauque, Arnaud-

Battandier, Mansourian, Guigoz, Paintin et al. (2000) vilket i sin tur innebar ett ökat 

behov av hjälp med matintag. Undersökning av vårdtagare visade att sjukdomen 

demens var högre förekommande ju lägre MNA poängen var och ju lägre MNA värdet 

var, desto mer hjälp med matintaget behövde vårdtagarna. Ju fler svårigheter (Soini, et 

al., 2004) som förstoppning, muntorrhet, matsmältningsbesvär samt tugg- och 

sväljsvårigheter som vårdtagarna led av, desto lägre MNA poäng skattades. Även 

Sørbye, Schroll, Finne-Soveri, Johnsson, Topinkova et al. (2008) kopplar tecken och 

symtom som förstoppning, minskad aptit och reducerat närings- och vätskeintag till 

ökad förekomst av malnutrition. 
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Det framkom även (Johansson, et al. 2009) att erhålla färdiglagade matleveranser hade 

ett starkt samband med malnutrition. Vårdtagare med risk för malnutrition upplevde 

minskad livskvalitet jämfört med välnutrierade vårdtagare. I riskgruppen var 

hälsoproblem relaterade till smärta och social isolering större än hos de som var 

välnutrierade. 

 

Fastställande av nutritionsstatus för att identifiera eventuell malnutrition hos vårdtagare 

(Bourdel-Marchasson, Rolland, Jutand, Egea, Baratchart, et al., 2009) vid ankomst till 

särskilt boende skedde bara i cirka en tredjedel av fallen. BMI och MNA användes på 

mindre än en sjättedel av vårdtagarna. 

Hälften av vårdtagarna i en studie av Soini el al. (2004) var undernärda eller uppvisade 

risk för undernäring medan enbart 13 procent av vårdtagarna själva ansåg sig vara 

undernärda och 15 procent av vårdtagarna kunde inte själva uppskatta sin 

nutritionsstatus. Hos mer än hälften av vårdtagarna (Sortland, Skjegstad, Jansen & 

Berglund, 2009) tillgodosågs inte det individuella energibehovet. Sjuksköterskor hade 

en tendens att förbise malnutrition hos äldre vårdtagare (Suominen, Sandelin, Soini & 

Pitkala, 2009), bara en av fyra malnutrierade vårdtagare uppmärksammades. Inom 

hemsjukvården utfördes nutritionsbedömning hos 14 procent av vårdtagarna (Meijers, 

Halfens, van Bokhurst-de van der Schueren, Dassen & Schols, 2009), och inom särskilt 

boende var siffran högre, 60 procent. Nästan all nutritionsbedömning gjordes utan ett 

verkligt mätinstrument utan skedde med hjälp av BMI och viktförändring över tid. 

Sjuksköterskor var de som var bäst på att bedöma malnutrition, men det gjordes ändå 

bara i hälften av fallen inom hemsjukvård eller särskilt boende.  

 

En tredjedel av omvårdnadspersonalen (Munch, et al., 2006) ansåg att normalviktiga 

personer skulle vägas enligt lokala riktlinjer men bara 13 procent uppgav att detta 

utfördes. En årlig viktnedgång på mer än tre procent av kroppsvikten hos äldre kvinnor 

accepterades av merparten av sjuksköterskor och mer än hälften godtog ett halverat 

energiintag i mer än tre dygn innan näringsbehandling sattes in. Omvårdnadspersonalen 

behandlade malnutrition (Meijers, et al., 2009) mer sällan inom hemsjukvården och 

särskilda boenden än inom slutenvården vilka också hade störst resurser för 

nutritionsstöd. Mindre än 60 procent inom särskilt boende använde sig av riktlinjer för 

prevention och behandling av malnutrition. 

 

Omvårdnadsåtgärder 

Hos vårdtagare som var malnutrierade (Gaskill, et al., 2009) krävdes större vårdresurser 

än hos de vårdtagare som var välnutrierade. Malnutrition hade även korrelation till 

ålder, ju äldre vårdtagare desto större var risken för undernäring och ökat vårdbehov. 

 

Vid utskrivning av vårdtagare med malnutrition från slutenvården (Bavelaar, Otter, van 

Bodegraven, Thijs & van Bockhorst-de van der Schueren, 2008) nämndes bara i 27 fall 

av 127 råd eller behandling i utskrivningsmeddelandet. En nutritionsplan inkluderades 

för 16 vårdtagare medan uppföljning av planen enbart nämndes för fyra av vårdtagarna. 

Vem som var ansvarig för uppföljningen beskrevs inte i tre av de fyra fallen.  

 

I en undersökning (Ebrahimi & Wijk, 2009) av 31 äldre vårdtagare i ett särskilt boende 

hade 27 personer en nattfasta på mer än 11 timmar. Den genomsnittliga nattfastan för 

alla 31 vårdtagarna var 14,3 timmar. Ytterligare studier (Sortland, et al., 2009; Bourdel-

Marchasson, et al., 2009) visade på en genomsnittlig nattfasta på mer än 11 timmar. Av 



 7 

sju äldre (Sortland, et al., 2009) svarade fyra att de aldrig blivit erbjudna mat efter 

kvällsmåltiden, två svarade sällan och en svarade ofta. De erbjöds oftare dricka efter 

kvällsmaten och frågade också oftare efter dricka än mat på kvällen. 

Omvårdnadspersonalen ansåg över lag att de äldres näringsbehov var täckt medan 

Bourdel-Marchasson et al. (2009) påvisade att lång nattfasta ökar risken för 

malnutrition. Även Ebrahimi & Wijk (2009) styrkte att lång nattfasta ökade risken för 

malnutrition där de välnutrierade vårdtagarna hade en kortare genomsnittlig nattfasta än 

de malnutrierade vårdtagarna. 

 

Även om sjuksköterskorna ansåg vårdtagare vara malnutrierade åtgärdades inte 

problemet, bara i ett fall av sex fick vårdtagaren extra energitillförsel. Meijers et al. 

(2009) menar att färre vårdtagare än hälften av de som var malnutrierade erhöll 

nutritionsstöd.  De vårdtagare (Souminen, et al., 2009) som var malnutrierade fick 

mindre extra energi i form av mellanmål än de som var normalviktiga. 

 

Vid särskilda boenden (Bourdel-Marchasson, et al., 2009) fanns en dietist inkopplad i 

måltidssammansättningen i 53 procent av fallen. 

Enligt Soini et al. (2004) åt två tredjedelar av vårdtagarna frukt och grönsaker dagligen 

och en av tio åt ingen proteinprodukt dagligen. Intaget av vitamin C, D, tiamin (B1), 

riboflavin (B2), kalcium och protein (Sortland, et al., 2009) var konsekvent lågt hos alla 

de äldre vårdtagarna i en undersökning. Ökat näringsintag (Manders, de Groot, Blauw, 

Dhonukshe-Rutten, van Hoeckel-Prüst, et al., 2009) gav en ökning av vitamin C, D, 

B12, B6, folat, tiamin, riboflavin, homocystein, kalcium, albumin och pre-albumin i 

undersökningsgruppen. Näringsbristerna bedömdes normala efter ökat näringsintag, 

enbart tio procent hade fortfarande näringsbrister jämfört med 75 procent i 

kontrollgruppen.  

 

Där omvårdnadsåtgärder (Bourdel-Marchasson, et al., 2009) för malnutrition och 

träning inom nutritionsbedömning skedde var risken mindre för vårdtagarna att drabbas 

av malnutrition. Detta styrks av Christensson et al. (2001) som menar att om 

omvårdnadspersonalen vidtog åtgärder som gagnar adekvat matintag och elimination av 

störande fenomen, samt att omvårdnadspersonalen utförde tydlig dokumentation, kunde 

malnutrition förebyggas. Om malnutrierade vårdtagare behandlades med adekvata 

åtgärder kunde vikten öka i de flesta fall, även mentalkapacitet, motorik och aktivitet 

förbättrades. Det var viktigt att vidhålla åtgärder för att motverka malnutrition hos 

vårdtagare som hade återfått lämpligt BMI, då minskade risken för att återgå till 

försämrat nutritionsstatus.  

Sjuksköterskans vanligaste rekommendationer (Loane, et al., 2004) till vårdtagarna med 

ökat nutritionsbehov var bland annat att äta hälsosam mat med stor andel protein och 

energi samt att äta regelbundna måltider. Genom god näringstillförsel (Ödlund Olin, 

Armyr, Soop, Jerström, Classon, et al., 2003) med naturligt näringsberikad mat, som 

grädde och smör, minskade risken för infektioner. Förutom minskad risk för infektioner, 

ökade även vikt och BMI-värde till skillnad från om de inte fick näringsberikad mat. 

Christensson et al. (2001) beskrev nyttan av mellanmål för att få ett tillräckligt dagligt 

näringsintag vid dålig aptit och svårigheter att äta.  

 

Viktförlust (Loane, et al., 2004) var den främsta faktorn för att sjuksköterskor skulle 

rekommendera extra näringstillförsel, och upptäcktes i första hand genom 

nutritionsanamnes. Med näringsdryck (Lauque, et al, 2000), berikat med protein, 

vitaminer, mineraler samt med ett högre energivärde, ökade merparten vårdtagare sitt 
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energiintag markant, därmed skedde ökning i vikt samt skattades högre MNA-poäng. 

Med näringstillskott kunde malnutrition således åtgärdas. Vårdtagare med ofrivillig 

viktförlust (Sørbye, et al., 2008) besöktes oftare av sjuksköterska och fick fler timmar 

personlig hjälp än vårdtagare utan ofrivillig viktförlust. 

Erfarenheter från vårdtagare (Armstrong, Shultz, Crogan & Evans, 2005) har visat att de 

saknar tillgänglig omvårdnadspersonal vid måltiden för hjälp och övervakning av 

matintaget, samt för att få hjälp med att återgå till sina rum efter måltiden. Vårdtagarna 

ansåg även att det var viktigt att maten smakade bra, såg aptitlig ut och var lagad från 

grunden samt att personalen var vänlig och vårdtagarna fick känna delaktighet. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökningar utfördes i fyra olika databaser för att maximera urvalet av artiklar, många 

artiklar återkom i flertalet sökningar oavsett databas. Många abstract genomlästes, flera 

sorterades dock bort på grund av att de var tydligt riktade mot malnutrition vid specifik 

sjukdom eller att studierna var utförda i sjukhusmiljö. Trots att malnutrition bland äldre 

är ett aktuellt problem i Sverige, är forskning om malnutrition inom eget och särskilda 

boenden mycket begränsat varför få svenska artiklar användes. Artiklar från många 

länder användes vilket garanterar mångfald i undersökningen samtidigt som det är en 

nackdel då andra nationers sjukvårdsförhållanden kan skilja sig från svenska 

förhållanden. Till resultatet användes 19 kvantitativa artiklar för att få en tydlig bild av 

problemet samt en kvalitativ artikel. Eftersom inte alla artiklar fanns tillgängliga med 

fulltext i databasen, söktes dessa artiklar upp via länk eller tidskriftens hemsida. 

 

Databassökningar med thesaurer genererade inte många relevanta träffar därför 

användes många olika sökord varierade mellan thesaurer, fritextord och ord med 

trunkering för att generera största möjliga urval av artiklar relevanta för det valda 

ämnesområdet. Termerna malnutrition och nutrition användes i sökningar både som 

huvudämne och som standardterm för att garantera en grundlig databassökning.  

 

Genom att artiklarna genomlästes, bearbetades och kodades av den ena 

gruppmedlemmen, sedan sammanställdes och sammanfattades av den andra 

gruppmedlemmen, fick båda förståelse och helhetssyn för artiklarna.  

 

I många artiklar bestod urvalet av vårdtagare till större del av kvinnor än av män vilket 

inte diskuterades i artiklarna men kan antas spegla fördelningen av äldre inom eget och 

särskilt boende beroende av omvårdnad.  

 

Resultatdiskussion 

Av artiklarna använda i resultatet graderades enligt Carlsson och Eiman (2003) 13 

artiklar som grad I, sex artiklar som grad II och en artikel som grad III. I 

granskningsmallen har en parameter angående lungcancer strukits varpå totalpoängen 

räknats om till en lägre maxpoäng. Detta kan ha påverkat graderingen av artiklarna till 

viss del då artiklarna kan ha erhållit en lägre vetenskaplig grad än om parametern hade 

bytts ut till att istället gälla malnutrition. Med malnutrition som parameter hade valda 

artiklar erhållit högre poäng i granskningen och därmed eventuellt ha givits en högre 

vetenskaplig gradering. 
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Många artiklar redovisade ett stort bortfall på grund av dödsfall och sjukdom relaterat 

till deltagarnas höga ålder och sjuklighet. Egenkritik och redovisning av felkällor var 

bristfällig i vissa artiklar. Poängavdrag gjordes även på grund av att många parametrar i 

bedömningsmallen graderades som medel i stället för utförlig, tydlig eller välskriven 

samt att etiska aspekter saknades i sju av de använda artiklarna. Av dessa sju var fyra 

utförda bland vårdtagare vilket är en svaghet då de äldre i studien är i beroendeställning. 

Trots poängavdrag ansågs artiklarna ha en stark vetenskaplighet och inkluderades därför 

i resultatredovisningen. 

Den artikel bedömd till grad III var skriven på ett ostrukturerat sätt där alla delar fanns 

med men poäng drogs ned på grund av otydlig indelning samt att bortfallsredovisning, 

egenkritik av felkällor och etiska aspekter saknades. Eftersom innehållet i artikeln 

ansågs relevant, vetenskapligt och resultatdelen var utförligt bearbetad samt att 

resultatet styrks av andra artiklar i undersökningen, godtogs artikeln till 

resultatredovisningen. Till resultatet inkluderades en pilotstudie med bara ett fåtal 

deltagare men eftersom pilotstudiens resultat överensstämde med andra undersökningar 

behölls den till resultatredovisningen. 

Alla använda artiklar i resultatdelen har en tydlig koppling till malnutrition hos äldre 

vårdtagare eller omvårdnadspersonalens kunskap om malnutrition alternativt nutrition.  

 

Sjuksköterskans kunskap 

Organisatoriska oklarheter (Bourdel-Marchasson, 2010), dålig vårdkvalitet och tidsbrist 

kopplas samman med malnutrierade vårdtagare, därför behövs, i enighet med Kassean 

& Vythilingum (2005), utbildning i nutrition för samtlig vårdpersonal, från de i 

chefsposition till vårdbiträden. En undersökning av Schaller och James (2005) visar att 

sjuksköterskor med högre ålder, längre yrkeserfarenhet och längre utbildning har mer 

kunskap om nutrition vilket styrker studierna av Munch et al. (2006) och Gaskill et al. 

(2009) medan Bourdel-Marchassons studie (2010) visar att omvårdnadspersonal med 

lång erfarenhet inte är någon garanti för välnutrierade vårdtagare om de inte fått lämplig 

kunskap att använda i omvårdnadsarbetet. I studien av Schaller och James (2005) 

uppgav sju procent av sjuksköterskorna att deras kunskap i nutrition uppnåtts genom 

sjuksköterskeutbildningen medan 80 procent talade om en kunskap förvärvad i 

yrkesutövningen. Nyutbildade sjuksköterskor förväntas ha kunskap att ansvara för 

vårdtagarnas omvårdnad vilket även innebär att kunna bedöma och åtgärda 

nutritionsstatus hos vårdtagaren därför behövs mer näringslära inkluderas i 

utbildningen. I sjuksköterskeutbildningen (Socialstyrelsen, 2000) finns inga nationella 

riktlinjer för undervisning inom nutrition och näringslära utan de enskilda lärosätena får 

själva utforma innehållet. Med detta upplägg riskerar sjuksköterskor ha otillräckliga 

kunskaper inom ämnet vilket kan innebära brister i uppmärksammande av malnutrition 

och därmed försämring i vårdtagarnas nutritionsstatus. Det finns lärosäten som har 

nutrition som valbar kurs inom sjuksköterskeprogrammet, men behov av nutritionslära 

finns hos alla blivande sjuksköterskor. 

Även Mowe, Bosaeus, Højgaard Rasmussen, Kondrup, Unosson et al. (2008) belyser att 

behovet finns av att utöka utbildningen inom nutrition hos medicin- och 

sjuksköterskestuderade för att förebygga bristande kunskap inom nutrition. Detta styrks 

av Socialstyrelsen (2000) och Gaskill et al. (2009) som betonar vikten av utbildning 

inom nutrition eftersom sjuksköterskan är den som ansvarar för omvårdnaden som 

innefattar nutrition. 

Sjuksköterskan är inte färdigutbildad efter grundutbildningen (Socialstyrelsen, 2000) 

utan fortbildning på arbetsplatsen krävs för att behålla god kompetensnivå.  
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Munch et al. (2006) och Loane et al. (2004) belyser brister i sjuksköterskors och 

omvårdnadspersonals nutritionskunskaper, därför är vidareutbildning inom 

nutritionsområdet viktigt för personalen inom eget och särskilt boende. Då 

sjuksköterskan har det övergripande ansvaret för vårdtagarens omvårdnad krävs ett gott 

samarbete med god kommunikation inom vårdteamet för att skapa ett tryggt och säkert 

omhändertagande av vårdtagaren. Regelbunden nutritionsbedömning bör utföras av 

vårdpersonalen vilken ska dokumenteras och utvärderas av sjuksköterskan. 

Nutritionsåtgärder har låg status inom sjukvården (Wentzel Persenius, et al., 2009) och 

anses inte vara lika viktigt som andra åtgärder, där Mowe et al. (2008) förklarar 

bristande kunskap inom nutrition av den låga status som ämnet har inom sjukvården. 

För att ge god omvårdnad till vårdtagare med malnutrition (Cartwright, 2007) är det 

viktigt att sjuksköterskan identifierar hinder på arbetsplatsen och bland 

omvårdnadspersonalen, som till exempel bristande kunskap om nutrition, för att en god 

nutritionsplan ska kunna uppföras. I Danmark (Mowe, et al., 2008) har kunskapen inom 

nutrition ökat sedan man har implementerat screening av malnutrition samt infört 

nationella riktlinjer för nutrition. Det har även publicerats användarvänliga broschyrer 

med råd om nutrition. Omvårdnadspersonalens kunskap om betydelsen av god 

nutritionsstatus (Ljungqvist, van Gossum, Sanz & de Man, 2010) har stor betydelse för 

vårdtagarens hälso- och medicinska tillstånd. 

Nutritionsbedömning 

Genom att följa riktlinjer i förebyggandet av malnutrition (Mowe, et al., 2008), som att 

äldre vårdtagare regelbundet nutritionsbedöms inom eget och särskilt boende, kan 

malnutrition förebyggas i många fall. Eftersom riktlinjer för nutrition fått genomslag i 

Danmark borde det även i Sverige införas nationella riktlinjer inom nutrition för att 

underlätta för omvårdnadspersonalen och minska vårdtagarnas lidande. Genom 

nutritionsbedömning kan patienter med risk för malnutrition på ett snabbt och enkelt 

sätt identifieras. Men i studien av Lindorff-Larsen, Højgaard Rasmussen, Kondrup, 

Staun & Ladefoged (2007) anser många i omvårdnadspersonalen att 

nutritionsbedömning är tidskrävande samt att det är svårt att identifiera undernärda 

vårdtagare (Mowe, et al., 2008) vilket leder till att malnutrition uppmärksammas och 

åtgärdas mer sällan (Meijers, et al., 2009; Bourdel-Marchasson, et al., 2009) än vad det 

skulle kunna göra. 

Omvårdnadspersonalen saknar god teknik för nutritionsbedömning och upplever 

svårighet att utforma omvårdnadsåtgärder för vårdtagarna. Många av 

omvårdnadspersonalen (Mowe, et al., 2008) önskar information och riktlinjer för hur 

god nutrition ska ske. Riktlinjer som borde vara lättillgängliga, tydliga och konkreta för 

all inblandad vårdpersonal. Detta skulle kunna uppdaga malnutrition på ett tidigt 

stadium och med relevanta åtgärder begränsa lidande för vårdtagaren. 

För att utföra en god nutritionsbedömning (Cartwright, 2007) krävs tid och djup 

kunskap om nutrition hos sjuksköterskan. Johansson et al. (2009), Soini et al. (2004) 

och Christensson et al. (2001) visar på vikten av att kartlägga varningstecken i 

vårdtagarens nutritionsstatus, att ta reda på vårdtagarens önskemål (Cartwright, 2007), 

eventuella ät- och sväljsvårigheter samt möjligheter att själv laga mat, tillsammans med 

att använda ett bedömningsinstrument för malnutrition ges en tydlig bild av 

vårdtagarens behov. Även Bourdel-Marchasson (2010) och Bourdel-Marchasson et al. 

(2009) visar nyttan av att utföra nutritionsbedömning hos vårdtagare då detta ger en 

inblick och kunskap i hur malnutrition kan åtgärdas. Bedömningen ger information om 

vårdtagarens eventuella ätproblem, hjälpbehov, tugg och sväljproblem samt sociala 

hinder. 
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Vårdtagare (Ljungqvist, et al., 2010) bör genomgå regelbunden nutritionsbedömning 

såväl inom slutenvården som inom eget och särskilt boende och är ett första steg mot 

obligatorisk nutritionsbedömning för att upptäcka malnutrition. MNA (Guigoz, 2006) är 

ett lättanvänt och pålitligt mätinstrument och kan med fördel användas för att upptäcka 

malnutrition hos äldre i ett tidigt stadium. MNA som mätinstrument rekommenderas 

starkt (Visvanathan, 2009) och ska användas regelbundet vid äldres omvårdnad. Genom 

att identifiera malnutrierade vårdtagare (Ljungqvist, et al., 2010) på ett tidigt stadium 

ges en större möjlighet att sätta in förebyggande åtgärder i tid.  

Omvårdnadsåtgärder 

Näringsintag är en nödvändighet (Waters, 2007) och kan ses som en behandlingsform. 

Sjuksköterskan har den viktigaste funktionen (Wentzel Persenius, Wilde-Larsson & 

Hall-Lord, 2009) för att upptäcka malnutrition och planera adekvata 

omvårdnadsåtgärder och han eller hon (Cartwright, 2007) borde vara den som leder 

arbetet mot välnutrierade patienter genom att urskilja vårdtagare i riskzonen för 

malnutrition. Näringsriktig kost (Ibid.) bör vara det första behandlings-alternativet vid 

malnutrition vilket stödjer resultaten från studierna av Ödlund Olin et al. (2003), 

Christensson et al. (2001) och Manders et al. (2009). Sjuksköterskan behöver 

information (Söderhamn & Söderhamn, 2008) om vårdtagares nutritionsbehov samt 

vilka vårdtagarens önskemål och vanliga kostvanor är vid insättandet av 

omvårdnadsinsatser.  

Sjuksköterskan ska identifiera eventuella hinder (ibid.) hos vårdtagaren som till 

exempel sjukdomar, oförmåga att äta själv, vikt och eventuell viktförlust samt 

immobilitet för att tillgodose god nutrition. Utifrån detta kan sjuksköterskan utarbeta 

och dokumentera en individuell nutritionsplan för vårdtagaren. Kunskap, intresse och 

tid för vårdtagaren är viktigt för att kunna utföra adekvata åtgärder i förebyggandet av 

malnutrition. 

Om vårdtagaren har vätske- eller näringslista (ibid.) är det viktigt att alla som är 

involverade kontrollerar och dokumenterar all intagen mat och vätska. Det är 

betydelsefullt att alla i omvårdnadspersonalen mäter näringsintag på samma sätt, samt 

har ett gott samarbete med sjuksköterskan för att säkerhetsställa att vårdtagaren intar 

adekvat näringstillförsel. Sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen ska vara lyhörda 

för vårdtagarens önskemål och behov samt stödja dennes motivation till ett bra 

näringsintag. 

 

Måltidsatmosfären (Nieuwenhuizen, et al., 2010; Christensson, et al. 2001), det vill säga 

rummet, sällskap, tidpunkter och begränsningar samt ansträngningen för ätandet spelar 

roll för matintaget. Studier har visat att en mer hemlik måltidsmiljö (Bourdel-

Marchasson, 2010) kan ha en positiv effekt för vårdtagare med låg vikt och kognitiva 

hinder då deras MNA-poäng vid nutritionsbedömning höjdes dessutom höjdes 

vårdtagarnas belåtenhet. Måltiden ska vara en prioritet (Waters, 2007) där atmosfären 

och vårdtagarnas placering är anpassade för att äta. Besök och annan aktivitet ska om 

möjligt undvikas för att inte störa vårdtagarna och omvårdnadspersonalen under 

måltiderna. Det ska finnas tillräcklig personalstyrka (Visvantahan, 2009; Armstrong, et 

al., 2005) för att kunna hjälpa alla vårdtagare i behov av assistans med matning. När 

omvårdnadspersonalen tillåts koncentrera sig på att assistera vårdtagarna utan störande 

moment vid måltiden, blir maten serverad medan den fortfarande är varm samtidigt som 

omvårdnadspersonalen lättare kan övervaka och assistera matintaget hos vårdtagarna. 

Metoden har visat sig vara kostnadseffektiv samtidigt som andelen nöjda vårdtagare 

ökar. 
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Evidensbaserad och kostnadseffektiv omvårdnad (Cartwright, 2007) ges genom att 

anpassa maten, tiden och stödet till individen. Det kan handla om att anpassa matens 

temperatur och konsistens (Nieuwenhuizen, et al., 2010) eller att erbjuda en smakrik 

och varierad kost. Vårdtagare med sväljsvårigheter (Bourdel-Marchasson, 2010) som 

får behålla viss textur på sin mat och som assisteras vid måltiderna av 

omvårdnadspersonal som lärt känna och interagerar med dem, tillgodogör sig mer 

näring än de som får all mat passerad. Det är därför av stor betydelse att sjuksköterskan 

lär känna vårdtagaren (Wentzel Persenius, et al., 2009) och att han eller hon känner till 

sin egen kompetens i ämnet nutrition för att på bästa sätt planera omvårdnadsåtgärder. 

Störst resurser (Cartwright, 2007) ska läggas på de vårdtagare som är i störst behov och 

har mest nytta av behandling.  

 

Äldres energibehov måste tillgodoses (Region Skåne, 2001) för att inte den egna 

kroppsmassan ska brytas ner, måltidssammansättningen är mindre viktig än matens 

energiinnehåll. Friska äldre har ett proteinbehov på ett gram per kilo kroppsvikt och 

dygn, vid sjukdom och vid förekomst av sår är behovet det dubbla men äldre vårdtagare 

(Soini, et al., 2004; Sortland, et al., 2009) får ofta i sig för få näringsämnen. Enligt 

Manders et al. (2009) genererar ett ökat näringsintag högre näringstillförsel hos 

vårdtagarna. Intag av näringsdryck kan enligt Nieuwenhuizen et al. (2010) öka intaget 

av protein och energi men i vissa fall har det enligt Bourdel-Marchasson (2010) visat 

sig minska matintaget istället och därmed har det totala energiintaget inte ökat.  

 

Äldre människor blir ofta mätta fortare än yngre (Nieuwenhuizen, et al., 2010), därför 

ska dygnets energiintag delas upp på många små energirika måltider.  

Mellan måltiderna (Bourdel-Marchasson, 2010; Christensson, et al., 2001) måste det 

finnas möjlighet att få mellanmål. Vårdtagare med sociala svårigheter uppkomna ur 

sjukdom som till exempel demens har ofta problem med att tillgodogöra sig eller få i sig 

en hel måltid. Mellanmål ger ett ökat, totalt energiintag (Nieuwenhuizen, et. al., 2010) 

framför allt bland äldre vårdtagare, och ska erbjudas minst två gånger dagligen. 

Ebrahimi och Wijk (2009), Sortland et al. (2009) och Bourdel-Marchasson et al. (2009) 

visa på en för lång nattfasta för vårdtagarna. Kvällsmålet ges ofta tidigt på kvällen 

(Bourdel-Marchasson, 2010) och frukost ges sent på morgonen, vilket genererar lång 

nattfasta. En god rutin för att minska nattfastans längd kan vara att införa generell 

kvällsfika före sänggående, för att i enlighet med Socialstyrelsen (2000) inte ha en 

nattfasta som överstiger 11 timmar. 

 

Nieuwenhuizen et al. (2010) menar att människor oftare äter måltider med liknande 

volymstorlek än med hänsyn taget till kaloriinnehåll, därför kan det anses lämplig att ge 

äldre mat med högre energitäthet för att tillgodose energibehovet trots minskad aptit. 

Malnutrierade vårdtagare och vårdtagare i riskzonen för malnutrition (Bourdel-

Marchasson, 2010) behöver mat, berikad med energi, protein, vitaminer och mineraler. 

Maten kan energiberikas med naturliga ingredienser (Bourdel-Marchasson, 2010; 

Ödlund Olin, et al., 2003) som extra ost, grädde, ägg och smör men enligt Bourdel-

Marchasson (2010) täcker det inte alltid behovet av vitaminer och mineraler.  

Tuggproblem, tandproteser som inte längre passar (ibid.) och svampangrepp i munhålan 

påverkar aptiten och förmågan att äta. Professionell tandvård utnyttjas i otillräcklig 

utsträckning bland äldre inom eget och särskilt boende. Detta ställer krav på 

omvårdnadspersonalen att uppmärksamma och åtgärda problem med vårdtagarens orala 

hälsa varför munvård borde ingå i omvårdnadsutbildningarna.  
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Sjuksköterskan ska respektera vårdtagarens autonomi (Jahren Kristoffersen & Nortvedt, 

2005). Genom att sjuksköterskan använder sin kompetens och kreativitet kan 

vårdtagaren motiveras att själv bli delaktig i den omvårdnad som främjar ett gott 

näringsintag. För att ge omvårdnad enligt etiska principer (Socialstyrelsen, 2000) 

behöver sjuksköterskan ta reda på om vårdtagaren inte vill äta eller om det beror på 

oförmåga eller fysiska hinder för matintag. 

Tillit och förtroende mellan vårdtagare och omvårdnadsgivare (ibid.) är en viktig del i 

nutritionsåtgärderna, detta skapas genom kontinuitet bland omvårdnadspersonalen samt 

att omvårdnadspersonalen har den tid som krävs vid till exempel assistans med matning. 

  

Informationsöverföringen (Socialstyrelsen, 1996; Bavelaar, et al., 2008) mellan 

personal på sjukhus och personal vid eget eller särskilt boende är i många fall väldigt 

dålig och i vissa fall helt obefintlig. Dokumentationen (Socialstyrelsen, 2000) borde 

vara samordnad mellan olika instanser för att all vårdpersonal, delaktig i vårdtagarens 

omvårdnad och behandling, ska kunna se bedömning och insatta åtgärder för 

vårdtagarens tillstånd. 

Fasta rutiner och tydlig ansvarsfördelning (ibid.) är grundläggande för att ge en god 

vård med adekvat näringstillförsel till vårdtagaren. Riktlinjer för nutrition är 

betydelsefullt (Bourdel-Marchasson, 2010) när det gäller att tillgodose äldres 

näringsbehov. Socialstyrelsen (2000) föreslår åtgärder i förebyggandet av malnutrition 

som innebär utbildning av omvårdnadspersonal i hur vårdtagare med risk för 

malnutrition kan uppmärksammas, utbildning i näringslära och lämpliga åtgärder vid 

malnutrition samt dokumentation. Tydliga ansvarsområden ska finnas dokumenterade 

och rutiner för överrapportering ska finnas. Vårdtagarnas näringsintag ska vara av god 

kvalitet och omvårdnadspersonalen ska få den tid som behövs för att tillgodose varje 

enskild individs näringsbehov. 

 

Konklusion 

Sjuksköterskor hade en tendens att förbise malnutrition hos äldre vårdtagare i eget och 

särskilt boende. Överlag var kunskapen om nutrition låg bland sjuksköterskor och övrig 

omvårdnadspersonal, det framkom att längre utbildning genererade mer kunskap inom 

ämnet. Bara en liten del av omvårdnadspersonalen kände till metoder för 

nutritionsbedömning och ännu färre använde nutritionsbedömningen i praktiken. Där 

nutritionsbedömning utfördes användes i de flesta fall BMI och viktminskning över tid 

och mer sällan mätinstrument som MNA. Det individuella energibehovet för de äldre i 

studierna tillgodosågs inte i de flesta fall. Hos malnutrierade vårdtagare krävdes större 

vårdresurser eftersom problem som förstoppning och tugg- och sväljsvårigheter var mer 

förekommande än hos välnutrierade vårdtagare. Nattfastan för äldre var konsekvent 

längre än 11 timmar. 

Ökat näringsintag med näringsberikad mat eller näringsdryck hade en positiv effekt för 

att motverka malnutrition, mellanmål kunde ges för att öka det dagliga energiintaget. 

Genom adekvata omvårdnadsåtgärder kunde vikten och aktiviteten hos de äldre öka, 

men för en bestående effekt krävdes fortgående åtgärder.  

 

Implikation 

Nationella riktlinjer för nutritionslära vid landets sjuksköterskeutbildningar hade varit 

ett stöd till högskolorna och universiteten i utformningen av utbildningen. I nuläget har 

nya sjuksköterskor en varierande kunskapsbas om nutrition med sig från 
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grundutbildningen då utbildningen skiljer sig mellan olika högskolor och universitet. 

Riktlinjer för utförande av nutritionsbedömning samt utformande och användande av 

omvårdnadsåtgärder vid malnutrition skulle kunna förbättra vårdtagarnas livskvalitet 

samtidigt som sjuksköterskans arbete skulle underlättas. Ett första steg mot vidare 

forskning inom svenska förhållanden är att inventera kunskapen om nutrition hos 

omvårdnadspersonalen. Vidare krävs forskning för hur kunskapen om nutrition ska bli 

tillgänglig för all omvårdnadspersonal inom hemsjukvård och särskilt boende för att 

minimera förekomst av malnutrition.
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Kunskap  Knowledge (MH) 

Knowle* (fritext) 

 Knowledge 

(fritext) 

Malnutrition Malnutrition Malnutrition 

(MM, MH och 

fritext) 

Malnutr* (fritext) 

 

Malnutrition 

(MeSH) 

Malnutr* 

(fritext) 

Malnutrition 

(fritext) 

Nutrition  Nutrition (MM, 

MH och fritext) 

Nutri* (fritext) 

Nutrition 

(fritext) 

 

Nutrition 

(fritext) 

Nutritionsrubbning  Nutritiondisorders 

(fritext) 

  

Sjuksköterska Nurses  Nurses 

Nurse (fritext) 

Nurs* (fritext) 

Nurse 

(fritext) 

Nurs* 

(fritext) 

Nurse 

(fritext) 

Strategi  Strateg* (fritext)   

Undernutrition  Undernutrition 

(MH) 

  

Vård  Car* (fritext)   

Äldre  Elderly (MH)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 2. Sökhistorik     Bilaga III:1 

 
Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 

Lästa 

ab- 

stract 

Ur- 

val 1 

Ur-  

val 2 

Cinahl 2010-

11-08 

Malnutrition (MM) 

Limits: 2005-2010, 80+, 

Research, English, Abstract 

8 8 5 1 

Cinahl 2010-

11-10 

Malnutrition (MH) 

Home health care (MH) 

Limits: 2005-2010, Abstract, 

English 

3 2 1 0 

Cinahl 2010-

11-10 

Undernutrition (MH) 

Nurses (MH) 

Limits: Abstract, 2005-2010, 

English, Research 

3 2 1 0 

Cinahl 2010-

11-10 

Nurse attitudes (MH) 

Nutrition (MM) 

Limits: 2005-2010, Research 

1 1 1 0 

Cinahl 2010-

11-10 

Geriatric nutrition (MH) 

Nurse attitudes (MH) 

Limits: 2005-2010, research 

2 2 2 1 

Pubmed 2010-

11-10 

Malnutrition (MeSH) 

Home care service (MeSH) 

Limits: 2005-2010, English, 

Abstract, 80+ 

12 8 4 1 

Pubmed 2010-

11-10 

Malnutrition (MeSH) 

Attitudes of health personal 

(MeSH) 

Limits: Abstract, English, 

2005-2010, 80+ 

5 3 1 0 

Pubmed 2010-

11-10 

Malnutrition (MeSH) 

Home care service (MeSH) 

Limits: 2005-2010, English, 

80+ 

9 3 1 1 

Pubmed 2010-

11-10 

Malnutrition (MeSH) 

Nurse  

Limits: 2005-2010, English, 

Abstract, 80+ 

15 6 3 2 

Academ

ic search 

elite 

2010-

11-10 

Nurses (Subject Term) 

Malnutrition (Subject Term) 

Limits: 2005-2010 

26 17 3 0 

Academ

ic search 

elite 

2010-

11-10 

Malnutrition (Subject Term) 

Home care service (Subject 

Term) 

5 4 2 1 

Cinahl 2010-

11-11 

Malnutrition (MM) 

Elderly 

Limits: 2005-2010, Research, 

English 

5 5 1 0 



 

Bilaga III:2 
 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 

Lästa 

ab- 

stract 

Ur- 

val 1 

Ur-  

val 2 

Cinahl 2010-

11-11 

Nutrition (MH) 

Nurse attitudes (MH) 

Limits: 2003-2010, English, 

Research 

2 2 1 1 

 

 

Cinahl 2010-

11-11 

Nurses (MH)  

Nutrition disorders (MH) 

Limits: 2005-2010, Research 

4 2 1 0 

 

Cinahl 2010-

11-11 

Nurse Attitudes (MH) 

Geriatric nutrition (MH) 

4 4 1 0 

 

Cinahl 2010-

11-11 

Attitudes of health personnel 

(MH) 

Nutrition (MH) 

Limits: 2000-2010, English, 

Research 

11 5 1 0 

Cinahl 2010-

11-11 

Malnutr* 

Nurs* 

Limits: Abstract, 2005-2010, 

English, Research, 80+ 

32 7 4 1 

Pubmed 2010-

11-11 

Malnutr* 

Nurs* 

Limits: English, Abstract, 80+ 

100 20 5 2 

Pubmed 2010-

11-23 

Malnutr* 

Prevent* 

Nurs* 

Limits: Abstract, English, 

2000-2010, 65+ 

103 25 2 2 

Cinahl 2010-

11-23 

Malnutr* 

Nurs* 

Prevent* 

Limits: Abstract, English, 

Research, 2000-2010, 65+ 

28 8 1 1 

Cinahl 2010-

11-23 

Nurs* 

Malnutr* 

Strateg* 

Limits: Abstract, Research 

10 8 1 0 

 

Cinahl  2010-

11-24 

Knowledge (MH) 

Nurs* 

Nutri* 

15 9 4 3 

Cinahl 2010-

11-24 

Knowle* 

Nurs* 

Malnutr* 

Limits: 2000-2010, 65+, 

Research 

12 7 2 1 

 

 

 

      



 

Bilaga III:3 
 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 

Lästa 

ab- 

stract 

Ur- 

val 1 

Ur-  

val 2 

Cinahl 2010-

11-24 

Knowle* 

Nurs* 

Nutr* 

Limits: 2000-2010, 65+, 

Research, Abstract 

62 11 3 1 

Cinahl 2010-

11-24 

Nurs* 

Malnutr* 

Car* 

Limits: 2000-2010, 65+ 

Research, Abstract 

68 12 2 1 

Science 

Direct 

2010-

11-24 

Malnutrition 

Nurse 

Knowledge 

Nutrition 

Limits: 2005-2010, Journal 

 Exlude: Pressure ulcer, Child, 

Heart failure, HIV, Parenteral 

nutrition, Delirium, Dialysis 

patient, Poster sessions, 

Pediatric oncology, Preterm 

infant, Physical activity, 

Dementia, Reproductive 

health, Cystic fibrosis, Breast 

feeding, Obese patient, 

Advanced practice, Neck 

cancer, Pakistan, Elder abuse, 

Mexico, World bank, 

Colorectal cancer, Cancer 

patient, Post operative, 

Geriatric surgery, 

Cardiovascular, Kidney 

disease, ICU, Hemodialysis 

patient, Coeliac disease, 

Inflammatory bowel, Dietic 

association, Nutrition 

conference, PEG, Screening 

tool, Viet nam, Nutritional 

risk, chf, Infant mortality, Hip 

fracture, Risk factor, Dietary 

intake, mental health, Iron 

deficency, Child health 

464 18 3 0 

 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt       Bilaga IV:1 

 
Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2005, 

USA, 

Cinahl 

Armstrong 

Schultz, J., 

Crogan, N-L.,  

& Evans, B-C.  

Organizational issues 

related to satisfaction 

with food and 

foodservice in the 

nursing home from the 

recidents perspective.  

Att granska 

organisatoriska problem 

relaterade till kvaliteten 

på mat och matservice på 

särskilt boende.  

Kvalitativ metod med fenomenologisk 

ansats. Fem män och 15 kvinnor vid ett 

särskilt boende deltog i studien utförd med 

semistrukturerade intervjuer.  

Inget bortfall redovisas i artikeln.  

Det fanns behov hos de 

äldre att få ge återkoppling 

på maten de serverades, 

både om den ansågs bra 

eller mindre bra. De äldre 

hade många åsikter om hur 

de ville att maten skulle 

vara tillagad, serverad och 

hur den skulle smaka.  

Grad II 

2008, 

Holland, 

Cinahl 

Bavelaar, J-W., 

Otter, C-D., van 

Bodegraven, A-

A., Thijs, A., & 

van Bockhorst-

de van der 

schueren, M-A-

E.  

Diagnosis and 

treatment of (disease-

related) in-hospital 

malnutrition: The 

performance of 

medical and nursing 

staff. 

Att beskriva aktuell 

diagnostisering och 

behandling av 

malnutrition i 

verksamheten utförd av 

Läkare, medicinstudenter 

och sjuksköterskor före, 

under och efter 

sjukhusvistelse. 

Prospektiv studie där alla patienter som 

blev inlagda på VU university medical 

centre i Amsterdam mellan 25 juni och 25 

september 2005 inkluderades. Patienternas 

journaler, remisser och utskrivinings-

meddelanden granskades. 395 patienter, 

med en medelålder på 59,5 år inkluderades 

i studien. Diagram visas i artikeln över 

respektive bortfall i olika delar av studien, 

bortfall aktuellt för nutritionsbedömning 

var cirka 12 procent. 

Uppmärksammande och 

behandling av malnutrition 

var ett problem bland 

patienter inlagda på 

sjukhus. Nutritions-

bedömning och åtgärder 

för malnutrition utfördes 

inte konsekvent under 

någon del av 

sjukhusvistelsen.  

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga IV:2     

 
Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2009, 

Frankrike, 

Pubmed 

 Bourdel-

Marchasson, I., 

Rolland, C., 

Jutand, M-A., 

Egea, C., 

Baratchart,  B., 

& Barberger-

Gateau, P.  

Undernutrition in 

geriatric institutions in 

South-West France: 

Policies and 

riskfactors. 

Att beskriva 

nutritionsstatus bland 

vårdtagare på särskilda 

boenden i enighet med 

boendeformen för att 

identifiera institutionella 

faktorer kopplade till hög 

förekomst av 

undernutrition. 

Ett frågeformulär, innehållande frågor om 

till exempel måltidsschema och 

utbildningsprogram för sjuksköterskor 

gällande behandling av undernutrition 

skickades till 514 särskilda boenden i 

regionen Aquitaine i Frankrike. För att 

undersöka enskilda vårdtagares 

nutritionsstatus valdes 42 instutitioner 

slumpvis ut och därefter 15 boende på varje 

institution, totalt deltog 601 vårdtagare som 

alla screenades med MNA. Ett bortfall på 

cirka 10 procent redovisas i artikeln.  

Huvudfaktorer för 

undernäring var kopplade 

till vårdtagarnas 

hälsoproblem och få bevis 

fanns för att koppla 

undernäring till 

institutionernas 

grundläggande 

handlingsprogram.  

 

Grad I 

2001, 

Sverige, 

Cinahl 

Christensson, 

L., Ek, A-C., & 

Unosson, M. 

Individually adjusted 

meals for older people 

with protein-energy 

malnutrition: a single 

case study 

Att se till individuellt 

nutritionsbehov, beräknat 

i energi, genom att skapa 

en nutritionsplan baserat 

på vårdtagarens problem, 

behov och resurser. 

Utfördes som en A-B-C-design för samma 

person över tid. 11 deltagare där respektive 

medicinsk- och omvårdnadsjournal togs 

hänsyn till. Varje individs personliga 

näringsbehov beräknades och en 

näringsplan utformades som användes av 

personalen. Allt närings- och vätskeintag 

dokumenterades. Vikt, armmått, albumin 

och transthyretin dokumenterades samt 

mental kapacitet och kapacitet för dagliga 

aktiviteter. Bortfall 21 procent på grund av 

dödsfall eller sjukhusvistelse. 

Genom att utarbeta 

program baserat på 

individuella behov kunde 

deltagarnas ursprungliga 

värden påverkas  i 10 fall  

av 11. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

      



 

Bilaga IV:3 

 
Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2003, 

Sverige, 

Cinahl 

 

Christensson, 

L., Unosson, 

M., Bachrach-

Lindström, M., 

& Ek, A-C. 

 

Attitudes of nursing 

staff towards 

nutritional nursing 

care. 

 

Att testa hypotesen om 

nutritionslära och 

implementation av 

nutritionsprogram skulle 

ändra attityder till 

nutrition hos personalen 

inom den dagliga 

omvårdnaden av 

vårdtagarna. 

 

Experimentiell studie där försöksgruppen 

(fyra sjuksköterskor och 58 

undersköterskor) genomgick 

utbildningsprogram inom nutrition 

jämfördes med kontrollgruppen (två 

sjuksköterskor och 87 undersköterskor) 

som inte fick någon utbildning. Deltagarna 

arbetade i särskilda boenden. Bortfallet var 

tre procent. 

 

Resultatet bekräftar 

tidigare studier om att 

social omgivning och 

normer har störst påverkan 

av attityder, eftersom 

själva 

utbildningsprogrammet 

hade lite påverkan av 

attityder hos personalen. 

Det fanns dock positiv 

attityd till vikten av 

kostens betydelse.  

Grad I 

2009, 

Sverige, 

Cinahl 

Ebrahimi, Z., & 

Wijk, H. 

En hypotesgenererande 

studie av nattfastans 

längd, undernäring och 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos äldre.  

Att kartlägga nattfastans 

längd, frekvens och grad 

av undernäring och 

hälsorelaterad livskvalitet 

hos äldre på särskilt 

boende. 

BMI och MNA-short form användes för att 

bedöma deltagarnas nutritionsstatus. 

Nattfastans längd, från sista måltid på 

kvällen till första måltid på morgonen, 

bedömdes under ett dygn. För att bedöma 

hälsorelaterad livskvalitet användes 

formuläret EuroQol -5 Dimention (EQ-5D). 

Alla 31 (23 kvinnor och 8 män) permanent 

boende på en somatisk avdelning på ett 

särskilt boende i Västsverige valde att 

deltaga i studien. Medelåldern var 87 år. 

Undernäring tillsammans 

med lång nattfasta 

påverkade den 

självuppskattade 

livskvaliteten hos äldre på 

särskilt boende negativt.  

 

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

Bilaga IV:4 
 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2009, 

Australien, 

Pubmed 

Gaskill, D., 

Isenring, E. A.,  

Black, L. J., 

Hassall, S., & 

Bauer, J. D. 

Maintaining nutrition 

in aged care residents 

with a train-the-trainer 

intervention and 

nutrition coordinator. 

Att undersöka påverkan 

av ”train-the-trainer” 

program av 

nutritionsstatus hos äldre 

inom särskilda boenden. 

Slumpmässig, prospektiv studie av 352 

äldre från åtta särskilda boenden, varav fyra 

boenden var undersökningsgrupp där en av 

sjuksköterskorna från varje boende fick 

deltaga i ett näringsläraprogram för att 

senare integrera kunskapen på sin 

arbetsplats. Återstående fyra boenden var 

kontrollgrupp. Bortfallet var sju procent. 

Det underlättade för 

vårdpersonalen om 

kunskapen gavs mer 

informellt än vid formell 

undervisning. En 

nutritionskoordinator 

kunde ge en förenklad bild 

för vårdpersonalen om 

näringslära.  

Grad II 

2009, 

Sverige, 

Pubmed 

Johansson, L., 

Sidenvall, B., 

Malmberg, B., 

& Christensson, 

L. 

Who will become 

malnourished? A 

prospective study of 

factors associated with 

malnutrition in older 

persons living at home. 

Att beskriva 

nutritionsstatus hos äldre i 

eget boende, att 

undersöka viktiga faktorer 

för nutitionsstatusen samt 

att beskriva möjliga 

relationer mellan 

nutritionsstatus och 

hälsorelaterad livskvalitet. 

Slumpvis urval från svenska 

tvillingregistret där sammanlagt 258 äldre 

födda 1916-1925deltog. Datainsamling 

utfördes vid tre tillfällen hemma hos 

personerna med fyra år mellan. MNA 

användes vid nutritionsbedömning och 

Health-Related Quality of Life (HRQoL) 

vid mätning av livskvalitet samt fristående 

frågor som relaterade till nutrition. Bortfall 

på 48 procent redovisas och berodde på att 

studien varade under flera år och många 

dödsfall inträffade under tiden. 

Risk för malnutrition var 

vanligt hos äldre i eget 

boende, bräcklighet kunde 

öka risken vid senare 

skede i livet. Kognitiva 

försämringar (speciellt hos 

män), nedsatt upplevd 

hälsa, nyligen 

sjukhusvistelse samt att 

erhålla färdiglagad mat var 

relaterade till risk för att 

drabbas av malnutrition. 

Grad I 

2005, 

Mauritius, 

Cinahl 

Kassean, H. K., 

& Vythilingum, 

D. 

Managing change: 

enhancing nurses´ 

competency or 

nutritional care of 

elderly patients. 

Att genom utveckling och 

implementering av ett 

utbildningsprogram för 

sjuksköterskor på en 

äldrevårdsavdelning, öka 

kunskap och färdigheter 

inom nutrition hos äldre 

vårdtagare. 

En undersökning av alla 26 sjuksköterskor 

vid en äldrevårdsavdelning, mätte 

sjuksköterskornas kunskap om äldre 

vårdtagares näringsbehov. Utifrån 

underlaget utformades ett åtgärdsprogram 

som vårdpersonalen var delaktig i vilket 

behandlade nutrition, och genomfördes 

sedan på vårdtagarna.  

Att vårdpersonalen 

tillsammans utvecklade 

näringsprogram kunde ha 

långtgående 

förbättingseffekter hos 

vårdtagarna och gav 

personalen 

tillfredsställelse. 

Grad III 

 

       



 

Bilaga IV:5 

 
Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2000, 

Frankrike 

och 

Schweiz, 

Cinahl 

Lauque, S., 

Arnaud-

Battandier, F., 

Mansourian, R., 

Guigoz, Y., 

Paintin, M., 

Nourhashemi, 

F., & et al. 

Protein-energy oral 

supplementation in 

malnourished nursing-

home residents. A 

controlled trial. 

Att styrka program för 

undersökning av 

näringsintag inom 

äldrevården. 

Prospektiv studie där 88 äldre vid särskilda 

boenden delades in i fyra grupper beroende 

på deras MNA-värde. Två av grupperna 

hade samma MNA-värde, varav den ena 

gruppen fick nutritionsstöd, men inte den 

andra. En inledande kontroll gjordes och 

efter två månader genomfördes uppföljande 

kontroll. Bortfallet var 11 procent. 

Extra energitillförsel, 

bland annat innehållande 

protein och energi, 

korrelerade med ökad 

kroppsvikt och 

nutritionsstatus hos 

undernärda patienter och 

de som riskerade 

malnutrition. 

Grad I 

2004, 

Irland, 

Cinahl 

Loane, D., 

Flanagan, G., 

deSiún, A., Mc 

Namara, E., & 

Kenny, S. 

Nutrition in the 

community – an 

exploratory study of 

oral nutritional 

supplements in a health 

board area in Ireland.  

Att uppskatta nutida 

trender och 

beslutfattningsprocesser 

samt kontrollera 

tillvägagångssättet vid 

användning av orala 

nutritions-supplement hos 

äldre vårdtagare i 

samhället. Identifiera om 

nutritionsbedömning 

genomförs för att 

bestämma vilken sorts 

supplement som ska 

användas.   

99 allmänläkare och 60 sjuksköterskor 

ingick i studien. Ett frågeformulär, testat i 

en pilotstudie, besvarades av deltagarna 

över telefon. 

52 procent av allmänläkarna och 82 procent 

av sjuksköterskorna svarade på enkäten. 

Beslut om näringsdryck 

fattades utan tillräcklig 

bakomliggande kunskap 

om nutrition. Uppföljning 

av vårdtagare behandlade 

med näringsdryck var inte 

tillräcklig.  

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

Bilaga IV:6 

 
Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2009, 

Holland, 

Pubmed 

Manders, M., de 

Groot, C. P. G. 

M., Blauw, Y. 

H,. Dhonukshe-

Rutten, R. A. 

M., van 

Hoeckel-Prüst, 

L., Bindels, J. 

G., et al. 

Effect of a nutrient-

enriched drink on 

dietary intake and 

nutritional status in 

institutionalized 

elderly. 

Att undersöka om 

nutritionsstöd inom 

äldrevården har en positiv 

effekt på nutritionsstatus. 

Samt att undersöka om 

energitillskott minskar 

intag av den ordinära 

kosten. 

Undersökningen varade 24 veckor var 

slumpmässig, dubbelblind och 

placebokontrollerad. Urvalet bestod av 176 

äldre inom särskilda boenden, varav 66 

med BMI mindre än 30, deltog. 

Undersökningsgruppen fick två 

näringsdrycker per dag utöver ordinär kost. 

Vikten kontrollerades och 

nutritionsrelaterade blodprover togs. 

Energitillskott i form av 

näringsdrycker motverkade 

malnutrition och 

påverkade inte intag av 

den ordinära kosten. 

Grad II 

2009, 

Holland, 

Pubmed 

Meijers, J. M. 

M., Halfens, R. 

J. G., van 

Bokhorst-de van 

der Scheuren, 

M. A. E., 

Dassen, T., & 

Schols, J. M. G. 

A. 

Malnutrition in Dutch 

health care: prevalence, 

prevention, treatment 

and quality indicators. 

Att få mer insikt i 

nutritions policy, 

undersöktes 

nutritionsbedömning, 

åtgärder och andra 

kvalitetsindikatorer för 

nutrition inom vården. 

Ett frågeformulär som innefattade 

nutritionsscreening, åtgärder och 

kvalitetsindikatorer som riktlinjer, 

utbildning inom näringslära och 

viktkontroller användes. Studien 

inkluderade 20 255 vårdtagare varav 11 902 

fanns inom särskilt boende och 2332 bodde 

hemma, resterande fanns på sjukhus. 

Bortfall 26 procent. 

För att inringa malnutrition 

på ett adekvat sätt 

behövdes mer medvetenhet 

om nutritionsbedömning, 

åtgärder samt övriga 

kvalitetsindikatorer. 

Studien visade att 

malnutrition var ett 

problem i vart femte 

vårdfall och det var 

problematiskt att känna 

igen och åtgärda 

malnutrition. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

Bilaga IV:7 

 
Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2006 

Danmark 

Cinahl 

Munch, C., 

Pedersen, P., 

Færgeman, K., 

& Thulstrup, A-

M. 

Plejepesonalets viden 

og  holdning om 

ernæring til ældre 

plejehjemsbeboere – en 

spørgeskemaunder-

søgelse. 

Att undersöka 

sjukvårdspersonalens 

kunskap och attityd till 

näringstillstånd bland 

boende på vårdhem 

genom att identifiera 

sjukvårdspersonalens 

användande av 

bedömningmetoder, 

kunskap om äldres 

energibehov och 

energifördelning samt 

deras användade av nyare 

facklitteratur om näring. 

Tvärsnittsundersökning med strukturerad 

frågeformulärs-intervju. Undersökningen 

genomfördes i fem kommuner i Århus län 

och inkluderade maximalt fem vårdboenden 

från varje kommun. Sjukvårds-personalen 

som deltog i studien delades upp i två 

grupper efter utbildningslängd där gränsen 

lades vid 2 år. Deltagarna skulle kunna tala 

och förstå danska. Frågeformuläret var 

testat i en pilotstudie. 136 personer deltog i 

studien och deras erfarenhet av att jobba 

med äldre varierade från 3 månader till 42 

år med ett genomsnitt på 14 år. Inget 

bortfall redovisas i artikeln.  

Klinisk näring var ett lågt 

prioriterat område på 

många vårdboenden vilket 

kunde bero på personalens 

bristande kunskap, attityd 

och handlande. Personalen 

kände inte till 

rekommendationer. Det 

krävdes bättre utbildning, 

högre prioritering samt 

bättre kommunikation och 

samarbete inom 

vårdpersonalen och mellan 

köks- och vårdpersonalen. 

Grad I 

2004, 

Finland, 

Academic 

Search 

Elite 

Soini, H., 

Routasalo, P., & 

Lagström, H. 

Characteristics of the 

Mini Nutritional 

Assessment in elderly 

home-care patients.  

Att med MNA bedöma 

risken för malnutrition 

bland äldre människor 

som bor hemma och har 

regelbunden hemsjukvård 

samt att studera 

instrumentets egenskaper 

i denna patientgrupp.  

Ett strukturerat frågeformulär besvarades av 

178 vårdtagare som var över 75 år från tre 

kommuner i södra Finland, tog emot 

hemvård minst var fjärde dag och kunde 

förstå och svara på frågor. Frågeformuläret 

var tredelat: MNA-frågor, information om 

mat- och ätproblematik samt annan 

information om användande av service och 

boendeform. 35 procent av tillfrågade äldre 

avböjde att deltaga på grund av sjukdom 

eller svår trötthet.    

MNA var ett användbart 

instrument för att 

identifiera malnutrition hos 

patienter i eget boende. 

Instrumentet gav en tydligt 

markerad start för 

samordnade åtgärder mot 

malnutrition.  

Grad I 

 

 

 

 

 

 

      



 

Bilaga IV:8 

 
Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2009, 

Norge, 

Cinahl 

Sortland, K., 

Skjegstad, G., 

Jansen, N., & 

Berglund, A-L.  

Eldre personers 

ernæring og matinntak 

ved et sykehjem – en 

pilotstudie.  

Att kartlägga om äldres 

näringsbehov täcks, om 

det finns behov för mat 

och dricka mellan 

kvällsmat och frukost, om 

äldre är tillfredsställda 

med maten och 

tidpunkten för måltider, 

om det finns behov att 

ändra mattiderna samt att 

kartlägga 

sjukvårdspersonalens 

ansvar kring mat och 

dryck, deras hållning och 

medvetenhet om äldres 

näringsbehov samt om 

äldres näringsbehov möts.   

En pilotstudie med kvantitativ metod där 

datainsamlingen baserades på 

frågeformulär, kostregistrering och 

näringsberäkning av matintaget på en 

avdelning vid ett särskilt boende. En 

kontrollgrupp valdes ut vid en annan 

avdelning på samma boende. Sex äldre 

kvinnor och två äldre män samt13 personer 

av sjukvårdspersonalen deltog i 

undersökningen. 20 personer ur personalen 

utgjorde kontrollgruppen.  

Totalt redovisar studien ett bortfall på 22 

procent.  

De äldre var nöjda med de 

serverade måltiderna men 

prover visade att energi-, 

vitamin- och 

mineralbehovet inte 

täcktes. 

Näringsberäkningen 

tydliggjorde för personalen 

vilka näringsämnen maten 

innehöll. Kostregistrering 

kunde användas för att 

planera måltidsmenyn.  

Grad II 

2009, 

Finland, 

Pubmed 

Suominen, M. 

H., Sandelin, E., 

Soini, H., & 

Pitkala, K. H. 

How well do nurses 

recognize malnutrition 

in elderly patients? 

Att undersöka hur väl 

sjuksköterskor känner 

igen malnutrition genom 

att jämföra deras åsikter 

med resultat av BMI och 

MNA av patienterna. 

1043 vårdtagare vid 53 olika vårdenheter i 

Helsingfors, där det fanns en 

nutritionsansvarig sjuksköterska för varje 

enhet, deltog. Sjuksköterskan fick 

undervisning i att använda MNA-formulär 

och ett utformat frågeformulär. Under en 

månad samlade sjuksköterskan in resultat. 

Samma sjuksköterska fick svara på frågor 

angående de enskilda patienterna, huruvida 

hon tyckte de var malnutrierade. 

Sjuksköterskans svar jämfördes med det 

insamlade resultatet gällande vårdtagarna. 

Bortfallet var 27 procent. 

Sjuksköterskorna 

uppmärksammade 

malnutrition dåligt hos 

äldre vårdtagare på grund 

av bristande utbildning och 

klara rekommendationer 

gällande äldre vårdtagares 

näringsbehov. 

Grad I  
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Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2006, 

Europa, 

Pubmed 

Sørbye, L-W., 

Schroll, M., 

Finne-Soveri, 

H., Jonsson, P-

V., Topinkova, 

E., Ljunggren, 

G., et al. 

Unintended weight loss 

in the elderly living at 

home: the aged in 

home care project 

(ADHOC).  

Att beskriva samband 

mellan ofrivillig 

viktförlust och karaktär av 

nutritionsstatus.  

Studien inkluderade 4010 personer över 65 

år i 11 länder i Europa där alla deltagarna 

mottog hemsjukvård. Deltagarna bedömdes 

utifrån ett frågeformulär: Resident 

Assessment Instrument for Home Care 

(RAI-HC).  

Inget bortfall redovisas i artikeln.  

Övergripande skattning 

med mätinstrument 

rekommenderades för att 

upptäcka vårdtagare med, 

eller i riskzonen för, 

malnutrition. Framförallt 

vårdtagare som  nyligen 

blivit utskrivna från 

sjukhuset eller som var 

fysiskt eller psykiskt 

beroende av hjälp, bör 

regelbundet bedömas.  

Grad I 

 

2010,  

Nya 

Zeeland, 

Cinahl 

Watson, S., 

Zhang, Z. (K.), 

Wilkinson, T-J. 

Nutrition risk screening 

in community-living 

older people attending 

medical or fall 

prevention services.  

Att identifiera 

förekomsten av 

nutritionsrisk bland äldre 

människor boende i 

Christchurch på Nya 

Zeeland och fastställa ofta 

förekommande 

riskfaktorer för dålig 

nutrition. 

Av alla lämpliga personer vid fem 

medicinska centra i Christchurch erbjöds 

var tredje deltagande i studien. Deltagarna 

fyllde i ett frågeformulär, Seniors in the 

Community: Risk Evaluation for Eating 

and Nutrition, version II (SCREEN II), om 

nutritionsrisk för äldre. 152 av 158 

tillfrågade deltog i studien och delades 

utefter svaren i frågeformuläret in i tre 

grupper; ingen risk, risk och hög risk. 

Ungefär hälften av 

deltagarna i studien var i 

riskzonen för att vara 

malnutrierade. De 

vanligaste förekommande 

riskfaktorerna för gruppen 

med hög risk för försämrad 

nutrition var ofrivillig 

viktförändring, att äta 

ensam, den egna 

uppfattningen om sin vikt 

samt lågt intag av 

mjölkprodukter 

Grad I 
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Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2003, 

Sverige, 

Pubmed 

Ödlund Olin, 

A., Armyr, I., 

Soop, M., 

Jerström, S., 

Classon, I., 

Cederholm, T., 

et al. 

Energy-dense meals 

improve energy intake 

in elderly residents in a 

nursing home. 

Att testa hypotesen om 

energitäta ingredienser 

som standard skulle öka 

energiintag och förmåga 

att prestera mer 

självständiga dagliga 

aktiviteter samt minska 

infektioner. 

Studie med experimentell och 

kontrollgrupp, där undersökningsgruppen 

(17 deltagare) fick samma mat som 

kontrollgruppen (18 deltagare) men berikad 

med naturliga extra kalorier. Energiintag 

och dagliga aktiviteter mättes vid början 

och slutet av studien. Antal infektioner 

registrerades under studiens gång. Bortfall 

12 procent. 

Berikning av kosten med 

naturlig energi var ett 

kostnadseffektivt sätt att 

tillgodose energibehovet 

och ledde till ökad 

förmåga att utföra dagliga 

aktiviteter. Infektioner 

hade en tendens att vara 

lägre i 

undersökningsgruppen. 

Grad I  


