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Abstrakt 

Bakgrund: Nutrition är ett viktigt område i omvårdnaden av den äldre människan. God 

nutrition har visat sig ha god effekt på sårläkning samtidigt som det resulterar i lägre 

mortalitet och ökad livskvalitet hos den äldre människan. Kunskap om nutrition och 

nattfasta har ökat hos sjuksköterskor men trots detta visar forskning på fortsatt undernäring 

på äldreboenden och en nattfasta som ofta överstiger de rekommenderade 11 timmarna.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med 

nutrition på äldreboenden. 

Metod: Studien gjordes med en kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå. Materialet 

samlades in med 10 intervjuer gjorda med sjuksköterskor som arbetat på äldreboenden ett år 

eller längre. 

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att både de själva och 

omvårdnadspersonalen hade för lite kunskap och tid för att kunna utföra ett gott 

nutritionsarbete som gynnar den äldre. Sjuksköterskornas erfarenheter av teamarbetet runt 

den äldres nutritionsproblematik var i huvudsak positivt. Sjuksköterskorna menade att det 

egna ansvaret låg i att vara den som upptäckte risk för undernäring och undernäring men 

även att sätta in åtgärder och senare följer upp dessa. 

Diskussion: Tillräckligt med utbildning och tid var nyckeln till ett fullgott nutritionsarbete, 

vilket gynnar den äldre människan. Att kunskapen var låg gjorde det svårt för 

sjuksköterskan att leda nutritionsarbetet och det resulterade även i att nutritionsarbetet 

prioriterades bort vid tidsbrist. 

 

Nyckelord: Intervju, Kvalitativ metod, Nattfasta, Nutrition, Omvårdnad, Undernäring, 

Äldre, Äldreboende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Nutrition is an important aspect when caring for elderly people. Good 

nutrition has shown positive effects on the healing of wounds, a lower mortality and an 

increased quality of life for the elderly person. Knowledge about nutrition and night-time 

fasting has increased among nurses. Nevertheless research showed that residents of nursing 

homes keep getting malnutrition and their night-time fasting period often exceed the 

recommended 11 hours. 

Aim: The aim of this study was to examine nurses’ experience of working with nutrition in 

nursing homes 

Method: This study was conducted with a content analysis on manifest level. Information 

has been gathered from ten interviews with nurses who have been working in a nursing 

home for one year or more. 

Result: The result showed that nurses feel that they, but also the other nursing staff, neither 

have enough knowledge nor enough time to perform the high quality nutrition work that 

would benefit the elderly residents. The nurses’ experience of teamwork to solve problems 

regarding nutrition for the elderly is mainly positive. The nurses considered it to be their 

responsibility to discover the risk of malnutrition, take measures and follow them up. 

Discussion: Education and time was keys to satisfactory work in the field of nutrition for 

elderly people. Lack of knowledge made leading work with nutrition hard for the nurses. 

Additionally, when being short of time it leads them to focus on other fields rather than 

nutrition. 

Keywords: Elderly, Interview, Malnutrition, Night fasting, Nursing, Nursing home, 

Nutrition, Qualitative method 
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1. Inledning 

Nutritionen är en viktig del i den äldre människans välbefinnande och den är även viktig för 

tillfrisknande (Ihle et al., 2017). Efter en ålder av 50 år ökar prevalensen av undernäring i takt 

med att åldern stiger. Kunskap om undernäring och dess konsekvenser hos den äldre 

patienten har ökat men trots detta kvarstår undernäring som ett utbrett problem på 

äldreboenden (Ebrahimi & Wijk, 2009; Eide, Aukner & Iversen, 2013). 

 

2. Bakgrund 

2.1 Nutritionens betydelse för den äldres hälsa 

God nutrition är en viktig del i den äldres livshållning då det främjar sårläkning, ger fortare 

tillfrisknande från sjukdomstillstånd och en bättre upplevd livskvalitet (Ebrahimi & Wijk, 

2009; Ihle et al., 2017; Socialstyrelsen, 2011). Det är flera näringsämnen som är viktiga för den 

äldre kroppens överlevnad och funktion och dessa kan tillföras på olika sätt; oralt, 

parenteralt och enteralt. Äldre människor har inte ett lika stort energibehov som en yngre 

människa och detta beror på att muskelvävnaden minskar och ersätts med fettvävnad. Ett 

minskat matintag och en viss viktminskning hör således till det normala åldrandet 

(Socialstyrelsen, 2011). En årlig viktnedgång på 0,5 % efter 70 års ålder kan räknas till det 

normala åldrandet (Dey, Rothenberg, Sundh, Bosaeus, & Steen, 2001).  

 

2.1.1 Undernäring hos den äldre människan 

Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2014:10), 3 § definierar undernäring som ett 

tillstånd där brist på näringsämnen orsakar förändringar i kroppen som är ej till fördel för 

personens funktion eller sjukdomsförlopp. Alltså är tillståndet orsakat av att behovet av 

näringsämnen är större än tillförseln av detsamma. För att kallas undernäring ska viktförlust 

på mer än 10% av den normala vikten finnas ihop med något av följande: ett BMI mindre än 

21 vid ålder över 70, en gånghastighet på mindre än 1 meter per sekund, nedsatt 

handgreppsstyrka eller ett fettmasseindex på mindre än 15 kg för kvinnor och 17 kg för män 

(Socialstyrelsen, 2011). Undernäring försenar kroppens läkningsprocess vilket resulterar i 

längre vårdtider och en senarelagd mobilisering efter sjukdom och undernärda personer 

upplever sig även ha sämre livskvalitet än övriga (Ebrahimi & Wijk, 2009; Ihle et al., 2017; 
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Socialstyrelsen, 2011). Undernäring på äldreboenden är ett utbrett problem och detta kan 

man se i flera nordiska studier (Ebrahimi & Wijk, 2009; Eide et al., 2013). Enligt 

Socialstyrelsen (2011) bedöms 20- 40 % av alla personer över 70 år på äldreboenden i Sverige 

lida av undernäring, medan det i det egna hemmet beräknas röra sig om 1-5 %. 

 

2.1.2 Nattfasta 

Beräkning av nattfastans längd utförs genom att räkna tiden från det att personen intog sista 

måltiden på kvällen till den första måltiden som intas på morgonen. Riktlinjer säger att 

nattfastan inte ska vara längre än 11 timmar och att måltiderna ska spridas ut så gott det går 

på dygnets vakna tid (Socialstyrelsen, 2011). Nordiska studier gjorda på äldreboendens 

nattfastelängd visar att mer än hälften av de äldre har en nattfasta längre än den 

rekommenderade längden på 11 timmar (Ebrahimi & Wijk 2009; Eide et al., 2013). För att 

korta ner nattfastans längd ska den äldre få något att äta under natten, detta för att slippa få 

ett lågt blodsocker och undvika viktnedgång som är vanliga resultat av en för lång nattfasta. 

Människor som bor i eget boende har både bättre tidsmässig spridning av dygnets måltider 

och kortare nattfasta än de som bor på äldreboenden (Engelheart, Lammes & Akner, 2006).  

 

2.1.3 Bedömning av undernäring 

Bedömning av risk för undernäring och undernäring är viktigt då detta har stor betydelse för 

den äldre personens välmående och hälsostatus. Socialstyrelsen (2011) rekommenderar att 

en bedömning görs inom 1 dygn både inom slutenvård och kommunal äldrevård. Det finns 

ett antal olika instrument att använda för detta ändamål. Europeiska 

nutritionsorganisationen, ESPEN, rekommenderar MNA, NRS-2002 och MUST, då dessa 

mätinstrument är bäst validerade (Socialstyrelsen, 2011). För att underlätta bedömning 

används ofta Senior alert som är ett nationellt kvalitetsregister för trycksår, undernäring, fall, 

munhälsa och blåsdysfunktion. Senior alert har som syfte att identifiera risker, förebygga och 

erbjuda stöd i utredning och insättning av åtgärder hos den äldre. De 

riskbedömningsinstrument som finns med i Senior alert som berör nutrition är MNA och 

SKL (Senior alert, 2016). När bedömning av nutritionsstatus görs kan även kostregistrering 

göras för att kunna räkna ut hur många kalorier personen i fråga får i sig över dygnet, och 



3 
 

sedan ställa det i proportion till personens beräknade energibehov (Socialstyrelsen, 2011; 

Sortland, Skjegstad, Jansen, & Berglund, 2009).  

2.2 Rekommenderade åtgärder 

I Socialstyrelsens föreskrifter (2014) står det att det är upp till varje vårdgivare att upprätta 

rutiner för hur undernäring ska förebyggas och behandlas. Om personen har en konstaterad 

undernäring är det viktigt att personen erhåller en energi- och proteintät kost (Campbell, 

Webb, Vivanti, Varghese & Ferguson, 2013; Socialstyrelsen, 2011). Om behov finns bör även 

konsistensanpassad mat för att underlätta sväljning erbjudas. Om personen trots dessa 

insatser inte kan täcka sitt energibehov ska man ge personen kosttillägg. Är detta ändock 

inte tillräckligt får man ge näringen artificiellt. I första hand ges den artificiella näringen 

enteralt, och i andra hand parenteralt (Socialstyrelsen, 2011). Stöd i nutrition kan minska 

dödligheten hos sjuka människor och även minska risken för att undernäring skall 

uppkomma över huvud taget. Har man en konstaterad undernäring är det viktigt att utreda 

vilka de bakomliggande orsakerna till detta är. Vanliga orsaker kan vara 

läkemedelsbiverkningar, sjukdomar, matmiljö, upplevd ensamhet, ohälsa i munhålan och 

sväljsvårigheter (Socialstyrelsen, 2011). 

2.3 Sjuksköterskan och nutritionsarbetet 

Enligt sjuksköterskans etiska föreskrifter innefattar en del av sjuksköterskans ansvarsområde 

att lindra patientens lidande (International Council of Nurses [ICN], 2014). I lagen om Hälso- 

och sjukvård (HSL, SFS 1982:763), 2a§, 2c§ kan man läsa att vård ska bedrivas så att man kan 

säkerställa en god vård, och vården ska även syfta till att förebygga ohälsa. Nutritionsarbetet 

innefattas i detta ansvar då komplikationer som uppkommer vid undernäring kan leda till 

lidande för den drabbade. För att kunna utföra ett gott arbete inom nutrition krävs kunskap 

om hur detta ska utföras(Ebrahimi & Wijk, 2009; Ihle et al., 2017; Socialstyrelsen, 2011).  

Munch, Pedersen, Færgeman och Thulstrup (2006) skriver att ett glapp i sjuksköterskors 

kunskap om nutrition föreligger vilket har uppbringat det faktum att sjuksköterskan 

prioriterar nutritionsarbetet lågt. Sjuksköterskorna upplevde osäkerhet i hur bedömning av 

undernäring borde utföras och de kände sig även ensamma i nutritionsarbetet då läkare 

sällan visade intresse av detta. Eide, Halvorsen och Almendingen (2015) skriver att 

legitimerade dietister, trots att de var svåra att få tag på, upplevdes som en stor tillgång i 
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arbetet med nutrition av sjuksköterskan på grund av deras fördjupade kunskaper inom 

området.  

2.4 Teoretisk referensram 

Lydia Hall (1969) arbetade fram en teori som är centrerad runt människan. Den består av 3 

ringar som går i varandra med nyckelorden care, cure och core. Core står för patient som 

person, care för omvårdnad och core för medicinsk vård. När dessa tre samverkar med 

varandra fås helheten hoa människan. Sjuksköterskans primära mål är att vårda personens 

hälsa och detta görs genom att tillgodose fysiska och psykiska behov, att stödja personen 

under behandling och vård och att använda sig av individens egna resurser och förmåga. 

Lydia Hall (1969) menade att individen, för att kunna uppnå en god hälsa, behöver ha 

kunskap om sjukdomen och allt runt den för att inte falla åter i gamla mönster. Hon menade 

även att sjuksköterskan var den som var expert på omvårdnad. Vården som bedrevs 

innefattade mycket delegeringar och på grund av detta ansåg Hall (1969) att människorna 

som vårdades aldrig fick professionell vård. Hall ansåg att sjuksköterskans arbetsuppgifter 

var alltför fokuserade på medicinsk vård istället för omvårdnad, samt att arbetsmiljön för 

sjuksköterskor var alltför pressad så att tid för att utöva den egna professionen inte fanns att 

tillgå. Eftersom sjuksköterskan knappt hade tid att hjälpa patienten med omvårdnaden fanns 

heller inte tid för sjuksköterskan att främja denna inlärningsprocess, som hon talar om i sin 

teori. Som ett resultat av att detta inte hanns med föll patienten ofta tillbaka i gamla 

levnadsmönster efter utskrivning från sjukhuset, och denne riskerade då att förvärra eller 

återfå sitt sjukdomstillstånd. Eftersom sjuksköterskan, i Halls teori (1969), är den som är 

expert på omvårdnad, är det också sjuksköterskan som bör leda arbetet när 

omvårdnadsproblem är det som dominerar runt den enskilde individen (Egidius, 1988, s. 

119-120; Hall, 1969).  

2.5 Problemformulering 

Även om mycket forskning bedrivits inom ämnet så har sällan sjuksköterskans egna 

erfarenheter av att arbeta med detta undersökts. För att äldre personer som vårdas ska löpa 

minskad risk att drabbas av undernäring krävs engagerad personal som arbetar aktivt runt 

individen. Specialistsjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet runt nutrition är att använda 

sina fördjupade kunskaper till att samarbeta med vårdteamet och säkerställa 
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omvårdnadsåtgärder som är evidensbaserade och anpassade för den äldre människan 

(Swenurse, 2017a).  

 

3. Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta 

med nutrition på äldreboende.  

 

4. Metod 

4.1 Design                              

Föreliggande studie har en induktiv design med kvalitativ ansats. En induktiv design 

innebär att författarna förutsättningslöst utför studien (Polit & Beck, 2016, s.80-81). Kvalitativ 

manifest innehållsanalys valdes som metod för att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 

inom valt område. Den manifesta innehållsanalysen är gjord enligt Graneheim och Lundman 

(2004). 

4.2 Studiedeltagare 

Deltagarna i en kvalitativ studie bör ha varierade egenskaper och vara relevanta för ämnet. 

Variationen kan till exempel ligga i ålder, kön, erfarenheter och utbildning. Att ha bra 

variation i en studie styrker dess giltighet (Polit & Beck, 2016, s. 521). Ett ändamålsenligt 

urval användes för studien då inklusions- och exklusionskriterier användes vid rekrytering 

av deltagare (Polit & Beck, 2016, s. 492-498). Inklusionskriterier för deltagande i föreliggande 

studie var tillsvidareanställda sjuksköterskor som skulle ha arbetat på den aktuella 

arbetsplatsen under minst ett års tid. Dessa kriterier valdes för att säkerställa att 

sjuksköterskorna kommit in i arbetet på sin arbetsplats och även samlat på sig en del 

erfarenhet. Sjuksköterskor som arbetade på korttidsboenden, eller som var vikarier 

exkluderades i studien, detta för att svaren skulle kunna återspegla arbetet med nutrition hos 

individen under en längre tid. 
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Deltagare, 
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44 

Figur 1. Beskrivning av deltagare 

4.3 Tillvägagångssätt  

Anhållan om tillstånd att genomföra studien skickades till chefer för arbetsplatser i åtta olika 

kommuner i Sverige. En chef avböjde, två chefer besvarade inte ansökan och resterande fem 

godkände den. I brevet till cheferna stod det kortfattat om studiens syfte och metod, 

inklusions- och exklusionskriterier samt tidsåtgång.  

I tre av kommunerna frågades cheferna om kontaktuppgifter till sjuksköterskorna som 

arbetade på äldreboenden under den aktuella arbetsgivaren. När adresserna hade lämnats 

över skickades informationsbrev ut till dessa sjuksköterskor. Detta brev innehöll liknande 

uppgifter som det brev cheferna fått, men sjuksköterskornas brev förklarade djupare vilka 

sekretessåtgärder som skulle vidtas. Med i brevet var också kontaktuppgifter till författarna 

och författarnas handledare namngavs. Sjuksköterskorna ombads att kontakta författarna via 

den angivna mailadressen om intresse fanns att delta. I två kommuner hade kontakten 

initialt etablerats mellan författarna och deltagarna på ett forum för sjuksköterskor på 

internet. Dessa sjuksköterskor gav då kontaktuppgifter till sin chef, varpå informationsbrevet 

skickades ut till dessa och tillstånd anhölls. En av dessa sjuksköterskor hade en kollega som 

också ville vara med i studien. Sammanlagt anmälde tolv sjuksköterskor intresse, dock 

svarade två stycken inte vidare på förfrågan om tid för intervju och kontakt upphörde. 

För att kontrollera att frågorna i intervjuguiden svarade på syftet i studien och var relevanta 

gjordes en så kallad pilotintervju (Danielson, 2015, s. 169). Denna lyssnades igenom av båda 

författarna och deras handledare, därefter diskuterades hur väl frågorna genererade svar 

som svarade till studiens syfte. Efter denna diskussion reviderades intervjuguiden något och 

pilotintervjun kompletterades med de frågor som lades till i intervjuguiden. Pilotintervjuns 
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svar inkluderades i studiens resultat. 

 

4.4 Datainsamlingsmetod 

Individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes via telefon och spelades in digitalt. 

Samtliga intervjuer utfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) där 

frågorna började med att vara mer generella till att senare bli mer specifika. Bakgrundsfrågor 

användes även för att senare kunna visa på vilken variation som fanns bland deltagarna. Att 

intervjuguiden var semistrukturerad innebar att öppna frågor ställdes för att deltagarna 

skulle ges möjlighet att berätta fritt (Dalen, 2008, s. 31-33; Danielson, 2015, s. 168; Polit & 

Beck, 2016, s. 510). Deltagarna fick alla svara på samma frågor men med varierande 

följdfrågor beroende på hur uttömmande svar som gavs (Malterud, 2009, s. 127-129; Polit & 

Beck, 2016, s. 510; Kvale och Brinkmann, 2014, s.180). Intervjuerna föranleddes av en 

påminnelse om studiens syfte och det frivilliga deltagandet.  

Eftersom föreliggande studies resultat baserades på intervjuerna var det viktigt att utforma 

intervjuguiden noggrant (Dalen, 2008, s. 31-33). Frågorna i intervjuguiden utformades 

utifrån studiens syfte och var menade att få deltagarna att tänka brett runt sina erfarenheter 

kopplade till nutritionsarbetet. Efter att alla 10 intervjuer genomförts transkriberades dem. 

Intervjuernas längd varierade mellan 16 och 32 minuter och uppmätte sammanlagt 4 timmar 

och 29 minuter. 

4.5 Dataanalys 

Det insamlade materialet analyserades med en manifest kvalitativa innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004; Graneheim & Lundman, 2012, s. 187-201), för exempel se 

Figur 2, vilket innebar att författarna beskrev det som sades i intervjuerna. Detta lämnade 

enbart lite tolkningsutrymme till författarna. Intervjuerna transkriberades ordagrant varpå 

båda författarna lyssnade igenom intervjuerna och stämde av dessa mot transkriberingarna 

för att säkerställa att dessa var korrekta och för att återigen få höra intervjun i sin helhet 

(Polit & Beck, 2016, s. 516). Efter detta valdes de meningsenheterna som svarade mot 

studiens syfte ut. Transkriptionerna lästes igenom ett flertal gånger vid olika tillfällen för att 

säkerställa att ingen meningsbärande enhet som svarade på studiens syfte gått förlorad. 

Varje intervju fick en egen färg, vilken följde med den meningsbärande enheten in i tabellen 
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där alla meningsbärande enheter senare samlades. I denna tabell kondenserades de 

meningsbärande enheterna och kodades varpå de sorterades in i subkategorier och sedan 

även kategorier. Kondensering innebär att meningsbärande enheter kortas ner utan att det 

centrala innehållet ändras. Vid kodning abstraheras de kondenserade meningsbärande 

enheterna och tilldelas en etikett som kort beskriver innehållet. Efter detta sorterades 

koderna in i subkategorier och kategorier utifrån både lik- och olikheter. Detta gjordes för att 

kunna särskilja dem när resultatet bearbetades. Vad som var viktigt att tänka på under 

analysen var att en enhet endast skulle kunna ingå i en kategori (Graneheim & Lundman, 

2004). Vissa citat var svåra att förstå när de tagits ur sin kontext och för att göra dem 

begripliga var författarna tvungna att förklara dessa genom att använda klamrar [ ] för att 

citatet inte skulle förlora sin innebörd. Om deltagaren sade någonting som skulle kunna 

avslöja dennes identitet ersattes de orden med ett mer övergripande ord som då fick en 

parentes ( ) på var sida om ordet.  

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Varje boende här får 
ju en egen 
nattfasteplan 

De boende får 
egen 
nattfasteplan 

Individuella 
nattfasteplaner 

Måltider 

 

Praktiskt 
nutritionsarbete 

För annars är det ju 
äter vi ju kvällskaffe 
med smörgås 
kanske vid sju-
halvåtta också 

Serverar 
kvällskaffe med 
smörgås klockan 
sju-halv åtta. 

Kvällsfika Måltider Praktiskt 
nutritionsarbete 

Figur 2. Exempel på dataanalys 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Föreliggande studie har inte patienter som deltagare och därför har inte tillstånd från den 

etiska kommittén sökts. Enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association 

[WMA], 2013) ska dock forskningsetiska överväganden göras. Att följa regler för hantering 

av konfidentiella handlingar är viktigt. I föreliggande studie låg fokus på att anonymisera 

deltagarnas identiteter och att ljudfiler och transkriberingar förvarades på ett ställe som inte 

obehöriga kunde nå. Helsingforsdeklarationen följdes även genom de informationsbrev som 
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skickades till verksamhetschef och deltagare. Dessa brev gav information om syftet med 

studien och redogjorde för att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst 

utan förklaring. Information om detta gavs även muntligt innan påbörjad intervju. 

Information har då givits såväl muntligt som skriftligt, och detta är en god förutsättning för 

att informerat samtycke ska kunna erhållas (WMA, 2013). Analysen av det insamlade 

materialet gjordes så noggrant som möjligt vilket främjar att resultatet presenteras så korrekt 

som möjligt. Resultatet presenterade oavsett vad som framkom, och allt insamlat material 

kommer att förstöras efter godkänt examensarbete (WMA, 2013). 

5. Resultat  

Resultatet presenteras i tre kategorierna Praktiskt nutritionsarbete, Arbetsfördelning och 

Förutsättningar. Till samtliga kategorier fanns subkategorier kopplade, vilka redovisas i Figur 

3. Resultatet för studien kommer att redovisas i löpande text och styrkas med citat. Citaten är 

märkta med S1 – S10. S1 står då för ”Sjuksköterska nummer 1”. I studiens resultat kommer 

författarna att benämna utbildade undersköterskor och vårdbiträden som 

omvårdnadspersonal. 

Subkategorier Kategorier 

Måltider Praktiskt 
nutritionsarbete Undernäring och risk för undernäring 

Mätningar 

Sjuksköterskans arbete  Arbetsfördelning 

Omvårdnadspersonalens arbete 

Teamarbete 

 Tid Förutsättningar 

Sjuksköterskans kompetens 

Omvårdnadspersonalens kompetens 

Motiverande resultat 

Figur 3. Resultatets subkategorier och kategorier. 

 

5.1 Praktiskt nutritionsarbete  

Kategorin Praktiskt nutritionsarbete beskrev hur sjuksköterskorna praktiskt arbetar med 

nutritionen. Detta kunde vara hur måltidssituationerna såg ut, vad som gjordes för att 

upptäcka undernäring och risk för undernäring hos de äldre personerna, hur ofta olika 



10 
 

mätningar genomfördes på nutritionsstatusen och olika exempel på patientfall där 

sjuksköterskan lyckats med sina åtgärder kopplat till nutrition. Denna kategori består av 

subkategorierna Måltider, Undernäring & risk för undernäring och Mätningar. 

5.1.1 Måltider 

Enligt sjuksköterskornas utsagor var måltiderna uppdelade på ungefär samma sätt på 

arbetsplatserna, med frukost, lunch, middag med mellanmål mellan huvudmålen samt ett 

extra kvällsmål innan sänggåendet. På flera ställen använde omvårdnadspersonalen sig även 

av ett mindre mål före frukosten som i vissa fall intogs i köket och i andra fall i sängen innan 

uppstigning. Sjuksköterskorna beskrev att detta var ett bra sätt för att minska nattfastans 

längd, och som rutinmässigt fungerade bra.  

Inte bara måltiderna i sig verkade spela roll i hur maten togs emot av de äldre personerna 

utan även måltidsmiljön upplevdes ha stor inverkan. Dock var det bara ett fåtal som 

berättade att det aktivt arbetades med att försöka skapa en lugn, trevlig och inbjudande 

miljö. På vissa boenden satt personalen med under måltiderna och styrde samtalen. Detta 

upplevdes skapa färre konflikter, i synnerhet på boenden där många personer med 

demenssjukdomar bodde. Det var även användbart i form av spegling, då de äldre 

personerna kunde se hur omvårdnadspersonalen åt och imitera detta.  

 

Man kanske behöver spegling. Det här är ju ett demensboende och då kan det 

vara ju vara att man behöver ha någon annan där för att man ska komma ihåg 

hur man gör, vad man ska använda besticken till och så. (S6) 

 

Vad som serverades som mellanmål berodde till stor del på vad den äldre personen hade för 

behov och tyckte om att äta. Vid undernäring var det inte sällan mellanmålen gavs i form av 

näringsdrycker. Förutom mindre mål mellan huvudmålen kunde även mellanmålen 

erbjudas för att minska nattfastans längd eller för att svälja ner läkemedel med. Några 

sjuksköterskor använde sig av signeringslistor för att säkerställa att de äldre personerna 

erhållit dessa mellanmål. De flesta som använde sig av detta arbetssätt tyckte att 
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ordinationen på extra mellanmål följdes bättre när det hade skrivits på signeringslistan, men 

i vissa fall var det ändå svårt att få följsamhet. 

 

5.1.2 Undernäring och risk för undernäring 

Arbetet med risk för undernäring och undernäring såg olika ut på olika ställen beskrev 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna var enade när de talade om att arbetet föregicks av en 

bedömning i kvalitetsregistret Senior Alert. Ett fåtal sjuksköterskor beskrev att det fanns ett 

strukturerat arbetssätt när undernäring och risk för undernäring förelåg. Dock menade 

majoriteten av sjuksköterskorna att arbetssättet var ostrukturerat och det kunde även vara så 

att omvårdnadspersonalen ibland gjorde insatser utan att sjuksköterskan var direkt 

involverad i detta. 

Så visst görs det insatser för dom men inte på ett strukturerat å koll som det 

skulle va. (S3) 

 

Att vända undernäring hos en person var svårt ansåg flera sjuksköterskor, framför allt när 

den äldre personen i fråga inte var insatt i sin situation eller ville medverka i åtgärderna som 

satts in. Dessa sjuksköterskor menade dock att när den äldre personen var undernärd 

hemifrån och flyttade in på äldreboendet så ökade denne ganska snart i vikt utan vidare 

ansträngning.  

 

5.1.3 Mätningar 

Sjuksköterskorna berättade om olika sätt att mäta de äldre personernas nutritionsstatus. 

Samtliga talade om Senior Alert som det mest använda riskbedömningsinstrumentet. Det 

uttrycktes att en MNA-bedömning med hjälp av Senior Alert vanligen gjordes mycket snart 

efter det att den äldre personen flyttat in på äldreboendet. De berättade även att vikter togs 

regelbundet, med olika intervaller på olika äldreboenden. På vissa ställen användes även av 

kost- och vätskeregistrering för att hålla koll på intaget hos den aktuella personen.  

När nattfastan skulle mätas mättes tiden från dygnets sista måltid till nästkommande dygns 

första måltid. Dock var det en kommun som utmärkte sig i detta där det räknades som att 
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nattfastan var bruten så fort den äldre personen blivit erbjuden något att äta. Den äldre 

personen behövde alltså inte ha ätit det den blev erbjuden för att bryta nattfastan. 

Sen vänder jag mig emot den definition av att bryta nattfastan som åtminstone i 

min kommun råder och det är att man har blivit erbjuden nåt att äta. Bara för 

att du blir erbjuden och du tackar nej då har du ju inte brutit den men så är inte 

definitionen i kommunen. (S6) 

 

De flesta hade en rutin över hur ofta de mätte nattfastans längd, men hur det såg ut praktiskt 

varierade. Några sjuksköterskor talade om att det tog lång tid att komma igång med 

mätningarna, som en svårighet i arbetet. 

 

5.2 Arbetsfördelning 

Kategorin Arbetsfördelning har subkategorierna Sjuksköterskans arbete, Omvårdnadspersonalens 

arbete och Teamarbete kopplat till sig. Sjuksköterskans arbete handlar om det arbete och ansvar 

som sjuksköterskorna upplever att dom själva har i arbetet med nutrition. 

Omvårdnadspersonalens arbete representerar de utsagor som handlar om 

omvårdnadspersonalens arbete och ansvar, medans Teamarbete är subkategorin som belyser 

vikten av ett väl fungerande teamarbete runt individen för att få goda resultat. 

5.2.1 Sjuksköterskans arbete  

Det rådde samstämmighet i att det var sjuksköterskans ansvar att sätta in åtgärder och följa 

upp dessa när en patient hade risk för undernäring eller var undernärd. Sjuksköterskorna 

menade även att sjuksköterskan, med hjälp av omvårdnadspersonalen var ansvarig för att 

upptäcka när det förelåg risk för undernäring eller undernäring. 

[Sjuksköterskans ansvar är…] Att, asså upptäcka risk för undernäring eller 

undernäring. Och att, jaa, sjuksköterskan ska ju vara ansvarig för att planera för 

åtgärderna (S3) 
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Många sjuksköterskor talade även om att det var deras ansvar att informera och utbilda 

omvårdnadspersonalen om nutrition och de åtgärder som satts in vid risk för undernäring 

eller undernäring för att resultatet skulle bli bra. Eftersom de praktiska åtgärderna 

delegerades ut till omvårdnadspersonalen upplevde sjuksköterskorna att det var viktigt att 

dessa förstod varför åtgärderna var insatta. Några ansåg också att en viktig del i 

sjuksköterskans arbete var att uppmuntra omvårdnadspersonalen i deras nutritionsarbete. 

De flesta av sjuksköterskorna talade om att det var sjuksköterskan som hade huvudansvaret 

för att kontakta dietist i de fall behov för detta fanns, och vissa sjuksköterskor menade att det 

var deras ansvar att ordinera näringsdrycker till de patienter som behövde det. 

5.2.2 Omvårdnadspersonalens arbete 

Många av sjuksköterskorna ansåg att omvårdnadspersonalens arbete gick ut på att praktiskt 

verkställa de åtgärder sjuksköterskan eller teamet planerat. Detta handlade ofta om att duka 

fint, servera måltider och att erbjuda mellanmål. Sjuksköterskornas erfarenheter av 

omvårdnadspersonalens arbete inom nutrition var varierade. Några sjuksköterskor hade 

exempel på när personalen inte var intresserade av nutrition, framför allt arbetet med 

nattfastan. Vissa berättade också om att omvårdnadspersonalen inte såg hur nattfastearbetet 

bidrog till förbättring för den äldre. Sjuksköterskorna upplevde att omvårdnadspersonalen 

istället fokuserade på det extra arbetet det troddes innebära.  

 

Det kändes som att de [omvårdnadspersonal] inte var så intresserade liksom, 

som att det var... ja, onödigt. Just det där med nattfastan. (S5) 

 

Många av de sjuksköterskor som intervjuades hade dock goda erfarenheter av 

omvårdnadspersonalen som en engagerad grupp som med fantasi, engagemang och 

kreativitet kom upp med nya sätt att få måltiderna att se inbjudande ut. Det uttrycktes att 

engagerad omvårdnadspersonal var de bästa på att uppmuntra sina kollegor i 

nutritionsarbetet när engagemanget tröt. Samtliga sjuksköterskor menade att 

omvårdnadspersonalen var oumbärliga i nutritionsarbetet, för utan dem skulle ingenting bli 

utfört. 
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5.2.3 Teamarbete 

Sjuksköterskorna berättade att teamet kunde bestå av flera olika professioner. Vanligast var 

att omvårdnadspersonal, sjuksköterska och rehabiliteringspersonal såsom fysioterapeut och 

arbetsterapeut ingick i teamet. Vid något tillfälle räknades även dietist, demenssköterska, 

läkare och enhetschef med i teamet. Samtliga sjuksköterskor talade om teamträffar som hölls 

olika ofta. Vissa hade träff en gång i månaden och andra mer sällan. Teamet uppskattades av 

alla sjuksköterskor då det upplevdes ge flera infallsvinklar på möjliga lösningar vid 

undernäring eller risk för undernäring. Sjuksköterskorna upplevde att det effektiviserade 

arbetet runt den äldre då var och en besatt kunskaper som kanske inte den andre hade. 

Några hade dock en önskan om att fler skulle ingå i teamet i större utsträckning. I vissa fall 

fungerade andra professioner som konsulter sjuksköterskan tog kontakt med när ett specifikt 

problem dök upp medan på andra arbetsplatser hade regelbundna träffar och en naturlig 

kontakt med andra professioner. Flera sjuksköterskor berättade att de tog kontakt med 

dietisten när det upplevdes att den egna kunskapen inte räckte till. Kontakten hölls ofta via 

telefon och dietisten upplevdes inte vara en del i det dagliga arbetet i alla kommuner. 

 

Olika kategorier kan ju ha samma mål så att… jobba med … ett problem då, 

och ofta blir, effekten blir ju ofta mycket snabbare och bättre än att man själv 

ska jobba. Det brukar ta lång tid å man kanske inte har kunskapen heller om 

alla bitar (S10) 

 

5.3 Förutsättningar 

Tid, Sjuksköterskans kompetens, Omvårdnadspersonalens kompetens och Motiverande resultat var 

fyra subkategorier som tillsammans bildade kategorin Förutsättningar. Det som framkom här 

var att tidsbrist var vanligt förekommande och att kunskapsbristen hos såväl sjuksköterskor 

som omvårdnadspersonal var ett faktum. Motivation till nutritionsarbetet fann 

sjuksköterskorna i de positiva resultat som uppkom till följd av insatta åtgärder. 

5.3.1 Tid 

Generellt upplevde sjuksköterskorna att de inte hade tillräckligt med tid för att arbeta med 

nutrition på det sättet som önskats. I något fall var detta kopplat till att kollegor som av 
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någon anledning hade slutat inte hade blivit ersatta, men problemet förekom även när alla 

tjänster var tillsatta. I många fall handlade det om att ofta, trots att alla tjänster var tillsatta, 

fick täcka upp för varandra på arbetet under lediga dagar. En av sjuksköterskorna som 

intervjuades prioriterade nutrition väldigt högt medan resten prioriterade bort det när tiden 

inte räckte till. Framför allt var det det långsiktiga och förebyggande nutritionsarbetet som 

fick stryka på foten, detta innebär att även arbetet med kvalitetsregistret Senior Alert kunde 

bortprioriteras. Sjuksköterskorna upplevde även att de andra professionerna som var delar 

av teamet runt den äldre pressades av tiden och detta ledde till att insatserna och samtalen 

runt den äldre inte fick lika mycket tid och utrymme som de hade behövt. 

Å då [när det är tidsbrist och underbemannat] tycker jag de, de här, lite mer, 

jamen, långsiktiga arbetet eller över huvud taget liksom planeringsb, biten, att 

sitta ner å, å prata, åå, ja, planera för omvårdnaden, att det är det som får stryka 

på foten lite grann. Att man jobbar, ah, lite mer kortsiktigt, att det inte hinns 

med. (S3) 

5.3.2 Sjuksköterskans kompetens  

Bristerna i den egna kunskapen inom nutrition återkom i många av intervjuerna. Många av 

sjuksköterskorna upplevde att deras kunskap inte var tillräcklig för att utföra ett fullgott 

arbete. Sjuksköterskorna upplevde att mer kunskap krävdes för att de skulle kunna känna 

sig trygga i arbetet med nutrition och för att kunna sätta in och utvärdera olika insatser för 

undernäring på ett korrekt sätt. Påfyllning av kunskap i ämnet var inte något som 

arbetsgivaren försåg sina sjuksköterskor med. 

Det var lite som att man fick lära sig själv när man började. Och så just för att 

nutrition är så stor del på ett boende, det är väldigt stor del att det ska funka, 

att de ska få i sig och så. Det kan jag sakna att man kanske inte riktigt hade på 

fötterna själv heller, det är ett stöd man skulle kunna ha fått (S5) 

5.3.3 Omvårdnadspersonalens kompetens 

I intervjuerna tog alla sjuksköterskor upp svårigheterna med att omvårdnadspersonalen inte 

alltid förstod sambandet mellan god nutrition och välmående hos de äldre. De upplevde att 
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omvårdnadspersonalen, i likhet med sjuksköterskorna, behövde mer utbildning inom ämnet. 

Sjuksköterskorna upplevde även att omvårdnadspersonalen inte alltid förstod vikten av att 

de äldre var välnutrierade. Sjuksköterskorna berättade att de vid många tillfällen utbildade 

omvårdnadspersonalen själva, eller tillsammans med annan yrkesgrupp, för att personalen 

skulle få en bättre förståelse för nutritionens inverkan på den äldre. Oftast gjordes detta i det 

dagliga arbetet när dialog fördes med omvårdnadspersonalen, men information kunde även 

ges på personalmöten. Några sjuksköterskor upplevde att omvårdnadspersonalen 

tillgodogjort sig informationen de fått till sig av sjuksköterskan medan andra upplevde det 

svårt för personalen att ta till sig kunskapen då sjuksköterskan kom utifrån och inte var den 

som behövde utföra de aktuella uppgifterna.  

Men det är svårt [att motivera personalen] som sjuksköterska för då kommer 

man utifrån lite och då blir det ”ja men det är ju lätt för dig att säga som inte 

behöver utföra det utan du bara kommer och säger och så ska vi göra det” (I5) 

5.3.4 Motiverande resultat 

Sjuksköterskorna beskrev den positiva känslan de kände när de såg att nutritionsarbetet givit 

bra resultat hos den äldre personen och att arbetet runt nutritionen lönat sig. De positiva 

resultaten gav sjuksköterskorna motivation att fortsätta arbetet trots motgångar. De gladdes 

när nattfastans mätresultat visade på mindre än de rekommenderade 11 timmarna och när 

äldre som varken ätit eller känt matlust själva börjar äta igen och uttrycker glädje över 

måltiderna. Motiverande resultat kunde även vara individers viktuppgång, att sår läkte 

snabbare eller att se personer glädjas när deras äldre anhörig äter igen. Samtliga 

sjuksköterskor hade exempel på positiva och motiverande resultat de upplevt i arbetet med 

nutrition. 

Även en ganska svårt dement människa helt plötsligt kan finna en glädje att äta 

igen liksom och så, det tycker jag, tycker jag är jättebra (S7) 
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6. Diskussion 

6.2 Metoddiskussion  

I kvantitativ forskning används ofta ord som validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och 

neutralitet för att påvisa trovärdigheten i studien. I kvalitativ forskning kan begrepp som 

giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet med fördel användas (Graneheim & 

Lundman, 2012, s. 199). Det är således de sistnämnda orden som använts i föreliggande 

metoddiskussion. 

Författarna har genom hela studiens gång haft ambitionen att vara opartiska och genom hela 

processen, i såväl textskrivande och transkribering som analys, har författarna samarbetat 

och ofta diskuterat med varandra. På grund av geografiskt avstånd har arbetet delats upp av 

författarna, dock har allt som den ena författaren gjort senare kontrollerats och eventuellt 

reviderats av den andre. Detta kan ses både som en styrka och som en svaghet. En ännu 

tätare dialog med fysisk närvaro hade varit att föredra, medan dialog och kontroller gör 

studien mer genomarbetad. Föreliggande studie hade som syfte att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att arbeta med nutrition på äldreboenden, och därför användes kvalitativ 

manifest innehållsanalys som metod då den används vid tolkning av texter (Graneheim & 

Lundman, 2012, s. 187). En semistrukturerad intervjuguide användes vid samtliga intervjuer. 

Polit & Beck (2016, s. 510) talar om fördelarna med en semistrukturerad intervjuguide i 

jämförelse med en strukturerad intervjuguide, då öppna frågor lättare leder till att 

deltagaren talar fritt om sina erfarenheter istället för att bli ledd in i sina svar.  

Studien baserades på information från 10 deltagare. Författarna hade dock som ambition att 

rekrytera 12-14 deltagare men tiden till detta var inte tillräcklig. Att rekrytera 10 deltagare 

tog lång tid och intresset för att delta i studien upplevdes lågt. Påminnelsemail skickades ut i 

flera omgångar, och nya kontakter med andra verksamhetschefer togs. Att inte få ihop fler 

deltagare kan vara en nackdel för studien, dock har det insamlade materialet trots detta varit 

stort och även visat på god variation (Danielson, 2015, s. 165). Det transkriberade materialet 

uppmätte ett omfång om 36 120 ord, varav stora delar svarade till studiens syfte. Detta 

gjorde att de meningsbärande enheter som skulle analyseras var många och med facit i hand 

hade studiens syfte kunnat göras mer specifikt då så mycket material gjorde att tidspressen 

ökade, och i vissa fall kunde det även vara svårt att få överblick över materialet. Eftersom 
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klamrar användes för att förklara vissa citat när de tagits ur sitt sammanhang kan de 

meningsbärande enheterna som valts ut i vissa fall varit för små.  

Enligt Polit och Beck (2016, s. 497) är variation hos deltagarna i studien viktigt, Graneheim 

och Lundman (2004) säger detsamma och menar att det även styrker studiens giltighet. 

Variation kan visas i flera olika områden såsom kön, utbildning, erfarenhet och ålder, och 

detta kunde redovisas (se tabell 1) eftersom författarna startade varje intervju med 

bakgrundsfrågor (se bilaga 1). Studien hade ingen variation i deltagarnas kön då det endast 

var kvinnor som visade intresse för att delta i studien. Variation hos deltagarna kunde dock 

uppvisas i såväl utbildning som ålder och klinisk erfarenhet, vilket i sin tur kan ge variation i 

svaren. Dock kvarstår frågan om deltagarna i studien kan anses ge information som 

representerar alla kön och huruvida resultatet är överförbart till sjuksköterskor med andra 

egenskaper. Då studiens urval, datainsamling och analysprocess är väl beskrivet kan läsaren 

själv bedöma hur överförbarheten relaterat till andra urval är. 

En intervju är ett ömsesidigt socialt möte och kräver att den som intervjuar är aktiv i sitt 

lyssnande och följer upp med följdfrågor utan att störa berättandet (Ryen, 2004, s. 102). 

Författarna hade tidigare utfört en varsin intervjustudie och besatt således viss erfarenhet av 

intervjusituationer sedan innan (Ryen, 2004, s. 102).  För att uppdatera kunskapen läste 

författarna om intervjuteknik och diskuterade detta med varandra innan intervjuerna 

utfördes. Genom detta har författarna försökt att minimera sin delaktighet för att inte 

påverka resultatet alltför mycket. Enligt Graneheim och Lundman ( 2012, s. 199) är dock 

aldrig resultatet i kvalitativa studier oberoende av personen som utför intervju. Att 

författarna enskilt utfört intervjuerna med olika deltagare kan ses som en svaghet i studien 

då olika följdfrågor kan ha ställts till olika deltagare, men detta kan också ge studien styrka. 

Granehim och Lundman (2012, s. 199) skriver att detta kan resultera i större grad av 

variation i svaren. 

Miljön i vilken intervjuerna utförs är viktigt för att den som blir intervjuad ska känna sig 

säker och trygg (Polit & Beck, 2016 s. 514-516). Intervjuerna utfördes via telefon vilket kan ha 

bidragit till en osäkerhet hos den som blir intervjuad eftersom deltagaren inte helt säkert kan 

veta om någon mer lyssnar på intervjun. Deltagarna i studien har dock själva valt tidpunkt 
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för utförandet av intervjun och två deltagare valde att göra intervjun under arbetstid medan 

de övriga åtta valde att utföra intervjun på ledig tid. Att den som blir intervjuad får 

möjlighet att välja tid och plats själv bidrar till att denne upplever en större grad av trygghet 

(Ryen, 2004 s. 97). I början av varje intervju påmindes sjuksköterskorna om syftet med 

studien och om konfidentialitet för att ytterligare stärka trygghetskänslan hos deltagarna 

samt för att påminna om intervjuns syfte.  

Studiens trovärdighet och tillförlitlighet är beroende av hur noggrant processens delar 

utförts och beskrivits. Analysen har dock redovisats i detalj hur den utförts och ordagranna 

citat använts från intervjuerna i resultatet som tydligt återspeglar intervjuerna. Graneheim 

och Lundman (2004) menar att trovärdigheten ökar om citat är presenterade så att läsaren 

själv kan göra alternativa tolkningar. De meningsbärande enheterna som använts som citat 

har ibland behövts förklaras i resultatet med klamrar. Detta kan vara ett tecken på att de 

meningsbärande enheterna som tagits ut har varit för små och detta kan vara till en nackdel 

för studien. 

6.3 Resultatdiskussion 

Föreliggande studies syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med 

nutrition på äldreboenden. Sjuksköterskorna beskrev flera olika delar av arbetet med 

nutrition, både positiva och mindre positiva. De största svårigheterna sjuksköterskorna 

upplevde var brist på både tid och kunskap, hos såväl sjuksköterskor som 

omvårdnadspersonal. En annan faktor som försvårade arbetet var bristen på rutiner runt när 

en person var undernärd eller hade risk för undernäring. Att arbeta i team uppskattades då 

kunskapen och infallsvinklarna ökade i och med detta. Det rådde tilltro till välviljan och 

kunskapen hos alla teamets medlemmar även om sjuksköterskan i vissa fall önskade att fler 

professioner skulle ingå i konstellationen för att höja kompetensen. 

En studie (Mahadevan, Hartwell, Feldman, Ruzsilla & Raines, 2014) gjord på ett äldreboende 

i USA redovisar vikten av ett vackert dukat bord, att kunna fylla på tallriken själv och det 

sociala sällskapet runt måltiden för att öka matlusten hos den äldre. På de arbetsplatser i 

föreliggande studie där det aktivt arbetade med måltidsmiljön hade sjuksköterskorna 

specialistutbildning inom vård av äldre eller läst en högskolekurs inom nutrition. Dessa 
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vidareutbildningar kan påverka nutritionsarbetet positivt då kunskapen som på många 

andra ställen efterfrågas tillåter sjuksköterskorna att förstå vikten av måltiderna och 

måltidsmiljön och vad som kan göras för att förbättra denna. Den ökade kompetensen hos 

sjuksköterskan i och med specialistutbildning kan påverka hur sjuksköterskan motiverar 

personal att arbeta med nutrition för den äldres välmående.  

 

En specialist- eller vidareutbildning kan även komma väl till pass i arbetet med nattfastan då 

det verkade vara ett område som i föreliggande studie upplevdes svårt att få ordning på. 

Detta gällde såväl mätning av nattfastan som insättning av åtgärder runt själva nattfastan. 

Detta tror författarna, precis som Sjuksköterskorna själva, beror på kunskapsbrist både hos 

sjuksköterskorna själva, hos omvårdnadspersonalen och hos alla inblandade chefer. Lydia 

Hall (1969) menar att en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att undervisa patienter för 

att dessa ska kunna leva ett bra liv och ta lärdom av tidigare sjukdomar istället för att 

upprepa samma levnadsmönster som lett dem till sjukdom. På äldreboenden idag 

förekommer många personer med demenssjukdom och fokus kan då behöva läggas på de 

som tar hand om patienten i det dagliga livet, det vill säga omvårdnadspersonalen. Besitter 

inte sjuksköterskan tillräckligt med kunskap inom området kan inte denna inlärningsprocess 

som Hall (1969) talar om, ske på ett adekvat sätt. I en australiensisk studie där 

sjuksköterskors och omvårdnadspersonals attityder och kunskap till nutrition studerats, 

drogs slutsatsen att såväl sjuksköterskor som omvårdnadspersonal hade negativa attityder 

kopplade till nutritionsarbetet. Utbildning var något som behövdes för att kunna arbeta med 

detta på ett fullgott sätt (Bauer, Halfens & Lohrmann, 2015). Detta bekräftas även i andra 

studier där sjuksköterskor inte upplevde sig ha tillräcklig kunskap inom området nutrition 

hos den äldre människan (Bonnel, 2003; Eide et al., 2015). Resultatet visade även sett att 

sjuksköterskeprogrammen inte undervisar inom ämnet nutrition i tillräcklig utsträckning 

(Bonnel, 2003). Om kunskapsbrist föreligger kan hela nutritionsarbetet genomsyras av detta 

och så även nattfastearbetet. Förstås inte vikten av välnutrierad äldre kan det vara svårt att 

hitta motivationen till ett aktivt arbete med detta när arbetssituationen för de flesta 

inblandade samtidigt är pressad av tiden En annan studie, gjord på omvårdnadspersonal, 

bekräftar detta. Det visade sig att dessa upplevde delar av nutritionsarbetet, till exempel 

matning och nutritionsbedömningar, som oviktigt i relation till övriga uppgifter i den 
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dagliga omvårdnaden. Även i denna studie drogs slutsatsen att utbildning var nyckeln till 

att råda bot på detta (Boaz et al., 2013). Sjuksköterskorna i föreliggande studie menade att en 

stor del av deras ansvar inom nutritionsarbetet låg i att utbilda omvårdnadspersonalen och 

då sjuksköterskorna, som tidigare nämnt, upplever sin egen kunskap som bristfällig blir 

detta såklart svårt. För den specialistutbildade sjuksköterskan inom vård av äldre torde detta 

vara något enklare. I ICN´s etiska kod för sjuksköterskor står det att sjuksköterskan ska 

främja omvårdnadspersonalens hälsa och kompetens för att dessa ska kunna utföra ett 

fullgott arbete och hon ska även sprida den forskning som ska ligga till grund för arbetet i 

omvårdnaden (ICN, 2014). Idag är det oftast inte bara sjuksköterskorna som pressas av tiden, 

utan även omvårdnadspersonalens tillvaro är kantad av tids- och personalbrist. Det kan bli 

ett etiskt dilemma när den etiska koden uppmanar sjuksköterskan att utbilda 

omvårdnadspersonalen, när båda yrkesgrupperna ofta känner att tid inte finns till detta och 

en ökning av stressnivån hos den enskilde omvårdnadspersonalen troligen inte främjar 

dennes psykiska hälsa. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie såg riskbedömningarna som ett av deras främsta 

ansvarsområden i arbetet med nutrition. Ett sätt att bedöma nutrition som sjuksköterskorna 

talade om var viktkontroller. För att kunna göra en bedömning med hjälp av den äldres vikt 

behövs kontinuitet i vägningen och Socialstyrelsen rekommenderar att viktkontroller skall 

göras månatligen (Socialstyrelsen, 2005). Detta verkar dock inte vara något som återspeglar 

verkligheten på alla äldreboenden i föreliggande studie, och kan troligen vara representativt 

även för övriga delar av Sverige. Detta bekräftas även av en norsk studie som visar att enbart 

en tredjedel av de äldre på äldreboenden vägs månatligen (Sortland, Gjerlaug & Harviken, 

2013). De flesta sjuksköterskor uppgav att den främsta bedömningen av nutritionsstatus 

gjordes med hjälp av MNA via Senior Alert. Kanske användes MNA på grund av att det är 

det bäst validerade instrumentet för bedömning av nutritionsstatus som ingår i Senior Alert. 

Dess styrka ligger i att det är multidimensionellt och inte bara tittar på fysiska tecken till 

undernäring utan även mentala status, livsstil och attityder runt mat och ätandet. Då många 

äldre på boende drabbas av neuropsykologiska sjukdomar såsom depression och demens 

finns flertalet fördelar med att använda MNA (Cereda, Valzolgher & Pedrolli, 2008). När 

jämförelse mellan de 3 riskbedömningsinstrument som ESPEN rekommenderar utfördes, 

visade resultatet att MNA var det instrument som bäst förutsåg överlevnad hos äldre i 



22 
 

boendemiljö (Diekmannet et al., 2013). Dock upplevde sjuksköterskorna i föreliggande studie 

att arbetet med nutrition kantades av tidspress, och i lägen där arbetsuppgifter måste 

prioriteras hamnar nutritionsarbetet ofta långt ner på skalan.  Detta bekräftas även av studier 

som visade att sjuksköterskorna, liksom i föreliggande studie, upplevde sig ha dålig kunskap 

inom nutritionsarbetet och att detta ledde till att sjuksköterskorna prioriterade bort 

nutritionsarbetet och riskbedömningarna (Eide et al., 2015; Munch et al., 2016). 

Sjuksköterskorna prioriterar alltså bort Senior Alert vid tidsbrist samtidigt som de säger att 

det är det främsta verktyget för att upptäcka undernäring.  Författarna menar att detta inte är 

förenligt med en god och säker vård eftersom den äldres hälsa i allra största grad påverkas 

av dennes nutritionsstatus. Detta strider alltså mot det som både finns skrivet i 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Swenurse, 2017b) och i ICN (2014) etiska kod som 

tar upp att sjuksköterskan ska verka för en god, säker, etiskt försvarbar och evidensbaserad 

vård för den enskilde. Det kan vara så att de saker som sjuksköterskor ägnar sin tid till 

egentligen åligger andra professioner. Genom aktivt synliggörande av det egna arbetet och 

gränsdragning mellan professioner, som enligt ICN (2014) är något sjuksköterskan bör göra, 

kanske tid kan lösgöras som istället kan läggas på omvårdnadsarbetet som ju är 

sjuksköterskans expertisområde (Hall, 1969). Lydia Hall (1969) talar om tidsbristen som ett 

problem. Hon menar att sjuksköterskor prioriterar bort sitt expertisområde omvårdnad, till 

förmån för till exempel medicinska arbetsuppgifter som ju är läkarnas område. Detta gör att 

sjuksköterskans ledarroll i relationen till patienter, anhöriga och personal fallerar, och som 

ett resultat av detta kan inte dessa personer erhålla rätt kunskap för ändamålet. 

 

De flesta av deltagarna i föreliggande studie såg teamet som en tillgång då det med sina 

olika professioner gav olika infallsvinklar till arbetet med nutrition. Detta känns positivt då 

det åligger sjuksköterskan att verka för ett gott samarbete mellan professioner (ICN, 2014; 

Swenurse, 2017b). En specialistutbildad sjuksköterska kan inte bara använda sin kompetens 

för att höja teamets samlade kunskaper, utan den kan också användas som ett verktyg till att 

få teamet att fungera bättre (Swenurse, 2017a). Vissa sjuksköterskor i föreliggande studie 

saknade att ha närmare samarbete med vissa av teamets medlemmar. Detta är något som 

också tas upp i andra studier där sjuksköterskorna förmedlar att de både känner sig 

ensamma och att de upplever sig ha för lite stöd från andra professioner i arbetet med 
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nutrition (Eide et al., 2015). För att skapa ett effektivt team som gynnar den äldre behövs 

respekt mellan medlemmarna, ett bra ledarskap och en tydlig förståelse för varandras roller 

(Ryan, 2017). Detta kan vara en utmaning på äldreboenden då vissa av teamets medlemmar 

finns på avstånd eller till och med inte är inkluderade i teamet. Det kan vara svårt att skapa 

förståelse för andras roller och situationer när inte ett nära samarbete förs och kontinuerlig 

kontakt med varandra.  

6.4 Kliniska implikationer och framtida forskning 

I det praktiska arbetet med nutrition kan det vara bra att tänka på att tid och kunskap kan 

vara bristfällig både hos kollegor och omvårdnadspersonal. Hålls detta i åtanke vid 

integrering med andra professioner ger det större förståelse för andras handlande. Ska 

undervisning dessutom ske mellan parterna kan det vara bra att veta vilken nivå kunskapen 

hos mottagaren ligger på. Det är även viktigt att vara öppen med sina egna kunskapsbrister 

för att skapa ödmjukhet mellan professionerna. Nutrition på svenska äldreboenden som 

forskningsämne är inte utförligt studerat, och även om det finns forskning från andra länder 

behöver inte dessa vara applicerbara till en svensk kontext. Önskvärt vore även att 

undersökningar utfördes i skillnader i nutritionsarbetet runt den äldre hos en 

specialistsjuksköterska kontra en grundutbildad sjuksköterska. Sådana studier skulle kunna 

visa på fakta som skulle kunna förbättra både verksamheter och utbildningar. Författarna 

har efter att utfört denna studie fått uppfattningen av att chefernas attityder till 

nutritionsarbetet i hög grad genomsyrar den praktiska verksamheten som ska verka för att 

den äldre inte blir undernärd. Studier som belyser chefers kunskaper och attityder till 

nutritionsarbetet skulle således komplettera forskningen bra. 

6.5 Konklusion 

Föreliggande studie visar att sjuksköterskorna upplever att den äldres behov inom nutrition 

är större än vad verksamhetens resurser klarar av. Även om teamet är välfungerande och 

kompletterar varandra kunskapsmässigt vore det önskvärt att kunskapen höjdes hos 

omvårdnadspersonalen och sjuksköterskan, som ju är de som arbetar närmast den äldre. 

Specialistsjuksköterskan inom vård av äldre besitter fördjupade kunskaper för 

patientgruppen inom såväl omvårdnad som förbättringsarbete och ledning vilket ger henne 

en större möjlighet att stötta sina medarbetare i nutritionsarbetet. Hon kan även fungera som 
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en ambassadör för specialistutbildningen och motivera sina medarbetare till att söka mer 

kunskap, detta för att gynna de äldre som ju är de som i slutändan tjänar på ett adekvat 

nutritionsarbete i form av både bättre hälsa och ökad livskvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

7. Referenser  

Bauer, S., Halfens, R. J., & Lohrmann, C. (2015). Knowledge and attitudes of nursing staff 

towards malnutrition care in nursing homes: A multicentre cross-sectional study. The Journal 

of Nutrition, Health & Aging, 19(7), 734-740. 

Boaz, M., Rychani, L., Barami, K., Houri, Z., Yosef, R., Siag, A., … Leibovitz, E. (2013). Nurses 

and nutrition: A survey of knowledge and attitudes regarding nutrition assessment and care 

of hospitalized elderly patients. Journal of Continuing Education in Nursing, 44(8), 357-364.  

Bonnel, W. (2003). Nutritional health promotion for older adults, where is the content? Journal 

of the American Academy of Nurse Practitioners, 15(5), 224-229. 

Campbell, K., Webb, L., Vivanti, A., Varghese, P., & Ferguson, M. (2013). Comparison of 

three interventions in the treatment of malnutrition in hospitalized older adults: A clinical 

trial. Nutrition & Dietetics, 70(4), 325-331. 

 

Cereda, E., Valzolgher, L., & Pedrolli, C. (2008). Mini nutritional assessment is a good 

predictor of functional status in institutionalized elderly at risk of malnutrition. Clinical 

Nutrition, 27(5), 700-705. 

 

Dalen, M. (2008). Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning. 

 

Danielson, E. (2015). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.),Vetenskaplig teori och 

metod. Från idé till examination inom omvårdnad (s.163-174). Lund. Studentlitteratur. 

 

Dey, D. K., Rothenberg, E., Sundh, V., Bosaeus, I., & Steen, B. (2001). Body mass index, 

weight change and mortality in the elderly. A 15 y longitudinal population study of 70 y 

olds. European Journal of Clinical Nutrition, 55(6), 482-492. 

 

Diekmann, R., Winning, K., Uter, W., Kaiser, M. J., Sieber, C. C., Volkert, D., & Bauer, J .M. 

(2013). Screening for malnutrition among nursing home residents - a comparative analysis of 

the mini nutritional assessment, the nutritional risk screening, and the malnutrition universal 

screening tool. The Journal of Nutrition, Health & Aging, 17(4), 326-331.  

 

Ebrahimi, Z., & Wijk, H. (2009). Mapping length of overnight-fasting, rate and frequency of 

malnutrition and health related quality of life in old age. Nordic Journal of Nursing Research & 

Clinical Studies / Vård i Norden, 29(1), 45-48. 

 

Eide, H. D., Aukner, C., & Iversen, P. O. (2013). Nutritional status and duration of overnight 

fast among elderly residents in municipal nursing homes in oslo. Nordic Journal of Nursing 

Research & Clinical Studies / Vård i Norden, 33(1), 20-24. 

 



26 
 

Eide, H. D., Halvorsen, K., & Almendingen, K. (2015). Barriers to nutritional care for the 

undernourished hospitalised elderly: Perspectives of nurses. Journal of Clinical Nursing, 24(5), 

696-706. 

 

Egidius, H., & Norberg, A. (1985). Teorier i omvårdnadsarbete. (2. uppl.) Solna: Esselte 

Studium. 

 

Engelheart, S., Lammes, E., & Akner, G. (2006). Elderly peoples' meals. A comparative study 

between elderly living in a nursing home and frail, self-managing elderly. The Journal of 

Nutrition, Health & Aging, 10(2), 96-102. 

 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004) Qualitative content analysis in nursing research: 

Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today 24(2), 

105-112. 

 

Graneheim, U. H., & Lundman, B.( 2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & 

B.Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s.187-

201).Lund: Studentlitteratur.  

 

Hall, L. (1969). The Loeb Center for nursing and rehabilitation, Montefiore Hospital and 

Medical Center, Bronx, New York. International Journal of Nursing Studies 

6(2),81-97 

 

International Council of Nurses (2014). Hämtad 5 februari, 2017, från svenska 

sjuksköterskeföreningen, 

http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_swedish.pdf  

 

Ihle, C., Freude, T., Bahrs, C., Zehendner, E., Braunsberger, J., Biesalski, H. K., … Nussler, A. 

(2017). Malnutrition - an underestimated factor in the inpatient treatment of traumatology 

and orthopedic patients: A prospective evaluation of 1055 patients. Injury, 48(3), 628-636.  

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Mahadevan, M., Hartwell, H. J., Feldman, C. H., Ruzsilla, J. A., & Raines, E. R. (2014). 

Assisted-living elderly and the mealtime experience. Journal of Human Nutrition & Dietetics, 

27(2), 152-161. 

 

Malterud, K. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Munch, C., Pedersen, P., Færgeman, K., & Thulstrup, A. M. (2006). Knowledge and 

attitude  of the nursing staff in relation to nutrition of elderly residents in nursing homes -- a 

survey. Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies / Vård i Norden, 26(1), 20-24. 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2016[2017]). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00207489
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00207489/6/2
http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_swedish.pdf


27 
 

Ryan, S. (2017). Promoting effective teamwork in the healthcare setting. Nursing Standard, 

31(30), 52-60. 

 

Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju- från vetenskapsteori till fältstudie. Malmö: Liber AB. 

 

Senior alert (2016). Vad är senior alert? Hämtad 17 feburari, 2017, från Senior alert, 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43909       

 

SFS  1982:763. 2a§, 2c§. Hälso och sjukvårdslag. Hämtad 14 februari från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--

och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763 

 

Socialstyrelsen (2011). Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla 

undernäring. Hämtad 17 februari, 2017, från Socialstyrelsen, 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18400/2011-9-2.pdf 

 

SOSFS 2014:10 (2014). Förebyggande av och behandling vid undernäring. Hämtad 14 

februari, 2017, från Socialstyrelsen 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19550/2014-10-12.pdf 

 

Sortland, K., Gjerlaug, A. K., & Harviken, G. (2013). Weight documentation, body mass 

index, meal frequency and overnight fast among elderly in nursing home - a pilot study. 

Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies / Vård i Norden, 33(1), 41- 

 

Sortland, K., Skjegstad, G., Jansen, L., & Berglund, A. (2009). Elderly persons' nutrition and 

food intake in a nursing home - a pilot study. Nordic Journal of Nursing Research & Clinical 

Studies / Vård i Norden, 29(4), 25-29. 

 

Swenurse. (2017)a. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskexamen inom vård av äldre. Hämtad 5 Maj, 2017, från Swenurse 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/aldrekompwebb.pdf 

 

Swenurse. (2017)b. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 21 maj, 2017, 

från Swenurse 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

 

World Medical Association (2013). Ethical principles for medical research involving human 

subjects. Hämtad 5 Feburari, 2017, från Declaration of Helsinki, 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ 

 

 

 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43909
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18400/2011-9-2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19550/2014-10-12.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19550/2014-10-12.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/aldrekompwebb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/aldrekompwebb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/


 
 

Bilaga 1. 

Frågeguide 

Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska på din nuvarande arbetsplats? 

Har du någon specialistutbildning eller någon annan utbildning inom nutrition? 

 

1. Vad tänker du på när du hör orden undernäring, nutrition och nattfasta? 

 

2. Kan du berätta hur du upplever sjuksköterskans ansvar i arbetet med nutrition, 

undernäring och nattfasta? 

 

3. Kan du beskriva hur arbetet med nutrition och nattfasta ser ut på din arbetsplats? 

Hur ser nutritionsdygnet ut? 

Hur bedömer ni nutritionsstatus? 

Arbetar ni i team och hur upplever du att det fungerar i så fall?  

Beskriv vilka som ingår  i teamet och vem som gör vad? 

Är det skillnad på rutiner runt de personer som har risk för undernäring kontra de utan? 

 

4. Vad tycker du är positivt i arbetet med nutrition på din arbetsplats? 

Kan du ge några exempel och beskriva något tillfälle där arbetet med nutrition har fungerat 

bra? 

 

3. Vilka svårigheter upplever du i arbetet med nutrition på din arbetsplats? 

Kan du ge några exempel och beskriva tillfälle där arbetet med nutrition har fungerat mindre 

bra? 

 

4. Kan du berätta hur du upplever dina förutsättningar för att arbeta med nutrition och 

nattfasta? 

Upplever du att du har tillräckligt med tid för arbetet med nutrition? 

Hur skulle du beskriva dina erfarenheter av att arbeta med förbättringsarbeten i nutrition? 

 

5. Om en ny sjuksköterskekollega kommer till dig för att få råd angående nedkortning av 

nattfastans längd, vad skulle du ge för råd?      

Är detta något som du använder dig själv av? 

 

6. Är det något mer du vill tillägga angående ditt arbete med nutrition och nattfasta? 

 

 

 


