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Abstract 
Bakgrund: Undernäring hos äldre är ett vanligt förekommande problem, sjuksköterskan har 
som ansvar att identifiera och bedöma undernäring samt att sätta in lämpliga åtgärder. 
Syfte: Syftet var att genom en litteraturstudie belysa faktorer som kan förebygga undernäring 
hos äldre personer. Metod: En litteraturöversikt där sökningen gjordes i vetenskapliga 
databaser för att hitta artiklar som svarade på studiens syfte, efter kvalitetsgranskning 
inkluderades 17 artiklar som sammanställdes till resultatet. Resultat: Risken för undernäring 
kan reduceras genom utbildning till vårdpersonal och de äldre. En lång nattfasta är 
associerat med ett lägre energiintag under dagen, för att förebygga detta ska man servera 
regelbundna måltider och mellanmål. Diskussion: Utbildningstillfällen till vårdpersonal borde 
ligga under arbetstid då fler har möjlighet att delta. Utbildningarna borde innehålla 
information om vilken betydelse nutritionen har och även hur man kan förebygger 
undernäring genom att belysa vikten av energirika måltider, mellanmål och måltidsmiljön. 
Slutsats: Det finns en brist i kunskap hos vårdpersonal när det gäller undernäring, detta kan 
åtgärdas genom att personalen får den utbildning de behöver. Andra åtgärder kan vara; 
kosttillägg, minska nattfastan och anpassa måltidsmiljön. Framtida forskning borde fokuseras 
på nattfastan.  

Nyckelord: Litteraturöversikt, Nutrition, Omvårdnad, Undernäring, Äldre 
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Undernäring hos äldre är ett allvarligt tillstånd och trots detta är det ofta en förbisedd 

diagnos. I takt med att vården utvecklas och förmågan att behandla sjukdomar och förlänga 

liv, ökar också andelen personer med undernäring. Äldre som drabbas av undernäring har 

många bakomliggande faktorer i samverkan med varandra, varav vissa är svåra att påverka. 

Det är av stor betydelse av samhällsekonomiska men framförallt för personens livskvalitet att 

upptäcka personer med risk för undernäring så tidigt som möjligt för att initiera behandling 

(Faxén-Irving, 2016, s.109-110). 

 

Bakgrund 

Viktnedgång hos äldre 

Undernäring definieras som ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen 

har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning och 

funktion. När man åldras minskar muskelmassan och dess funktion som ett resultat av det 

normala åldrandet, upp till ett halv kilo eller 0.5% av kroppsvikten per år efter 70-års ålder 

kan vara förenligt med “normalt åldrande”. Viktnedgång hos någon som är sjuk uppgår ofta 

till två till tre kilo per år och det är först när negativa konsekvenser uppkommer som man kan 

tala om undernäring (Cruz-Jentoft et al., 2010). Det normala åldrandet påverkar kroppen 

bland annat genom att kroppsmassan minskar, den basala ämnesomsättningen avtar och 

därmed även energibehovet. Däremot förändras inte behovet av näringsämnen vilket betyder 

att om den äldre äter mindre höjs kraven på matens näringsmässiga kvalitet. En 80-årings 

energibehov är ca 25% mindre än en 30-årings, den största orsaken till detta är minskad 

muskelmassa. När man blir äldre försämras både lukt och smaksinne på grund av att antalet 

smaklökar minskar och förmågan att känna sött och salt påverkas först, detta gör att maten 

inte smakar lika som den gjorde tidigare (Sortland, 2008, s. 149-151). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) står det i kompetensbeskrivningen att 

sjuksköterskan är ansvarig för att göra riskbedömningar och att delta i det förebyggande 

arbetet mot vårdskador som exempelvis; trycksår, fall, undernäring och vårdrelaterade 

infektioner. Sjuksköterskan ska även fastställa omvårdnadsdiagnoser där patientens behov 

av omvårdnad identifieras och prioriteras från en analys av patientens behov, resurser och 

problem.  
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Sjuksköterskan ska identifiera och bedöma risk för undernäring eller andra svårigheter att 

inta måltider, samt föra dokumentation och uppföljning av nutritionstillstånd i 

omvårdnadsjournalen (Rothenberg, 2017). Burton-Shepherd (2013) menar att sjuksköterskor 

har en betydande roll i att identifiera sköra individer med dålig nutritionsstatus, att bedöma 

risken för undernäring och säkerhetsställa att lämpliga tidsbegränsade och individuella 

åtgärder sätts in. 

 

Enligt Patientdatalagen (SFS 2017:60) har sjuksköterskan skyldighet att föra patientjournal 

som alltid ska innehålla; uppgifter om patientens identitet, väsentliga uppgifter om bakgrund 

till vården, uppgift om ställd diagnos, anledning till mer betydande åtgärder samt uppgifter 

om vidtagna och planerade åtgärder. Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att 

bidra till en god och säker vård av patienten. 

 

Hjälpmedel för att bedöma undernäring 

Malnutrition universal screening tool (MUST) är ett mätinstrument som uppskattar risken av 

undernäring genom att mäta vikt, längd och BMI (Burton-Shepherd, 2013). För att räkna ut 

BMI så tar man vikten dividerat på längden, då får man ett normalvärde mellan 18,5 och 

24,9, där undervikt är under 18,5 och övervikt är över 25,0 (Yang et al., 2010). 

Ett annat mätinstrument som några forskare tycker är mer lämpligt för uppskattning av 

undernäring hos äldre är Mini Nutritional Assessment (MNA) som är ett redskap för att 

värdera nutritionsstatusen och risken för undernäring för patienter över 65 år. MNA är 

trovärdigt, enkelt att använda och består av fyra kategorier; kroppsmätning (BMI, vikt, längd, 

armmått, vadmått), näringsintag (antalet måltider, mat- och vätskeintag), självkännedom 

(insikt om sitt egna näringsbehov) och övriga faktorer (rörlighet, depression eller kognitiv 

nedsättning) (Chang & Lin, 2016). 

 

Enligt Edvinsson, Rahm, Trinks och Höglund (2015) är Senior alert ett kvalitetsregister som 

ska användas av alla enheter som möter äldre personer i behov av vård både av kommunal, 

privat och landstingsverksamheter. Senior alert bygger på ett förebyggande arbetssätt 

genom att identifiera risker och bakomliggande orsaker till fall, trycksår, undernäring, ohälsa i 

munhåla, blåsdysfunktion, planera och genomföra förebyggande åtgärder samt följa upp och 

utvärdera åtgärder och resultat. Enligt Senior Alerts årsrapport (2015) gjordes totalt 142 915 

riskbedömningar i den kommunala verksamheten, av dessa riskbedömningar hade 60 % risk 

för undernäring. Enligt Burton-Shepherd (2013) är tidiga tecken på undernäring 

ospecificerade, några exempel kan vara; trötthet, apati, nedsatt muskelstyrka, depression 

och upprepade infektioner. Undernäring kan i senare skede medföra; generell försvagning, 
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nedsatt immunförsvar och ökad infektionsrisk, förhöjd fallrisk, ökad risk för trycksår, fördröjd 

sårläkning samt dehydrering som i sin tur kan leda till konfusion. 

 

Teoretisk referensram  

Henderson (1991, s.10,24) beskriver ingående omvårdnadens åtgärder genom 14 

komponenter som hon anser ingår i allmän omvårdnad där de två viktigaste är att hjälpa 

patienten att andas samt att äta och dricka. Exempel på andra komponenter är; tillräckligt 

med sömn och vila, bibehållande av integriteten och hjälp med den sociala interaktionen. 

Sjuksköterskans arbetsuppgift är att hjälpa en patient att utföra hälsofrämjande åtgärder som 

individen själv skulle ha utfört om hen hade kraft, vilja och/eller kunskap. 

 

Enligt Henderson (1991, s.26-28) ska sjuksköterskan uppmuntra patienten till att äta flera 

gånger på dygnet, bör kunna råda om normallängd, vikt, näringsbehov, urval och tillagning 

av föda. Ta hänsyn till familjens sociala och kulturella grunder samt känna till bland annat 

matvanor och smakriktningar. Sjuksköterskan ska se till så att patienten är väl förberedd inför 

måltiden, har det bekvämt och se till så att måltiden är fint framdukad (så som patienten vill 

ha det), detta kan leda till att patienten får en ökad aptit.     

 

Problemformulering           

Av Sveriges population är 18 % äldre än 65 år och en av de mest växande populationer av 

äldre om man jämför med resten av världen. Antalet äldre över 80 år har ökat från tre till fem 

procent mellan 1980 och 2000, dessa siffror förväntas fördubblas till år 2050. Denna ökning 

av den äldre populationen kommer ställa höga krav på vården då äldre i hög grad drabbas 

av undernäring, trycksår och fall. Undernäring är ett allvarligt tillstånd som ofta är associerat 

med svaghet och ökad dödlighet (Edvinsson et al., 2015). Med tanke på att undernäring är 

enklare att motverka än att behandla är det av stor vikt att sjuksköterskan kan identifiera och 

sätta in lämpliga åtgärder i ett tidigt skede innan det får allvarliga konsekvenser. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa faktorer som kan förebygga undernäring hos 

äldre personer.    
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Metod 

Design 

Studien har genomförts som en litteraturöversikt där en specifik och avgränsad 

undersökningsfråga har varit utgångspunkten i den sökning efter litteratur som frågan berör. 

Litteraturstudien utfördes i tydliga steg; eftersöka, granska och sammanställa artiklar. 

Anledningen till denna typ av studie är att det finns ett behov av att sammanställa andras 

forskningsresultat för att få svar på en specifik fråga och därigenom försöka förstå eller lösa 

ett specifikt kliniskt problem (jfr. Kristensson, 2014, s.150-151).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för litteraturöversikten var att artiklar kunde hittas i vetenskapliga 

tidsskrifter mellan 2007-2017 och vara skrivna på engelska. Avgränsningar avseende åldern 

var att deltagarna skulle vara över 65 år.  

Exklusionskriterierna för litteraturöversikten var artiklar där patienterna var drabbad av en 

specifik sjukdom till exempel; diabetes, höftfraktur eller cancer samt artiklar som inte fanns 

att tillgå i fulltext via Mittuniversitetets inloggning vid söktillfället.  

 

Litteratursökning  

Sökningar av artiklar utfördes i Cinahl och Pubmed då dessa databaser är inriktade på 

omvårdnadsforskning. MeSH-termer identifierades i Pubmed och i Cinahl identifierades 

Headings för att hitta artiklar som stämmer överens syftet, dessa sökord användes sedan i 

en fritextsökning (se Tabell 1 och 2). Söktermerna som användes grundades på; 

malnutrition, nursing och prevention & control. Vid senare tillfälle efter handledning så kom 

sökordet nutritional support fram, detta genererade i fler träffar som överensstämde med 

syftet. Som komplement till detta gjordes manuella sökningar via akademiska tidskrifter och 

via artiklarnas referenslistor, av dessa sökningar användes tre artiklar i resultatet.  

 

Tabell 1. Sökning i PubMed 

Datum Avgränsninga

r 

Sökord Antal 

träffar 

Valda 
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17091

3 

2007-2017 

Engelskt språk 

optimum nutrition AND aged AND nursing 18 2*, 2**, 1***, 

1**** 

17091

3 

2007-2017 

Engelskt språk 

undernutrition AND elderly AND nursing 

AND prevention 

230 20*, 3**, 2*** 

1**** 

17091

8 

2007-2017 

Engelskt språk 

+65 år 

nursing intervention AND nutritional support 

AND malnutrition 

170 24*, 12**, 

2***, 1**** 

17092

1 

2007-2017 

Engelskt språk 

+ 65 år 

malnutrition AND nutritional support AND 

prevention & control AND nursing 

47 13*, 9**, 3*** 

3**** 

 

Tabell 2. Sökningar i Cinahl 

17090

6 

2007-2017 malnutrition AND aged AND nursing AND 

prevention & Control 

108 12*, 9**, 

4***, 3**** 

17091

8 

+65år, 

2007-2017 

nursing intervention AND malnutrition AND 

prevention & Control 

54 8*, 5**, 

5***, 3**** 

17091

8 

+65år 2007-

2017 

nutritional support AND nursing AND 

malnutrition  

25 5*, 3**, 

1***, 0**** 

17092

0 

+65 år 

2010-2017 

nutritional support AND malnutrition  94 6*, 4** 

2***, 2**** 

* – antal valda efter läst titel. ** – antal valda efter läst abstrakt. *** – antal valda efter läst 

artikel. **** – antal valda efter kvalitetsgranskning. 

 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Det första steget i urvalet gjordes genom att läsa titeln på artiklarna, av träffarna valdes 90 

stycken ut för vidare läsning av abstrakt. I nästa steg lästes artiklarnas abstrakt och de som 

verkade överensstämma med syftet gick vidare för mer djupgående läsning. Efter att ha läst 

artiklarna i sin helhet valdes 20 artiklar ut för kvalitetsgranskning (jfr. Forsberg & Wengström, 
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2016, s.73). Vid kvalitetsgranskningen valdes en bilaga av Forsberg och Wengström (2016) 

där frågor skulle besvaras, efter man tagit ställning till varje fråga får man ett bra underlag för 

att själv värdera artikeln som låg, medel eller av hög kvalitet (se Bilaga 1-3). 

Uppsatsförfattarna granskade varje artikel enskilt för att sedan diskutera och sammanställa 

om samma värdering av artikeln hade gjorts. Under denna process exkluderades sex artiklar 

då de ansågs av en eller båda författarna vara av låg kvalitet. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016, s.104) bör en kvalitetsbedömning innehålla syfte, frågeställningar, design, 

urval, mätinstrument, analys och tolkning. Artiklar som saknade en eller flera av dessa delar 

startade en diskussion mellan författarna där kvaliteten bedömdes. Efter 

kvalitetsbedömningen inkluderades 14 artiklar plus tre manuella, en översikt av dessa kan 

ses i Bilaga 4. 

 

Analys  

Artiklar som ansågs överensstämma med syftet lästes individuellt av författarna, enskilda 

sammanställningar gjordes för att sedan jämföra dessa med varandra för att säkerställa att 

man tolkat artiklarnas resultat likvärdigt. Huvudresultatet i varje artikel ströks över med 

markeringspennor i olika färger där varje färg representerade områden som handlade om 

samma sak. När sammanställningen av artiklarna jämfördes med varandra placerades de 

med liknande resultat i samma mapp och framträdande begrepp identifierades. Målet med 

litteraturstudiens resultat var att det skulle vara lättläst och därför skapades huvud- och 

underkategorier, detta redovisas i Tabell 3.  

 

Tabell 3. Huvud- och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Ökad kännedom om 

undernäring genom 

utbildning 

Äldres kunskap 

om nutritionen 

Utbildning till de som 

deltar i patientens vård 

Ökad kännedom om 

dokumentation 

Faktorer som gynnar 

energiintaget 

Flera måltider 

och 

mellanmål 

fördelade 

under dagen  

Förbättra 

compliance 

till kosttillägg  

Miljön och 

gemenskapens 

betydelse för 

måltiden  

Nattfastans 

inverkan på 

energiintaget  
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Etiskt övervägande                                                                       

Forskning baseras på tre etiska huvudprinciper. Den första principen består av att forskarna 

ska minimera skadan i studien och maximera fördelarna, forskarna måste använda strategier 

för att minska all skada och obehag, även om den är tillfällig. Forskningen ska genomföras 

av kvalificerade personer och studien måste avslutas om man misstänker att fortsättningen 

kan resultera i skada, dödsfall, eller orsakar permanent skada hos deltagarna. Den andra 

principen är att det mänskliga värdet ska respekteras, detta inkluderar att deltagarna frivilligt 

får delta i studien, rätt att ställa frågor, inte svara på frågor och att självmant avsluta studien 

om de vill det. Den tredje principen är att deltagarna ska behandlas rättvist och ges total 

integritet och konfidentialitet (Polit & Beck, 2012, s.139-142). 

 

Litteraturöversikten har genomförts så objektivt som möjligt då artiklar som både stödjer och 

inte stödjer författarnas åsikter har inkluderats, enligt Forsberg och Wengström (2016, s. 59) 

är det oetiskt att endast presentera de artiklar som stöder forskarens egen åsikt. Samtliga 

artiklar i resultatet är etiskt godkända av till exempel; Helsingforsdeklaration, Regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala och Linköping samt Etiska kommittén i Köpenhamn. De 

flesta deltagarna i artiklarna har givit både skriftligt och muntligt godkännande och haft 

möjligheten att avsluta studien självmant. I några enstaka artiklar så gjordes interventioner 

där kontrollgruppen uteslutits från en viss behandling och därmed visat negativa resultat på 

vikten. 

 

Resultat 

Litteraturöversikten inkluderar 17 vetenskapliga artiklar där 15 är av kvantitativ design och 

två av kvalitativ design. Tio av studierna är genomförda i Europa och de andra sex studierna 

är genomförda i Asien, Nordamerika och Oceanien. Artiklarna är publicerade från 2008 och 

framåt. I resultatet används begreppet vårdpersonal som inkluderar sjuksköterskor, 

undersköterskor, dietister och vårdbiträden. 

 

Ökad kännedom om undernäring genom utbildning 

Äldres kunskap om nutritionen 

Äldre som lider av undernäring är mer allmänt sjuka jämfört med de som har god 

nutritionsstatus, detta påverkar deras energiintag negativt. Svårigheter att äta som exempel; 
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problem att tugga, svälja och nedsatt aptit är mer förekommande hos äldre med dålig 

nutritionsstatus. Trots att många äldre lider av dessa problem är nästan 50% inte oroliga, 

vilket leder till att de inte heller informerar sin vårdpersonal om detta (Geurden, Franck, 

Hartmann, Weyler & Ysebaert, 2015). Enligt Tannen, Scütz, Smoliner, Dassen och Lahmann 

(2011) är dessa svårigheter vanligt förekommande hos äldre med BMI under 20 och på 

grund av detta är det av stor vikt att vårdpersonal kan ge rådgivning till den äldre, förändra 

matens konsistens och erbjuda alternativa maträtter.  

 

Äldre har dålig kunskap om mat och näringslära, om äldre skulle få individuell undervisning i 

detta får de en högre kunskap om sina matvanor som kan leda till förbättrade värden av 

exempel; vitamin B2, Vitamin C, järn och protein. Genom små förändringar kan de äldre 

korrigera den traditionella maten och på så vis förbättra sin nutritionsstatus (Ahn, Park & 

Kim, 2017; Lorefält & Wilhelmsson, 2012).  

 

Utbildning till de som deltar i patientens vård 

För att förbättra nutritionsstatusen hos äldre krävs det mer kunskap hos vårdpersonal och att 

de inte ignorerar de äldre när de har synpunkter på maten (Chisholm, Jensen & Field, 2011). 

Flera fördelar finns med att vårdgivare får undervisning i nutrition, vårdpersonal som träffas 

vid olika tillfällen och får undervisning om hur man sammansätter en näringsrik måltid och 

energirika mellanmål, kan reducera risken av undernäring, minska en negativ viktkurva och 

leda till förbättrade matvanor hos äldre personer. Vårdpersonal som fått denna undervisning 

kommer även med större sannolikhet att ge de äldre mellanmål och energirika snacks än de 

som ej fått undervisningen, vilket leder till att äldre som hade informerad personal 

stabiliserades i vikt jämfört med de som inte hade det (Fernández-Barrés, García-Barco, 

Martínez, Pedret & Arija, 2017; Lorefält & Wilhelmsson, 2012 & Simmons et al., 2016;). 

Genom att utbilda vårdpersonalen om vikten av regelbundna måltidsrutiner och hur man 

skapar en lugn och trevlig måltidsmiljö kan det resultera i ett högre energiintag och en 

stabilisering av vikten (Lorefält, Andersson, Wirehn & Wilhelmsson, 2011).  

 

Det finns inte tillräckligt många utbildningstillfällen för vårdpersonalen, väldigt få 

äldreboenden erbjuder sin vårdpersonal utbildning om matens betydelse för äldre personer. 

De äldreboenden som däremot erbjöd denna utbildning, som ej var obligatorisk, gick inte 

personalen på då de var tvungna att delta på sin egen tid därför att arbetsplatsen inte täckte 

upp för de som ville delta (Chisholm et al., 2011). 
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Ökad kunskap om dokumentation 

Kommunikationen mellan olika vårdinrättningar bör förbättras då rapporteringen mellan 

dessa sällan innehåller information om nutritionsstatus och om eventuell behandling som har 

satts in (Green, James, Latter, Sutcliffe & Fader, 2014; Halvorsen, Eide-Kjøllesdal, Sortland 

& Almendingen, 2016). Nödvändig information som till exempel att patienten lider av 

förlamning, svårigheter att äta eller problem som påverkar deras förmåga att tugga eller 

svälja, inte dokumenteras i patientens journal. Enligt en studie så dokumenterades en del av 

nutritionsstatusen för äldre när de blev intagna på sjukhus, så som vikt och vad de gillar och 

ogillar för mat. Vid flera av dessa tillfällen då de äldre skulle vägas valde personalen att fråga 

om deras vikt istället, därav blir det patienternas egen uppskattning av deras vikt som 

dokumenteras och inte den faktiska vikten. De menar att information om näringsstatus inte 

dokumenteras regelbundet och uppfattas därför som bristande (Halvorsen et al., 2016). 

Vidare menar Halvorsen et al. (2016) och Tannen et al. (2011) att det som vanligtvis 

dokumenteras är intaget av näringsdrycker och energiberikad mat.  

 

Faktorer som gynnar energiintaget under måltiden 

Flera måltider och mellanmål fördelade under dagen 

Undernärda äldre som blir erbjuden energirika snacks på senare på kvällen eller tidigt på 

morgonen och blir serverade aptitretare före lunch och middag kan öka ca 2.3 kilo i vikt 

under nio månader jämfört med de som ej har dessa alternativ. Att ge kosttillägg som är 

både energi- och proteinrika jämfört med de som enbart är rika på energi ger ingen specifik 

skillnad i energiintaget under dagen, däremot ger det ett ökat upptag av protein hos de som 

får dessa proteinrika snacks mellan måltiderna. Att ha ett högre proteinintag gör ingen 

skillnad i välmående och viktuppgång hos de äldre utan det essentiella är att man får i sig 

tillräckligt med energi (Lorefält & Wilhelmsson, 2012; Smoliner et al., 2008). 

 

För att öka sitt energiintag kan man tillsätta feta mjölkprodukter som till exempel grädde och 

creme fraiche i sin mat. Hemmagjord choklad gjord på grädde och kakao gav positiv respons 

hos de äldre, detta tillsammans med planerade energirika mellanmål kan vara en bidragande 

faktor till att stabilisera vikten (Beck, Damkjær, Søbye, 2009). Att tillsätta mjölkprodukter 

bidrar även till att kalciumupptaget fördubblas och intaget av energi, protein, kolhydrater och 

mättat fett ökar. På grund av att de äldre får i sig en högre grad av mjölkprodukter så ökar 

också intaget av vitamin D, magnesium, fosfor och zink (Iuliano, Woods & Robbins, 2013). 
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Nattfastans inverkan på energiintaget 

Enligt Söderström et al. (2012) är långa perioder med avsaknad av mat och att avstå från 

måltider förknippat med ett lägre energiintag över dagen och ett lägre BMI. I Söderströms 

studie där 976 stycken deltog hade 80% en nattfasta som varade mellan 14-16 timmar, 

98.5% hade en nattfasta som överskred den rekommenderade längden av 11 timmar, 

samtliga av dessa deltagare var undernärda eller visade en hög risk för att utveckla 

undernäring. Vidare menar Chisholm et al. (2011) och Söderström et al. (2012) att goda 

åtgärder för att förebygga undernäring är att minska nattfastan till under 11 timmar och att 

servera måltider eller mellanmål minst fyra gånger per dygn.  

 

Äldreboenden som serverar lunch som huvudmålet under dagen gör att de äldre äter mindre 

till middag, detta leder till att de blir mindre förberedda för den långa nattfastan. Huvudmålet 

på dagen borde därför serveras senare på kvällen (Chisholm et al., 2011). 

 

Förbättra compliance till kosttillägg  

Att skriva ut kosttillägg som en del av medicineringen kan öka compliance, alltså följsamhet 

till medicinska råd, och ge äldre insikten att det är lika viktigt som övrig medicinering, om en 

sjuksköterska administrerar flytande kosttillägg och ger detta i samband med medicineringen 

ca 4ggr/dag kan det leda till att de äldre i snitt får i sig 300 kalorier mer per dag än de som 

blir erbjuden detta av till exempel en undersköterska under dagen (Cambell, Webb, Vivianti, 

Varghese & Ferguson, 2013). De äldre som har hög compliance till att ta orala kosttillägg 

ökar i vikt medan de som har låg minskar i vikt enligt en studie av Jobse et al. (2015). Äldre 

som får komplement till sin normala kost har inte lika stor compliance som de som får detta i 

samband med undervisning, de som får detta kombinerat med varandra kan öka sitt 

energiintag med upp till 400 kcal (Lorefält & Wilhelmsson, 2012). 

 

Miljö och gemenskapens betydelse för måltiden 

När måltider och energirika mellanmål tillagas i anslutning till ett rum där de äldre ofta vistas 

blir de äldre mer positivt påverkade av doften och helhetsintrycket vilket kan öka aptiten. 

Sinnesstimulerande kvaliteter som exempel; smak, utseende, temperatur och portionsstorlek 

ger fördelar som ökad energi, förbättrad hälsa och känsla av välbefinnande (Chisholm et al., 

2011). Mellanmål som är tillgängliga för vårdtagare att ta när de vill gör att de inte känner sig 

beroende av någon som serverar, vilket ger ett högre självförtroende. Trots att detta ger en 

högre känsla av livskvalitet för de äldre, ökar inte energiintaget hos dessa jämfört med om de 

skulle bli serverade av vårdpersonal under dagen (Cambell et al., 2013; Chisholm et al., 

2011). 



11 

 

Majoriteten av de äldre föredrar att äta i en matsal med andra människor istället för själv inne 

på sitt rum, detta kan öka energiintaget med närmare 20%. Lämplig portionsstorlek, 

färgglada beståndsdelar och en attraktivt presenterad måltid påverkar också energiintaget. 

Matsalen representerar en normal måltidsmiljö och ger en tillfredsställelse genom att de 

äldre kan socialisera sig med andra som befinner sig i en liknande situation. Vårdpersonal 

som sitter med ute i matsalen kan ha en betydande roll genom att stötta och motivera äldre 

att äta mer (Chisholm et al., 2011; Markovski, Nenov, Ottaway & Skinner, 2017). 

 

Många äldre som bor hemma, en av fyra, rapporteras äta ett huvudmål om dagen trots att 

över 80% av de äldre hade dagliga besök av vårdpersonal (Geurden et al., 2015). Äldre som 

bor hemma och sköter sin matlagning själva visar sig har större risk för att drabbas av 

undernäring, en vårdpersonal som stannar, sitter ner och pratar gör att den äldre får ett ökat 

energiintag än den som ej har hjälp med tillagning av måltider, även variationen av maten 

som lagades ökade hos de äldre som hade matstöd (Chisholm et al., 2011; Söderström et 

al., 2012). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att få del av ny och aktuell forskning begränsades sökningen till de tio senaste åren. De 

databaser som användes var PubMed och Cinahl på grund av att dessa är inriktad på 

omvårdnadsforskning. Trots att en avgränsning på att deltagarna skulle vara över 65 år var 

det ändå många artiklar i sökningen som inte överensstämde med detta. En styrka med 

studien är att det är en spridning på artiklarna från 2008 och framåt, författarna till den här 

studien strävade efter att hitta artiklar som var högst fem år gamla men fick öka 

tidsperspektivet till högst tio år för att få tillräckligt många relevanta artiklar till det valda 

ämnet. Manuella sökningar gjordes genom arbetets gång genom att söka i referenslistor hos 

de valda vetenskapliga artiklarna, enligt Forsberg och Wengström (2016, s. 64) bör det första 

steget vara att studera artiklarnas referenslistor där man finner andra artiklar som berör 

ämnet.  

 

En svaghet med studien är ett flera intressanta artiklar inte var tillgängliga i fulltext, detta kan 

resultera i att intressant forskning inte kunde bidra till studien. I efterhand så skulle 
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artiklarnas författare ha kunnat kontaktas via e-post, detta prioriterades bort då antalet 

artiklar redan var tillräckligt.  

 

Genom att författarna till studien har läst och sammanställt innehållet i artiklarna individuellt 

och att de kontinuerligt har kontrollerat resultatet och metoden mot syftet ökar detta 

trovärdigheten till resultatet (jfr. Forsberg & Wengström, 2016, s.95). Artiklarna är granskade 

av författarna med hjälp av en granskningsmall som ger utrymme för egna tolkningar och 

bedömningar av kvaliteten på artiklarna. Det som ansågs som väsentligt i granskningen var 

att alla delar i en vetenskaplig artikel fanns, om någon del fattades så diskuterade författarna 

detta och bedömde vad det gjorde för skillnad i trovärdigheten av artikeln. Sex artiklar som 

skulle ha inkluderats i resultatet exkluderades efter artikelgranskning då deras kvalitet 

ansågs som låg på grund av att syftet inte var tydligt beskrivet och att bortfallet i studien var 

för hög. De granskade artiklarna redovisas i en matris där artiklarnas metod, deltagare, 

bortfall och kvalitet presenterades. I två av artiklarna tyckte uppsatsförfattarna att de var 

svårt att bedöma antalet bortfall eftersom artiklarna inkluderar den äldre generationen med 

naturliga bortfall i form av dödsfall under studiernas gång.  

 

Mer än hälften av artiklarna i resultatet är från Europa medan de andra är från Asien, 

Nordamerika och Oceanien. I studien av Chisholm et al. (2011) från Nya Zeeland visade 

resultatet att de äldre hade en lång nattfasta, detta kan bero på att i Nya Zeeland har de som 

norm att äta huvudmålet mitt på dagen. Även fast matkulturen i länderna är olika visar 

studierna samma resultat och därför kunde artiklar från hela världen inkluderas. Att många 

artiklar är från Europa gör att resultatet kan överföras till svensk sjukvård.  

 

Resultatdiskussion 

Det framkom i resultatet att vårdpersonal hade otillräcklig kunskap om äldres nutritionsbehov 

(Chisholm et al., 2011). Det som sjuksköterskor anser som vanliga problem i att identifiera 

undernäring hos äldre är dålig kommunikation och rapportering (Green et al., 2014). För att 

minimera risken till dessa problem är det av central betydelse att sjuksköterskan tar ansvar 

för sitt omvårdnadsarbete genom att utöka sin egen kompetens och söka ny evidensbaserad 

kunskap, sedan föra denna vidare till övrig vårdpersonal via utbildningstillfällen. Dessa 

utbildningar kan med fördel ligga på arbetstid då fler har möjlighet att delta. Enligt 

Rothenberg (2017) ska sjuksköterskan identifiera och bedöma risk för undernäring eller 

andra svårigheter att inta måltider, samt föra dokumentation och uppföljning av 

nutritionstillstånd i omvårdnadsjournalen. I resultatet framkom det att nödvändig information 
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som till exempel att patienten lider av problem som försvårar deras förmåga att äta inte 

dokumenteras i patientens journal (Halvorsen et al., 2016). När man som sjuksköterska ska 

lära sig att dokumentera i patientens journal får man instruktioner om att det ska vara så 

kortfattat och tydligt som möjligt, samt att försöka undvika irrelevant information. Betydelsen 

av god nutritionsbehandling är viktig för de äldres välmående, att många sjuksköterskor 

medvetet inte dokumenterar detta visar på deras brist på kunskap inom ämnet. Enligt 

Patientdatalagen (SFS 2017:60) har sjuksköterskan skyldighet att föra patientjournal som 

ska innehålla vidtagna och planerade åtgärder för att bidra till en god och säker vård av 

patienten.  

 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2017:659) syftar till att vårdgivaren ska vidta de åtgärder som 

behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador, vid åtgärder som ej kan vidtas 

omedelbart ska en tidsplan upprättas. Resultatet visar att de vanligaste 

omvårdnadsåtgärderna mot undernäring är; vätskelista, rådgivning, kosttillägg, alternativa 

maträtter, dokumentation av energiintaget och förändrad konsistens på maten (Tannen et al., 

2011). För att kunna sätta in dessa åtgärder så tidigt som möjligt är det också viktigt att 

kunna identifiera undernäring, Henderson (1991, s.26-28) anser att sjuksköterskan ska 

kunna råda om normal längd och vikt. Istället för att göra flyktiga bedömningar kan man 

använda sig av objektiva mätinstrument, detta på grund av att om man litar på sin blick på att 

bedöma undernäring är det lätt hänt att bara de som redan är undernärda blir identifierade 

och inte de med risk för undernäring. Enligt Holst et al., (2013) är MNA ett bra sätt att 

bedöma undernäring och speciellt hos äldre personer inom olika vårdinrättningar, ett annat 

verktyg som används i Sverige för att identifiera undernäring är Senior Alert. Oavsett vilket 

mätinstrument man använder för att identifiera risken för undernäring är det av stor vikt att 

man sätter detta i rutin och gör det så fort som en person kommer i kontakt med vården. 

 

I resultatet framkom det att vid flera av tillfällen då de äldre skulle vägas valde 

vårdpersonalen att fråga om deras vikt istället för faktiskt väga de äldre (Halvorsen et al., 

2016). En stor bidragande faktor till att vårdpersonal tar en genväg och inte prioriterar till 

exempel undernäring är tidsbrist då detta inte anses som ett akut tillstånd. Behandlas inte 

undernäring kan det leda till förödande konsekvenser som kan ge bestående men hos den 

äldre och i värsta fall dödsfall. Tidsbrist är ett problem som uppkommer som följd av att det 

finns för lite personal, för att förbättra detta krävs en satsning på större personalgrupper och 

förbättrade anställningskrav. Detta stöds av en studie av Porter, Raja, Cant och Aroni (2009) 

där sjuksköterskor uttryckte att de inte hade tiden eller tillräckligt med personal för att göra en 

bra bedömning av de äldres nutritionsstatus.  
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Resultatet visade att en sjuksköterska som ger kosttillägg i samband med medicineringen 

kan leda till att äldre ökar sitt energiintag än om en undersköterska skulle erbjuda detta 

under dagen (Cambell et al., 2013). Uppsatsförfattarna har utifrån egna erfarenheter upplevt 

att de äldre tar bättre till sig information om en sjuksköterska framför detta jämfört med en 

undersköterska. Detta tros bero på att de äldre personerna har högre förtroende till 

sjuksköterskorna och att det är svårare att neka kosttillägg som medicinering då det anses 

vara någonting som är självklart att man ska ta. I en studie av Dahl-Eide, Halvorsen & 

Almendingen (2014) uttryckte sjuksköterskorna svårigheter i prioriteringen av nutritionen 

jämfört med andra arbetsuppgifter på grund av hög arbetsbelastning. Att administrera 

kosttillägg i samband med medicineringen skulle inte kräva en större förändring i praktiken 

och inte heller ett extra moment för sjuksköterskorna att genomföra och därmed ingen högre 

arbetsbelastning. Detta resulterar också i att sjuksköterskorna får en större inblick i nutrition 

intaget hos de äldre. Enligt Henderson (1991, s.28-29) är sjuksköterskans ansvar att hjälpa 

patienter att tillgodose ett tillräckligt näringsintag. Att patienterna får in sig mer energi om 

kosttillägg ges i samband med medicinering borde sjuksköterskorna ta sitt 

omvårdnadsansvar och utföra detta i praktiken. 

Goda åtgärder för att förebygga undernäring som framkom i resultatet var att minska 

nattfastan till under 11 timmar och att servera måltider/mellanmål minst fyra gånger per dygn 

(Chisholm et al., 2011; Söderström et al., 2012). För att öka chansen att de äldre får i sig sitt 

energibehov ska man vara noga med att måltiderna serveras vid rätt tidpunkt och enligt 

Henderson (1991, s.26-28) ska sjuksköterskan uppmuntra patienten till att äta flera gånger 

per dag. En förskjutning av frukosten kan leda till att lunchen serveras för tätt inpå och den 

äldre hinner inte bygga upp en aptit inför denna måltid, vilket kan påverka energiintaget 

under dagen. För att minska nattfastan bör vårdpersonal servera kvällsfika som är både 

energi- och proteinrikt så tätt inpå innan personen ska sova. Detta kan vara fördelaktigt om 

måltiderna har blivit förskjuten under dagen och personen inte intagit en stadig middag. För 

att bryta nattfastan så tidigt som möjligt bör lättare fika serveras i samband med uppstigning. 

I flera fall så är morgonomvårdnaden det första som görs på morgonen, sedan lämnas 

personen själv för att äta sin frukost, detta beror på att om man skulle servera frukosten först 

försenas hela omvårdnadsarbetet för vårdpersonalen. För att förbättra detta, då många äldre 

är vaken tidigt på morgonen är att nattpersonalen ger fika så kan dagpersonalen direkt kan 

börja med morgonomvårdnaden.  

 

Flera artiklar i resultatet visade att om äldre får äta tillsammans med andra, serveras 

lämpliga portioner, en färgglad dukning och en attraktivt presenterad måltid påverkar detta 
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energiintaget positivt (Chisholm et al., 2011; Markovski et al., 2017). Sjuksköterskan ska 

förbereda den äldre inför måltiden genom att se till att den har det bekvämt och att måltiden 

är fint framdukat så som personen önskar samt motivera till social interaktion (Henderson, 

1991). Många äldre känner sig ensamma och måltiden kan vara dagens höjdpunkt, enligt 

Boulus, Salameh och Barberger-Gateau (2017) har äldre som delar sin måltidssituation med 

andra en betydligt mindre risk att drabbas av undernäring. Den äldre ska få vara med och 

påverka sin måltidssituation genom att vårdpersonalen tar hänsyn till individuella önskemål 

och särskilda behov.   
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Slutsats 

Denna litteraturstudie visar att det finns en brist i kunskapen hos vårdpersonal när det gäller 

undernäring hos den äldre personen. Detta kan med enkelhet uppmärksammas av olika 

vårdinrättningar så att vårdpersonalen kontinuerligt får den utbildning de är i behov av för att 

uträtta en patientsäker vård. Andra åtgärder kan vara att ge kosttillägg, minska nattfastan 

och se över måltidsmiljön. Undernäring är ett problem som måste uppmärksammas och 

sjuksköterskor har en betydelsefull roll i att identifiera och motverka detta. Med tanke på 

kunskapsbristen om undernäring bör fler studier genomföras i hur man förebygger 

undernäring och framförallt vilken betydelse nattfastan har.    
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Bilaga 1. 

Checklista för kvalitativa artiklar 

a. Syftet med studien?  

.......................................................................................  

.......................................................................................  

vilken kvalitativ metod har använts?  

....................................................................................... 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  

Janej 

B. undersökningsgrupp  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (inklusions och exklusionskriterier ska 

vara beskrivna.) 

Janej 

Var genomfördes undersökningen?  

.......................................................................................  

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersöknings gruppen kontaktades?  

.......................................................................................  

vilken urvalsmetod användes?  

strategiskt urval 

snöbollsurval 

teoretiskt urval  

ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt  

annan relevant demografisk bakgrund). .......................................................................................  

.......................................................................................  

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Janej 

c. Metod för datainsamling  



 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 

Janej

Beskriv:  

.......................................................................................  

.......................................................................................  

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv:  

.......................................................................................  

Ange datainsamlingsmetod: 

 ostrukturerade intervjuer  halvstrukturerade intervjuer fokusgrupper  

observationer 

video/bandinspelning skrivna texter eller teckningar  

Är data systematiskt samlade ( finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 

Janej 

d. dataanalys  

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

.......................................................................................  

Ange om: 

teman är utvecklade som begrepp 

det finns episodiskt presenterade citat 

de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  

svaren är kodade  

resultatbeskrivning: .......................................................................................  

.......................................................................................  

är analys och tolkning av resultat diskuterade? Janej 

är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? Janej 

är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Janej 

finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Janej 

är resultaten återförda och diskuterade med undersöknings gruppen? 

Janej 



 

är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data ( nns citat av originaldata, 

summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Janej 

e. utvärdering  

kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forsknings frågan? 

Janej 

stöder insamlade data forskarens resultat? Janej 

Har resultaten klinisk relevans? Janej 

diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Janej 

finns risk för bias? Janej 

vilken slutsats drar författaren? .......................................................................................  

.......................................................................................  

Håller du med om slutsatserna?  

Janej 

Om nej, varför inte?  

.......................................................................................  

ska artikeln inkluderas? Janej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. 

Checklista för kvantitativa artiklar 

– RCT (randomiserade kontrollerade studier)  

a. Syftet med studien?  

.......................................................................................  

.......................................................................................  

är frågeställningarna tydligt beskrivna? Janej 

är designen lämplig utifrån syftet? Janej 

B. undersökningsgruppen  

vilka är inklusionskriterierna? 

 .......................................................................................  

vilka är exklusionskriterierna?  

.......................................................................................  

är undersökningsgruppen representativ? Janej 

var genomfördes undersökningen?  

.......................................................................................  

när genomfördes undersökningen?  

.......................................................................................  

Är powerberäkning gjord?   Janej

 

vilket antal krävdes i varje grupp?  

.......................................................................................  

vilket antal inkluderades i experimentgrupp (eg) respektive kontrollgrupp (kg)? 

eg = kg =  

var gruppstorleken adekvat? Janej 

c. Interventionen  

mål med interventionen? 

 .......................................................................................  



 

.......................................................................................  

vad innehöll interventionen?  

.......................................................................................  

vem genomförde interventionen?  

.......................................................................................  

Hur ofta gavs interventionen?  

.......................................................................................  

Hur behandlades kontrollgruppen?  

.......................................................................................  

d. Mätmetoder  

vilka mätmetoder användes?  

.......................................................................................  

.......................................................................................  

var reliabiliteten beräknad?  

Janej 

var validiteten diskuterad? Janej 

e. analys  

var demografisk data liknande i eg och kg? Janej 

Om nej, vilka skillnader fanns?  

.......................................................................................  

Hur stort var bortfallet?  

.......................................................................................  

kan bortfallet accepteras?  

.......................................................................................  

var den statistiska analysen lämplig?  

Janej 

Om nej, varför inte?  



 

.......................................................................................  

vilka var huvudresultaten?  

.......................................................................................  

.......................................................................................  

erhölls signifikanta skillnader mellan eg och kg? Janej 

Om ja, vilka variabler?  

.......................................................................................  

vilka slutsatser drar författaren?  

.......................................................................................  

.......................................................................................  

instämmer du?  

Janej 

F. värdering  

kan resultaten generaliseras till annan population? Janej 

kan resultaten ha klinisk betydelse? Janej 

överväger nyttan av interventionen ev. risker? Janej 

ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Janej 

 

motivera varför eller varför inte!  

.......................................................................................  

………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3.  
 

Checklista för kvantitativa artiklar – kvasiexperimentella studier  

a. Syftet med studien?  

.......................................................................................  

.......................................................................................  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  

Janej

är designen lämplig utifrån syftet?  

Janej

B. undersökningsgruppen  

vilka är inklusionskriterierna?  

.......................................................................................  

vilka är exklusionskriterierna?  

.......................................................................................  

vilken urvalsmetod användes?  

randomiserat urval 

 Obundet slumpmässigt urval  

kvoturval  

klusterurval  

konsekutivt urval  

urvalet är ej beskrivet  

är undersökningsgruppen representativ? Janej 

var genomfördes undersökningen?  

....................................................................................... v 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?  

.......................................................................................  

c. Mätmetoder  



 

vilka mätmetoder användes? 

 .......................................................................................  

.......................................................................................  

var reliabiliteten beräknad?  

Janej 

var validiteten diskuterad? Janej 

d. analys  

var demografisk data liknande i jämförelsegrupperna? Janej 

Om nej, vilka skillnader fanns?  

.......................................................................................  

Hur stort var bortfallet?  

.......................................................................................  

fanns en bortfallsanalys?  

Janej

var den statistiska analysen lämplig?  

Janej 

Om nej, varför inte?  

....................................................................................... 

 vilka var huvudresultaten?  

.......................................................................................  

.......................................................................................  

erhölls signifikanta skillnader? Janej 

Om ja, vilka variabler?  

.......................................................................................  

vilka slutsatser drar författaren?  

.......................................................................................  

.......................................................................................  



 

instämmer du?  

Janej 

e. värdering  

kan resultaten generaliseras till annan population? Janej 

kan resultaten ha klinisk betydelse? Janej 

ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Janej 

motivera varför eller varför inte!  

.......................................................................................  

.......................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4.  
 
 
Författare/
År/Land 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Delta
gare 
(/Bort
fall)  

 
Resultat 

 
Kvalitet  

 
Ahn, J-A., 
Park, J., 
Kim, C-J. 
(2017) 
Sydkorea 

 
Att undersöka 
effekten av 
nutritions 
undervisning som 
stödprogram som 
genomförs av 
sjuksköterskor och 
dietister, att 
undersöka 
nutritionsvanor, 
kännedom om 
kosten och 
nutritionsstatus hos 
äldre som bor 
ensamma hemma. 

 
Kvasiexperime
ntell studie.  
Frågeformulär 
med 10 frågor 
för att värdera 
kunskapen, 
nutritionsvanor 
mättes med 
närings och 
vätskelista, 
nutritionsstatus
en värderades 
genom 
blodprov. 

 
71 

 
Nutritionsvanorna 
och 
Nutritionsstatusen 
förbättrades i 
interventionsgruppe
n, medan den 
försämrades i 
kontrollgruppen. 
Kännedomen om 
kosten förbättrades i 
interventionsgruppe
n, kontrollgruppen 
visade ingen 
förändring. 

 
Medel 

 
Beck, A-M., 
Damkjaer, 
K & Sorbye, 
L (2009). 
Danmark 

 
Att testa hypotesen 
att en mångsidig 
11 veckors RCT, 
innehållande 
nutrition, 
gruppträning och 
munhälsa har ett 
signifikant 
inflytande på 
funktionella 
förmågor hos äldre 
som bor på 
äldreboende. 

 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie. De 
äldre vägdes 
och mättes. 
BMI räknades 
och man mätte 
protein och 
energiintaget 
och även 
funktionella 
förmågor som 
ADL mättes. 

 
119 

 
Nutritionen och 
träningen mottogs 
väl. Efter 11 veckor 
hade 
interventionsgruppe
n ökat mer i vikt än 
kontrollgruppen och 
de funktionella 
förmågorna hade 
minskat i 
kontrollgruppen och 
ökat i 
interventionsgruppe
n. 

 
Hög 

 
Cambell, L., 
Webb, L., 
Vivanti, A., 
Varghese, 
P. & 
Ferguson, 
F. (2013) 
Australien 

 
Att jämföra tre 
metoder att servera 
mat till äldre 
patienter för att 
sedan fastställa 
den mest effektiva 
metoden baserad 
på vikt, protein 
och-energiintag, 
kostnad och 
patientcentrerade 
utfall såsom 
livskvalitet. 

 
Interventionsst
udie. Protein 
och-
energiintag 
registrerades 
av 
vårdpersonal. 
Vikt mättes 
varje vecka, 
Livskvalitet 
mättes med 
EQ-5D 
formulär. 

 
74 
(2/) 

 
Energiintaget var 
högst hos de som 
fick kosttillägg i 
samband med övrig 
medicinering, denna 
grupp ökade även i 
vikt med ett 
genomsnitt på 1kg 
på två veckor. 

 
Medel 



 

 
Chisholm, 
A., Jensen, 
J & Field, P. 
(2011) Nya 
Zeeland 

 
Att undersöka 
matservice, meny 
och måltider på ett 
äldreboende för att 
identifiera 
främjande åtgärder 
och barriärer för att 
uppnå optimal 
nutrition 

 
Observationsst
udie. 
Observation av 
miljön runt 
matsalen, 
inkluderat 
informella 
samtal med de 
äldre där ett 
frågeformulär 
med frågor på 
15 sidor. 

 
50 
äldreb
oende
n 
deltog 

 
Över 50% av de 
äldre åt frukost inne 
på sina rum, 27 av 
50 boenden erbjöd 
frukost ute i 
matsalen. otillräcklig 
kunskap hos 
personalen var 
identifierad som en 
barriär. 31 
äldreboenden 
rapporterade en lång 
nattfasta på över 
14h. 

 
Hög 

 
Fernández-
Barrés, F., 
García-
Barco, M., 
Martínez, 
T., Pedret, 
R. & Arija. 
V. (2017) 
Spanien 

 
Att bedöma 
effekterna av 
nutritions 
undervisning inom 
hemsjukvården, 
riktat till vårdgivare, 
att förebygga 
risken för 
undernäring hos 
äldre självständiga 
personer som har 
risk för 
undernäring. 

 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Nutritionsstatu
s bedömdes 
med hjälp av 
MNA, Längd 
och vikt, 
Blodprover och 
funktionella 
förmågor som 
ADL mättes. 

 
173 
(/111) 

 
Interventionsgruppe
n fick förbättrade 
resultat av MNA 
medans 
kontrollgruppen 
försämrade sina 
resultat. Efter 12 
månader var 4.8% 
undernärda i 
interventionsgruppe
n vs 35.4% var 
undernärda i 
kontrollgruppen. 

 
Medel 

 
Geurden, 
B., Franck, 
E., 
Hartmann, 
M., Weyler, 
J & 
Ysebaert, D 
(2015). 
Belgien 

 
Att undersöka 
förekomsten av 
risker för 
undernäring och 
tillhörande faktorer 
hos äldre 
hemsjukvårdspatie
nter.  
 

 
Tvärsnittsstudi
e. 
MUST 
användes för 
att mäta 
risken/graden 
av 
undernäring. 
Två formulär 
delades ut, 
den till de 
äldre bestod 
av ja/nej 
frågor. 
Sjuksköterskor
na fick fick 
påståenden 
som de fick 
hålla med om 
eller inte. 

 
100 
äldre 
och 
61 
sjuksk
ötersk
or 

 
Patienter som var 
akut sjuka var i 
högre grad mer 
undernärd. Patienter 
i risk för malnutrition 
rapporterade svälj 
och tuggproblem 
som vanligt 
förekommande. 

 
Medel 

 
Green, S., 
James, E., 
Latter, S., 
Sutcliffe, M. 

 
Att förstå 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
hinder och 

 
kvalitativ semi-
strukturerad 
design.  

 
20 

 
Sex teman 
identifierades som 
barriärer; 
Professionell 

 
Hög 



 

& Fader, M. 
(2014). 
England. 

hjälpmedel för att 
genomföra 
screening av 
nutritionsstatus. 

personliga 
intervjuer med 
deltagarna, 
materialet 
spelades in 
och lyssnades 
individuellt av 
tre författare. 
Koder 
identifierades 
och teman 
utformades. 

omdöme lika bra 
som screening, tid 
och resurser, 
otillräckligt med stöd 
i kulturen, behov av 
träning, 
bekvämlighet och 
acceptans mot 
verktyget och bättre 
kommunikation 
mellan 
vårdinrättningar.   

 
Halvorsen, 
K., Eide, H., 
Sortland, K 
& 
Almendinge
n (2016). 
Norge 

 
Att undersöka hur 
sjuksköterskor 
dokumenterade 
nutritionsbehandlin
gar hos äldre 
intagna på sjukhus 
samt undersöka 
hur 
kommunikationen 
mellan sjukhus och 
äldreboende 
fungerar. 

 
Kvalitativ 
studie. 
Fokusgrupper 
med intervjuer 
som varade ca 
90 minuter. 
Materialet 
spelades in 
och lyssnades 
individuellt av 
författarna kort 
efter 
intervjuerna 
gjordes. Koder 
och teman 
identifierades. 

43 st 
sjuksk
ötersk
or 

 
Dokumentationen av 
nutritionsstatusen 
upplevdes bristfällig 
och slumpmässig. 
Kommunikationen 
mellan 
vårdinrättningar 
ansågs som ej 
tillräcklig och olika 
uppfattningar om 
vad man ansåg 
dokumentationen 
och 
kommunikationen 
skulle innehålla. 

 
Hög 

 
Iuliano, S., 
Wood, J & 
Robbins, J. 
(2013) 
Australien. 

 
Att se om ökat 
mejeriintag hos 
äldre personer 
skulle förbättra 
energi och-
näringsintag och 
även förebygga 
undernäring hos 
äldre 

 
Prospektiv 
interventionsst
udie. Maten 
vägdes före 
och efter intag. 
Chi-square 
test användes 
för att räkna ut 
antalet äldre 
som uppfyllde 
näringsbehov. 

 
130 

 
Det ökade 
mejeriintaget 
resulterade i en 
fördubbling av 
kalciumupptag och 
fler som nådde upp 
till det 
rekommenderade 
dagliga intaget (RDI) 
av kalcium. Intaget 
av energi, protein, 
kolhydrater och 
mättat fett ökade. 

 
Medel 

 
Jobse, 1., 
Liao, Y., 
Bartram, 
M., 
Delantonio, 
K., Uter, 
W., Stehle, 
P., Sieber, 

 
Att analysera 
effekten av 
compliance hos 
personer på 
äldreboende som 
erhöll närings- och 
energirika orala 
tillskott. Specifika 

 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Nutritionsstatu
s mättes ut via 
längd, vikt, 
mått av 
överarm och 

 
77 

 
De äldre som hade 
en hög följsamhet till 
orala tillägg hade en 
medianvinst på 3,0 
kg medan de med 
låg compliance och 
kontrollgruppen 
minskade i vikt. 

Hög 



 

C & Volkert, 
D (2015). 
Tyskland 

syften var att 
avgöra rollen av 
compliance för 
effektiviteten av 
studien och att 
identifiera 
egenskaper hos 
äldre som 
förknippades med 
compliance 

vad. BMI 
räknades och 
MNA-SF 
genomfördes 
genom att 
prata med 
personalen. 
Tilläggen 
registrerades 
dagligen och 
compliance 
beräknades. 
Sambandet 
mellan 
compliance 
och 
förändringen 
av 
nutritionspara
metrar och 
egenskaperna 
hos de äldre 
analyserades. 

 
Lorefält, B. 
& 
Wilhelmsso
n, S. (2012) 
Sverige 

 
Att förbättra 
nutritionsstatusen 
hos personer på 
äldreboenden, att 
öka deras 
energiintag och att 
bibehålla 
förbättringarna 
över tid, genom 
teoretisk och 
praktisk utbildning 
om nutritions 
problem. 

 
Mångfacettera
d interventions 
design. MNA 
användes som 
mätinstrument, 
energiintaget 
registrerades 
av 
vårdpersonal 
och nattfastan 
mättes via 
matlistan. 

 
67 

 
Vikt ökade i 
genomsnitt med 
1.9kg efter tre 
månader och efter 9 
månader + 2.3kg. 
Efter tre månader 
har energiintaget 
ökad med ca 376 
kcal och efter 9 
månader hade detta 
stabiliserats. 

 
Hög 

 
Lorefält, B., 
Andersson, 
A., Wirehn, 
A. & 
Wilhelmsso
n. S. (2011) 
Sverige. 

 
Att studera effekten 
av 
individualiserade 
måltider och 
näringsstatus bland 
äldre personer som 
bor på kommunala 
boenden och 
jämföra resultaten 
med en 
kontrollgrupp. Ett 
ytterligare syfte var 
att bedöma 
vårdkostnaderna 
för båda grupperna 
ett år efter 
interventionen. 

 
Mångfacettera
d interventions 
design.  
Längd, vikt, 
BMI, demispan 
och MNA 
räknades ut. 
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Antalet undernärda i 
interventionsstudien 
hade minskat efter 3 
månader medan 
antalet i 
kontrollgruppen 
ökat. 

 
Hög 



 

 
Markovski, 
K., Nenov, 
A., 
Ottaway, A 
& Skinner, 
E. (2017). 
Australien 

 
Att undersöka 
effekten av “äta 
med vänner”, 
energi och 
proteinintaget hos 
äldre patienter på 
sjukhus, identifiera 
risken för 
undernäring och se 
om dessa patienter 
fick positiva 
effekter av att äta i 
matsal och 
identifiera vad de 
föredrar i 
matsalsmiljö. 

 
Observationsst
udie.  
BMI och MNA 
användes för 
att mäta 
undernäringen. 
Energiintaget 
mättes av 
vårdpersonal 
som 
övervakade 
personerna i 
matsalen. 

 
34 

 
Energi och 
proteinintget ökade 
med ca 20% när de 
äldre åt ute i 
matsalen med andra 
jämfört om de åt 
inne på sitt rum. 

 
Medel 

 
Simmons, 
S., 
Hollingswor
th, E., Long, 
E., Liu, X., 
Shotwell, 
M., Keeler, 
E., An, R & 
Silver, H. 
(2016) USA 

 
Att visa effekten 
och 
kostnadseffektivitet
en av att träna icke 
omvårdnadsperson
al till att assistera 
vid näringsvård 
mellan måltiderna 
till patienter på 
äldreboende med 
en ordination för 
extra kalorier. 

 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 
Patienterna 
vägdes varje 
morgon innan 
frukost och 
BMI räknades 
ut, utifrån detta 
fick patienten 
det tillägg, mat 
och dryck som 
behövdes.   

 
94 
(/20) 

 
Sannolikheten att en 
patienten fick ett 
mellanmål/dag var 
54 % i 
kontrollgruppen och 
91 % i 
interventionsgruppe
n där personalen 
hade blivit utbildad. 
Interventionsgruppe
n stannade i vikt 
medan 
kontrollgruppen 
minskade i vikt. 

 
Medel 

 
Smoliner, 
C., Norman, 
K., 
Scheufele, 
R., Hartig, 
W., Pirlich 
M & Lochs, 
H. (2008) 
Tyskland 

 
Att undersöka 
effekten av en 12-
veckors 
intervention med 
protein och 
energirik 
mat/snacks hos 
äldre patienter 
boende på ett 
äldreboende. 

 
Interventionsst
udie. 
Nutritionsstatu
s värderades 
genom MNA, 
kroppsfunktion
erna genom att 
mäta 
handstyrkan, 
PEF-mätare 
samt ADL-
skala  

 
65 
(/13)  

 
Proteinintaget var 
betydligt högre i 
interventonsgruppen
. Båda grupperna 
hade likvärdigt 
energiintag under 
dagen och ökade sin 
nutritionsstatus och 
kroppsfunktion.  

 
Hög 

 
Söderström
, L., 
Adolfsson, 
E., 
Rosenblad, 
A., Frid, H., 
Saletti, A & 
Bergkvist, 

 
Att uppskatta 
utbredningen av 
undernäring och att 
undersöka 
sambandet mellan 
måltidsvanor, 
måltidstillägg och 
undernäring hos 
äldre patienter 

 
Tvärsnittsstudi
e. För att gå 
igenom 
frågeformuläre
n använder en 
deskriptiv 
analys. MNA 
och BMI 
används för att 

 
1771 

 
Patienterna delades 
in i grupper 
beroende på om de 
hade god nutrition, 
hade risk för 
undernäring eller var 
undernärda. 
Gruppen som var 
undernärd hade 

 
medel 



 

L. (2012) 
Sverige 

intagna på ett 
sjukhus. 

undersöka 
graden av 
undernäring. 

84% en nattfasta 
som var över 11h. 
Risker som hade 
samband med 
undernäring var; 
över 80 år, rökare, 
infektionssjukdom, 
nattfasta över 11h 
och färre än fyra 
måltider/ snacks per 
dag. 

 
Tannen, A., 
Scütz, T., 
Smoliner, 
C., Dassen, 
T & 
Lahmann, 
N. (2011). 
Tyskland 

 
Att få mer inblick i 
omfattningen av 
vårdproblem som 
potentiellt ledde till 
minskat 
näringsintag och 
att utforska de 
dagliga rutinerna 
 

 
Tvärsnittsstudi
e.  
BMI, 
frågeformulär 
med 
svarsalternativ. 

 
8451 

 
Stora riskfaktorer för 
undernäring var 
polyfarmaci, 
aptitlöshet och 
smärta. Andra 
faktorer var tugg-och 
sväljproblem. De 
vanligaste 
interventionerna mot 
undernäring var; 
Valfri meny, 
rådgivning till 
patienten, kosttillägg 
och näring-och 
vätskelista. 

 
Medel 

 


