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Sammanfattning      

Malnutrition är ett vanligt förekommande tillstånd 

bland äldre som är inneliggande på sjukhus. Syftet 

med litteraturstudien var att belysa hur 

sjuksköterskan kan förebygga malnutrition hos 

äldre. Resultatet baseras på 15 vetenskapliga 

artiklar och visar hur sjuksköterskan kan förbygga 

tillståndet genom de fem teman som togs fram: att 

skapa delaktighet i vården med hjälp av 

information, att involvera anhöriga, struktur i 

vårdteamet, att använda sig av 

bedömningsinstrument och kunskap och utbildning. 

Resultatet visar hur god kommunikation och 

kunskap hjälper sjuksköterskan i arbetet att 

förebygga malnutrition. Det krävs även en struktur 

i vårdteamet för en tydlig rollfördelning bland 

professionerna. Patienternas delaktighet är en 

viktig faktor för att öka deras motivation, även 

anhörigas involvering lyfts fram. I framtiden 

behövs det fler studier på svenska förhållanden och 

mer uppmärksamhet till patienter som trots 

övervikt kan bli malnutrierade. Till sist måste 

information om äldre som aktivt väljer att sluta äta 

framarbetas, både till sjukvårdspersonal och 

anhöriga. 
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Abstract      

The prevalence of malnutrition is common among 

elderly who are admitted hospitalized. The aim of 

this study was to illustrate how the nurse can 

prevent malnutrition among elderly. The result is 

found on 15 scientific articles and shows how the 

nurse can prevent malnutrition in five categories: 

to generate participation with information, involve 

relatives, structure in the hospitals personnel, how 

to use assessment tools and knowledge and 

education. In conclusion, good communication and 

knowledge helps the nurse in the work to prevent 

malnutrition. It requires a structure among the 

hospital personnel to get a clear division of roles. 

The participation from patients is an important 

factor to increase their motivation, also to involve 

relatives is highlighted. Furthermore it requires 

more studies on Swedish circumstances and more 

attention to patients with overweight, who also 

might get undernourished. At least there must be 

more information about elderly who decides to 

stop eat voluntarily, both to hospital personnel and  

to family of the elderly.   
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Inledning 

Malnutrition är ett ökande problem i många delar av världen som idag kommer i skymundan 

från det mer omtalade ämnet fetma (Svensk Sjuksköterskeförening, 2008). Idag existerar 

ingen internationell definition av begreppet ”malnutrition” vilket har lett till att rapporter 

skrivna inom ämnet kan ha ett varierande resultat (SBU, 2003). God nutrition beskrivs som en 

viktig komponent för människans hälsa (Cowan, Roberts, Fitzpatrick, While & Baldwin, 2003) 

och är en av de mänskliga rättigheterna enligt World Health Organisation (2008). 

Bland personer 65 år och äldre föreligger störst risk att drabbas av malnutrition (Holmén, 

Robertsson & Wijk, 2005). Det förekommer många förändringar i kroppen vid åldrande som 

anses vanliga och därför kan det vara svårt att diagnostisera (Visvanathan, Newbury & 

Chapman, 2004). Malnutrition är ett av de främsta tillstånden som påverkar äldres hälsa 

negativt, därför är det viktigt att upptäcka de patienter där risk för malnutrition föreligger 

(Kaiser et. al, 2010). Sjuksköterskan ska se människan ur ett holistiskt perspektiv där kropp, 

själ och ande utgör hela individen. I sitt omvårdnadsarbete ska sjuksköterskan stärka hälsa, 

förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 

2008). Då malnutrition är ett stort problem för äldres hälsa, är det av betydelse att 

sjuksköterskan har kunskap inom detta område för att tillgodose patientens behov och för att 

ge en kvalitativt god och säker omvårdnad. 

Bakgrund 

Malnutrition innebär felnäring och är ett tillstånd som uppkommer då kroppens näringsbehov 

av energi, protein, vitaminer och mineraler inte tillfredsställs under en längre tid (Merrell, 

Philpin, Warring, Hobby & Gregory, 2011). Orsaker till malnutrition hos äldre anses vara 

kronisk sjukdom, förlust av närstående, ensamhet, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning 

och kännetecknas av otillräckligt näringsintag, muskelförtvining, viktminskning och nedsatt 

aptit (Holmén, Robertsson & Wijk, 2006). I samband med åldrandet sker förändringar i 

kroppen som ofta orsakar malnutrition, exempelvis förändringar på matspjälkningssystemet, 

hjärta och cirkulation, det endokrina systemet och sinnesorganen (Cowan, Roberts, Fitzpatrick, 

While & Baldwin, 2003). De biologiska förändringarna kan leda till att de äldres aptit 

minskas (Ahmed & Haboubi 2010) samt att det kan vara svårt att återfå sin ursprungliga vikt 

efter viktnedgång (Wikby & Fägerskiöld, 2004). Ibland kan äldre ge uttryck för ett 

självdestruktivt beteende i egenskap av att sluta äta och vägra medicinera med syfte att 

avsluta sitt liv (Draper et. al, 2002). 

Malnutrition inom vården 

Bland äldre är malnutrition en av de vanligaste orsakerna till nedsatt hälsa (Kaiser, 2010 et 

al.). Westergren, Lindholm, Axelsson och Ulander (2008) kom i sin studie fram till att ett stort 

antal äldre patienter på svenska sjukhus befann sig i riskzonen för undernäring. Malnutrition 

och att omedvetet minskat i vikt är en stark oberoende faktor som kan vara dödlig, även om 

grundsjukdomen är under kontroll (Thomas et. al, 2002). Malnutrition kan leda till många 

komplikationer, både psykiska och fysiska (Jefferies, Johnson & Ravens, 2010). Till de 

fysiska komplikationerna kan nämnas sämre läkningsförmåga för sår, sänkt immunförsvar, 

blodförgiftning samt försämrad nedbrytning av läkemedel (Cowan, Roberts, Fitzpatrick, 

While & Baldwin, 2003). Patienter som drabbas av malnutrition blir i regel kvar längre på 

sjukhuset och i sin tur leder det till en högre kostnad för sjukhusen samt ett stort lidande för 

patienten, vilket har en negativ inverkan på det psykiska välmåendet.  
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Det är viktigt att sjuksköterskan är införstådd med vikten av god nutrition och följderna i 

samband med att det inte uppfylls. Visvanathan, Newbury & Chapman (2004) understryker 

hur viktigt det är med information om god nutrition till äldre och med rätt riktlinjer kan de 

äldre förbättra sin nutritionsstatus. Wikby & Fägerskiöld (2004) belyser även de som väljer att 

inte äta och påvisar hur de äldre ibland kan se ätandet som ett måste istället för en positiv 

handling och i samband med det kände hur de förlorade sin autonomitet. 

Mätinstrument 

Vanligt använda bedömningsinstrument för att identifiera nutritionsstatus är Body Mass Index 

(BMI), kg, bukmått och Mini-nutritional Assessment (MNA). Genom att mäta BMI erhålls en 

uppfattning huruvida patienten är i riskzonen för under- eller övervikt. För att få fram ett 

index delas kroppsvikten (kg) med längden (m) i kvadrat (vikten/längden²). Vid ett BMI 

under 17 anses patienten vara underviktig och över 30 anses patienten befinna sig inom 

riskzon för fetma (Ahmed & Haboubi, 2010). BMI ingår i bedömningsinstrumentet MNA 

som rekommenderas av den europeiska nutritionsorganisationen ESPEN (Sobotka, et. al, 

2009). Bland äldre anses patienten som normalviktig vid ett BMI mellan 24 och 29 (Holmén, 

Robertsson & Wijk, 2006), vilket är högre än vid yngre personer. 

 

Holmén, et. al (2006) förklarar att MNA är ett mätinstrument som består av 18 frågor varefter 

användaren kan avgöra om patienten är i riskzonen för malnutrition. Australian and New 

Zeeland Society for Geriatric Medicine (2007) klargör att förutom frågor om kosten så 

innehåller MNA även mätningar av armvidd och vad, eventuella medicinintag, grad av 

självständighet samt en uträkning av BMI. MNA har en graderingsskala mellan 0-30, där 24-

30 inte anses föreligga någon risk för malnutrition, 17-23,5 föreligger risk för malnutrition 

och under 17 räknas det som malnutrition. MNA skapades 1994 för att användas på äldre 

patienter och är sedan dess ett av de mest använda instrumenten för att mäta nutritionsstatus 

(Kaiser, et al, 2010).  

 

Ett annat internationellt bedömningsinstrument är Malnutrition Universal Screening Tool 

(MUST) (Ahmed & Haboubi, 2010). Det består av fem steg där BMI, nuvarande sjukdom och 

omedveten viktnedgång dokumenteras för att avgöra om risk för malnutrition föreligger. 

MUST har visat sig ha hög validitet inom vården och är ett snabbt och effektivt test. Enligt 

Ahmed och Haboubi (2010) innehåller det även riktlinjer för hur malnutrition ska hanteras 

genom förslag på en vårdplan. 

Omvårdnad 

Under de senaste åren har det i hälso- och sjukvården fokuserats på fetma och malnutrition 

har härmed hamnat i skymundan (Merrell, Philpin, Warring, Hobby & Gregory, 2011). Det 

ligger i sjuksköterskans ansvar (Kompentensbeskrivning, 2005) att tillgodose patientens 

basala och speciella omvårdnadsbehov. Däremot ligger malnutrition (Jefferies, Johnson & 

Ravens, 2010) inom gränsområden till medicin, nutrition och omvårdnad vilket gör det svårt 

att avgöra vilka yrkeskompetenser som har ansvaret för patientens nutrition. En tidig 

omvårdnadsteoretiker var Florence Nightingale (Jefferies, Johnson & Ravens, 2010) som 

ansåg att sjuksköterskan både har kunskapen och möjligheten att identifiera malnutrierade 

patienter och att tusentals som svalt varje år kunde hjälpas till en god nutrition genom 

observation och uppmärksamhet. Det ligger i sjuksköterskans arbete att se patienten ur ett 
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helhetsperspektiv och alla delar av människan därför är det av betydelse att sjuksköterskan har 

kunskap för att kunna främja patientens nutrition (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) 

framkommer det tydligt att det förväntas mycket av sjuksköterskan. Arbetet innebär bland 

annat en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt till patienter och anhöriga. Enligt Juthberg 

och Sundin (2009) känner många sjuksköterskor sig otillräckliga och att de inte hinner med 

att se patienten. I en studie av Kaiser et. al, (2010) framkom det att sjuksköterskan har en 

avgörande roll i omvårdnad av de äldre och behöver både tid och rätt bedömningsinstrument 

för att upptäcka de patienter som det berör. Kunskap om nutrition och äldre samt 

förebyggande vård är av stor betydelse (ibid.).  

Problemformulering 

Det har uppmärksammats både nationellt och internationellt att det trots kunskap är vanligt 

förekommande med malnutrition bland äldre (Westergren, Lindholm, Axelsson & Ulander, 

2008; Thomas et. al, 2002; Jefferies, Johnson & Ravens, 2010). Det är ett tillstånd som tidigt 

behöver upptäckas och ett fortlöpande arbete kan behövas för att förebygga malnutrition. 

Oftast är patienten inte på sjukhus på grund av malnutrition, utan på grund av någon annan 

sjukdom. Därför är det av betydelse att undersöka om och hur sjuksköterskan kan förebygga 

malnutrition. 

Syfte 

Att belysa hur sjuksköterskan kan förebygga malnutrition bland äldre.  

Metod 

Studien bestod av en litteraturstudie enligt Fribergs modell (2012), vilket innebär en översikt 

över forskningen på det valda området. Utifrån problemformulering och syfte valdes 

vetenskapliga empiriska studier ut som var relevanta till studien, såväl kvantitativa som 

kvalitativa. 

Datainsamling 

Initialt gjordes en pilotsökning för att få en överblick över hur mycket forskning det fanns att 

tillgodose inom det valda ämnet. Därefter formades problemformulering och syfte. Utefter 

problemformuleringen och syftet skapades sökord med malnutrition som huvudämne. Till det 

lades ord som äldre, äldrevård, geriatrik, sjuksköterska, ansvar och miljö till för att kunna ge 

en fullgod sökning. Sökorden kombinerades med varandra i flera olika sammanställningar för 

att få fram relevanta artiklar. I tabell 1 presenteras studiens sökord. De databaser som 

användes för att få fram information var Cinahl och PubMed då de är inom ämnet omvårdnad. 

För att få fram adekvata sökresultat användes PubMeds Mesh-termer och Cinahl Headings, se 

sökhistorik, bilaga A, tabell 2. Kombinationer som inte gav några resultat har inte redovisats. 

Cinahl var den databas som gav flest artiklar relevanta för studien. 

 

Inklusionskriterier för sökningarna var: artiklar publicerade mellan 2002 och 2012, endast 

artiklar på engelska, tillgängliga abstrakts, peer reviewed-artiklar, original artiklar samt 

artiklar som enbart berörde personer över 65 år. Ett par sökningar gjordes med 
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inklusionskriterien endast fulltext online. Artiklar med titel som överensstämde med syftet 

valdes ut, därefter lästes abstrakten. Utöver den systematiska sökningen enligt Friberg (2012) 

utfördes även två stycken manuella sökningar. De två artiklarna hittades vid genomsökning av 

två redan existerande resultatartiklars referenser. De lästes igenom och ansågs vara relevanta 

till syftet. 

 

Totalt lästes 66 abstrakt och därefter valdes 39 stycken artiklar ut till urval 1. Artiklarna lästes 

därefter igenom enskilt och efter diskussion valdes 12 artiklar ut till urval 2. De utvalda 

artiklarna granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

kvantitativa respektive kvalitativa artiklar. Efter granskning av artiklarna i urval 1 gjordes 

ytterligare två sökningar som gav 3 nya artiklar till resultatet. Sammanlagt har sökningarna 

resulterat i 15 vetenskapliga artiklar till resultatet. De resterande artiklarna ansågs inte 

överrensstämma med syftet och valdes därför bort. Artiklarna som bedömdes enligt mallen 

graderades till grad I, II eller III, där grad I var högst vetenskaplig kvalité och tre var lägst. 

Enligt bedömningsmallen var 5 artiklar grad II men togs med då de ansågs vara relevanta till 

syftet. 10 stycken artiklar fick grad I. De artiklar som graderades till III valdes helt bort. 

 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

 

Sökord 

 

 

PubMed 

MeSH-term 

Cinahl  

Subject heading list 

Malnutrition Malnutrition Malnutrition 

Äldre Aged Elderly 

Äldrevård Geriatric Nursing  

Geriatrik Geriatrics Geriatrics 

Sjuksköterska  Nurse* 

Ansvar  Responsibility (fritext) 

Miljö  Environment 

Sjukhus  Hospital 

 

(*) innebär att det söktes på alla böjningsformer av ordet. 

Databearbetning 

De artiklar som valdes ut till urval 2 lästes igenom ytterligare en gång enskilt och diskuterades 

och bearbetades sedan gemensamt, vilket resulterade i att fem teman utkristalliserade sig. 

Samtliga artiklar sammanställdes därefter i en artikelöversikt där syfte, metod, urval och 

slutsats belystes, se Bilaga B, tabell 3. 
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Resultat 

Resultatet visar att sjuksköterskan kan förebygga malnutrition genom att skapa delaktighet i 

vården, att involvera anhöriga, att använda sig av bedömningsinstrument, att sjuksköterskan 

innehar adekvat kunskap och att skapa struktur i vårdteamet. 

Att skapa delaktighet i vården 

Ett sätt att förebygga malnutrition hos de äldre är att involvera dem i sin vård och skapa 

delaktighet. I Pedersens studie (2005) framkom att de patienter som involverades i sin egen 

vård med hjälp av information, hade ett högre födointag och därmed tillfrisknade fortare och 

sjukhusvistelsen förkortades markant. Patienterna i studien fick tillsammans med en 

sjuksköterska dagligen gå igenom sitt behov av födointag och jämförde sedan det med det 

faktiska födointaget. Sjuksköterskorna hjälpte patienterna att ta reda på vad det var som 

gjorde att de hade svårt att äta och tillsammans kom de på lösningar för att underlätta 

födointaget. Efter varje lösning som provats gjorde de tillsammans en utvärdering. Genom att 

involvera patienten på det sätt ökade de sitt födointag (Pedersen, 2005). 

 

I resultatet framkom att om mindre portioner serverades kunde motivationen till att äta öka 

(Westergren et. al 2009; Holst, Rasmussen & Laurséns 2011). I Westergren et. al (2009) 

studie visade det sig att användandet av protein- och energiberikad kost inte är vanligt 

förekommande, men att patienter som får den kosten känner mindre krav vid måltider 

eftersom mängden att få i sig inte är densamma som en normal portion. I Holst, Rasmussen & 

Laurséns studie (2011) framkom det hur vissa patienter gjorde ett aktivt val att äta trots smärta 

eller obehag i munnen, med information om sådan kost blev de medvetna om vilken positiv 

effekt nutritionen hade på deras tillförfrisknande.  

Delaktighet skapades genom att förbereda patienter inför operation med relevant information 

om kosten (Pedersen, 2005). Det gjordes genom att skicka hem brev till patienten och att vid 

inskrivning diskutera olika alternativ av mat under sjukhusvistelsen, samt om patienten 

behövde assistans vid måltider. På det sättet kände patienterna sig delaktiga redan innan 

ankomst till sjukhuset (ibid.). 

För att patienten ska känna sig delaktig ska nutritionsundersökningar med fördel vara 

baserade på behov, uppfattningar, motivation och önskemål från målgruppen kombinerat med 

nationella nutrition- och-hälsorekommendationer (Pedersen, 2005). För att kunna utföra en 

sådan undersökning kom Pedersen (2005) fram till följande viktiga komponenter: 

uppmärksamhet på motiverande och stärkande faktorer som har personliga anknytningar hos 

patienten; användandet av personifierad självutvärdering och bedömning; aktivt deltagande 

och kommunikation med hjälp av olika medel. För att det ska vara möjligt att lösa 

nutritionsproblem krävs det att patienten får ökad motivation genom att involvera denne i 

vården (Pedersen, 2005). Patienter som är involverade och engagerade i sin egen vård har 

visat på ökad motivation samt ökad kunskap, vilket även visat att patienten har lättare att ta 

till sig instruktioner och råd om nutrition (Holst, Rasmussen & Laursén, 2011).  

För patienter är det av stor betydelse att sjuksköterskan är engagerad i nutritionsvården (Holst, 

Rasmussen & Laursén, 2011). Patienter som kände ett starkt stöd från sjuksköterskan 

förbättrade sin nutritionsstatus avsevärt. Delaktighet skapades genom att få tydliga mål 

uppsatta och sedan få dem uppföljda av en sjuksköterska. Genom ett personcentrerat 

förhållningssätt och genom tydlig engagemang från sjuksköterskan ökar chanserna till att 

patienten känner delaktighet och motivation till att äta (Holst, Rasmussen & Laursén, 2011). 
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Patienter beskriver erfarenheter av att inte få diskutera anledningar till varför de inte åt med 

sjuksköterskan och eventuella åtgärder (Holst, et al., 2011).  

Att involvera anhöriga 

Sjuksköterskan kan förebygga malnutrition genom att involvera anhöriga i vården för 

personer med risk för malnutrition (Izawa et al 2006; Holst, Rasmussen & Laursén, 2011). 

Enligt Izawa et. al (2006) är anhöriga en viktig komponent i vårdplanen. I sin studie framkom 

det hur anhöriga i en del fall är ovetandes om patientens vikt och nutrition. Holst, Rasmussen 

och Laursén (2011) kom fram till att anhöriga bör vara involverade i vården och genom att 

informera om symtom kan de vara ett stöd för patienten. Patienter upplever att anhörigas 

delaktighet i deras födointag när de är i hemmiljö kan upplevas som påtvingande (Holst, 

Rasmussen & Laursén, 2011). Det är inte ovanligt att de anhöriga tillsammans med patienten 

får information och instruktioner om födointaget inför hemgång. Patienterna känner vanligtvis 

tacksamhet över de anhörigas omtanke men ändå pressen att äta samt att de saknar förståelse 

från de anhöriga. En del patienter som var hemkomna från sjukhuset uttryckte att de ville få 

hjälp med att vara delaktiga i matlagning och planering, precis som de gjort innan sjukdom. 

Det kan vara bra om anhöriga som hjälper till, kan kombinera de restriktioner och råd som de 

fått från sjukvårdspersonal med de rutiner de haft innan i hemmet (Holst, Rasmussen & 

Laursén, 2011). 

Att använda sig av bedömningsinstrument 

Det är inte säkert att den kliniska blicken kan avgöra om en patient är malnutrierad. Det kan 

behövas olika verktyg i form av bedömningsinstrument. Det finns bevis på att adekvat 

nutritionsvård bland äldre, där risk för malnutrition föreligger, ökar möjligheten för en god 

nutritionsstatus men den optimala mätmetoden för malnutrition är inte helt självklar då 

resultaten kan variera beroende på vilket bedömningsinstrument som används (Harris, Davies, 

Ward & Haboubi, 2007; López-Contreras, Torralba, Zamora & Pérez-Llamas, 2012). The 

Mini Nutritional Assessment (MNA) är ett bedömningsinstrument som visat sig vara väl 

anpassat för äldre då det inkluderar både fysisk kapacitet och psykisk status, något som har 

stor inverkan på nutritionsstatusen hos äldre. Harris et. al, (2007) fann att MNA har en 

specificitet på 90%, det vill säga instrumentet upptäckte malnutrition i 90 % av fallen där 

malnutrition fanns. Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) är ett annat 

bedömningsinstrument som har fått hög validitet och specificitet. I en jämförelse mellan 

MNA- och MUST-verktygen visade sig MUST kategorisera 12 % av deltagarna som i 

riskzonen för malnutrition medan MNA uppnådde en siffra på 17 % (Harris, et. al, 2007). 

Studier har visat att det finns ett samband mellan depression, ofrivillig viktnedgång och 

malnutrition hos äldre (Chen, Bai, Huang & Tang, 2007; Vanderwee et. al, 2009). 

Sjuksköterskor som har nära kontakt med patienten har bra förutsättningar för att göra en 

bedömning av depressiva symtom, ett adekvat bedömningsinstrument är MNA eftersom 

depression ingår som en kategori (Vanderwee et. al, 2009). 

Att sjuksköterskan innehar adekvat kunskap 

Resultatet visar att en vanligt förekommande orsak till bristande nutritionsvård är brist på 

kunskap och verktyg för att bedöma nutritionsstatus (Ross, Mudge, Young & Banks 2011). 

I Westergren, Torfadóttir, Ulander, Axelsson och Lindholms studie (2009) fick personalen 

genomgå en utbildning i bedömning av nutritionsstatus och mätinstrument vilket ledde till att 
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färre patienter omedvetet gick ned i vikt. Mer uppmärksamhet lades vid patienter med 

ätsvårigheter och storleken på portioner minskades men med bibehållen energimängd. 

Vanderwee et. al (2009; 2010) fann flera oberoende faktorer som associeras med malnutrition 

såsom sväljsvårigheter, nedsatt smaksinne och en förflytt från äldreboendet till sjukhus. Det är 

bland annat de faktorer som anses viktiga i arbetet för att hitta patienter med sämre 

nutritionsstatus och som är relaterade till ålder. Dock framkom det i Gaskill et. al (2008) 

studie att malnutrition inte ska ses som en ofrånkomlig del av åldrandeprocessen och menar 

att det med rätt förebyggande åtgärder såsom uppmärksamhet och utbildning inom ämnet 

leder till minskade antal malnutrierade personer. Westergren et. al (2009) lyckades i sin studie 

öka BMI och näringsintaget hos de patienter som ingick i undersökningen.  

 

En grupp akutsjuksköterskor förklarade att det är viktigt att försöka förstå patientens 

upplevelse och deras situation då patienterna har kommit till en ny främmande miljö 

(Kihlgren, Nilsson & Sørlie, 2004). För att öka kunskapen om patientens upplevelse är en 

viktig komponent att få förståelse för hur patienten upplever sin situation och vilka 

bidragande faktorer som kan leda till sämre nutritionsstatus (Kihlgren, Nilsson & Sørlie, 

2004). Bland de patienter som ligger på sjukhus är de flesta medicinerade, en vanligt 

förekommande biverkning är nedsatt aptit (Holst, Rasmussen & Laursén, 2011). En annan 

vanlig orsak till att det kan vara svårare för patienterna att äta är smärta. Patienterna beskrev 

betydelsen av att få prata om de eventuella symtom som kunde leda till nedsatt aptit, 

exempelvis smärta eller dålig smak i munnen på grund av medicinering. Att kunna delge 

information fortlöpande, att ha kunskap samt kunna se symtomen är nödvändigt för att det ska 

vara möjligt att ge äldre den omsorg de behöver och sjuksköterskan kan genom sin kunskap 

delge patienten information för att på så sätt öka patientens egen vetskap om sitt 

tillstånd(Kihlgren, Nilsson & Sørlie, 2004). Däremot visar Schindlers et. al (2009) studie om 

malnutrition att de nordiska länderna var bland de sämsta på att ge information till patienterna 

på sjukhus. 

Att skapa struktur i vårdteamet 

För att kunna ge god vård och möjlighet till förbättrad nutrition krävs planering och effektiv 

organisering (Kihlgren, Nilsson och Sørlies, 2004). I flera studier framkom att det finns 

brister i kommunikationen mellan de olika professionerna (Ross et. al, 2011; Gaskil et. al 

(2008). Bristen i kommunikation mellan de olika professionerna ledde till att personalen 

saknade en tydlig rolluppdelning och att de inte visste vem som hade ansvar för vad i 

patienternas nutrition (Ross et. al, 2011) samt att sjuksköterskorna inte fullföljde vårdplaner 

för nutritionstillskott (Gaskill et. al, 2008). Under måltidstillfällena på sjukhuset uppstod även 

problem på grund av olika prioriteringar som fanns. Sjuksköterskorna kunde inte delta så som 

de önskade då de hade sina ”medicinrundor” vi samma tillfälle (Ross et. al, 2011). Ytterligare 

ett problem som framkom (Ross et. al, 2011) var den maktlöshet som uppstod i och med att 

sjuksköterskorna inte upplevde att de var så delaktiga som de önskade. Sjuksköterskorna 

underströk vilken skillnad det hade gjort om det skulle ske en omstrukturering i och med 

måltiderna, till exempel skjuta upp lunchen en halvtimme. Ross et. al, (2011) kom fram till 

vilken betydelse strategiska förändringar i hela organisationen har för att tillfredsställa 

vårdpersonalen och öka förutsättningarna för dem att ge en så god nutritionsvård som möjligt. 

 

Gaskill, et. al (2008) kom fram till att patienter som var mest malnutrierade på sjukhus var de 

som hade högst behov av hjälp med sin Activities of Daily Living (ADL). Även om inte alla 

patienter som blir inlagda på sjukhus har dålig nutritionsstatus krävs det ett bra och 

strukturerat omvårdnads arbete för att upprätthålla en god nutritionsstatus (Poulsen, Petersen, 
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Hallberg & Schroll, 2007). Det har visat sig finnas ett tydligt positivt samband mellan de som 

håller sin vikt på sjukhuset och ett ökat ADL. Kan patienten få ett ökat ADL innebär det oftast 

indirekt en ökad livskvalité. I Ha, Hauge, Spenning och Iversens studie (2010) diskuterar hur 

patienter med en väl utformad nutritionsplan upplevde bättre förmåga att röra sig, tvätta sig 

och äta själva efter en stroke jämfört med de patienter i en kontrollgrupp som inte fick en 

vårdplan. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Artikelsökningar gjordes i omvårdnadsinriktade databaserna Cinahl och PubMed vilket gav 

relevanta artiklar. Det svåra med sökningarna var att kombinera sökorden så att sökningen 

gav relevanta artiklar som svarade till problemformulering och syfte. Alla sökord förutom 

ansvar fanns som Mesh-term eller Headings i databaserna, vilket kan ses som en styrka då 

dem är etablerade sökord inom området. En svaghet i metoden kan vara att en del av 

sökningen gjordes på endast artiklar med full text online, då det begränsar antalet artiklar och 

ger ett annat sökresultat som exkluderar eventuell information. Trots det framkom artiklar 

som gav ett adekvat resultat utifrån syftet. Artiklarna kom ifrån olika länder vilket kan ses 

som en svaghet då det kan skilja på förutsättningar inom vården och från den svenska 

sjukvården. Däremot kan det även vara en styrka då det ger ett översiktligt perspektiv. I och 

med att artiklarna berörde både nutrition på sjukhus och äldreboenden ges en överskådlig 

helhetssyn av de äldres nutritionsstatus samt sjuksköterskans arbete.  

 

Den valda strategin att bearbeta artiklarna genom att alla artiklar granskades av två personer 

som sedan genom diskussion kom fram till konsensus, kan ses som en styrka då det gav två 

synvinklar av en artikels resultat och på så sätt undvika att relevant information förbisågs.  

 

I litteraturstudien har det använts både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Fördelen med 

kvalitativa artiklar är att det ger ett djupare perspektiv på patientens upplevelse men studien är 

mindre vilket ger ett smalare perspektiv i och med att det omfattar färre personer. Det är 

fördelen med kvantitativa studier, att det omfattar många deltagare och ger en bättre överblick. 

Nackdelen är att kvantitativa studier ger statistisk fakta och ett resultat i siffror och visar inte 

hur patienten upplever det. 

 

De artiklarna som bedömdes till grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) mall utgjorde 

majoriteten av resultatet. Det kan ses som en fördel då det styrker resultatets vetenskapliga 

kvalitet. De artiklar som var av grad II ansågs ha relevant fakta relaterat till syftet och valdes 

därför att tas med.  

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att patienter upplevt att de inte har fått den information de önskat, det 

kan bero på att sjuksköterskorna känt sig osäkra och saknat tillräckligt med kunskap om 

ämnet (Ross, Mudge, Young & Banks, 2011). Att tydliggöra vilken arbetsgrupp på sjukhuset 

som ansvarar för vad är av stor betydelse, då det stärker professionen samt motivationen till 

att utöka den egna kunskapen inom ett område (Ross, Mudge, Young & Banks, 2011). 

Eftersom flera studier har visat att malnutrition är vanligt förekommande på sjukhus 

(Westergren, Lindholm, Axelsson och Ulander, 2008), bör hälso- och sjukvården införa 
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utbildning inom ämnet. Det kan ses som en onödig kostnad, men de äldre som ligger längre 

på sjukhus på grund av eventuell felbehandling vid malnutrition utgör också en kostnad för 

hälso- och sjukvården. I ett längre perspektiv skulle en sådan utbildning till personalen och 

rätt information till patienter och anhöriga kunna minska kostnaderna. Med rätt information 

kan patienterna ges de verktyg som behövs för att klara sig bättre hemma. Både Gaskill et. al 

(2008) och Westergren et. al (2009) beskriver vikten av utbildning av vårdpersonal, 

förebyggande åtgärder i samband med malnutrition och uppmärksamhet till patienten som det 

väsentliga i kampen mot malnutrition. Genom att utbilda personalen i att uppmärksamma och 

dokumentera förändringar kan arbetet fortsätta framåt och en strategi för att öka patientens 

möjligheter till bättre nutrition (Westergren et. al, 2009). Det finns många positiva aspekter 

med att personalen får utbildning, men det är av betydelse att sjuksköterskan har i minnet att 

patientens upplevelse av sin situation alltid är individuell och därmed inte går att enbart lära 

sig genom utbildning. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskan behöver förståelse för patientens upplevelse för att 

kunna arbeta mot malnutrition (Kihlgren, Nilsson & Sørlie, 2004). Sjuksköterskan har ett 

ansvar att ge patienten kunskap om sjukdomen utifrån dennes egna behov, men det är också 

viktigt att uppmärksamma att patienten känner sig bäst själv och därmed också ger 

sjuksköterskan den information som kan behövas för att ge en kvalitativt god omvårdad. Om 

sjuksköterskan kan kombinera de här två delarna i omvårdnadsarbetet ges de bästa 

förutsättningarna för att patienten ska få en så personcentrerad vård som möjligt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Som sjuksköterska är det lätt att agera efter riktlinjer och 

förordningar, men man bör aldrig glömma att varje patient och situation är unik. Därför är 

Pedersens (2005) teori om att nutritionsundersökningar ska baseras både på nationella 

nutrition- och hälsorekommendationer men också på patientens behov, uppfattningar, 

motivation och önskemål något som alla bör eftersträva. Sjuksköterskan ska arbeta utifrån ett 

holistiskt synsätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) och då krävs det att se varje patient 

som den individ den är samt se till hela människan. Florence Nightingale ansåg att 

sjuksköterskan besatt den kunskap om patienten som krävdes för att kunna finna patienter i 

riskzonen för malnutrition (Jefferies, Johnson & Ravens, 2010). Observation och 

uppmärksamhet till patienten var av stor vikt vilket vi idag fortfarande har som en grundsten i 

arbetet med vårdandet av patienten. 

I resultatet i föreliggande studie framkom inget om det viktiga ämnet om de äldre som 

självmant slutar att äta, vilket andra forskare tagit upp (Draper et. al 2002). Idag är det stort 

fokus på att de äldre ska äta och dricka för ett gott välbefinnande. Det som är viktigt att 

reflektera över är i vilket syfte det görs och för vems skull. Det finns de äldre som avsiktligt 

slutar äta då de känner sig färdiga med livet och det blir då ett etiskt dilemma för hälso- och 

sjukvårdspersonal. Som sjuksköterska är målet att få en patient att äta för bästa tillfrisknande, 

då kan det vara svårt att acceptera en patients önskan om att avstå från måltider med försämrat 

allmäntillstånd som följd. Som ett försök till att förbättra dessa patienters nutrition kan 

sjuksköterskan lägga upp en nutritionsvårdplan som patienten får vara delaktig i, då det är 

viktigt att se till hela patienten (Pedersen, 2005). Det är viktigt att inte gå över gränsen och bli 

för påträngande med risken att inkräkta på patientens autonomi. Det diskuterar även Wikby 

och Fägerskiöld (2004) som pratar om äldre som önskar att sluta äta men känner ett tvång till 

måltider. Även om det kan kännas fel ur ett etiskt perspektiv för sjuksköterskan att i det här 

fallet låta patienten få sin vilja igenom är det även etiskt fel att låta någon utföra en handling 

under tvång. 

Anhöriga är en viktig del i patientens liv, både på sjukhuset och vid hemkomst (Holst, 

Rasmussen & Laursén, 2011). Patienten kan känna sig överväldigad av all ny information från 
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sjukhuset och då kan anhöriga vara ett viktigt stöd. Trots det är gränsen hårfin mellan stöd och 

onödigt påtryckande (Holst, Rasmussen & Laursén, 2011). Det är lätt för anhöriga att bli för 

ivriga och i all välvilja ha för höga förväntningar på vad den äldre ska äta. Då är det enkelt att 

glömma att det är den äldres privata sfär i hemmet, det är det stället som ska kännas tryggt. 

För mycket fokus på måltiderna kan leda till regression och patientens tillstånd försämras 

ytterligare. Holst, Rasmussen & Laursén (2011) tar upp att sjuksköterskan bör ha förståelse 

för att den här situationen kan uppkomma när de ger information till anhöriga. Men det kan 

också vara svårt för sjuksköterskan att säga till en anhörig hur de ska handla, då de anhöriga 

ofta står patienten väldigt nära, har känt personen länge och kan tycka att de kanske vet vad 

som är bäst för personen i fråga. I sin tur kan det också kännas svårt för patienten att säga till 

anhöriga om det är något som känns jobbigt, då patienten vet att det görs i all välmening. Det 

här visar på hur viktig information är, men också lika viktigt hur den ges.  Det visar också hur 

viktigt det är att sjuksköterskan ser till patientens hela livsvärld och livssituation och kan 

anpassa informationen beroende på situation. 

För att förebygga malnutrition är det av betydelse att sjuksköterskan har kunskap och 

bedömningsinstrument för att identifiera patienter som ligger i riskzonen (Vanderwee et. al, 

2009; 2010). Ett lätt och snabbt bedömningsinstrumentet att använda sig av är BMI. Det är 

dock viktigt att ha i åtanke att det inte går att avgöra en persons nutritionsstatus med enbart 

BMI (Bavelaar, Otter, van Bodegraven, Thijs & van Bokhorst-de van Schueren, 2008). BMI 

tar inte hänsyn till exempelvis muskelmassa, som är en av de bidragande faktorerna till att en 

person väger mer då muskler väger mer än fett. Det kan till och med vara så att en patient 

enligt BMI är överviktig men samtidigt är malnutrierad. I de flesta fall krävs ett mer avancerat 

bedömningsinstrument och bland de äldre är MNA ett föredömligt alternativ (Harris, Davies, 

Ward & Haboubi, 2007). Använder sjuksköterskan sig av MNA ges bäst förutsättningar till en 

individuellt anpassade vårdplan, då instrumentet ger en beskrivande uppfattning om 

nutritionstillståndet. I litteraturstudien är det MNA och MUST som tagits upp som två 

relevanta bedömningsinstrument och är de som har florerat mest i resultatets artiklar. Dock 

används inte samma bedömningsinstrument överallt i den svenska sjukvården eller resten av 

världen, vilket kan leda till varierande resultat (Harris, Davies, Ward & Haboubi, 2007; 

López-Contreras, Torralba, Zamora & Pérez-Llamas, 2012). Frågan är då om förekomsten av 

malnutrition på sjukhusen skulle ge ett annat resultat om alla använde sig av ett och samma 

instrument. Det diskuterar även López-Contreras, Torralba, Zamora och Pérez-Llamas (2012) 

i sin studie att beroende på mätmetoder och kriterier för malnutrition varierar resultatet. Att 

samla de relevanta kriterierna i ett och samma instrument skulle öka validiteten i 

bedömningen av en persons nutritionsstatus.  

För att kunna ge patienten en kvalitativt god och säker vård är det en förutsättning att 

kommunikationen mellan alla professioner är god (Ross et. al, 2011). En dålig 

kommunikation mellan professioner leder till att patienten kan bli lidande och inte få den 

hjälp som han eller hon är berättigad till. Kommunicerar inte personalen kan det leda till en 

oklarhet vem som ska informera patienten om vårdplanen. Den aktuella vårdplanen är en 

viktig del i att motivera patienten till att försöka förbättra sin nutrition (Holst, Rasmussen & 

Laursén, 2011). Patienter som fick möjlighet att prata med en sjuksköterska och beskriva 

eventuella symtom som ledde till nedsatt aptit, beskrev vilken betydelse det hade för 

motivationen till att äta (Holst, Rasmussen & Laursén, 2011). Patienten behöver känna att 

sjuksköterskan arbetar tillsammans med patienten och utför omvårdnadshandlingar efter 

patientens upplevda symtom. För att den känslan ska infinna sig hos patienten behövs en god 

kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan. Holst, et. al, (2011) nämner även att 

vissa patienter inte upplevt att det funnits möjlighet för kommunikation. Tidsbrist kan vara en 

av orsakerna till att kommunikationen brustit då sjuksköterskans ansvarsområde är stort 
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(Juthberg och Sundin, 2009). Sjuksköterskan måste i de fall där tiden inte räcker till, kunna ta 

hjälp av sina medarbetare. Det får inte ses som ett nederlag om sjuksköterskan måste delegera 

uppgifter till exempelvis undersköterskan. Sjuksköterskan har fortfarande sett till patientens 

behov och kan handla efter vad patienten berättat för undersköterskan. 

En anledning till att patienten inte får en säker och god vård gällande nutrition kan vara att 

malnutrition är ett ämne som ligger i gränsområden till nutrition, omvårdnad och medicin 

(Jefferies, Johnson & Ravens, 2010). Även om malnutrition är ett ämne som rör flera hälso- 

och sjukvårdsområden är det framförallt ett omvårdnadsproblem och kräver många 

omvårdnadsåtgärder som resultatet har visat. Samtidigt kan också malnutrition leda till att 

medicinska åtgärder måste tas. Nutrition är också ett ämne som berör var människa, vare sig 

man har en bra nutritionsstatus eller en dålig.  Det är därför viktigt att se över hela 

organisationen då det krävs en fungerande helhet för att de små delarna ska falla på plats. 

Ross et. al (2011) belyste strategiska förändringar i hela organisationen och hur de kan 

förbättra sjukvårdspersonalens arbetsmiljö och vilket leder till en bättre omvårdnad. En god 

arbetsmiljö gynnar kommunikationen och arbetet mellan de professioner som är involverade i 

patientens nutrition, såväl sjuksköterska, dietist som logoped och läkare. 

Resultatet har inte visat någon signifikant skillnad mellan könen i samband med malnutrition. 

Den åldrandeprocess som Gaskill, et. al, (2008) tar upp drabbar alla oavsett kön. Dock har fler 

kvinnor deltagit i majoriteten av studierna, orsaken till det har inte framgått i studierna. 

Konklusion 

Litteraturstudien gav fem stycken teman som svarade till studiens syfte: hur sjuksköterskan 

kan förebygga malnutrition bland äldre. Genom att skapa delaktighet i vården kan 

malnutrition förebyggas då de patienter som är delaktiga och involverade i sin egen vård har 

kontroll över situationen och den information som krävs att bekämpa malnutrition. 

Delaktighet i vården ökar även patientens motivation till att förbättra sin egen situation. Att 

involvera anhöriga är en annan viktig faktor som hjälper den äldre. Särskilt vid hemkomst 

från sjukhuset då många patienter behöver hjälp att komma igång med sina rutiner igen. På 

sjukhuset är det viktigt att skapa struktur i vårdteamet. På vårdavdelningen är kommunikation 

och sammarbete professionerna emellan av stor vikt för patientens tillfrisknande. 

Organisationen måste fungera för att vården ska fungera korrekt. Genom att använda sig av 

mätinstrument har sjuksköterskan ett bra verktyg för att förebygga och upptäcka malnutrition. 

MNA är ett instrument som är anpassat för äldre och är därför ett av de mest lämpliga 

verktygen för den svenska äldresjukvården. För att skapa en trygghet hos patienten krävs det 

att sjuksköterskan innehar adekvat kunskap som är nödvändig för att hjälpa patienten att på ett 

bra sätt ändra sin nutritionsstatus. 

Implikation 

Det finns idag mycket internationell forskning om malnutrition men ett fåtal av dem är från 

Sverige. För att bättre kunna applicera nutritionsvården till den äldre befolkningen krävs det 

mer vetskap om de svenska förhållandena. Utbildning inom ämnet är av stor vikt för att kunna 

applicera det till den kliniska verksamheten. Studien hade först tänkts göra inom ämnet 

malnutrition hos överviktiga men i efterforskningar hittades ingen fakta om området. Det är 

ett negligerat ämne som kräver mer forskning då studier har visat att övervikt ökar hos 

svenska befolkningen och även dem drabbas av malnutrition. Till sist behövs det mer 

uppmärksamhet till de äldre som gör ett aktivt val att sluta äta. Många äldre känner att de är 
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färdiga med livet och väljer då att sluta äta och ta mediciner. Det då mer information till 

sjukvårdspersonal och anhöriga om det så de äldres önskan kan tillgodoses på bästa sätt. Det 

är ett svårt etiskt dilemma, men nästa steg i den frågan är mer information om problemet och 

hur sjuksköterskan och anhöriga kan hjälpas åt på bästa sätt. 
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Datum 

 

Databas Sökord/Limits/Boolska 

operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

121011 PubMed Malnutrition[Majr] AND 

aged[Mesh] AND geriatric 

nursing[Mesh] Filters: 

Abstract available; 

published in last 10 years; 

Humans; English; Aged: 

65+ years. 

15 9 7 1 

121011 PubMed Malnutrition[Majr] AND 

geriatrics[Mesh] Filters: 

published in last 10 years; 

aged: 65+ years. 

27 5 5 0 

121011 Cinahl Malnutrition AND older 

people Limits: Abstract 

available; Published date 

from: 20020101-

20121231; peer 

reviewed; Research 

Article; Linked full text; 

aged 65+ years. 

20 15 6 5 

121011 Cinahl Malnutrition AND 

elderly AND hospital 

Limits: Linked full text; 

abstract available; peer 

reviewed; research 

article; aged 65+ years 

20(2) 16 11 7 

121024 Cinahl Nurse* AND 

malnutrition Limits: 

Abstract available; 

Linked full text; 

Published date: 2001-

2012; Peer reviewed; 

aged 65+ years 

27(5) 10 3 2 

121030 Cinahl Nurse* AND 

responsibility AND 

environment 

16 5 2 1 



 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga B:1 
 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2006, 

Taiwan, 

Cinahl 

Chen, C. G-H., Bai, 

Y-Y., Huang, G-H., 

& Tang, S. T. 

Revisiting the 

concept of 

malnutrition in older 

people 

Syftet med denna 

studie var att se 

över begreppet 

malnutrition hos 

äldre personer, 

spåra den nya 

utveckling och testa 

användningen av 

förbättrad struktur 

med empirisk data. 

 

 

En kohort studie med 114 

patienter >65 år på ett Sjukhus i 

Taiwan, ortopedi- och 

hjärtavdelning. De patienterna 

fick från mars till augusti 2004 

tillsammans med en speciellt 

tränad sjuksköterska utföra 

intervjuer där de fick utvärdera 

sin ålder, hörselförmåga, 

kognitiva förmåga, munstatus. 

Eventuell användning av 

mediciner, övriga sjukdomar, 

social och ekonomisk status, 

socialt stöd, fysiska kapacitet 

depressiva symtom och 

nutritionsstatus, intervjuerna 

gjordes inom 48 timmar från 

det att de blivit inlagda. 

Deltagare som stannade mer än 

fem dagar gjorde sedan samma 

utvärdering innan de skrevs ut. 

Datainsamlingen från 

inläggningen av patienterna var 

huvudfokus i denna studie.  

Malnutrition bland äldre är ett 

multidimensionellt koncept som 

involverar fysiska, psykosociala 

och kulturella aspekter. 

Eftersom det är ett globalt 

problem kan denna typ av 

undersökning användas av 

sjuksköterskor världen över för 

att utvärdera om patienter ligger 

i riskzonen för undernäring. 

Studien visar på att mer 

depressiva symtom, lägre 

funktionell status, kvinnor och 

högre medicinintag hade ett 

samband med sämre 

nutritionsstatus. 

 

Grad I 



 

Bilaga B:2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 
2008,  

Australien, 

PubMed 

Gaskill, D.,  

Black, L. J., 

Isenring, E. A., 

Hassall, S., 

Sanders, F., & 

Bauer, J. D. 

Malnutrition 

prevalence and 

nutrition issues in 

residential aged care 

facilities. 

Att fastställa 

förekomsten av 

malnutrition och 

undersöka 

nutritionsproblem 

hos en grupp äldre 

på ett äldreboende. 

En pre- och post-undersökning 

under sex veckor som 

genomfördes på ett äldreboende 

med 352 randomiserat utvalda 

deltagare.  Bortfallet var 1,7 %. 

Behovet av att försäkra sig om 

nutritionen hos äldre ges mer 

seriös uppmärksamhet av 

regeringsmyndigheter och 

vårdgivare. Generell kunskap 

bland personal och vikten av 

nutrition bland boende är 

varierande. Det krävs att de 

äldre screenas för risk för 

undernäring och att behandling 

därefter sätts in. Även att flera 

professionsområden är aktiva i 

hanteringen av vården och 

utbildningen av personal är 

viktigt. 

 

 

 

 

Grad II 



 

Bilaga B:3 
 

 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 
2010, 

Norge, 

Cinahl 

Ha, L.,  

Hauge, T.,  

Spenning, A. B., & 

Iversen, P. O. 

Individual, nutritional 

support prevents 

undernutrition, 

increases muscle 

strength and 

improves Quality of 

Life among elderly at 

nutritional risk 

hospitalized for acute 

stroke: a randomized, 

controlled trial. 

Att undersöka om 

individuellt 

nutritionsstöd hos 

äldre med akut 

stroke med risk för 

undernäring kunde 

minskas. Om 

strategin kunde 

bättra QoL, öka 

muskelstyrka och 

förkorta 

sjukhusvistelsen. 

Randomiserad studie där 124 

deltagare över 65 år delades 

upp i en undersökningsgrupp 

och i en kontrollgrupp. 

En individuell vårdplan 

gällande nutrition kan skydda 

äldre patienter med stroke och 

med risk för malnutrition mot 

just undernäring och öka QoL. 

Uppmärksamhet vid hur mycket 

patienterna får i sig och 

förhindra viktnedgång är 

viktigt. 

Grad II 

2007 

United Kingdom 

Cinahl 

Harris, D. G., 

Davies, C., Ward, 

H. & Haboubi, N. 

Y. 

An observational 

study of screening for 

malnutrition in 

elderly people living 

in sheltered 

accommodation 

Syftet med denna 

studie var att 

utvärdera 

förekomsten av 

malnutrition bland 

äldre i skyddade 

boenden samt att 

jämföra olika 

mätningar för 

malnutrition bland 

de äldre. 

En empirisk studie som jämför 

olika mätningar samt 

bedömningsinstrument som 

används för att upptäcka risk 

för malnutrition. 

Skriftlig information skickades 

till alla på specifika boenden i 

södra wales. Deltagarna skulle 

vara 65 år eller äldre, kunna ge 

sitt skriftliga samtycke till att 

delta, samt inte ha någon 

kognitiv funktionsnedsättning. I 

studien deltog 100 personer, 31 

män och 69 kvinnor.  

Malnutrition är ett vanligt 

förekommande problem bland 

äldre. Screening bland äldre för 

att upptäcka malnutrition är 

därför oerhört viktigt. Metoder 

som är av vikt är mätningar 

som BMI, armomkrets, 

mätningar av blodkomponenter 

samt bedömningsinstrument 

som MNA och MUST. De 

mätningarna och instrumenten 

har en hög specificitet dock är 

de dåliga på att förutse 

malnutrition. 

Grad II 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 
2011 

Danmark 

Cinahl 

Holst, M., 

Rasmussen, H., H., 

& Laursen, B., S. 

Can the patient 

perspective 

contribute to quality 

of nutritional care? 

 

 

Syftet med denna 

studie var att få 

kunskap om 

inlagda patienters 

erfarenheter av att 

vara undernärda, att 

förstå vilka 

konsekvenser det 

här kan ha för 

kvalitén av 

sjuksköterskans 

nutritionsvård. 

 

Kvalitativa intervjuer, med 

semistrukturerade frågor, 

gjordes på tolv inlagda patienter 

där risk för undernäring förelåg 

hos samtliga. Deltagarna valdes 

genom kvalitativ provtagning 

för att hitta patienter som 

upplevde undernäring. De 

kriterier som patienterna skulle 

uppfylla för att få delta var att 

de skulle kunna prata tydligt 

kring sin erfarenhet, finnas stor 

risk för undernäring. Valet av 

deltagare valdes främst ut av 

huvudförfattaren. 

 

 

Det som upptäcktes var att 

smärta, saknad av aptit, dålig 

smak samt biverkningar av 

läkemedel var vanliga orsaker 

till dåligt ätande. Det visade sig 

också ha en positiv inverkan om 

patienterna hade tydliga mål, 

vilket behöver följas upp och 

utvärderas av sjuksköterskan. 

Visar sjuksköterskan 

engagemang är det större chans 

att patienten känner motivation 

till att äta. 

  

Sjuksköterskorna ska jobba mer 

målinriktat och individualiserat 

runt patienternas nutrition. 

Många patienter skulle kunna 

bli hjälpta om sjuksköterskan 

reflekterade kring 

övervakningen av patienternas 

nutritionsintag och pratade med 

patienten kring dennes symtom.  

 

Grad I 



 

Bilaga B:5 
 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 
2006, 

Japan, 

Cinahl 

Izawa, S., 

Kuzuya, M., 

Okada, K.,  

Enoki, H., 

Koike, T.,  

Kanda, S., & 

Ihuchi, A. 

The nutritional status 

of frail elderly with 

care needs according 

to the mini-nutritional 

assessment. 

Att analysera 

associationerna 

mellan subjekt med 

högre vårdbehov 

och sämre 

nutritionsstatus 

bland Japanska 

äldre i 

gemensamma 

boenden. 

281 äldreboenden med 281 

deltagare som var passande för 

långtidsvård och 65 år eller 

äldre. Utvärderades med MNA 

och deltagarnas behov delades 

in i sex stycken nivåer. 

 

Undernäring var vanligt bland 

de äldre på boendet som 

använde sig av den dagliga 

servicen. Mindre tid från 

personalen gav sämre nutrition. 

Personalen som är inblandad i 

vården borde ge mer 

uppmärksamhet till deras 

nutritionsbehov. 

Anhöriga är i många fall 

omedvetna om patienternas 

nutrition och om de går ned i 

vikt är det något som de inte vet 

någonting om. Anhöriga borde 

involveras i vården genom att 

informeras om symtom så de 

kan vara extra hjälp i vården av 

patienten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad II. 



 

Bilaga B:6 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2004, 

Sverige 

Cinahl 

Kihlgren, A.,  

Nilsson, M., & 

Sørlie, V. 

Caring for older 

patients at an 

emergency 

department – 

emergency nurses’ 

reasoning 

Att använda sig av 

akutsjuksköterskors 

erfarenhet för att 

belysa vad god 

vård för patienter 

över 75 år som 

hamnar på 

akutavdelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativa intervjuer och en 

analys på innehållet. Tio 

akutsjuksköterskor från ett 

sjukhus i centrala Sverige 

deltog i studien och det var de 

10 första som frivilligt anmälde 

sig som fick vara med.  

För att äldre ska känna sig 

trygga med vården behöver 

sköterskan vara kunnig inom 

sitt område och visa förståelse 

för patienten. Det krävs effektiv 

organisering och 

planeringskunskaper. 

Grad I 



 

Bilaga B:7 
 

 

 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2012 

Spanien 

Cinahl 

López-Contreras, 

M.-J., 

Torralba, C., 

Zamora, S. & 

Pérez-Llamas, F. 

Nutrition and 

prevalence of 

undernutrition 

assessed by different 

diagnostic criteria in 

nursing homes for 

elderly people 

Syftet med denna 

studie var att 

bedöma 

förekomsten av 

malnutrition bland 

äldre, med hjälp av 

10 olika 

diagnostiska 

kriterier som 

beskrivs i 

litteraturen och 

sedan bedöma dess 

samband med 

energiintaget. 

En tvärsnittsstudie med 213 

deltagare i åldrarna 65-96 år, 

135 kvinnor och 78 män. De 

deltagarna bodde på sju olika 

vårdhem i Spanien. Alla boende 

på vårdhemmen som kunde ge 

sitt skriftliga samtycke fick 

delta i studien. De som inte fick 

delta var de som fick eneteral 

och parenteral nutrition, de som 

fick extra energitillskott, samt 

de som hade fysisk- eller 

kognitiv funktionsnedsättning. 

Av totalt 678 som bodde på de 

boenden var det 238 som kunde 

delta, men 19 stycken ville inte 

delta, 6 stycken blev inlagda på 

sjukhus under studiens gång. 

Slutligen var det 213 stycken 

som kunde delta och fullfölja 

studien. 

 

 

 

 

 

Studien visade på att olika 

diagnoskriterier gav olika stor 

förekomst av malnutrition. Det 

är viktigt att bedöma de äldres 

nutritionsstatus, då förekomsten 

av malnutrition bland äldre på 

boenden är hög.  

Fortsatt forskning behövs, med 

fokus på utveckling och 

utvärdering av olika 

bedömningsinstrument som kan 

upptäcka malnutrition bland 

äldre, samt upptäcka när risk 

för malnutrition föreligger. 

Grad I 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2005, 

Danmark, 

Cinahl 

Pedersen, P. U. Nutritional care: the 

effectiveness of 

actively involving 

older patients. 

Att testa 

effektiviteten i 

omvårdnaden 

baserat på aktiv 

medverkan hos 

patienter i deras 

nutritionsvård.  

Kvasiexperimentiell med en 

undersökande grupp och en 

kontrollgrupp. 253 patienter 

över 65 år inlagda för knä- eller 

höftutbyte. Matintag 

dokumenterades dagligen under 

sjukhusvistelsen.  Från början 

369 deltagare, men av olika 

anledningar som exempelvis 

cancer avböjde de att deltaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att involvera patienten i 

vården om nutrition visade sig 

vara effektivt för att öka intaget 

av energi och protein hos äldre 

ortopedipatienter.  

Grad I 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2007 

Danmark 

Cinahl 

Poulsen, I., 

Petersen, H. V., 

Rahm-Hallberg, I., 

& Schroll, M. 

Lack of nutritional 

and functional effects 

of nutritional 

supervision by 

nurses: a quasi-

experimental study in 

geriatric patients 

Syftet med denna 

studie var att 

studera om 

identifiering av 

geriatriska patienter 

som ligger i 

riskzonen för 

malnutrition, följt 

av individuell 

omvårdnad, skulle 

kunna förbättre sin 

nutritionsstatis 

samt sina 

aktiviteter i dagliga 

livet (ADL). 

 

En kvasiexperimentell studie på 

en rehabiliterings klinik i 

Köpenhamn, där 345 

rehabiliterande patienter deltog. 

Åldrarna var 84±7 år, 72% 

kvinnor. De delades in i en 

fokusgrupp och en 

kontrollgrupp. 

Sjuksköterskorna i 

fokusgruppen fick gå en kurs 

om nutrition och blev 

undervisade i nutritionsvård av 

specialistsjuksköterskor. Det 

identifierades de patienter där 

risk för malnutrition förelåg 

genom BMI, därefter fick 

patienterna en individuell 

vårdplan. I kontrollgruppen fick 

patienterna rutinmässig 

nutritionsvård. Patienternas 

funktionella status mättes med 

Barthel ADL index. 

De som var inlagda mindre än 8 

dagar, flyttades till andra 

kliniker eller avled innan de 

skrevs ut exkluderades från 

studien.  

 

Den här studien kunde inte visa 

någon effekt av skräddarsydd 

omvårdnad med fokus på 

nutritionsvård som inte redan 

erhållits genom god, 

rutinmässig omvårdnad. 

Bidragande faktorer kan vara 

att patienterna hade god 

nutritionsstatus från början och 

att sjuksköterskorna i 

kontrollgruppen fokuserat lika 

mycket på nutritionen som 

sjuksköterskorna i 

fokusgruppen. Sambandet 

mellan viktökning och ökat 

ADL visar att god 

nutritionsvård ska vara väl 

integrerat i omvårdnadsarbetet 

bland äldre personer på 

rehabiliteringskliniker. 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 
2011 

Australien 

Cinahl 

Ross, L., J., 

Mudge, A., M., 

Young, A., M., & 

Banks, M. 

Everyone’s problem 

but nobody’s job: 

Staff perceptions and 

explanations for poor 

nutritional intake in 

older medical patients 

Fokusgrupper 

utformades inom 

personalen på ett 

sjukhus för att 

förbättra 

förståelsen av 

potentiella 

kontextuella och 

kulturella hinder 

vid nutrition hos 

äldre. 

Tre fokusgrupper med 22 

personer i varje utformades på 

en vårdavdelning på ett stort 

universitets sjukhus. De 

grupperna inkluderade 

sjuksköterskor, dietister, 

logopeder, arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster samt apotekare. 

En semistrukturerad diskussion 

hölls kring sjukhusets 

nutritionsvård samt eventuella 

hinder. Fokusgruppernas 

diskussioner spelades in på 

band, transkriberades samt 

analyserades tematiskt.  

Deltagarna rekryterades via 

medlemmar från fem olika 

medicinska enheter som var och 

en inkluderar flera olika 

professioner.  

Studien visar att det är viktigt 

med utbildning och träning 

inom nutrition för att få 

kunskap och förståelse för 

nutritionsvården, men det krävs 

även många olika strategier för 

att adressera de organisatoriska 

och kulturella hinder som kom 

upp i denna studie. Författarna 

belyser de svårigheter som kan 

uppstå i och med nutritionsvård. 

Sjukhuset bör omdefiniera 

rollerna kring nutritionsvården 

bland alla professioner för ett 

ökat samarbete och ökad 

kommunikation personalen 

emellan. 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 
2010, 

Europa,  

Cinahl 

 

Schindler, K., 

Pernicka, E., 

Laviano, A., 

Howard, P., Schütz, 

T.,  

Bauer, P., … 

Hiesmayr, M. 

How nutritional risk 

is assessed and 

managed in European 

hospitals: a survey of 

21,007 patient’s 

findings from the 

2007-2008 cross-

sectional 

nutritionDay survey. 

Att undersöka hur 

ofta patienter 

misstänks vara i 

riskzonen till 

malnutrition över 

Europa och Israel, 

och om denna 

analys omvandlas 

till specifika 

handlingar som 

påverkar daglig 

vård.  

En longitudinal undersökning 

med standardiserade enkäter där 

21,007 patienter från 325 

sjukhus i 25 länder deltog. 

Endags multinationell 

tvärsnittsstudie studie med 

uppföljning en månad efter.   

Studien visade på stora 

skillnader mellan Europas 

länder vad det gällde 

nutritionsbedömning, planering 

av nutritionshantering och 

övervakning av patienters 

nutrition. Det behövs ett 

bedömningsinstrument som 

fungerar internationellt.  

Grad I 

2009, 

Belgien, 

Cinahl 

Vanderwee, K., 

Clays, E., 

Bocquaert, I., 

Gobert, M.,  

Folens, B., & 

Defloor, T. 

Malnutrition and 

associated factors in 

elderly hospital 

patients: a Belgian 

cross-sectional, 

multi-centre study. 

Att skaffa sig insikt 

i förekomsten av 

malnutrition hos 

äldre på belgiska 

sjukhus och att 

identifiera faktorer 

som associeras med 

förekomsten.  

En tvärsnittsstudie på sjukhus i 

Belgien där 2329 patienter över 

75 år deltog. Information om 

nutritionsstatus insamlades med 

hjälp av Mini-Nutritional 

Assessment(MNA). En 

standardiserad enkät användes 

för att samla in demografiska 

data och potentiella data 

associerat med malnutrition. 

2126 patienter föll bort under 

studiens gång. 

Det patienter med 

sväljsvårigheter, nedsatt 

smaksinne eller som kommer 

från ett äldreboende ska ges 

adekvat nutrition då risk för 

malnutrition föreligger. En tidig 

systematisk identifiering av 

problemet och behandling är 

viktigt för både patienter och 

sjukvårdsystemet och verkar 

mer effektivt och 

kostnadseffektiv.  
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Publikationsår 

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

Belgien 

Cinahl 

Vanderwee, K., 

Clays, E., 

Bocquaerti, I., 

Verhaeghe, S., 

Lardennois, M., 

Gobert, M. & 

Deflor, T. 

Malnutrition and 

nutritional care 

practices in hospital 

wards for older 

people 

Det här är en 

rapport från en 

studie som gjordes 

för att få en bättre 

inblick i den 

nuvarande 

nutritionsvården i 

Belgiska 

sjukhusavdelningar 

för äldre, och att 

studera sambandet 

mellan de 

metoderna och 

förekomsten av 

undernäring. 

 

En tvärsnittsstudie gjordes i ett 

representativt urval av Belgiska 

sjukvårdsavdelningar för äldre. 

Patienter blev utvalda mellan 

16 maj och 15 juni 2007. 

Deltagarna skulle vara 75 år 

eller äldre fick ge sitt samtycke 

till att delta. Sammanlagt deltog 

2094 patienter. Enbart de 

avdelningar med minst tio 

patienter som deltog fick vara 

med i studien. 

 

Det skulle vara optimalt om 

sjukhus använde sig av ett 

standardiserat 

bedömningsinstrument för att 

upptäcka malnutrition. En 

metod som gör det möjligt att 

anpassa nutritionsvården efter 

den enskilda patienten skulle 

vara det bästa. 

 Det krävs också en ökad 

medvetenhet om vikten av 

nutritionsvård bland 

vårdpersonalen samt sjukhusets 

beslutsfattare, det skulle bidra 

till att förbättra kvaliteten på 

nutritionsvården. 
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Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009, 

Island, 

Cinahl 

Westergren, A.,  

Torfadóttir, Ó.,  

Ulander, K.,  

Axelsson, C., & 

Lindholm, C. 

Malnutrition 

prevalence and 

precision in 

nutritional care: an 

intervention study in 

one teaching hospital 

in Iceland. 

Att utforska 

förekomsten av 

malnutrition och 

målinriktningen av 

nutritionsingripand

et i relation till risk 

för undernäring för 

och efter ett 

ingripande. 

Utfördes en dag under 2006 och 

en dag under 2007. BMI 

användes för att fastställa 

graden av malnutrition eller 

övervikt vid start. Ett fem-

punkts program användes för 

att beräkna nutritionsintaget. 95 

patienter under 2006 och 92 

patienter under 2007 och de var 

alla över 18 år. 2006 var 

bortfallet 11% och 2007 12%.  

Genom införandet av ett 

nutritionsprogram påverkades 

vårdkvaliten positivt, men inte 

nutritionsstatusen. 
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