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Abstrakt      
      
Bakgrund och syfte: Näring är en förutsättning för god hälsa. Undernäring är ett 
bristtillstånd som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården. Vid 
undernäring ökar risken för infektioner, trycksår och andra komplikationer. 
Nutrition utgör en del av den medicinska behandlingen men är även en viktig del 
av omvårdnaden. Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva faktorer av 
betydelse för vårdpersonalens omvårdnad avseende nutrition.  
Metod: Litteratursökning genomfördes i referensdatabasen PubMed samt i andra 
databaser. Tretton artiklar inkluderades, nio kvantitativa, en kvalitativ och tre med 
mixed design. Analys och databearbetning baserades på metod beskriven av 
Annersten och Willman (2005) då materialet sorterades utifrån frågeställningarna 
och sammanställdes.  
Resultat: Delade meningar förelåg huruvida utbildning och kunskap inom 
nutrition var tillräcklig för att ge en god omvårdnad. Attityden gentemot nutrition 
visade sig vara bättre än det praktiska utförandet. Behovet av bättre 
ansvarsfördelning och riktlinjer framkom tydligt.  
Diskussion: Som omvårdnadsansvarig kan det tyckas att sjuksköterskan bör lägga 
mer fokus på patientens nutritionstillstånd då detta är en förutsättning för 
välbefinnande och för att behandling och rehabilitering ska ge ett tillfredställande 
resultat. Det förefaller dock som att nutrition fått en undanskymd roll i hälso- och 
sjukvården. Trots till synes god attityd hos vårdpersonalen förefaller det finnas 
brister i omvårdnaden gällande nutrition i hälso- och sjukvården. 
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Bakgrund  

Nutrition 

Nutrition betyder näring och är en förutsättning för välbefinnande och god hälsa 

(Livsmedelsverket, 2003, s. 5; Socialstyrelsen, 2000, s. 15). Hur mycket näring 

var och en behöver varierar med ålder, kön, kroppsvikt, muskelmassa och 

allmäntillstånd. Energi- och näringsbehovet ökar med aktivitet och rörelse men 

också vid tillväxt av ny vävnad, till exempel när ett sår läker samt när 

kroppstemperaturen stiger (Johansson, 2007, s. 49). Även vid vissa 

sjukdomstillstånd och i samband med operativa ingrepp ökar energi- och 

näringsbehovet, likaså vid stress och skador då ökad förlust av främst protein sker. 

I dessa sammanhang ställs högre krav på matens näringstäthet1, även äldre 

personer med liten aptit behöver mat med högre näringstäthet för att få i sig 

tillräckligt med vitaminer och mineraler [URL 1].  

Undernäring 
Malnutrition eller undernäring är ett bristtillstånd som förekommer både vid 

undervikt såväl som vid övervikt. I Sverige används oftast begreppet undernäring 

framför malnutrition. Inom sjukvården är den vanligaste formen av undernäring 

hos patienter protein- och energibrist (PEM). Detta tillstånd uppstår till följd av 

för litet näringsintag i förhållande till omsättning och förekommer oftast i 

samband med sjukdom eller skada (Socialstyrelsen, 2000, s. 9, 15). Tjugofem 

svenska studier visade att 28 procent av undersökta patienter led av undernäring 

(Livsmedelsverket, 2003, s. 5-6; Socialstyrelsen, 2000, s. 9), och inom vård av 

kroniskt sjuka äldre var förekomsten upp till 70 procent (Livsmedelsverket, 2003, 

s. 5-6).  

  

Undernäring leder till trött- och kraftlöshet som i sin tur leder till minskad aptit 

och vidare till sämre födointag. Detta tillstånd kräver ofta att någon utomstående, 

till exempel vårdpersonal, uppmärksammar och hjälper till att åtgärda problemet 

[URL 1]. Undernäring ökar risken för sjukdom och komplikationer som 

infektioner och trycksår, samtidigt som rehabiliteringen försvåras. Detta ökar 

                                                           
1 Näringsämne per energienhet 
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patientens vårdbehov och förlänger därmed sjukhusvistelsen (Livsmedelsverket, 

2003, s. 5-6; Socialstyrelsen, 2000, s. 59). Flera studier visar att vårdtiden är upp 

till 50 procent längre för undernärda patienter jämfört med välnärda, vilket i sin 

tur leder till högre kostnader för samhället. Trots att undernäring är vanligt, 

diagnostiseras och dokumenteras nutritionsstatus2 alltför sällan (Socialstyrelsen, 

2000, s. 18, 59-60).  

 

Nutritionsomvårdnad 3 
Optimal nutritionsstatus är en förutsättning för att behandling och rehabilitering 

ska ge tillfredställande resultat (Cederholm, 2006; Livsmedelsverket, 2003, s. 5-7) 

och därmed finns ett stort behov av behandlingsinriktad nutritionsforskning 

(Socialstyrelsen, 2000, s. 9, 10). Nutrition utgör en del av den medicinska 

behandlingen men är också en viktig del av omvårdnaden. Insatser är viktiga för 

att förhindra utveckling av undernäring hos patienter samt förbättra tillståndet hos 

dem som redan är undernärda (Socialstyrelsen, 2000, s. 10). Därför krävs goda 

rutiner inom hälso- och sjukvården för ansvars- och arbetsfördelning, 

dokumentation, bedömning av näringsstillstånd samt riktlinjer för utredning och 

behandling (Livsmedelsverket, 2003, s. 9; Socialstyrelsen, 2000, s. 11). Enligt 

Kirkevold (2000) beskriver North American Nursing Diagnosis Council 

Association (NANDA)´s omvårdnadsteori att sjuksköterskans uppgift består av att 

bedöma och identifiera patientens hälsoproblem och därefter fastställa mål och 

utforma en handlingsplan för att lösa eller förebygga ett problem. Samtidigt anser 

Virginia Henderson enligt Kirkevold (2000) att sjuksköterskan ska hjälpa 

patienter med sådant som är nödvändigt för att behålla hälsa och som patienten 

själv skulle utföra om denne hade kraft och kunskap (Kirkevold, 2000, s. 116, 

173). Det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter att förebygga och behandla 

undernäring, trots detta ingår separata kurser inom nutrition endast på fem av 23 

utbildningsorter i Sverige (Socialstyrelsen, 2000, s. 82-83). 

Möjliga orsaker till och konsekvenser av undernäring 
Det har visat sig att undernärda patienter upplever en reducerad livskvalitet, både 

fysiskt och psykiskt, i jämförelse med välnärda patienter (Norman, Kirchner, 

                                                           
2 Näringstillstånd 
3 Omvårdnad runt nutrition 
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Lochs & Pirlich, 2006). Dock tyder vissa uppgifter på att en stor del av 

undernäring på sjukhus inte beror på patientens hälsotillstånd utan snarare på 

otillräcklig måltidsservice (Kondrup, 2004). Exempelvis har det beskrivits att 

patienter inte ansåg sig få tillräckligt med hjälp vid måltider, vilket bidrog till att 

de kände sig hungriga vid flera tillfällen under sjukhusvistelsen (Naithani, 

Whelan, Thomas, Gulliford & Morgan, 2008). En annan orsak kan vara att vissa 

patienter inte anser maten som särskilt viktig och därför inte prioriterar födointag 

(Kondrup, 2004).  

 

Begreppsdefinitioner 

Nutritionsbedömning 
Alla patienter i sjukvården bör få en allmän bedömning av sitt näringstillstånd. 

Bedömningen bör omfatta värdering av BMI4 tillsammans med aktuell 

viktutveckling, födointag samt försök att utreda vad som orsakar problemen. De 

patienter som misstänks vara eller riskerar att bli undernärda, bör genomgå en 

nutritionsutredning (Livsmedelsverket, 2003, s. 23-24). 

Nutritionsbehandling 

Vid all vård av sjuka personer är maten i sig en del av behandlingen och 

omvårdnaden. Användning av mat och näring för behandling av sjukdom eller i 

förebyggande syfte benämns nutritionsbehandling. Nutritionsbehandling är en del 

av den medicinska behandlingen och omvårdnaden och ska därför följa samma 

regler som denna (Livsmedelsverket, 2003, s 5-7). 

Ansvarsfördelning 

Läkare, sjuksköterska och dietist har ett gemensamt ansvar för att bedöma 

patienternas nutritionsstatus. I Sverige gäller följande ansvarsfördelning:   

Läkaren är patientansvarig och ordinerar behandling, även nutritionsbehandling. 

Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig, även när det gäller patientens nutrition. 

Sjuksköterskan identifierar problem, bedömer patientens behov, utvärderar 

åtgärder, dokumenterar samt ansvarar för att läkarordinationen genomförs. 

                                                           
4 Body Mass Index  = vikten (kg) / längden (m)2 
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Dietisten ansvarar i samråd med ansvarig läkare för individuella nutritionsinsatser 

som utredning, behandling, uppföljning och utvärdering [URL 1]. 

Undersköterskan tillför patienten mat och vätska efter samråd med 

sjuksköterskan, rapporterar om avvikelser i bla. födo- och vätskeintag 

(Livsmedelsverket, 2003,  s. 5-7). 

Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva faktorer av betydelse för 

vårdpersonalens omvårdnad avseende nutrition. 

Frågeställningar 

• Hur uppfattar vårdpersonalen sin utbildning och kunskap inom området 

nutrition? 

 

• Vilken attityd har vårdpersonalen gentemot nutrition och dess betydelse? 

 

• Hur upplever vårdpersonalen ansvarsfördelningen angående patientens 

nutrition? 

Metod  

Design 
Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt, vilket innebär att 

vetenskapliga artiklar analyserats och beskrivits för att redogöra forskningsläget 

inom valt område (Forsberg & Wengström, 2008, s. 29). 

Litteratursökning och urval 
Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl som är de två 

ledande databaserna inom omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 72-

73). Då tidskriften Clinical Nutrition återkom i referenslistor till flera artiklar 

gjordes manuella sökningar i denna. Även i databasen PsychInfo genomfördes 

manuella sökningar. Sökningarna i Cinahl och PsychInfo gav dock inga 

ytterligare relevanta träffar. Sökorden skilde sig åt i de olika databaserna och 

redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1 Använda sökord i databaser 
PubMed 
(MeSH) 

Cinahl 
(Thesarus) 

PsychInfo Clinical Nutrition 

Nutrition 
Nurs* 
Hospital 
Knowledge  
Attitude 
Education  
“Health 
personnel”  
Liability  
Responsibilityα  

Nutrition 
Nurs* 
Hospitals 
Knowledge 
Attitude 
Education 

Nutrition 
Nurs* 
Hospital 
Knowledge 
Attitude 
Education  
 

Nutrition 
Nursing 
Hospital 
Knowledge 

α Ej MeSH 

Inklusion- och exklusionskriterier 
I denna studie inkluderades artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixed design, 

publicerade de senaste 10 åren, primärkällor, skrivna på engelska eller svenska, 

innefattande vuxna individer, tillgängliga i fulltext samt genomförda inom 

sjukhusvård. Studier som inte ansågs etiskt försvarbara exkluderades. 

Urvalsförfarande 
Efter ett antal sökningar upplevdes en mättnad i materialet. Samma artiklar 

återkom, vilket tolkades som att ämnesområdet täckts in tillfredställande. Träffar 

där titeln uppenbart visade att innehållet inte var relaterat till denna studies syfte 

och frågeställningar förkastades. Abstrakt lästes på övriga artiklar och de som 

bedömdes irrelevanta förkastades. Vidare gjordes en översiktsläsning av 

återstående artiklar och vetenskaplig kvalitet bedömdes. Utifrån detta 

urvalsförfarande återstod 17 artiklar. Senare i förloppet exkluderades ytterligare 

fyra artiklar efter närmare granskning på grund av att de inte bidrog med relevant 

data. Slutligen återstod 13 artiklar. Nio av dessa studier var kvantitativa, en 

kvalitativ och tre tillämpade mixed metod. Tio var från Skandinavien, två från 

Australien och en från USA. Tabell 2 ger en översikt av urvalsförfarandet. Bilaga 

2 redovisar en översikt av resultatartiklar. 
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Tabell 2. Översikt av litteratursökning 090203-090211 
Datum Data- 

bas 
Sökord Avgräns-

ningar 
Träff-
ar 

Förka-
stade 

Utvalda  

090203 PubMed Nutrition
Nurs*, 
Hospital
Know-
ledge  

10 år, 
Människor, 
Engelska, 
Svenska,  
Vuxna 19+ 

48 *37 
**6 
 

Lassen et al. 2008. 
Höjgaard Rasmussen 
et al. 2006 
Schaller et al. 2005 
Johansson et al. 2006 
Kondrup et al. 2002. 

090203 PubMed Nutrition
Nurs*, 
Hospital
Know-
ledge 

10 år, 
Människor, 
Engelska, 
Svenska  

68 *59 
**5 
***1 

Mowe et al. 2008. 
Lindorff-Larsen 2007. 
Kowanko, I. 1999. 

090209 Clinical 
nutrition 

Nutrition 
Nursing, 
Hospital
Know-
ledge 

10 år. 
Sökord skall 
finnas i titel, 
abstrakt eller 
nyckelord 

9 *4 
***4 

Holst et al. 2008 

090209 Clinical 
nutrition  

Nutrition 
Nursing, 
Hospital 
Know-
ledge 

Inga 69 *63 
**1 
***3 

Johansson et al. 2009. 
Mowe et al. 2006 

090211 PubMed Nutrition
Nurs*, 
Hospital
Edu-
cation 

10år, 
Människor, 
Engelska, 
Svenska, 
Vuxna 19+ 

92 *77 
**3 
***8 
****2 

Bonnel, 2003. 
Rasmussen et al. 1999 

 
*Antal förkastade efter läsning av titel och abstrakt 
**Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 
***Antal förkastade pga. inkluderade sedan förut  
****Antal förkastade pga. ej tillgängliga i fulltext  

Värdering av vetenskaplig kvalitet 
För att värdera den vetenskapliga kvalitén beträffande artiklarna användes 

granskningsmallar, en kvantitativ och en kvalitativ, utarbetade av Carlsson och 

Eiman (2003), bilaga 1. Mallarna utgår från de delar som ska finnas med i en 

vetenskaplig artikel. Utifrån dessa delar ger läsaren poäng, 0 till 3, beroende på 

artikelns övergripande kvalitet (3=hög kvalitet). Mallarna följdes på alla punkter 

bortsett från en fråga som uteslöts på grund av irrelevans. Detta medförde att 

maximal poäng blev 44 respektive 45. Beroende på hur många poäng artiklarna 

erhöll värderas de till grad 1 (80 procent av maximal poäng), grad 2 (70 procent) 

eller grad 3 (60 procent), där grad 1 utgör hög vetenskaplig kvalitet och grad 3 

motsvarar låg vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Endast artiklar 

som värderades till grad 1 och 2 inkluderades i denna studie. Tidskrifterna där 
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artiklarna publicerats, var referee bedömda enligt databasen Ulrich [URL 2].  

Analys 
I initialstadiet  baserades analysförfarandet på metod beskriven av Annersten och 

Willman (2005), där författarna utgår från frågeställningar och använder 

textstycken för att svara på dessa (Annersten & Willman, 2005). Liksom Friberg 

(2006) beskriver, undersöktes i analysförfarandet likheter och skillnader inom valt 

område som sedan sorterades under rubriker (Friberg, 2006, s. 121-122). 

Inledningsvis utfördes en naiv genomläsning av samtliga artiklar som därefter 

delvis översattes till svenska. Vidare lästes artiklarna en gång till i syfte att söka 

svar på denna studies syfte och frågeställningar. Sedan färgmarkerades och 

sorterades textstyckena beroende på vilken frågeställning de svarade på. Beroende 

på innehåll delades textstyckena in under rubriker (1). Genom att sammanföra 

gemensamma nämnare, det vill säga text med liknade innebörd (2), 

komprimerades textstyckena ytterligare och sammanställdes. Slutligen gav denna 

analys en överblick av forskningsområdet som redovisas i resultatet (3). Givetvis 

togs hänsyn till texten i sin helhet för att minska risken för misstolkningar. 

Analysförfarandet illustreras överskådligt i figur 1.  

 

 

Etiska överväganden 
Etiska överväganden bör alltid beaktas i alla studier (Forsberg & Wengström, 

2008, s.73). De flesta resultatartiklar i denna studie hade blivit granskade av en 

etisk kommitté eller hade beskrivit etiska överväganden och tillvägagångssätt. 

Vissa artiklar inkluderades trots knapphändig beskrivning av etiska överväganden, 

Figur 1. Överskådlig illustration av analysförfarande.  
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då de bidrog med relevant information och författarna till denna studie, efter bästa 

förmåga, avgjorde att studien var etiskt försvarbar. I första hand beaktades vilken 

information som tillgivits deltagarna, rätten att tacka nej eller avbryta deltagandet 

samt intentionen med studien. Det kan inte uteslutas att översättning till svenska 

inneburit en viss tolkning. I möjligaste mån togs hänsyn till de inkluderade 

artiklarnas förtjänster. Hänsyn togs också till texten i sin helhet genom textnära 

analys då överflödig tolkning undveks för att på det viset kunna återspegla ett 

rättvist och etiskt resultat gentemot artikelförfattarna.  

Resultat  
Resultatet beskriver vårdpersonalens kunskap, utbildning, attityd och 

ansvarsfördelning relaterat till nutrition. Till stor del presenteras deskriptiv data 

som procentsatser och p-värden förekommer på vissa ställen för att visa på 

statistisk signifikans. De åsikter som förekommer tre gånger eller fler presenterats 

i en frekvenstabell, bilaga 3.  

Kunskap och utbildning inom nutrition 

Delade åsikter 
Nästan hälften av deltagarna5 i en svensk studie såg sin utbildning inom nutrition 

som bristfällig (Johansson et al. 2006), medan motsvarande siffra i Danmark var 

39 % (Rasmussen, Kondrup, Ladefoged & Staun, 1999). Även i en australiensk 

studie visande det sig att de flesta av deltagarna såg utbildningen som otillräcklig. 

Vissa önskade sig mer praktisk information om vad som kan och bör göras i olika 

situationer, exempelvis när en patient inte vill äta. Andra önskade sig mer specifik 

information om dieter vid olika sjukdomstillstånd (Kowanko, Simon & Wood, 

1999). Likaså i studier från Danmark och USA framkom det att utbildningen inom 

nutrition var bristfällig (Bonnel, 2003; Kondrup et al. 2002) och att mellan 48 och 

67 % ansåg att deras kunskap inom området inte var tillräcklig (Mowe et al. 2008) 

samt att mer kunskap inom området önskades (Bonnel, 2003). 

 

Flera skandinaviska studier vänder dock på frågan och visar att mer än hälften av 

deltagarna ansåg utbildningen inom nutrition som tillräckligt bra för att kunna 

                                                           
5 innefattar i resultatet vårdpersonal, i de flesta fall sjuksköterskor och läkare. 
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tillämpa en god omvårdnad (Holst, Rasmussen & Unosson, 2008; Johansson, 

Höjgaard Rasmussen, Mowe & Staun, 2009; Lindorff-Larsen, Höjgaard 

Rasmussen, Kondrup, Staun & Ladefoged, 2007) och över två tredjedelar av 

deltagarna ansåg att deras kunskap om nutritionens betydelse för patienten var 

tillräcklig (Johansson et al. 2006; Lindorff-Larsen et al. 2007). Det framkom att 

äldre sjuksköterskor hade mer kunskap inom nutrition än yngre (p<0.004) och de 

med mer än tio års erfarenhet av yrket hade mer kunskap än de oerfarna 

sjuksköterskorna (p<0.024). Majoriteten (80 procent) menade att deras 

nutritionsutbildning var en integrerad del i sjuksköterskeutbildningen medan 

endast 7 procent beskrev att nutrition hade varit en enskild kurs i utbildningen 

(Schaller & James, 2005). Det visade sig också i totalt fem studier från 

Skandinavien att internutbildning inom nutrition pågick på avdelningar då 39 till 

60 procent av deltagarna fastslog detta (Holst et al. 2008; Johansson et al. 2006; 

Johansson et al. 2009; Lindorff-Larsen et al. 2007; Rasmussen et al. 1999).  

Nutritionsomvårdnad 
Bristande kunskap och intresse samt otydlig ansvarsfördelning har visat sig vara 

faktorer som påverkar patienternas nutritionsbehandling negativt (Lindorff-Larsen 

et al. 2007; Rasmussen et al. 1999). I ett flertal skandinaviska studier hade över en 

fjärdedel av deltagarna svårigheter med att identifiera patienter med 

näringsproblem (Holst et al. 2008; Johansson et al. 2006; Mowe et al. 2008; 

Rasmussen et al. 1999) och lite mer än hälften hade svårigheter med att räkna ut 

patienternas energibehov (Holst et al. 2008). 40-60 procent upplevde svårigheter 

att utforma individuella kostplaner (Holst et al. 2008; Johansson et al. 2006; 

Johansson et al. 2009; Mowe et al. 2008; Rasmussen et al. 1999).  

 

I en australiensk studie där sjuksköterskor intervjuades om kunskap och attityd till 

nutrition ansåg de flesta vid förfrågan att god nutrition innebar tillräckligt med 

föda för att tillgodose kroppens behov. De flesta sjuksköterskorna hade tillräcklig 

kunskap till att sätta ihop en hälsosam meny för en vuxen individ, en 

sjuksköterska sade: ”Probably something with meat and vegetables, some fruit, a 

piece of bread and something to drink.” (Kowanko et al. 1999. s. 219). Många 

antydde att fett skulle vara en liten del av det dagliga födointaget men ingen 

nämnde att måltiderna till största delen skulle bestå av långsamma kolhydrater. De 
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flesta påpekade betydelsen av frukt och grönsaker med tanke på deras vitamin, 

mineral fiberinnehåll samt dess estetik. Många visste också att sårläkning 

förbättras av bra näringstillförsel, speciellt nämndes protein, zink och andra 

vitaminer och mineraler som viktiga komponenter. Undernäring blev generellt 

definierat som otillräckligt näringsintag. Tecken och symtom på undernäring 

beskrevs som viktnedgång, trötthet, låga albuminvärden, kemisk obalans och dålig 

sårläkning. På förfrågan om det var många undernärda patienter på deras sjukhus 

skilde sig svaren: 

- ”Yes. I think that the elderly patients that we´ve got, especielly those 

that are demented, or those on non-chew diets, they don´t eat their 

food”.  
-“Yes, young patients especially… the meals they serve to younger 

patients are quite often too small, even the large serves.” (Kowanko 
et al. 1999. s. 220). 

 

Men vissa ansåg inte att undernäring var vanligt: ”I don´t think there is a 

problem. Some people are less inclined to eat than others… and that might be just 

because they are not feeling well.” (Kowanko et al. 1999. s. 220). På frågan, vad 

åtgärden är när patienten inte vill äta, ansåg de flesta att de skulle ta reda på varför 

patienten inte åt. De skulle även se till att måltidsmiljön var trevlig, erbjuda 

alternativ, näringsdrycker, fler små måltider fördelade på dagen samt rådfråga en 

dietist (Kowanko et.al. 1999). 

Attityd gentemot patienternas nutrition 

Attityd bättre än praktik 
Mycket tyder på att vårdpersonalens attityd till nutritionsomvårdnad skiljer sig 

från deras praktiska utövanden. Många ansåg att en nutritionsbedömning borde 

vara rutin och innefatta patientens vikt och energiintag (Mowe et al. 2006). Större 

delen (77-90 procent) av deltagarna hade en positiv attityd till bedömning av 

patienternas nutritionsstatus, trots det hade få detta som rutin (Holst et al. 2008; 

Mowe et al. 2006; Rasmussen et al. 1999). Av de skandinaviska länderna var det 

mest förekommande i Danmark (43 procent) att bedöma nutritionsstatus medan 

motsvarande siffra för Sverige och Norge var 21 procent respektive 15 procent 

(p<0.0005) (Holst et al. 2008). Samtidigt som de danska deltagarna värderade 

både sin kunskap och utbildning högre än de svenska och norska (p<0.01) (Mowe 

et al. 2008). Det framkom också att sjuksköterskor värderar sin utbildning, 
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kunskap och sitt intresse högre än läkarna värderar sin utbildning, kunskap och 

sitt intresse (p<0.001) (Johansson et al. 2009).   

Lågprioriterat område 
De flesta betraktade patienternas nutrition som ett lågprioriterat område 

(Johansson et al. 2006; Rasmussen et al. 1999) och vissa ansåg att intresse för- 

och kunskap om nutrition var en mindre viktig faktor när det gällde 

nutritionsbehandling, samtidigt som de önskade att nutritionsomvårdnaden var 

bättre (Johansson et al. 2009). De flesta ansåg också att bedömning av 

energibehov för patienter med risk för undernäring samt utformning av kostplaner 

till denna patientgrupp borde vara rutin, men färre svarade att detta faktiskt hörde 

till praktiken på deras avdelning. Många ansåg även att födointaget skulle ses över 

på ronderna men betydligt färre bekräftade att detta genomfördes (Holst et al. 

2008). 38 procent uppgav att de inte skulle vidta några åtgärder förrän patienten 

tappat minst 5 procent av sin kroppsvikt och 43 procent accepterade att en patient 

fastade eller fick dropp i upp till två dagar innan åtgärder vidtogs (Rasmussen et 

al. 1999). 

Positivt med nutritionsteam 
I Danmark har utfallet av att skapa ett team som endast fokuserar på patienternas 

nutrition studerats. Det framkom att nutritionsteamet upplevde ett visst motstånd 

för att bli accepterade av den övriga vårdpersonalen med tanke på deras uppgift. 

De kände även att deras arbetsuppgift krävde stark vilja och social förmåga. 

Själva omvårdnaden kring nutrition urskildes som den enklaste uppgiften och 

patientkontakten sågs som den bästa delen av arbetet. ”It´s nice to have the 

possibility and the time to provide this sort of care. Normally, you simply don´t 

have the time for it when you´re running around cleaning and doing all sorts of 

other things.” (Lassen, Grinderslev & Nyholm, 2008. s. 168).  I slutet visade det 

sig dock att de flesta i personalen uppskattade nutritionteamets arbete, en 

sjuksköterska uttryckte; “I suppose we used to see eating as a necessity and never 

really thought about it as something that could improve their stay here. Mealtimes 

have always simply been something to be dispenced with quickly.” (Lassen et al. 

2008. s. 168). Då nutritionteamet ansvarade för patienternas näringsintag 

upplevde många i vårdpersonalen en lättnad över att denna uppgift inte längre var 

deras ansvar (Lassen et al. 2008). Även andra studier tyder på det positiva med 
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nutritionsteam då över 90 procent av deltagarna uttryckte ett behov av detta 

(Johansson et al. 2006; Mowe et al. 2006). Samtidigt upplevdes nutritionsriktlinjer 

och bättre utbildning som viktiga moment för att förbättra kvaliteten på 

omvårdnaden (Mowe et al. 2006).  

Ansvarsfördelning  

Otydlig ansvarsfördelning 
Enligt en dansk studie upplevdes ansvarsfördelningen runt patientens nutrition 

som otydlig. Många ansåg att det borde finnas en- eller ett fåtal personer som bar 

huvudansvaret för patienternas nutritionsstatus. När det gällde dokumentation av 

näringsintag trodde 86 procent av läkarna att det var deras ansvar att se till att 

detta genomfördes medan 73 procent av sjuksköterskorna trodde att det var deras 

ansvar. De flesta läkarna (96 procent) och sjuksköterskorna (89 procent) tyckte att 

det var läkarnas ansvar att bedöma nutritionsstatus. Majoriteten av läkarna trodde 

dessutom att de bar ansvaret att reagera på ett dåligt nutritionsstatus och många 

sjuksköterskor trodde att det var deras ansvar (Rasmussen et al. 1999). I en annan 

studie menade 24 procent att det fanns en ansvarsfördelning mellan läkare och 

sjuksköterskor medan närmare 75 procent ansåg att denna ansvarsfördelning 

borde förtydligas för både läkare, sjuksköterskor och dietister. Det framkom att de 

antog att ansvaret för bedömning av nutritionsstatus, beräkning av energiintag 

samt beslut om mat- och vätskeregistrering kunde ligga på olika yrkesgrupper, 

men majoriteten av deltagarna lade dock det största ansvaret för beslut om mat- 

och vätskeregistrering på den egna yrkesgruppen (Johansson et al. 2006).  

 

I en svensk studie uppgav endast en fjärdedel att det fanns nutritionsrutiner på 

deras respektive avdelning (Johansson et al. 2009). Hälften av deltagarna uppgav 

att det fanns riktlinjer för identifiering av patienter med risk för undernäring men 

nästan alla (97- 99 procent) uttryckte ett behov av detta (Johansson et al. 2006; 

Johansson et al. 2009). Likaså uppgav många att de saknade bedömningsverktyg 

för identifiering av riskpatienter samt riktlinjer runt nutrition (Rasmussen et al. 

1999). 

 

En dansk studie visade att den främsta orsaken till att sjuksköterskorna inte 

bedömde patienternas nutritionsstatus var för att det inte fanns några instruktioner 
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för att göra detta samtidigt som de saknade verktyg för att bedöma patienternas 

energibehov (Kondrup et al. 2002). Personalen saknade rutiner och etablerade 

procedurer angående nutrition, de betraktade även ansvarsfördelningen som 

otydlig. Studien visade också att om personalen fick utbildning och tydliga 

ansvarsriktlinjer skulle patienternas nutritionsstatus bedömas oftare, kontroll av 

vikt och födointag öka och kostplaner utarbetas i större utsträckning samt antalet 

patienter som tappar vikt under sjukhusvistelsen skulle minska (Höjgaard et al. 

2006).  

  

Diskussion  

Sammanfattning  

Resultatet visar att åsikterna skiljer sig angående utbildning inom nutrition, vissa 

anser de har tillräcklig utbildning för att ge en god nutritionsomvårdnad, men de 

flesta menar dock motsatsen. Många uppger även att internutbildning pågår på 

deras arbetsplats. De flesta har en positiv attityd till bedömning av patientens 

nutritionsstatus, trots det speglas inte denna attityd i praktiken då 

nutritionsbedömning sällan sker rutinmässigt. Bedömning av nutritionsstatus 

försvåras på grund av problem med identifiering av patienter med risk för 

undernäring samtidigt som sjuksköterskor upplever svårigheter att utforma 

individuella kostplaner för dessa patienter. Det finns ett stort behov av riktlinjer, 

lämpliga mätinstrument och verktyg samt tydligare ansvarsfördelning inom 

området. Nutritionsteam uppfattas som en positiv resurs som höjer kvalitén på 

omvårdnaden då nutrition är ett lågt prioriterat område i hälso- och sjukvården.  

 

Resultatdiskussion  

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor står att 

sjuksköterskan ska:  

”Tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl 

fysiska, psykiska och sociala, kulturella och andliga.  

- Uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och 

lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata 

åtgärder (Socialstyrelsen, 2005, s. 14). 
 

Detta kan också relateras till NANDA´s omvårdnadsteori där det beskrivs att 
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sjuksköterskans uppgift är att bedöma och identifiera patientens hälsoproblem och 

därefter fastställa mål och utforma en handlingsplan för att lösa eller förebygga 

problemen (Kirkevold, 2000, s. 173). Detta kan tolkas som att det är 

sjuksköterskan ansvar att bedöma och identifiera näringsbehov, utforma och följa 

upp kostplaner och på detta vis förebygga undernäring. Vilket i sin tur 

överensstämmer med att sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig. 

 

Det kan tyckas tänkvärt att trots att undernäring på allvar uppmärksammades i 

svensk sjukvård för 25 år sedan, så finns inte rutiner för att tillgodose ett av 

patienternas mest basala behov (Cederholm, 2006). Orsaken är troligen beroende 

av flera faktorer, i synnerhet bristen på riktlinjer runt patientens nutrition samt 

otydlig ansvarsfördelning. 

 

Redan år 1999 fanns vetskapen om att tydligare ansvarsfördelning var en 

nödvändighet för att främja nutritionsomvårdnaden. Frånvaro av denna 

ansvarsfördelning var även då en av de främsta orsakerna till att patienterna sällan 

fick nutritionsstatus bedömt, detta försvårade i sin tur chanserna att upptäcka de 

som riskerade att bli undernärda (Beck et al. 2001). Även idag, 10 år senare, är 

detta fortfarande är ett problem inom hälso- och sjukvården. 

 

Eftersom det framkommer att många betraktar sin utbildning inom ämnet nutrition 

som otillräcklig, bör ett första steg i förändringsprocessen för att minska 

förekomsten av undernäring bland patienter på sjukhus vara att förbättra 

vårdpersonalens utbildning och därmed kunskap inom området. Även detta 

framkom i en rapport från år 1999, då det konstaterades att forskningen låg långt 

före utbildningen och att vårdpersonalen redan då uttryckte svårigheter med att 

identifiera patienter med risk för undernäring och utforma kostplaner för dessa 

(Beck et al. 2001). Ett behov av mer utbildning inom området, speciellt 

beträffande identifiering, diagnostik och behandling av undernäring finns. En väl 

utarbetad utbildningsplan skulle höja kompetensnivån för sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2000, s. 11, 82-83), även år 2004 var fortfarande  utvecklingen 

mycket långsam beträffande utbildning inom nutrition på universiteten (Kondrup, 

2004). Det kan tyckas att nutritionsomvårdnaden har en undanskymd roll inom 

hälso- och sjukvården och ej prioriteras i sjuksköterskeutbildningen trots att dess 
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roll borde vara central. 

  

Ett behov av lämpliga verktyg för nutritionsbedömning tycks förekomma då 

vårdpersonalen uttrycker detta tydligt. Detta visade sig till exempel genom att en 

stor del av patienterna inte fick en korrekt nutritionsbedömning av 

sjuksköterskorna när de enbart förlitade sig på sin erfarenhet och subjektiva 

förmåga (Abayomi & Hackett, 2004).  

 

Resultatet är inte helt entydigt vilket kan göra det svårare att få en tydlig 

uppfattning om orsakerna till forskningsproblemet. De mest betydelsefulla 

faktorer, enligt resultatet, som påverkar vårdpersonalens nutritionsomvårdnad 

illustreras i figur 2.  

 

         Positiva faktorer                             Negativa faktorer 

 

Figur 2. Illustration av faktorer som påverkar nutritionsomvårdnaden.  
 

Det finns naturligtvis fler faktorer som påverkar patienternas nutrition än vad som 

presenteras i denna studie exempelvis patientens egna värderingar, tankar och 

upplevelser. Det har visats att patienter upplever måltidssituationen som 

stressande när personalen kommer för att hämta matbrickan innan de ätit klart. 

Vissa beskrev även att de upplevde att de inte fick tillräcklig assistans under 

måltiderna då de inte kunde nå maten och hade en obekväm sittställning, samtidigt 

som andra angav att de stördes av obehagliga ljud och lukter (Naithani, Whelan, 

Thomas, Gulliford & Morgan, 2008). En betydelsefull fråga som återstår att 

belysa är hur forskningsresultat kan tillämpas i den kliniska verksamheten. En del 

av lösningen kan vara att införa nutritionsteam på vårdavdelningarna då detta visat 

sig ha positiva effekter på omvårdnaden (Johansson et al. 2006; Lassen et al. 
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2008; Mowe et al. 2006). 

Metoddiskussion  
Trots ett kritiskt urvalsförfarande så finns möjligheten att andra sökord, 

kombinationer av sökord samt andra inklusions- och exklusionkriterier hade 

resulterat i ett annat urval och därmed eventuellt ett annorlunda utfall. Under 

litteratursökningen påträffades två artiklar som inte fanns att tillgå i fulltext. Det 

är osäkert om dessa kunnat bidra med relevant data men detta kan inte uteslutas.  

 

Syfte och frågeställningar reviderades till viss del under arbetets gång i denna 

studie, detta till följd av brist i arbetsplaneringen. Om klarhet runt syfte och 

frågeställningar uppkommit tidigare under förloppet kan det inte uteslutas att 

resultatet fått ett annorlunda utfall. Artiklar av kvantitativ, kvalitativ och mixed 

design inkluderades för att täcka in hela ämnesområdet. Detta kan ses som en 

fördel då forskningsområdet belystes ur flera perspektiv. Publiceringsåldern på 

artiklarna begränsades till de senaste 10 åren för att minimera risken att få ett för 

omfattande resultat då området upplevs väl utforskat. Detta är även motiveringen 

till att enbart inkludera studier utförda i samverkan med vårdpersonal på sjukhus 

och därmed exkludera andra hälso- och vårdinstanser. Litteratursökningen 

begränsades även till vuxna individer, barn exkluderades därmed. Detta av flera 

aspekter, bland annat etiska. 

  

”Forskning där barn är försökspersoner är ur etiskt perspektiv 

problematisk. Det ligger i sakens natur att det är svårare att erhålla ett 

adekvat informerat samtycke från barn, då deras förmåga att bedöma 

risker och överblicka konsekvenser är begränsad eller obefintlig, och de 

lättare kan låta sig påverkas av andra” [URL 3]. 
 

En vetenskaplig artikel ska ha en viss uppbyggnad (Forsberg & Wengström, 2008, 

s. 72). Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar valdes som verktyg till 

värdering av resultatartiklar då de ansågs kvalitetsmässigt lämpliga och dessutom 

upplevdes lättförståliga. Efter vetenskaplig granskning inkluderades enbart 

artiklar som värderades till grad 1 och 2 (Carlsson & Eiman, 2003), detta för att 

åstadkomma en studie baserad på artiklar med hög vetenskaplig nivå.  

 

Trots strukturerad och noggrann läsning av resultatartiklar visade det sig att 
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enstaka artiklar inte bidrog med relevant data och exkluderades därmed sent i 

resultatbearbetningen. Dessa artiklar borde ha exkluderats i ett tidigare skede men 

på grund av bristande planering och erfarenhet skedde inte detta. 

 

Det kan i efterhand övervägas om valet av analysförfarandet var tillräckligt 

genomtänkt, då en viss osäkerhet uppstod runt detta, troligen på grund av 

bristande erfarenhet. Om analysförfarandet genomförts på annorlunda vis kan det 

inte uteslutas att resultatet fått ett annat utfall. Metodvalet var i syfte att på ett 

rättvist och metodiskt vis återspegla forskningsläget inom valt område.  

Fördelar och begränsningar i studien 
Över häften av resultatartiklarna är publicerade senare än år 2005. Detta kan ses 

som en fördel med hänsyn till studiens nyhetsvärde. En begränsning är att 

inkluderade artiklar är skrivna på engelska eller svenska, troligen finns relevanta 

artiklar publicerade på andra språk som ej behärskas av denna studies författare. 

Liksom Johansson et al. (2009) instämmer vi i att de som deltar i en studie ofta 

har större intresse av ämnet än de som väljer att inte delta (Johansson et al 2009), 

detta kan naturligtvis påverka en studies utfall och bör beaktas. En stor del av 

resultatartiklarna är från skandinaviska länder (10 stycken), varav tre presenteras 

av ”The Scandinavian Nutrition group”. Detta ger ett intryck av att Skandinavien 

är ledande inom forskningsområdet och kanske kommit längre även i den kliniska 

verksamheten när det gäller nutritionsomvårdnad. Detta kan ses som en 

begränsning då resultatet troligen inte får lika hög generaliserbarhet 

internationellt. 

 

Andra intressanta forskningsfrågor dök upp under studiens gång, bland annat 

bristen på användbara och validerade bedömningsverktyg. Detta kan i sin tur bidra 

med en del av svaret på frågan varför attityden hos vårdpersonalen skiljer sig så 

markant från deras arbetsrutiner. Det finns naturligtvis fler faktorer, än de som 

tagits upp i denna studie, som bidrar till att siffran på antalet undernärda är så hög 

och kanske behövs mer forskning om vilka faktorer som påverkar detta. Behov av 

studier som bidrar till bättre bedömningsverktyg krävs om antalet undernärda 

inom sjukvården ska minska, men främst bör den forskning som finns idag 

implementeras i den kliniska verksamheten vilket troligen skulle framhäva 
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nutritionens betydelse. Då studien förtydligar vissa faktorer som har stor inverkan 

på nutritionsomvårdnaden är förhoppningen är att studien bidrar till ett ökat 

intresse inom området. 

Slutsats 
Nutritionsomvårdnaden synes till vissa delar vara bristande trots god attityd hos 

vårdpersonalen. Behov av tydligare ansvarsfördelning, riktlinjer, validerade 

bedömningsverktyg samt bättre utbildning och kunskap inom nutrition finns. 

Patientens nutritionsstatus förtjänar mer fokus i omvårdnaden.  
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Bilaga 2. Översikt av resultatets artiklar 

 
Författare 
Årtal 
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Syfte Design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Vetenskaplig   
kvalité 

Bonnel, W. 
2003 
USA 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
utbildnings-
erfarenheter 
relaterat till äldres 
nutrition. 

Mixed metod 
Tvärsnittsstudie 
Enkät 

Tillgängliga n= 135 
vårdpersonal 
Bortfall n= 55 
Antal studerade n= 
80 

Deskriptiv statistik 
och 
innehållsanalys 

Nutrition för äldre 
är viktigt och 
utbildningen om 
detta är otillräcklig. 

Grad 2 

Holst, M., 
Rasmussen, H.H., 
& Unosson, M. 
2008 
Skandinavien 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
attityder, praktiska 
utförande samt 
hinder i 
omvårdnaden 
kring nutrition. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
Enkät 

Tillgängliga n= 
6000  
ssk.  
Bortfall n= 3395 
Antal studerade n= 
2605 

Bivariat 
χ

2  -test 
Mann Whitney U-
test 

Skillnad på attityd 
mot nutrition och 
praktikt utförande. 
Kunskap och tid 
efter examen var 
oberoende 
faktorer i arbetet 
kring nutrition. 

Grad  1 

Höjgaard 
Rasmussen, H.,  
Kondrup, J., 
Staun, M., 
Ladefoged, K., 
Lindorff, K., Mörch 
Jörgensen, L.,  
Jakobsen, J., 
Kristensen, H., & 
Wengler, A. 
2006, Danmark 

Att undersöka 
huruvida en 
målinriktad plan, 
skapad av 
personal på olika 
avdelningar, kunde 
förbättra 
omvårdnaden 
kring nutrition.  

Mixed metod 
Intervention 
Intervjuer och  
enkät 

Tillgämgliga n= 
141 patienter samt 
vårdspersonal 
(otydligt hur 
många) 
Bortfall n= 19 
patienter 
Antal studerade n= 
122 patienter 

Bivariat 
Mann-Whitney  
Kruskal-Wallis test 
Pearson´s χ2  -test. 

Introduktionen av 
den målinriktade 
planen verkade 
förbättra 
omvårdnaden 
kring nutrition. 

Grad 2 
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Årtal 
Land 

Syfte Design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Vetenskaplig   
kvalité 

Johansson, U., 
Höjgaard 
Rasmussen, H., 
Mowe,M., & Staun, 
M. 
2009 
Skandinavien 

Att undersöka 
attityder och 
rutiner i 
nutritionsfrågor 
bland läkare och 
ssk. På olika 
medicinavd. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
Enkät gjord av the 
European Council  

Tillgängliga n= 
12000, 6000 
läkare och 6000 
ssk 
Bortfall n= 7488 
Antal studerade n= 
4512. 1753 läkare, 
2759 ssk.   

Deskriptiv  
Pearson´s χ2  -test, 
Mann- Whitney U-
test  

Skillnad på attityd 
mot nutrition och 
praktikt utförande. 
39-60% ansåg att 
utbildningen var 
bristande. 

Grad 1 

Johansson, U., 
Larsson, J., 
Rothenberg, E.,  
Stene, C., 
Unosson, M., & 
Bosaeus, I. 
2006. 
Sverige 

Att undersöka hur 
europarådets 
riktlinjer för 
handläggning av 
undernäring följs 
av svenska 
sjukhus. 

Kvantitativ Enkät  
Intervjuer 

Tillgängliga n= 
4349 läkare, ssk. 
dietister 
Bortfall n= 2693 
Antal studerade n= 
1656.  

Deskriptiv 
Bivariat 
Pearson´s χ2  -test, 
Mann-Whitneys 
test, Kruskal-
Wallis U-test 

Svenska sjukhus 
lever inte upp till 
Europarådets 
riktlinjer. 
Majoriteten av 
deltagarna ansåg 
att nutritions-
utbildningen var 
otillräcklig och en 
otydlighet i 
ansvarfördelninge
n  beskrevs. 

Grad 2 



  

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Vetenskaplig   
kvalité 

Kondrup, J.,  
Johansen, N., 
Plum, L.M., Bak, 
L.,  Höjlund 
Larsen, I., 
Martinsen, A.,  
Andersen, J.R., 
Baernthsen, H., 
Bunch, & E., 
Lauesen, N 
2002 
Danmark 

Att undersöka hur 
omvårdnaden 
kring nutrition kan 
förbättras. 

Kvantitativ 
Enkät 
Intervjuer 

Tillgängliga n= 
1018 patienter och 
ssk 
Bortfall n= 0 
Antal studerade n= 
1018. 750 
patienter, 268 ssk. 

Bivariat 
Students´ t-test, 
Fisher´s exact test 
Mann-Whitney U-
test 

Huvudorsaken till 
att många 
patienter var 
undernärda var 
bristande 
instruktioner och 
kunskap hos 
personalen. 

Grad 1 

Kowanko, I., 
Simon, S., & 
Wood, J. 
1999 
Australien 

Att utforska 
sjuksköterskors 
attityd och 
kunskap om 
nutrition.  

Kvalitativ 
Tvärsnittsstudie 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Tillgängliga n= 7 
ssk 
Bortfall n= 0 ssk 
Antal studerade n= 
7 ssk. 

En analysmall av 
Miller & Crabtree 
(1994) 

Ssk ansåg att 
nutritionsomvårdn
aden var viktig 
men hade problem 
att prioritera 
nutrition framför 
andra uppgifter.  

Grad 1  



  

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Vetenskaplig   
kvalité 

Lassen, K.O., 
Grinderslev, E., 
Nyholm, R. 
2008 
Danmark 

Att införa ett 
nutritionsteam som 
har till  
uppgift att förbättra 
patienternas  
nutritionsstatus, 
samt utvärdera 
effekterna av 
denna intervention 

Mixed metod 
Intervention 
Strukturerade 
intervjuer 
Enkät 

Tillgängliga n= 
109, 75 patienter 
och 34  
vårdpersonal. 

Fenomenologisk 
Hermeuneutik  

Patienterna 
upplevde 
nutritionsteamet 
som viktigt för 
deras 
återhämtande  
och välbefinnande.  
De flesta i 
vårdpersonalen 
upplevde också 
nutritionsteamet 
som något positivt. 

Grad 1 

Lindorff-Larsen, 
K., Höjgaard 
Rasmussen, H.,  
Kondrup, J., 
Staun, M., & 
Ladefoged, K. 
2007 
Danmark 

Att utvärdera om 
förändringar, som 
gjorts och 
presenterats i en 
annan studie, gett 
resultat när det 
gäller personalens 
attityd mot  
betydelsen av 
undernäring. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie  
Enkät 

Tillgämgliga n= 
4000 läkare och 
ssk. 
Bortfall n= 2480 
Antal studerade n= 
1520. 560 läkare 
och 960 ssk. 

Deskriptiv 
Bivariat 
χ

2  -test och Mann-
Whitney test 

Förbättringar 
observerades 
inom 
nutritionsbedömni
ng och beräkning 
av energiintag hos 
risk patienter. 

Grad 1 



  

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Vetenskaplig   
kvalité 

Mowe, M., 
Bosaeus, I., 
Höljgaard 
rasmussen, H.,  
Kondrup, J., 
Unosson, M., & 
Irtun, Ö. 
2006 
Skandinavien 

Att undersöka 
klinisk 
nutritionsomvårdn
ad på olika 
sjukhus i 
förhållande till 
ESPENs 
rekommenda- 
tioner. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
Enkät gjord av the 
European Council. 

Tillgängliga n= 
12000, 6000 
läkare och 6000 
ssk 
Bortfall n= 7488 
Antal studerade n= 
4512 

Deskriptiv  
Pearson´s χ2  -test, 
Mann Whitney U-
test  

Bedömning av 
nutritionsstatus 
skiljde sig mellan 
de tre länderna. 
Skillnad på attityd 
mot nutrition och 
praktikt utförande. 

Grad 1 

Mowe, M., 
Bosaeus, I., 
Höjgaard 
Rasmussen, H., 
Kondrup, J., 
Unosson, M., 
Rothenberg, E., & 
Irtun, Ö. 
2008 , 
Skandinavien 

Utforska läkare 
och ssk. Själv-
rapporterade 
kunskap om 
nutrition.  

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie  
Enkät  

Tillgängliga n= 
6000 
Bortfall n=1488 
Antal studerade n= 
4512, 1753 läkare 
och  2759 ssk. 

Deskriptiv 
Bivariat  
Mann Whitney U-
test, χ2  -test. 

Främsta orsaken 
till otillräcklig 
nutritionsomvårdn
ad var bristande 
kunskap 

Grad 1 

Rasmussen, H.H., 
Kondrup, J., 
Ladefoged, K., & 
Staun, M. 
1999 
Danmark 

Att undersöka 
omvårdnaden 
kring nutrition och 
att jämföra detta 
med JCAHO:s 
riktlinjer. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
Enkät 

Tillgängliga n= 
2000 läkare och 
ssk. 
Bortfall n= 1143 
Antal studerade n= 
857. 395 läkare, 
462 ssk 

Deskriptiv 
Pearson´s χ2  -test, 
Mann Whitney U-
test, Kruskal 
Wallis-test 

Omvårdnaden 
kring nutrition 
följde inte JCAHO: 
s riktlinjer. 

Grad 1 



  

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Vetenskaplig   
kvalité 

Schaller, C., & 
James, E.L. 
2005 
Australien 

Att fastställa vilken 
kunskap om 
nutrition 
sjuksköterskor har. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
Enkät  

Tillgängliga n=362 
ssk. 
Bortfall n=259 
Antal studerade n= 
103  

Deskriptiv 
Bivariat  
t-test 

Äldre 
sjuksköterskor 
med  mer 
erfarenhet hade 
även mer kunskap 
än övriga. 

Grad 1 
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