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SAMMANFATTNING 
 
Syftet: Avsikten med denna studie var att belysa distriktssköterskans/sjuksköterskans 
attityd till nutrition i omvårdnad av äldre över 65 år med hemtjänst. 
Metod: Utifrån ostrukturerade fokusgruppsintervjuer fick sjuksköterskor i en 
kommun i Mellansverige diskutera nutrition som ett omvårdnadsproblem utifrån ett 
patientfall. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.   
Resultat: Analysen resulterade i fyra teman, medvetenhet om personens behov, 
ansvar för den andre, kunskap om att möta behoven samt relationsetik. 
Sjuksköterskorna förmedlade en positiv syn på att arbeta med nutrition och de hade 
en stor förståelse för vilka konsekvenser ett för dåligt energiintag har på den äldres 
välbefinnande. De upplevde att de har ett stort ansvar och tillräckligt med kunskap 
för att möta nutritionsproblemen i omvårdnaden. De anser att alla äldre har ett eget 
val så hänsyn måste visas och respekt måste tas för deras vilja när det gäller nutrition, 
vården kring den enskilde måste vara den bästa tänkbara. 
Slutsats: Studien visar att sjuksköterskorna tar ett stort ansvar i nutritionsfrågorna. 
Allt från att tillgodose individens enskilda behov till att lära ut och stötta övrig 
personal i vården. Sjuksköterskorna upplever att de har den rätta kunskapen för att 
kunna hantera nutritionsproblem i vården. Kunskapen har ökat de senaste åren. 
Denna kunskap anser författarna ligger till grund för sjuksköterskans positiva syn till 
nutrition i omvårdnaden. 
 

Aim: The aim of this study was to illuminate the nurse’s attitudes to nutrition when 
caring elderly people over 65 years of age in their homes. 
Method: With unstructured interviews in focus groups the nurses discussed nutrition 
as a care problem from a patient’s situation. The interviews were analysed with 
content analysis. 
Result: The analyse resulted in four subjects, awareness of the persons needs, 
responsibility for the other, knowledge of meeting needs and relations ethics. The 
nurses had a positive attitude to work with nutrition tasks and they had a great 
understanding for the consequences of a low energy intake and how it will influence 
the wellness of the elderly. They experienced that they had a big responsibility and 
enough knowledge to meet the nutrition problems in the care of the elderly. They 
considered that the elderly had their own choice, consideration and respect must been 
shown for their own wish when it comes to nutrition. The care always must be of the 
highest quality for the single person. 
Conclusion: The study showed that the nurses had a great responsibility in nutrition 
questions. That means everything from providing the individuals needs to educate 
and support the staff in the care. The nurses experienced they had the adequate 
knowledge to handle the nutrition problems in the care. The knowledge about 
nutrition among the nursing staff tends to increase in the past years. This knowledge 
the authors consider be the basis of positive attitude to nutrition among the nurses 
interviewed.    
 
Keywords: Attitude, Elder, Focusgroups, Malnutrition, Nursing, Nutrition, 
Prevention  
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BAKGRUND 

Maten som vi äter ger oss energi som vi behöver för att leva. Lust till mat kallar vi 

aptit, aptiten hör ihop med livslusten (Erlandson-Albertsson, 1998). En människas 

dagliga energi- och näringsbehov måste alltid tillgodoses för att minska risken att 

drabbas av sjukdom och ohälsa (Socialstyrelsen, 2000; Sveriges kommuner och 

landsting, 2005; Groom, 1993). 

Morley (2001) skriver att det dagliga födointaget minskar med stigande ålder och 

äldre personer över 65 år har sämre aptit och tappar smaken för olika rätter. Enligt 

Erlandson-Albertsson (1998) kan förklaringen till den minskade aptiten hos äldre 

personer vara sociala faktorer, så som ensamhet och enformighet, men också 

minskad rörlighet. En annan förklaring är en minskad känslighet i 

regleringsmekanismerna för aptit. 

Blir vi sjuka tappar vi aptiten, den försämrade aptiten påverkar i sin tur sjukdomen 

och det tar längre tid för oss att tillfriskna (Erlandson-Albertsson, 1998). När det 

uppstår en obalans mellan intag och omsättning av näringsämnen definieras det som 

undernäring (Morley, 2002). Faktorer som kan ligga till grund för undernärning är 

medicinska, psykologiska och socioekonomiska faktorer (Socialstyrelsen, 2000). 

Äldre personer över 65 år som under sex månader haft en viktförlust på över 5 % 

beräknas som undernärda. Oberoende av vikten ökar risken för undernärning om en 

människa, gammal som ung, äter för lite under en period (Socialstyrelsen, 2000). 

En undernärd person är trött, kraftlös och ointresserad av det mesta, inklusive mat, 

och äter därmed ännu mindre. För att bryta denna negativa spiral krävs ofta att någon 

utomstående uppmärksammar problemet och hjälper till med åtgärder (Sveriges 

kommuner och landsting, 2005). 
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Lagstiftning och föreskrifter angående nutrition och kostomhändertagandet regleras 

inte på ett tydligt sätt, det lämnas fritt för tolkningar.  Beroende på hur man tolkar 

innebörden av god hälso- och sjukvård i hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 

1982:763) eller god omsorg i socialtjänstlagen [SOL] (SFS, 1980:620) landar det 

övergripande ansvaret för kost och nutritionsomhändertagandet på olika 

yrkeskategorier inom omsorgen. Vem som har det övergripande ansvaret ser olika ut 

i kommunerna beroende på hur man tolkat HSL och SOL (Socialstyrelsen, 1998). 

Den aktuella kommunen följer rekommendationer från Sveriges kommuner och 

landsting (2005) när det gäller nutritionsansvar. Den sjuka personens nutrition måste 

betraktas på samma sätt som vilken annan medicinsk behandling och ha samma krav 

på utredning, diagnos, behandlingsplanering och uppföljning/dokumentation. 

Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret när det gäller patientens näring. Det 

omfattar bland annat att identifiera eventuella problem med mat och vätskeintag och 

se till att patienten får näring enligt fastlagd ordning och givna ordinationer. 

Tillsammans med övrig personal ansvarar sjuksköterskan också för att maten 

serveras på ett trevligt och aptitligt sätt och att de patienter som behöver får hjälp 

med att äta. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har det övergripande ansvaret för 

medicinsk kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. När det 

gäller näringsfrågor och nutritionsbehandling kan detta arbete förstärkas genom en 

nutritionsansvarig dietist. Dennes uppgift kan vara att tillsammans med medicinskt 

ansvarig sjuksköterska arbeta fram och ansvara för att rutiner och kvalitetssystem 

finns för nutritionsomhändertagande och kostordination. Uppgiften kan också vara 

att svara för kompetensutveckling inom området och att samråda med kostchefer 

eller motsvarande när det gäller äldres särskilda behov av näringsintag (Sveriges 

kommuner och landsting, 2005). 

Det är viktigt att införa och utveckla strategier för att genomföra individuellt 

anpassad omvårdnad i syfte att förebygga och behandla undernäring hos äldre 

(Wikby, 2006). Dessa rekommendationer ges även av The European Society for 

Clinical Nutrition and Metabolism [ESPEN] (2007) och i Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS, 1993:17). 
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Sjuksköterskor upplever att de inte har tillräckligt med kunskap för att möta 

nutritionsbehoven hos de äldre (Crogan & Shultz, 2000). Sjuksköterskor känner 

generellt att nutritionsproblemen är deras ansvar (Perry, 1997). Om 

sjukvårdspersonal får utbildning angående nutrition och symtom som visar 

undernäring, bidrar det till bättre nutritionsstatus hos den äldre och bättre livskvalitet. 

Utbildningsprogram bör ges till personal för att öka kunskapen om nutritionens 

betydelse för god hälsa (Francis, Taylor & Strickland, 2004; Ryan, 1997). 

Det är inte alltid det finns kostkompetens inom den egna verksamheten och det är 

därför viktigt att veta vart de vänder sig för att konsultera någon vid behov. I en 

studie gjord av socialstyrelsen framkom det att 81 % av de tillfrågade 

sjuksköterskorna hade möjlighet att konsultera personal med särskild kost och 

nutritionskompetens (Socialstyrelsen, 1998). 

Det har framkommit att endast hälften av sjuksköterskorna hade en positiv attityd till 

att arbeta med nutritionsproblem (Christensson, Unosson, Bachrach-Lindström & Ek, 

2003). I en senare studie visade det sig att över hälften av sjuksköterskorna hade en 

positiv attityd och tyckte det var viktigt att arbeta med nutritionsfrågor gällande äldre 

personer. De övriga sjuksköterskorna visade en neutral eller negativ inställning 

(Bachrach-Lindström, Jensen, Lundin & Christensson, 2007). Sjukvårdspersonal som 

involverar sig i de äldres nutrition och själva blir insatta i sin egen nutrition, bidrar 

till ett bättre energi- och proteinintag/dag hos de äldre (Pedersen, 2005). Det är 

viktigt att arbeta preventivt för att undvika undernäring och ohälsa (Miller, 2002).  

Alfengård (2002) kartlägger nutritionsrutiner och inventerar behovet av utbildning 

inom området. Sjuksköterskorna anser att utbildning bör ske kontinuerligt och riktas 

till sjuksköterskor och undersköterskor och det borde finnas mer engagemang från 

läkarna. 

För att förebygga eller behandla undernäring är det viktigt att identifiera personer 

med näringsproblem (Socialstyrelsen, 2000). Flera metoder har utvecklats för 

bedömning av undernäring, försök att enas har gjorts men ännu har ingen standard 

accepterats. Det vanligaste och absolut enklaste är att utifrån vikt och längd, räkna ut 
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Body Mass Index [BMI]. Det finns också flera olika mätinstrument som kan 

kombinera uppgifter om vikt och BMI med frågor om ätproblem och aptit. 

Biokemiska markörer kan vara till nytta vid bedömning av nutritionsstatus så som C-

Reaktivt Protein [CRP] för att få en uppfattning om graden av katabolism (Sveriges 

kommuner och landsting, 2005). 

Subjective Global Assessment of nutritional status [SGA] och Minimal Nutritional 

Assessment [MNA] är två mätinstrument som används i Sverige. SGA används 

framför allt inom kirurgisk och onkologisk vård och är en metod som innefattar 

anamnes och fysikalisk undersökning för att kunna bestämma näringstillståndet. 

MNA används mest inom geriatrisk vård och innehåller ett frågeformulär, allmän 

bedömning, kostundersökning och personens subjektiva bedömning om hälsa och 

nutrition (Socialstyrelsen, 2000). 

Undernäring är ett utbrett problem bland de äldre, en studie visar att en fjärdedel av 

de äldre var undernärda och nästan hälften befanns vara i riskzonen för undernäring 

(Saletti, 2007). En orsak till att det är en så hög förekomst av undernäring hos äldre 

är att de äter för få riktiga måltider under dagen (Lammes & Akner, 2006). Wikby 

(2006) beskriver att många äldre riskerar att bli undernärda och att det är ett 

angeläget problem i äldrevården. 

Undernäring är ett stort problem bland äldre personer och lagstiftning/föreskrifter 

angående nutrition och kostomhändertagandet regleras inte på ett tydligt sätt. Därför 

är det viktigt att undersöka distriktssköterskors/sjuksköterskors förhållande/attityd till 

nutrition som ett omvårdnadsproblem. 

 



 

 8 

SYFTE 

Avsikten med denna studie är att belysa distriktssköterskans/sjuksköterskans attityd 

till nutrition i omvårdnad av äldre över 65 år med hemtjänst. 

METOD 

En kvalitativ metod har använts i studien för att belysa 

distriktssköterskans/sjuksköterskans attityd till nutrition i omvårdnad av äldre över 

65 år med hemtjänst. Kvalitativ forskning försöker beskriva människors upplevelser 

kring ett ämne genom att samla in subjektiva data som belyser det studerade ämnet 

genom flera dimensioner (Polit & Beck, 2004). 

Intervjuerna utfördes ostrukturerat i fokusgrupper. Fokusgrupp är en typ av 

gruppintervju, ett samtal med fler än två deltagare (Wibeck, 2000). Fokusgruppen är 

en grupp människor utvalda av en moderator för att diskutera upplevda erfarenheter, 

av moderatorn redan bestämt ämne. Fokusgruppsintervjuer är en metod att använda 

sig av när syftet är att betrakta en bredare skala av attityder och förhållanden som 

informanterna har om det aktuella ämnet (Watson, Mckenna, Cowman & Keady, 

2008). Informanterna får diskutera med varandra om det aktuella ämnet och kan 

gemensamt resonera sig fram till åsikter och idéer under samtalets gång, moderatorn 

har en passiv roll under intervjun (Wibeck, 2000). 

Urval 

I en kommun i Mellansverige arbetar totalt 22 distriktssköterskor/sjuksköterskor i 

hemtjänsten, av dessa 22 tillfrågades slumpvis 14 att delta i studien. Först 

kontaktades de via telefon för en kort beskrivning av studiens syfte och metod, sedan 

skickades ett informationsbrev (bilaga 1) ut för samtycke att delta i studien. Av de 

tillfrågade gav 14 sitt samtycke att medverka i intervjuerna. Verksamhetscheferna på 

respektive hemtjänst fick ta del av informationsbrevet för samtycke till studien. Av 

de 14 tillfrågade var 10 distriktssköterskor och fyra sjuksköterskor. En sjuksköterska 

och tre distriktssköterskor kunde inte delta vid intervjun på grund av tidsbrist. 

Medelåldern hos informanterna var 45 år, den äldsta var 62 år och den yngsta var 35 
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år. Åtta av informanterna hade en lång yrkeserfarenhet och hade arbetat mer än 10 år, 

två hade arbetat i två år. 

Intervjuerna 

Informanterna delades slumpvis upp i tre grupper bestående av fyra deltagare i en 

grupp och tre deltagare i två grupper. Intervjuerna genomfördes vid tre olika tillfällen 

i lokaler som informanterna själva hade valt. Intervjuerna började med att författarna 

gav informanterna tid för att bekanta sig med varandra för att skapa god atmosfär och 

känna trygghet i intervjuerna. Sedan gavs en kort beskrivning av studiens syfte, 

därefter tilldelades informanterna ett patientfall (bilaga 2). Patientfallet är uppbyggt 

så att diskussionen mellan informanterna kommer att belysa studiens syfte. 

Informanterna fick 10 minuter på sig för att läsa igenom patientfallet för att sedan 

diskutera ämnet fritt utifrån en utgångsfråga med ett passivt deltagande av 

författarna. Utgångsfrågan speglar informanternas syn på nutrition av äldre. 

Intervjuerna tog igenomsnitt 45 min och spelades in med hjälp av en bandspelare, 

intervjuerna transkriberades ordagrant ner. 

Analys  

Författarna valde att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys för att bearbeta 

materialet inspirerade av Graneheim och Lundman (2004) och Polit och Beck (2004). 

Den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att tolka innebörden av data. Det 

inspelade materialet skrevs ned i sin helhet så noggrant som möjligt. Hela texten 

lästes igenom upprepade gånger för att ge författarna en känsla för helheten. 

Meningar som innehöll information som var relevant för studiens syfte plockades ut 

och omgivande text togs med så att sammanhanget kvarstod i sin helhet. Dessa 

meningar kallas meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna 

kondenserades i syfte att korta ned texten men ändå behålla hela innehållet. De 

kondenserade meningsenheterna kodades och grupperades i subkategorier. Utifrån 

dessa subkategorier formuleras kategorier för att få fram den väsentliga innebörden 

av texten (bilaga 3). 
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Etiska överväganden 

I Studien har hänsyn tagits när det gäller lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS, 2004: 460). 

Informanterna i studien informerades både muntligt och skriftligt angående studiens 

syfte och metod. Information gavs om att deltagandet i studien var frivilligt och att 

informanterna kunde avbryta sitt deltagande när som helst. Informanterna gav 

samtycke till att intervjuerna spelades in på band och informerades att allt material 

behandlas konfidentiellt så att ingen av personerna skulle kunna identifieras (Kvale, 

2005). 

Tillstånd har inhämtats från varje verksamhetschef på berörd hemtjänst. 

 

RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra kategorier (tabell 1) som redovisas i text och citat från 

intervjuerna. 

Tabell 1 översikt över kategorier 

Kategorier 

Medvetenhet om personens behov 

Ansvar för den andre 

Kunskap att möta personens behov 

Relationsetik 

Medvetenhet om personens behov 

Det framkom i intervjuerna att sjuksköterskorna har en stor förståelse för äldres 

behov av stort intag av energi och vilka konsekvenser ett för dåligt energiintag har på 

det fysiska och psykiska välbefinnandet. De beskriver vikten av att ha kontroll över 
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kosthållningen genom att dokumentera, följa upp och utvärdera regelbundet. 

Sjuksköterskorna anser att individuellt anpassade omvårdnadsplaner ska upprättas för 

att få en större kontroll över kosthållningen. De anser att de äldre ofta inte själva är 

medvetna om att bakomliggande orsaker till trötthet och håglöshet kan vara orsakad 

av dålig kosthållning. De äldre relaterar ofta symtomen till eventuella bakomliggande 

sjukdomar. En sjuksköterska beskriver det som 

– Varför är hon nedstämd? Man måste titta på hennes kosthållning, det kan leda till 

att hon blir nedstämd och trött. Vad är det som hon får i sig? De gamla behöver ju 

fett, grönsaker och frukt. 

Sjuksköterskorna förmedlar en positiv syn till att arbeta med nutritionsproblem och 

har många idéer om hur de kan gå tillväga för att öka energiintaget hos de äldre per 

dygn. De ger exempel på att tillföra mer fett i maten och pålägg på smörgåsen. De är 

också enade om att de äldre äter i regel för få måltider per dygn. Ett sätt att hjälpa de 

äldre är att personalen sitter med vid måltiderna och på så sätt anser sjuksköterskorna 

att matlusten ökar och därmed energiintaget.  

– Jag skulle titta i kylskåpet vad hon har för pålägg till smörgåsarna. Använder hon 

lättprodukter? Hon skulle behöva mer energi till exempel grädde i mjölken när hon 

äter kräm. 

 

Ansvar för den andre 

Sjuksköterskorna beskriver att kommunen alltid har det yttersta ansvaret för personer 

och att sjuksköterskan har det medicinska ansvaret för personer med biståndsbedömd 

vård. När det gäller äldres nutrition anser sjuksköterskorna att de tillsammans med 

kommunen har delat ansvar. 

– Sen har kommunen ett ansvar, yttersta ansvaret har alltid kommunen om det nu är 

ekonomiskt och hon inte har råd med mat och sitt boende kanske, så är det 

kommunens ansvar att gå in och stötta henne där, så ansvar har vi ju. Ju med att hon 

har hemtjänst så har vi det medicinska ansvaret. 



 

 12 

Förutom det medicinska ansvaret anser sjuksköterskorna att de har ansvar att 

informera och instruera personal så att vården kring den äldre blir den bästa tänkbara. 

De har även ansvar att dokumentera och utvärdera vården kring den äldres nutrition.  

– Givetvis att vi har ansvar, titta till, vara observant att följa vikten och informera 

och instruera personal jätte, jättemycket, att de ser till att hon får i sig det som vi har 

bestämt. 

Sjuksköterskorna anser att de har ansvar att kontrollera bakomliggande orsaker till de 

äldres dåliga nutrition, genom att kontakta läkare för utredning av eventuella 

bakomliggande sjukdomar, kontrollera tandstatus och sväljsvårigheter och om de 

äldre behöver en annan typ av kost för att kunna nutriera sig på ett tillfredsställande 

sätt. 

– Vi måste penetrera bakåt, ta en riktig anamnes. Ta reda på vad som ligger bakom 

det här. Även beställa tid till en läkare och titta på tandstatus, har hon svårt att äta, 

kanske behöver hon en annan konsistens på maten. 

 

Kunskap att möta behoven 

Sjuksköterskorna har en gemensam uppfattning om att de har kunskap om att kunna 

hantera nutritionsproblem bland äldre. Några sjuksköterskor anser att de inte var i 

behov av mer utbildning inom området. Om ingen förbättring sker med nutritionen så 

vet de vart de ska vända sig för att få hjälp. De nämner dietisten som ett hjälpmedel 

och en resurs som kan användas mer i vården. Det är många faktorer enligt 

sjuksköterskorna som påverkar, som har betydelse för hur de ska gå vidare med 

nutritionsproblemen. Dessa faktorer är att äldre inte själva upplever att de har 

problem med nutritionen, de kanske inte orkar eller vill äta, det sociala nätverket och 

om läkaren tycker att utredning bör göras. 

– Jag upplever att jag har kunskap om hantering om nutritionsproblem, vet vart jag 

vänder mig någonstans så att jag löser problemet det är inte så att jag fastnar. 
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Alla sjuksköterskor upplever att de har kunskap om att möta nutritionsproblem men 

några sjuksköterskor upplever att det ibland kan uppstå problem. De menade att det 

är svårt att påverka och försöka få äldre att ändra sina matvanor och tänka på ett 

annat sätt. Några sjuksköterskor ser anhöriga som en resurs när det uppstår 

nutritionsproblem, anhöriga kan hjälpa till med att handla hem mer näringsriktig mat 

och påverka den äldre till att ändra sina matvanor till det bättre. Medan några 

sjuksköterskor upplever att anhöriga ibland har svårt att förstå problematiken kring 

dålig nutrition och kan därför inte använda dem som en resurs i denna fråga.    

– Himla svårt att påverka, ofta är det anhöriga eller vårdtagaren eller båda som är 

iblandade i matsituationen. Det är lätt att påverka det medicinska men just maten är 

det svårt. 

 

Relationsetik 

Sjuksköterskorna anser att de äldre alltid har ett eget val som måste respekteras. 

– Det är svårt att komma in till dem och bara ändra på rutinerna som de har. Vill 

hon äta macka och kaffe till frukost så har vi svårt att ändra på det. Vi kan ju bara 

informera henne om att hon bör äta mer till frukost. 

Om orsaken till nutritionsproblematiken är relaterad till att den äldre äter mindre på 

grund av att personen inte vill leva längre så ska detta klargöras tillsammans med den 

äldre, sjuksköterskan och eventuella anhöriga. 

– Ibland så möter man på det här gamla människor som väljer att sluta äta, de tycker 

att deras tid är färdig det är dags nu. De kommer lite etik in i det här också, det blir 

ett ställningstagande i hur mycket man ska göra men det måste ju självklart 

klargöras i sådana fall om det skulle vara något sånt. 

– Jag brukar prata med dem, hur har du tänkt dig det här, hur länge har du tänkt 

vara med. Det är inte så att det här är främmande för dem, de vet ju om hur gamla 
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dom är, att det här snart är slut. Så att, då har de ju ett eget val det är mycket etik i 

det här, ingen har ju ett evigt liv. 

Eftersom den äldre alltid har ett eget val som måste respekteras anser 

sjuksköterskorna att de inte kan tvinga någon till något som de inte vill, men att de 

kan se till att alla har det så bra som möjligt under tiden. 

– När människor kommit i en viss ålder så går det inte uppåt, det är väldigt svårt att 

få dem friskare och bättre och piggare utan ofta går det saktare och saktare. Men de 

ska ha det bra under tiden så bra som möjligt, att de klarar av att äta och så där, 

man kan inte tvinga i dem. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att belysa distriktssköterskans/sjuksköterskans attityd till 

nutrition i omvårdnad av äldre över 65 år med hemtjänst. Analysen av materialet 

resulterade i fyra kategorier som är medvetenhet om personens behov, ansvar för den 

andre, kunskap att möta personens behov samt relationsetik. Dessa kategorier speglar 

sjuksköterskans attityder till nutrition. 

Studiens resultat som helhet visar att sjuksköterskorna har ett holistiskt synsätt när 

det handlar om omvårdnaden kring den äldre, de ser nutrition som en viktig del i 

omvårdnaden. Nutrition är en förutsättning för att kunna upprätthålla god hälsa, flera 

andra studier beskriver vikten av adekvat energi- och näringstillförsel 

(Socialstyrelsen, 2000; Sveriges kommuner och landsting, 2005; Groom, 1993). Det 

är viktigt att tänka på alla aspekter i åldrandet. Anatomin/fysiologin förändras, den 

äldre har ofta sämre tandstatus, nedsatt salivproduktion som försvårar nutritionen. 

Det sociala, där känslan av samhörighet kan leda till ett bättre energiintag hos den 

äldre.  

Sjuksköterskorna beskriver sin profession som spindeln i nätet, deras uppgifter är att 

tillmötesgå den äldres önskningar med hänsyn och respekt, samtidigt som de styrs 
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under HSL. De instruerar och undervisar övrig personal för att vården kring den äldre 

ska bli så bra som möjligt. De känner även ett ansvar att upprätthålla en dialog med 

eventuella anhöriga. De dokumenterar, upprättar individuellt anpassade vårdplaner, 

följer upp, och utvärderar resultaten i vården, detta i enlighet med rekommendationer 

från Sveriges kommuner och landsting (2005). Wikby (2006) betonar vikten av 

individuellt anpassade omvårdnadsplaner för att förebygga och behandla undernäring 

bland äldre. 

Undernäring är ett stort problem bland äldre och en orsak till detta är att de äldre äter 

för få måltider under dagen (Lammes & Akner, 2006). Sjuksköterskorna har många 

idéer om hur energiintaget hos den äldre ska kunna öka. Genom att låta personal sitta 

med vid måltiderna skapas en relation med den äldre som leder till ett socialt 

samspel. Detta samspel skulle få den äldre att känna välbefinnande som skulle leda 

till att aptiten och matlusten ökar. 

Sjuksköterskornas medvetenhet om personens behov av nutrition beror på att 

nutritionens betydelse är mer upplyst i samhället. Det är positivt att sjuksköterskorna 

tar upp den sociala delens betydelse som ett led i att öka energiintaget hos den äldre. 

Det visar på en förståelse för att det är många olika faktorer som har betydelse för att 

kunna öka energiintaget.  

Resultatet i studien visar att sjuksköterskan är tydlig i sitt yrkesansvar, samtidigt som 

de söker hjälp hos annan profession när det behövs.  Sjuksköterskan har ett åliggande 

att ta ansvar för den äldre, detta måste göras på ett mänskligt sätt som sjuksköterskan 

inte kan vägra att ta på sig (Lévinas, 1990). Vem som bär det yttersta ansvaret och 

vad som reglerar nutritionsfrågorna i omsorgen är otydligt beskrivet i lagarna. 

Eftersom HSL och SOL kan tolkas olika ser det olika ut i kommunerna när det gäller 

nutritionsansvaret (Socialstyrelsen, 1998). Sjuksköterskorna i studien var enade om 

att ansvaret för nutritionsfrågorna är delat mellan SOL och HSL. Sjuksköterskorna 

betonar att de har det yttersta ansvaret när det gäller det medicinska men att 

kommunen har det övergripande ansvaret enligt SOL. I studien framkommer det att 

sjuksköterskorna tar ett stort ansvar i att utbilda övrig personal i nutritionsfrågor för 

att vården kring den äldre ska bli den bästa tänkbara. Sveriges kommuner och 
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landsting (2005) beskriver att det är sjuksköterskans ansvar att svara för 

kompetensutveckling inom området och att se till att det finns rutiner för 

nutritionsomhändertagandet. Sjuksköterskorna i studien tar ett stort ansvar i 

nutritionsfrågorna. Engagerad personal i nutritionsfrågor har en större förståelse för 

nutritionens betydelse för god hälsa och leder till ett bättre energiintag hos de äldre 

(Pedersen, 2005).  

Nutritionsproblemen ska betraktas på samma sätt som vilken annan medicinsk 

åkomma som helst (Sveriges kommuner och landsting, 2005). Författarna anser att 

otydligheten i SOL och HSL om vem som bär ansvaret i nutritionsfrågorna kan 

resultera i att vården kring den äldre försämras, delat ansvar är ingens ansvar i 

slutändan. Otydligheten i lagarna lägger ett stort ansvar på den enskilde 

sjuksköterskan, vilket ansvarskännande denne har. Rent konkret kan sjuksköterskan 

resonera att nutritionsproblemet inte är dennes ansvar och lägga över hela ansvaret på 

SOL. 

I denna studie förmedlar sjuksköterskorna en positiv inställning till att arbeta med 

nutritionsproblem i omvårdnaden, de har tillräckligt med kunskap i att hantera 

nutritionsproblemen. En positiv inställning till att arbeta med nutritionsproblem anser 

författarna vara en förutsättning för att kunna ge den äldre en bra vård.  

Socialstyrelsen (1998) tillfrågar i en studie sjuksköterskor om de har möjlighet att 

konsultera någon med särskild kost och nutritionskompetens vid behov. I den svarade 

81 % att de har den möjligheten. I denna studie svarade 100 % att de har möjlighet 

att konsultera någon annan med speciell kost och nutritionskompetens. De nämner 

dietisten som en bra resurs i omvårdnaden, som de egentligen kan använda sig mer 

av i vården av de äldre. Det skiljer tio år mellan dessa studier, författarna tror att 

medvetenheten och kunskapen har ökat om nutritionens betydelse under dessa år. 

Därför har sjuksköterskorna mer insikt om dessa frågor och vet vart de ska vända sig 

om det uppstår problem. 

Resultaten visar att sjuksköterskorna tar ett stort ansvar när det gäller nutritionen och 

de anser att det är en viktig del i omvårdnaden. De återkommer till att ålderdom 
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aldrig kan botas men att vården alltid ska vara den bästa tänkbara. Visa respekt och ta 

hänsyn till den enskildes önskningar och val. Relationen till den äldre är en viktig del 

i omvårdnaden för att kunna upprätthålla en god omvårdnad och för att kunna ställa 

alla aspekter i relation till varandra. Den etiska aspekten är som en vågskål som lätt 

kan tippa åt det ena eller andra hållet, relationen till den äldre leder till att 

sjuksköterskan kan hålla vågskålen i vågrätt läge. De beskriver att det här är en svår 

uppgift.  

Sjuksköterskorna i studien är enade att de äldre alltid har ett eget val och att de alltid 

måste visa respekt och ta hänsyn för deras vilja. För att visa respekt och ta hänsyn för 

de äldres integritet innebär det att sjuksköterskan tillmötesgår den äldres vilja, ger 

information om dennes vård och tillgodoser de äldres mänskliga behov (Teeri, Leino-

Kilpi & Välimäki, 2006). 

Den etiska aspekten i nutritionsproblemen är stor, den omfattar flera olika delar. 

Varje möte med en annan människa innebär ett etiskt krav nämligen att ta ansvar för 

det förtroende mötet innebär (Løgstrup, 1992). Andra aspekter att ta i beaktning är att 

kontrollera den äldres förmåga att kunna fatta egna val, ge den äldre tillräckligt med 

information om sin situation och vilka konsekvenser dennes val kommer att få och 

den sociala situationen. Alla aspekter måste beaktas men den äldre har alltid ett eget 

val i slutändan.  

Sjuksköterskan måste själv avgöra hur denne bäst ska ta hand om den äldre personen. 

Det innebär att sjuksköterskan måste tänka och handla osjälviskt om vården kring 

den äldre ska bli den bästa tänkbara. I varje förhållande till en annan människa finns 

det ett krav som är outtalat som inte kan jämföras med ett uttalat önskemål eller krav. 

När sjuksköterskan befinner sig en situation som kräver något bestämt av henne 

kommer hon att hamna i en situation som kräver ett etiskt ställningstagande 

(Løgstrup, 1992).  
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Slutsats 

Undernäring är ett utbrett problem bland äldre (Saletti, 2007) och konsekvenserna 

kan bli stora för de äldres fysiska och psykiska välbefinnande. Uppmärksamheten 

kring det här problemet har ökat de senaste åren, detta har lett till en ökad 

medvetenhet och kunskap om matens betydelse. Denna studie visar att 

sjuksköterskorna har en positiv syn på att arbeta med nutritionsproblem i 

omvårdnaden. De är tydliga i sitt yrkesansvar och de beskriver att de har ett stort 

ansvar kring den äldres nutritionsstatus samtidigt som den äldres egna val alltid 

måste respekteras. Oavsett vilka val den äldre gör, måste sjuksköterskan se till att 

vården kring den äldre blir så bra som möjligt. Sjuksköterskorna tar också ett ansvar i 

att utbilda och instruera övrig personal i nutritionsfrågor. Sjuksköterskorna upplever 

att de har den rätta kunskapen för att hantera nutritionsproblem i vården, denna 

kunskap anser författarna ligger till grund för sjuksköterskans positiva syn till 

nutrition i omvårdnaden.  

 

Metoddiskussion 

Författarnas kompetens att genomföra intervjuer grundar sig i yrkeserfarenhet och 

tidigare studier. Författarna använder sig av ostrukturerade fokusgruppsintervjuer, 

metoden är bra att använda sig av när syftet är att betrakta en bredare skala av 

attityder och förhållanden kring ett ämne (Watson, Mckenna, Cowman & Keady, 

2008). En risk med att använda sig av ostrukturerade intervjuer är att diskussionen 

kan glida från det aktuella ämnet (Wibeck, 2000). Den risken kan hanteras genom att 

författarna är medvetna om detta och kan styra in informanterna på rätt ämne igen. 

En ytterligare risk med gruppintervjuer är att alla deltagare inte kommer till tals, 

detta hanterar författarna genom att begränsa gruppdeltagandet till fyra personer per 

grupp (Watson, Mckenna, Cowman & Keady, 2008; Dunbar, 1997). Det råder delade 

meningar i litteraturen om hur många fokusgrupper som skall ingå i en studie, tre 

grupper är ett minimum för att studien skall kunna genomföras på ett tillförlitligt sätt 

(Wibeck, 2000). 
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Det är en fördel att presentera ett problemområde för informanterna och ställa en 

fråga om ämnet rent allmänt. Det huvudsakliga syftet med den metoden är att lyssna 

till vad informanterna själva tycker är viktiga aspekter av ett visst ämne (Wibeck, 

2000). Författarna använder sig av ett påhittat patientfall som berör nutrition som ett 

problemområde under intervjuerna. 

Urvalet av informanterna (n=10) sker slumpvis i en kommun i Mellansverige bland 

22 sjuksköterskor inom hemtjänsten. Det kan vara en fördel om informanterna redan 

är en etablerad grupp, då minskar risken att redan blyga och tystlåtna personer blir 

ännu mer tillbakadragna (Wibeck, 2000). Eftersom det är relativt få sjuksköterskor 

som arbetar i hemtjänsten i denna kommun så känner de flesta varandra redan. 

Avsikten är att ta hänsyn till risken med detta urval och informanterna tillåts att 

bekanta sig ytterligare med varandra innan diskussionen påbörjas. 

Intervjuerna ger författarna rikligt med material om attityder kring ämnet, detta 

material resulterar i långa textenheter. Det finns en stor risk att materialet 

fragmentiseras när meningsbärande enheter plockas ur detta material. Analysen görs 

av författarna var och en för sig, författarna träffas och diskuterar de teman och 

kategorier som framkommer ur analysen tills konsensus formuleras. 

Användbarhet: Studien kan ligga till grund för fortsatt forskning inom området 

nutrition. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev          080409 

Vi har tidigare kontaktat er via telefon och delgivit er en kort presentation av vår studie. Med 

anledning av detta skickar vi nu ut detta informationsbrev till er för att få ert samtycke till att 

medverka i studien.  

Som ett led i våra pågående studier på Mittuniversitet, Distriktssköterskeutbildningen, 

Omvårdnad D, ingår det att göra ett vetenskapligt arbete 15 h.p. som ligger till grund för 

examinationen. 

Studiens syfte är att belysa distriktssköterskans/sjuksköterskans syn på nutrition i omvårdnad. 

Studien kommer att genomföras genom gruppintervjuer av ett antal 

distriktssköterskor/sjuksköterskor inom hemtjänsten i en kommun i Mellannorrland. Intervjuerna 

beräknas ta ungefär 60 minuter och kommer att bandas med hjälp av bandspelare. Det inspelade 

materialet kommer att analyseras och sammanställas.  

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas, deltagarna och allt material kommer att 

behandlas konfidentiellt. I studien har hänsyn tagits till lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor. 

Om ni har övriga frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

Med vänlig hälsning 

Paula Melander   Carina Larsson   Eva Blücher Mjönes Lars Lilja 

Leg. Sjuksköterska  Leg. Sjuksköterska  Handledare  Handledare 

Magisterkurs   Magisterkurs   Adjunkt   Lektor 

Omvårdnad D 15 h.p.  Omvårdnad D 15 h.p.  Mittuniversitetet  Mittuniversitetet 

Institut. för hälsovetenskap  Institut. för hälsovetenskap Sundsvall  Sundsvall 

Mittuniversitetet   Mittuniversitetet 

Sundsvall   Sundsvall 

073-7416616   070-5116111 
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Fallet Hulda          Bilaga 2 

Hulda är 85 år och bor hemma i egen lägenhet. Hon väger 43 kg och är 153 cm lång, vilket ger 

ett BMI på 18. Hennes normala vikt var 52-53 kg och hon har enligt hemtjänstpersonalen gått 

ner successivt i vikt under 1 års tid. 

Hemtjänsten kommer två gånger per dag och hjälper till med bland annat maten. Till frukost 

dricker hon kaffe och äter en smörgås. Till middag tar hon matlåda från servicehuset tre gånger i 

veckan, men hon äter inte hela lådan utan spar hälften till nästa dag. Ibland äter hon kvällsmat, 

den kan bestå av en smörgås och mjölk eller kräm och mjölk. 

Hulda är ofta frusen och har sin yllekofta på sig inne. Hon har svårt att ta sig för saker och sitter 

ofta och tittar ut genom köksfönstret. Anhöriga tycker att hon är både nedstämd och trött. 

Distriktssköterskan kommer en gång i veckan för PK-prov och vid behov justera Waran 

medicineringen. 

 

Hur ser ni på det här fallet? 
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Exempel på analysens genomförande       Bilaga 3 (1) 

Meningsbärande 
enheter 

Kondenserade 
enheter 

Koder Subkategorier Kategorier 

 
- Frusen för att hon 
sitter still kanske 
mycket och att hon 
har låg puls. 
Nedstämd och trött 
hon har ju ingen 
energi hon får inte i 
sig någonting. 
 
- När de har fått bra 
mat under en tid, då 
är de fräscha. 

 
Frusen, nedstämd 
och trött på grund av 
dåligt energiintag 
 
 
 
 
 
 
De blir fräscha om 
de får bra mat 
 

 
Distriktssköterskan/ 
sjuksköterskan är 
uppmärksam på att 
energiintaget 
påverkar 
allmäntillståndet 
 
 
 
Det är mycket som 
följer med dålig 
kosthållning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energiintaget viktigt 
för välbefinnandet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medvetenheten om 
personens behov 
 

 
- Givetvis att vi har 
ansvar, titta till, vara 
observanta att följa 
vikten och informera 
och instruera 
personal jätte, jätte 
mycket, att de ser till 
att hon får i sig det 
som vi har bestämt. 
 
- Penetrera bakåt, ta 
en riktig anamnes. 
Ta reda på vad som 
ligger bakom dethär. 
 
- Vi har ansvaret att 
kolla upp vart 
problemet ligger är 
det pengar eller 
bistånd, behövs mer 
insatser? 
 
- Kommunen har det 
yttersta ansvaret, 
men vi har det 
medicinska ansvaret. 

 
Vi har ansvaret att 
vara observant på 
förändringar. Vi ska 
informera och 
instruera personal att 
göra det som vi har 
bestämt 
 
 
 
Ta en anamnes för 
att utreda 
bakomliggande 
orsak 
 
Vart ligger 
problemet, är det 
pengar eller mer 
bistånd 
 
 
 
 

 
Distriktssköterskan/ 
sjuksköterskan anser 
sig ha ansvaret att 
observera, informera 
och instruera 
 
 
 
 
 
Viktigt att utreda 
bakomliggande 
orsak 
 
 
Vad är problemet 
 
 
 
 
 
 
De anser att 
kommunen och 
distriktssköterskan/ 
sjuksköterskan har 
delat ansvar kring 
personens nutrition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Känner ansvar för 
nutritionsstatus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvar för den andre 
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Exempel på analysens genomförande       Bilaga 3 (2) 

 
- Jag upplever att jag har 
kunskap om hantering av 
nutritionsproblem, vet 
vart jag vänder mig 
någonstans så att jag 
löser problemet det är 
inte så att jag fastnar. 
 
- Anser att jag har 
kunskap, men det är 
svårt, många olika 
faktorer som har 
betydelse för hur man 
ska gå vidare. 

 
Jag har kunskap om 
nutrition och vet vart 
jag ska vända mig för 
att lösa problemet 
 
 
 
 
Jag har kunskap men 
olika faktorer 
påverkar hur man går 
vidare 

 
Distriktssköterskan/ 
sjuksköterskan anser 
sig ha kunskap om 
nutrition och vet vart 
hon ska vända sig 
 
 
 
Har kunskap men 
det är svårt att 
hantera. 

 
Har kunskap om 
nutritionsproblem 

 
Kunskap om att 
möta behoven 

 
- När människor kommit 
i en viss ålder så går det 
inte uppåt det är väldigt 
svårt att få dem friskare 
och bättre och piggare 
utan ofta går det saktare 
och saktare. Men de ska 
ha det bra under tiden så 
bra som möjligt att de 
klarar av att äta och 
sådär, man kan inte tving 
i dem. 
 
- Jag brukar prata med 
dem, hur har du tänkt dig 
det här, hur länge har du 
tänkt vara med. Det är 
inte så att det här är 
främmande för dom, 
dom vet ju om hur gamla 
dom är, att det här snart 
är slut. Så att, då har dom 
ju ett eget val. Det är 
mycket etik i det här. 
 
- Det kommer lite etik in 
i det här också. Det blir 
ett ställningstagande i 
hur mycket man ska 
göra. Det måste 
självklart klargöras i det 
här. 

 
När människor 
kommit i en viss 
ålder är det svårt att 
få dem piggare, 
friskare och bättre. 
Men de ska ha det så 
bra som möjligt 
under tiden 
 
 
 
 
 
Jag brukar prata med 
dem hur de har det 
och hur de tänkt med 
framtiden. De vet att 
det snart är slut. De 
har ett eget val 
 
 
 
 
 
 
Ett ställningstagande 
måste tas, hur mycket 
skall göras, det måste 
klargöras 

 
Man kan inte tvinga 
någon, men de ska 
ha det så bra som 
möjligt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personen har ett eget 
val som vi måste 
respektera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillsammans med 
personen måste ett 
ställningstagande tas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har ett etiskt 
tänkande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relationsetik 

 


