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Abstrakt 

Många äldre drabbas av höftfraktur och ungefär hälften av dem är undernärda. 
En stor andel har ett dåligt näringstillstånd redan innan frakturen. Syftet med 
denna litteraturöversikt var att belysa vilka effekter olika typer av nutritions-
insatser har för att åtgärda undernäring hos äldre patienter i samband med 
höftfraktur. Litteratur söktes i två databaser och i utvalda referenslistor. 
Relevanta artiklar kvalitetsbedömdes, varefter tio kvantitativa vetenskapliga 
artiklar inkluderades. Texterna analyserades genom att de först lästes igenom 
flera gånger, varefter övergripande ämnesområden identifierades. Likheter och 
skillnader mellan studierna söktes och materialet sorterades. Analysen 
resulterade i fyra övergripande ämnesområden samt i tre kategorier med åtta 
undergrupper. Resultatet visade att energiintaget hos äldre patienter som 
opererats för en höftfraktur ofta var mindre än det beräknade behovet, oavsett 
om de fick någon typ av nutritionsinsats eller om de fick vanlig omvårdnad. 
Förändringar av nutritionsstatus visades ofta både hos patienter som fick någon 
typ av nutritionsinsats och hos patienter som fick vanlig omvårdnad. Detta tyder 
på att det kan ha varit något annat än nutritionsinsatsen som påverkade 
patienternas nutritionsstatus. En slutsats var att det krävs en kombination av 
olika typer av nutritionsinsatser för att åtgärda undernäring hos äldre patienter i 
samband med höftfraktur. 
 
 
 
 
Nyckelord: kvantitativ, nutritionsstatus, näringstillskott, omvårdnad, 
undernäring, vårdtid 
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Utifrån egna erfarenheter i arbetet med äldre människor har vi sett en del pro-

blem gällande nutrition. För att få en fördjupad kunskap om hur sjuksköterskan 

kan förbättra nutritionsstatus hos äldre patienter i samband med höftfraktur 

valdes detta ämnesområde.    

 

BAKGRUND 

Höftfraktur och näringstillstånd hos äldre 

Enligt Socialstyrelsen (2003, s. 24) menar Thorngren (1998) att antalet höft-

frakturer har ökat avsevärt under de senaste decennierna, såväl i Skandinavien 

som i andra delar av västvärlden. Denna ökning kommer att fortsätta, framför 

allt beroende på en ökande andel äldre i befolkningen. I Sverige drabbas ungefär 

18000 personer årligen av höftfraktur och det är främst äldre som drabbas 

(Socialstyrelsen, 2003, s. 24). Från 50-årsåldern ökar både risken och förekomst-

en av höftfraktur kraftigt med stigande ålder (Larsson & Rundgren, 2003, s. 

218). De som drabbas har en medelålder på 75-80 år (Hessov, 1998/2001a, s. 

113). Tre av fyra höftfrakturpatienter är kvinnor (Dehlin & Rundgren, 2000a, s. 

116). Svenska kvinnor har störst risk i världen att drabbas (Larsson & Rundgren, 

2003, s. 216). 

 

Ungefär hälften av alla äldre som får en höftfraktur är undernärda (Akner & 

Cederholm, 2000, s. 139). Många av dem har ett dåligt näringstillstånd redan 

innan frakturen (Hessov, 1998/2001a, s. 113), vilket ger en ökad risk för 

komplikationer (Ericson & Ericson, 2002, s. 228). I en studie visades att 200 av 

500 patienter var undernärda redan vid ankomst till sjukhuset. Av dessa var 100 

ortopedpatienter och 39 av dem var undernärda. Vid utskrivningen bedömdes 

nutritionsstatus hos 112 av patienterna, vilket visade att hälften av dem var 

undernärda och att tre av fyra hade gått ned i vikt under vårdtiden (McWhirter & 

Pennington, 1994). 

 

I en studie jämförs nutritionsstatus hos en grupp äldre kvinnliga patienter som 

drabbats av en höftfraktur och lagts in på sjukhus, med en grupp hemmaboende 

äldre kvinnor. Några dagar efter frakturen hade de drabbade signifikant lägre 
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genomsnittliga värden för kroppsvikt, body mass index1 (BMI), överarmsom-

krets2 och triceps skinfold thickness3 (TSF) jämfört med de hemmaboende. Höft-

frakturpatienterna hade signifikant lägre intag av näringsämnen, vitaminer och 

mineraler jämfört med de hemmaboende (Lumbers, New, Gibson & Murphy, 

2001). I en annan studie beskrivs att en grupp äldre patienter med höftfraktur 

hade lågt BMI, låg muskelmassa och mental försvagning. Några dagar efter 

frakturen hade ungefär tre fjärdedelar av gruppen ett BMI mindre än 24 kg/m2 

och en fjärdedel ett BMI mindre än 20 kg/m2 (Bachrach-Lindström, Ek & 

Unosson, 2000).  

 

Undernäring och äldre 

Undernäring är vanligt bland äldre inom svensk hälso- och sjukvård (Elmståhl, 

2000a, s. 110) och definieras som ett tillstånd av obalans mellan intag och 

förbrukning av näringsämnen (Cederholm & Mossberg, 2000, s. 15). Under-

näring leder till en försämring av kroppens funktioner samt till en minskning av 

fett- och muskelmassa (Unosson & Rothenberg, 2000, s. 18). Den vanligaste 

formen av undernäring orsakas av en kombination av energi- och proteinbrist, 

vilken äldre ofta har en ökad sårbarhet för att utveckla på grund av ökad 

sjuklighet, högre läkemedelsförskrivning, ökat fysiskt beroende och socio-

ekonomiska förändringar (Elmståhl, 2000b, s. 119).  

 

Med stigande ålder blir de individuella skillnaderna i funktion allt större och 

därför är det fel att tala om äldre som en homogen grupp (Dehlin & Rundgren, 

2000b, s. 28). Det är omöjligt att ange en bestämd tidpunkt för åldrandet, efter-

som det är en kontinuerlig process. Av praktiska skäl ses ofta pensionsåldern (65 

år) som en gräns mellan äldre och yngre (Larsson och Rundgren, 2003, s. 17).  

                                                 
1 Ett index som används för att bedöma normalvikt; beräknas som kroppsvikt i kilogram (kg) dividerat med kroppslängd i 
kvadratmeter (m2) (Jeukendrup & Gleeson, 2004/2007, s. 338). 
2 Mäts för beräkning av det subcutana fettet och muskelmassan (Ericson & Ericson, 2002, s. 232).  
3 Tjockleken av subcutis på den icke-dominanta överarmens baksida; eventuell förlust av subcutant fett eller 
muskelmassa bedöms (Ericson & Ericson, 2002, s. 232). 
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Sjuksköterskans ansvar för patienters näringstillstånd  

Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret när det gäller patienters näringstillstånd 

och i detta ingår att tillgodose patienternas näringsbehov samt att följa upp 

nutritionsstatus. Om en patient redan vid ankomst till sjukhuset visar tecken på 

dåligt nutritionsstatus är detta särskilt viktigt (Ericson & Ericson, 2002, s. 230). 

Sjuksköterskans ansvar omfattar även att identifiera eventuella problem med 

mat- och vätskeintag samt att se till att patienterna får näring enligt gällande 

rutiner och givna ordinationer. Tillsammans med övrig personal ansvarar sjuk-

sköterskan också för att maten serveras på ett trevligt och aptitligt sätt och att 

patienter som behöver hjälp med att äta får det. Läkare, sjuksköterska och dietist 

har ett gemensamt ansvar för att bedöma patienters näringstillstånd samt att 

dokumentera och vidarebefordra relevanta uppgifter avseende patienternas 

näringsproblem till nästa vårdgivare (Cederholm & Rothenberg, 2000, s. 42).  

 

En studie menar att sjuksköterskor ofta är fokuserade på andra uppgifter under 

måltiderna och därför inte är tillgängliga för att ge vård till patienterna 

(Dickinson, Welch & Ager, 2008). Tre studier visar att det finns bristfälliga 

nutritionsrutiner inom sjukvården. Vidare beskriver de att endast vissa patienters 

nutritionsstatus bedömdes under vårdtiden och att instrument för detta sällan 

användes (Alfengård & Klevsgård, 2005; Dickinson et al., 2008; Persenius, 

Hall-Lord, Bååth & Larsson, 2008). 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa vilka effekter olika typer av nutritionsinsatser har för att 

åtgärda undernäring hos äldre patienter i samband med höftfraktur. 

 

METOD 

Design 

Uppsatsen är en litteraturöversikt, vilket enligt Friberg (2006, s. 115-116) 

innebär att skapa en översikt av forskningsläget inom ett visst område. Analysen 

genomförs med ett strukturerat arbetssätt där vetenskapliga artiklar analyseras.         
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Litteratursökning och urval 

Inklusionskriterier för denna studie var kvalitativa och kvantitativa vetenskap-

liga artiklar värderade till vetenskaplig kvalitet grad I eller II. Artiklarna skulle 

vara godkända av en etisk kommitté, publicerade under de senaste tio åren, 

skrivna på engelska och finnas tillgängliga online via Mittuniversitetets biblio-

tek. Deltagarna i studierna skulle vara kvinnor och/eller män 60 år och äldre som 

vid studiernas start vårdas på sjukhus i samband med höftfraktur. Exklusions-

kriterier var reviewartiklar och sekundärpublikationer.  

 

Litteratursökningar genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl samt via 

sekundära sökningar, i nämnd ordning. Sökningarna i PubMed genomfördes i 

slutet av januari 2009 och avgränsades i tidsperiod, språk och åldersgrupp. 

Sökorden som användes var MeSH-termerna: dietary supplements, geriatric 

assessment, hip fracture, malnutrition, nursing care, nutrition, nutritional require-

ments, nutritional support, nutrition assessment, prevention, primary prevention 

och screening tools. Orden användes i olika kombinationer tillsammans med den 

booleska sökoperatorn ”AND”. Sökningarna i Cinahl genomfördes också i slutet 

av januari 2009, med samma avgränsningar som vid sökningarna i PubMed samt 

att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade. Sökorden och kombination-

erna som användes var samma som vid sökningarna i PubMed. Databassökning-

arna resulterade i relativt få träffar, vilket gjorde det möjligt att läsa igenom 

samtliga abstrakt och en del artiklar i sin helhet innan de förkastades eller 

kvalitetsbedömdes. När samma artiklar som redan inkluderats i studien återkom 

vid senare sökningar, valdes dessa bort redan vid läsning av titel. Dessa artiklar 

räknades inte in bland de förkastade. Sökningarna i PubMed gav totalt åtta 

kvantitativa artiklar, medan sökningarna i Cinahl inte gav några ytterligare 

artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna. De sekundära sökningarna genom-

fördes i slutet av januari och i början av februari 2009 genom att samtliga 

referenslistor i de inkluderade artiklarna lästes igenom. Dessa sökningar gav två 

nya kvantitativa artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna. Totalt analyserades 

tio kvantitativa interventionsstudier. Litteratursökningar som inkluderar artiklar 

till resultatet redovisas i tabell 1 och 2, i den ordning som de genomfördes.  
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Tabell 1 Översikt av litteratursökningar i databasen PubMed 

Datum Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Antal 
Förkastade 

Inkluderade i 
resultatet 

090120 Hip fracture  
Nursing 
care  
Nutrition 

Published in the 
last 10 years 
English 
45+ years 

15 *5 
**4 
***1 
****1 
*****1 

Bachrach-Lindström, 
Unosson, Ek & 
Arnqvist. (2001). 
 
Duncan, Beck, Hood & 
Johansen. (2006). 
 
Pedersen. (2005). 
 

090120 Hip fracture  
Malnutrition  
Nutrition 
assessment 

Published in the 
last 10 years. 
English 
45+ years 

16 *2          
**4          
***1         
****1 
*****4     
 
 
 

Eneroth, Olsson & 
Thorngren. (2005). 
 
Olofsson, Stenvall, 
Lundström, Svensson & 
Gustafson. (2007). 
 
******2 
 

090121 Geriatric 
assessment  
Hip fracture  
Malnutrition 

Published in the 
last 10 years 
English 
45+ years 

15 *5            
**2 
***1 
****1 
*****3 
 

Espaulella et al. (2000).  
 
******2 

090122 Nutritional 
support  
Malnutrition  
Hip fracture 

Published in the 
last 10 years 
English 
45+ years 

22 *7 
**2 
***1 
*****5 
 
 

Botella-Carretero et al. 
(2008). 
 
Foss, Jensen & Kehlet. 
(2007). 
 
******5 
 

Totalt 
antal 

  68 51  

 

* Antal förkastade artiklar efter läsning av abstrakt 
** Antal förkastade artiklar efter läsning av hel artikel 
*** Antal förkastade artiklar som inte fanns tillgängliga online via Mittuniversitetets bibliotek 
**** Antal förkastade artiklar som inte är vetenskapliga 
***** Antal förkastade artiklar som är review 
****** Antal artiklar som redan inkluderats i resultatet vid tidigare sökning 
 

 

 Tabell 2 Översikt av sekundära litteratursökningar 

Datum Var referensen hittades Inkluderade i resultatet 
090130 Foss, Jensen & Kehlet. (2007). Carlsson, Tidermark, Ponzer, Söderqvist & 

Cederholm. (2005). 
 

090212 Carlsson, Tidermark, Ponzer, 
Söderqvist & Cederholm. 
(2005). 
 

Tidermark et al. (2004). 
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Värdering 

Vid kvalitetsbedömning av artiklarna användes en bedömningsmall för kvanti-

tativa studier, framtagen av Carlsson och Eiman (URL 1) (bilaga 1). Mallen är 

uppbyggd av samma delar som en vetenskaplig artikel och börjar med abstrakt, 

introduktion och syfte. Därefter följer en metoddel där patienter med lungcancer-

diagnos ändrades till patienter med höftfraktur, för att passa syftet med denna 

studie. Mallen avslutas med resultat, diskussion och slutsatser. Värdering av de 

olika delarna resulterade i att artiklarna graderades mellan I-III, där grad I inne-

bär hög och grad III låg vetenskaplig kvalitet (bilaga 2). Artiklarna värderades 

först enskilt, varefter resultaten av värderingarna jämfördes och diskuterades tills 

överenskommelse uppnåddes.   

 

Analys 

Analysen av de inkluderade kvantitativa artiklarna genomfördes på det sätt som 

Friberg (2006, s. 121-122) beskriver, vilket innebär att övergripande områden 

identifieras genom att likheter och/eller skillnader söks. Ett eller flera områden i 

studierna som analysen ska fokusera på väljs, såsom teoretiska utgångspunkter, 

metodologiska tillvägagångssätt, analysgång, resultatinnehåll eller hur författ-

arna tolkat sina resultat. En sammanställning görs av det som valts att fokusera 

på och materialet sorteras utifrån likheter och skillnader. Artiklarna jämförs 

avseende några valda aspekter och sådant innehåll i aspekterna som handlar om 

samma sak sorteras under en lämplig rubrik, vilken kan benämnas område, tema 

etc. (Friberg, 2006, s. 121-122). Analysen genomfördes av oss tillsammans som 

under analysprocessens gång förde en diskussion tills överenskommelse upp-

nåddes.  

 

Vårt tillvägagångssätt var följande: 

• Samtliga inkluderade artiklar lästes först igenom flera gånger av oss båda, 

för att få en känsla för vad de handlade om.  

• Som fokus för analysen valdes artiklarnas resultat.  

• Artiklarna fördelades jämnt mellan oss och resultaten översattes i sin helhet 

till svenska, varefter vi kontrollerade och eventuellt justerade varandras 

översättningar. Anledningen till att resultaten översattes var dels för att få en 
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bättre överblick av innehållet och dels för att minska risken att något som var 

relevant för studiens syfte skulle missas.  

• För att identifiera övergripande ämnesområden som besvarade studiens syfte 

söktes likheter och skillnader genom att varje artikels resultat granskades 

noggrant. Fyra övergripande ämnesområden identifierades och dessa marker-

ades med olika färger i de översatta texterna.  

• Inom varje övergripande ämnesområde söktes likheter och skillnader mellan 

studierna. Detta resulterade i tre kategorier i vilka materialet sorterades in.  

• Artiklarna jämfördes avseende aspekter som återfanns i minst två artiklar. 

Aspekterna bildade totalt åtta undergrupper i vilka materialet sorterades in.  

 

Etiska överväganden 

Endast studier som godkänts av en etisk kommitté har använts i resultatet. För 

att ge författarna så stor rättvisa som möjligt hanterades de utvalda studierna 

med respekt, vilket bl.a. innebar att resultaten översattes och tolkades med 

försiktighet så att inte det ursprungliga budskapet förändrades. Samtliga 

inkluderade artiklar granskades kritiskt och resultat som besvarade studiens syfte 

redovisades, även oväntade.  

 

RESULTAT 

I resultatet presenteras analysen av tio kvantitativa interventionsstudier. Dessa 

redovisas även översiktligt i bilaga 2. Analysarbetet resulterade i fyra över-

gripande ämnesområden samt i tre kategorier med åtta undergrupper. De fyra 

övergripande ämnesområdena är olika typer av interventioner och bildar 

tillsammans huvudrubriken nutritionsinsatser. Detta innebär att patienterna i de 

olika studierna fått någon eller flera av följande nutritionsinsatser: personligt 

nutritionsstöd, näringsberikade måltider, näringstillskott och/eller näringstillskott 

i kombination med en anabol steroid. De tre kategorierna beskriver vilka effekter 

de olika nutritionsinsatserna haft: på näringsintag, på kroppens biokemiska mått 

och på kroppens yttre mått. De tre kategorierna inkluderar de åtta under-
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grupperna: energiintag, proteinintag, albumin1, IGF-I2, BMI3 och kroppsvikt, 

lean body mass4 (LBM) och fettmassa, överarmsomkrets5 samt TSF6. Resultatet 

redovisas översiktligt i figur 1. 

 

Ämnesområden (n = 4)           Huvudrubrik                Kategorier (n = 3) med tillhörande                       
                                                                                         undergrupper (n = 8)                                
 
Personligt                                                                         Effekter på näringsintag 
nutritionsstöd                                                                   Energiintag 
                                                                                         Proteinintag 
Näringsberikade                                                                                                             
måltider                                                                            Effekter på kroppens biokemiska mått  
                                               Nutritionsinsatser              Albumin 
Näringstillskott                                                                 IGF-I 
 
Näringstillskott                                                                 Effekter på kroppens yttre mått 
och anabol steroid                                                             BMI och kroppsvikt  
                                                                                          LBM och fettmassa 
                                                                                          Överarmsomkrets 
                                                                                          TSF 

 
Figur 1 Översikt av resultatet. 
 

Om inget annat anges i presentationen av resultatet var nutritionsstatus vid 

studiernas start jämförbar mellan olika grupper av patienter. Med uttrycket 

vanlig omvårdnad menas i denna resultatbeskrivning att patienterna inte deltog i 

någon nutritionsintervention, vilket innebär att de fick standardkost/-behandling. 

Med uttrycket personligt nutritionsstöd menas i denna resultatbeskrivning olika 

former av omvårdnadsåtgärder. Interventionerna beskrivs i bilaga 2, vilka bl.a. 

innefattar varje studies form av omvårdnadsåtgärder och/eller näringstillskott.  

                                                 
1 Ett protein; vid diagnostik av undernäring är s-albumin den mest betydelsefulla laboratorieundersökningen. 
Albuminkoncentrationen sjunker alltid efter operation och vid andra stresstillstånd (Hessov, 1998/2001b, s. 48).   
2 Ett insulinliknande tillväxthormon som ger en tillväxtstimulerande effekt (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 
1998/2000, s. 148).  
3 Ett index som används för att bedöma normalvikt; beräknas som kroppsvikt i kilogram (kg) dividerat med kroppslängd i 
kvadratmeter (m2) (Jeukendrup & Gleeson, 2004/2007, s. 338). 
4 Fettfri massa; alla delar av kroppen förutom fettet (Jeukendrup & Gleeson, 2004/2007, s. 346). 
5 Mäts för beräkning av det subcutana fettet och muskelmassan (Ericson & Ericson, 2002, s. 232). 
6 Tjockleken av subcutis på den icke-dominanta överarmens baksida; eventuell förlust av subcutant fett eller 
muskelmassa bedöms (Ericson & Ericson, 2002, s. 232). 
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Nutritionsinsatsernas effekter på näringsintag 

Energiintag 

Patienter som fick näringstillskott hade under vårdtiden ett genomsnittligt 

dagligt energiintag (Botella-Carretero et al., 2008; Eneroth, Olsson & Thorn-

gren, 2005; Foss, Jensen & Kehlet, 2007) som var tillräckligt avseende det 

beräknade behovet (Botella-Carretero et al., 2008) eller mindre än det beräknade 

behovet (Eneroth et al., 2005; Foss et al., 2007). Patienter som fick vanlig 

omvårdnad hade under vårdtiden ett genomsnittligt dagligt energiintag som var 

mycket mindre än det beräknade behovet, vilket var signifikant mindre jämfört 

med dem som fick näringstillskott (Eneroth et al., 2005). Både patienter som 

under vårdtiden serverades näringsberikade måltider och vid utskrivningen gavs 

personligt nutritionsstöd och patienter som fick vanlig omvårdnad, hade ett totalt 

energiintag under tre månader som var mindre än det beräknade behovet 

(Bachrach-Lindström, Unosson, Ek & Arnqvist, 2001). Det genomsnittliga 

dagliga energiintaget var efter sex månader mindre än det beräknade behovet 

både hos dem som fick näringstillskott, hos dem som fick näringstillskott i 

kombination med en anabol steroid och hos dem som fick vanlig omvårdnad 

(Carlsson, Tidermark, Ponzer, Söderqvist & Cederholm, 2005). 

 

Patienter som fick näringstillskott (Eneroth et al., 2005) och patienter som fick 

personligt nutritionsstöd (Duncan, Beck, Hood & Johansen, 2006; Pedersen, 

2005) hade under vårdtiden ett signifikant större genomsnittligt daglig 

energiintag jämfört med dem som fick vanlig omvårdnad (Duncan et al., 2006; 

Eneroth et al., 2005; Pedersen, 2005). Näringstillskott delades rutinmässigt ut till 

samtliga patienter och det totala intaget var signifikant större hos dem som fick 

personligt nutritionsstöd jämfört med dem som fick vanlig omvårdnad (Duncan 

et al., 2006). Män som fick personligt nutritionsstöd hade ett signifikant större 

genomsnittligt energiintag under vårdtiden jämfört med kvinnor (Pedersen, 

2005). 

 

Patienter som fick personligt nutritionsstöd och patienter som fick vanlig 

omvårdnad visade en signifikant ökning i energiintag under vårdtiden (Pedersen, 

2005). Både de som fick näringstillskott, de som fick näringstillskott i 
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kombination med en anabol steroid och de som fick vanlig omvårdnad visade 

ökningar i energiintag efter sex månader. Ökningen var signifikant hos patienter 

som fick näringstillskott i kombination med en anabol steroid (Carlsson et al., 

2005).  

 

Proteinintag 

Patienter som fick näringstillskott hade under vårdtiden ett genomsnittligt 

dagligt proteinintag mindre än det rekommenderade (Foss et al., 2007). Patienter 

som fick näringstillskott (Botella-Carretero et al., 2008) och patienter som fick 

personligt nutritionsstöd (Pedersen, 2005) hade under vårdtiden ett signifikant 

större genomsnittligt dagligt proteinintag jämfört med dem som fick vanlig 

omvårdnad (Botella-Carretero et al., 2008; Pedersen, 2005). Män som fick 

personligt nutritionsstöd hade ett signifikant större genomsnittligt proteinintag 

under vårdtiden jämfört med kvinnor (Pedersen, 2005). Patienter som fick 

näringstillskott och patienter som fick näringstillskott i kombination med en 

anabol steroid hade efter sex månader ett signifikant större genomsnittligt 

dagligt proteinintag jämfört med dem som fick vanlig omvårdnad. Patienter med 

god aptit uppgav ett signifikant större proteinintag än de med mindre god aptit 

(Carlsson et al., 2005). 

 

Patienter som fick personligt nutritionsstöd och patienter som fick vanlig 

omvårdnad visade en signifikant ökning i proteinintag under vårdtiden 

(Pedersen, 2005). Både de som fick näringstillskott, de som fick näringstillskott i 

kombination med en anabol steroid och de som fick vanlig omvårdnad visade 

ökningar i proteinintag efter sex månader. Ökningen var signifikant hos patienter 

som fick näringstillskott eller näringstillskott i kombination med en anabol 

steroid (Carlsson et al., 2005).  
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Nutritionsinsatsernas effekter på kroppens biokemiska mått 

Albumin 

Hos patienter som fick näringstillskott och hos patienter som fick vanlig 

omvårdnad ökade koncentrationen av albumin1 signifikant under vårdtiden 

(Botella-Carretero et al., 2008). Både hos dem som fick vanlig omvårdnad och 

hos dem som fick personligt nutritionsstöd minskade albuminkoncentrationen 

under vårdtiden (Duncan et al., 2006). Hos patienter som under vårdtiden 

serverades näringsberikade måltider och vid utskrivningen gavs personligt 

nutritionsstöd och hos patienter som fick vanlig omvårdnad var koncentrationen 

av albumin mindre än det normala under tre månader (Bachrach-Lindström et 

al., 2001). Hos dem som fick näringstillskott och hos dem som fick ett 

placebopreparat under två månader, ökade albuminkoncentrationen efter två 

månader och den fortsatte att öka efter sex månader (Espaulella et al., 2000). 

Både patienter som fick näringstillskott, patienter som fick en kombination av 

näringstillskott och en anabol steroid och patienter som fick vanlig omvårdnad 

visade en ökning i albuminkoncentrationen efter sex månader. Det var 

signifikanta skillnader mellan grupperna, till förmån för dem som fick en 

kombination av näringstillskott och en anabol steroid (Tidermark et al., 2004). 

 

IGF-I 

Både hos patienter som fick vanlig omvårdnad och hos patienter som under 

vårdtiden serverades näringsberikade måltider och vid utskrivningen gavs 

personligt nutritionsstöd var IGF-I2 lågt vid studiens start och ökade signifikant 

under tre månader. De med BMI3 mindre än 20 kg/m2 hade signifikant lägre 

IGF-I vid en månad jämfört med dem som hade ett högre BMI (Bachrach-

Lindström et al., 2001). Patienter som fick näringstillskott, patienter som fick en 

kombination av näringstillskott och en anabol steroid och patienter som fick 

vanlig omvårdnad visade efter sex månader en ökning i IGF-I. Efter tolv 

                                                 
1 Ett protein; vid diagnostik av undernäring är s-albumin den mest betydelsefulla laboratorieundersökningen. 
Albuminkoncentrationen sjunker alltid efter operation och vid andra stresstillstånd (Hessov, 1998/2001b, s. 48).   
2 Ett insulinliknande tillväxthormon som ger en tillväxtstimulerande effekt (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 
1998/2000, s. 148). 
3 Ett index som används för att bedöma normalvikt; beräknas som kroppsvikt i kilogram (kg) dividerat med kroppslängd i 
kvadratmeter (m2) (Jeukendrup & Gleeson, 2004/2007, s. 338). 
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månader hade alla grupper högre IGF-I-nivåer än vid studiens start (Tidermark 

et al., 2004). 

 

Nutritionsinsatsernas effekter på kroppens yttre mått 

BMI och kroppsvikt 

Patienter som fick näringstillskott och patienter som fick vanlig omvårdnad 

visade inga signifikanta skillnader i förändring av BMI under vårdtiden (Botella-

Carretero et al., 2008). Hos dem som fick personligt nutritionsstöd och hos dem 

som fick vanlig omvårdnad visades inte något samband mellan näringsintag och 

BMI under vårdtiden (Pedersen, 2005). Patienter som fick vanlig omvårdnad 

hade i genomsnitt signifikant lägre BMI och kroppsvikt vid ankomst jämfört 

med dem som under vårdtiden fick näringsberikade måltider, näringstillskott och 

personligt nutritionsstöd. Både BMI och kroppsvikt var oförändrade efter fyra 

månader i båda grupperna. Kvinnor minskade sin genomsnittliga BMI och 

kroppsvikt från ankomst till uppföljning fyra månader senare och män ökade sin 

över samma period. Dessa förändringar skiljde sig signifikant mellan kvinnor 

och män (Olofsson, Stenvall, Lundström, Svensson & Gustafson, 2007).  

 

Undernäring definieras som BMI1 mindre än 22 kg/m2 (Eneroth et al., 2005), 

BMI mindre än 20 kg/m2 (Bachrach-Lindström et al., 2001) eller BMI mindre än 

18 kg/m2, där den sistnämnda definitionen tydde på att få patienter ansågs 

undernärda (Espaulella et al., 2000). Patienter som under vårdtiden fick vanlig 

omvårdnad hade vid studiens start signifikant lägre BMI jämfört med dem som 

serverades näringsberikade måltider och som vid utskrivningen gavs personligt 

nutritionsstöd. BMI mindre än 20 kg/m2 var vanligt bland patienterna och efter 

tre månader hade andelen patienter med BMI mindre än 20 kg/m2 ökat mer hos 

dem som fick vanlig omvårdnad än hos dem som serverades näringsberikade 

måltider. Beträffande förlust av vikt var det inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna efter tre månader (Bachrach-Lindström et al., 2001). Patienter som 

fick personligt nutritionsstöd och patienter som fick vanlig omvårdnad visade en 

                                                 
1 Ett index som används för att bedöma normalvikt; beräknas som kroppsvikt i kilogram (kg) dividerat med kroppslängd i 
kvadratmeter (m2) (Jeukendrup & Gleeson, 2004/2007, s. 338). 
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viktminskning (Duncan et al., 2006; Tidermark et al. 2004) under vårdtiden 

(Duncan et al., 2006) och efter sex månader (Tidermark et al. 2004).  

 

LBM och fettmassa 

Patienter som fick vanlig omvårdnad hade vid studiens start lägre fettmassa och 

LBM1 jämfört med dem som under vårdtiden serverades näringsberikade 

måltider och vid utskrivningen gavs personligt nutritionsstöd. Efter tre månader 

var det inga signifikanta skillnader mellan grupperna beträffande förlust av 

fettmassa och LBM (Bachrach-Lindström et al., 2001). Patienter som fick 

näringstillskott visade efter sex månader en minskning i LBM, medan patienter 

som fick en kombination av näringstillskott och en anabol steroid upprätthöll sitt 

LBM. Skillnaderna var signifikanta mellan dessa två grupper. Patienter som fick 

näringstillskott visade efter sex månader en bevarad fettmassa, medan de som 

fick vanlig omvårdnad eller en kombination av näringstillskott och en anabol 

steroid visade en minskad fettmassa. Efter tolv månader hade patienter som fick 

vanlig omvårdnad och patienter som fick näringstillskott fortfarande minskad 

LBM och patienter som fick en kombination av näringstillskott och en anabol 

steroid hade en minskad fettmassa (Tidermark et al. 2004). 

 

Överarmsomkrets 

Både hos patienter som fick personligt nutritionsstöd och hos patienter som fick 

vanlig omvårdnad minskade överarmsomkretsen2 under vårdtiden, men det var 

en signifikant mindre minskning hos dem som fick personligt nutritionsstöd 

(Duncan et al., 2006). Varken hos patienter som fick näringstillskott eller hos 

patienter som fick vanlig omvårdnad var det några signifikanta skillnader i 

förändringen av överarmsomkrets under vårdtiden (Botella-Carretero et al., 

2008). 

                                                 
1 Fettfri massa; alla delar av kroppen förutom fettet (Jeukendrup & Gleeson, 2004/2007, s. 346). 
2 Mäts för beräkning av det subcutana fettet och muskelmassan (Ericson & Ericson, 2002, s. 232). 
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TSF 

Både hos patienter som fick personligt nutritionsstöd och hos patienter som fick 

vanlig omvårdnad minskade TSF1 under vårdtiden (Duncan et al., 2006). Hos 

dem som fick näringstillskott och hos dem som fick vanlig omvårdnad var det 

inga signifikanta skillnader i förändringen av TSF under vårdtiden (Botella-

Carretero et al., 2008).  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar fyra olika typer av nutritionsinsatser och vilken effekt dessa 

hade på patienternas näringsintag samt på kroppens biokemiska och yttre mått. 

Ett av studiens viktigaste resultat anser vi är att energiintaget hos äldre patienter 

som opererats för en höftfraktur ofta var mindre än det beräknade behovet, 

oavsett om de fick någon typ av nutritionsinsats eller om de fick vanlig 

omvårdnad. Detta visades både under vårdtiden och efter sex månader. Nematy, 

Hickson, Brynes, Ruxton och Frost (2006) visar att äldre patienter med 

höftfraktur hade ett energiintag mindre än det beräknade behovet. Holmén, 

Robertsson och Wijk (2006) visar att endast ett fåtal av äldre patienter intog 

tillräckligt med energi under de första två dagarna av vårdtiden. Ett annat viktigt 

resultat anser vi är att energi- och proteinintaget ofta var större hos patienter som 

fick någon typ av nutritionsinsats jämfört med patienter som fick vanlig 

omvårdnad. Gazzotti et al. (2003) samt Lawson, Doshi, Barton och Cobden 

(2002) visar att patienter som fick näringstillskott hade ett signifikant större 

energiintag jämfört med patienter som fick vanlig omvårdnad. Gazzotti et al. 

(2003) visar även att proteinintaget var signifikant större hos patienter som fick 

näringstillskott jämfört med hos patienter som fick vanlig omvårdnad. Ett tredje 

viktigt resultat anser vi är att ökningar av det genomsnittliga dagliga energi- och 

proteinintaget visades både hos patienter som fick någon typ av nutritionsinsats 

och hos patienter som fick vanlig omvårdnad. Nematy et al. (2006) visar 

däremot att äldre patienter med höftfraktur som fick vanlig omvårdnad minskade 

                                                 
1 Tjockleken av subcutis på den icke-dominanta överarmens baksida; eventuell förlust av subcutant fett eller 
muskelmassa bedöms (Ericson & Ericson, 2002, s. 232). 
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sitt energiintag under vårdtiden och att patienter med stor risk för undernäring 

hade det signifikant lägsta intaget. 

 

I resultatet framkommer några signifikanta skillnader mellan äldre kvinnor och 

män avseende nutritionsstatus efter en höftfraktur. Oberoende av om männen 

fick någon typ av nutritionsinsats eller om de fick vanlig omvårdnad, hade de ett 

bättre utfall än kvinnorna. En möjlig tolkning av detta är att det är nödvändigt 

med större uppmärksamhet på nutrition i omvårdnaden och behandlingen av 

äldre kvinnor i samband med höftfraktur. 

 

Resultatet är inte entydigt när det gäller hur koncentrationen av albumin1 

förändrades under vårdtiden, då det både visar att den minskade och att den 

ökade. Lawson et al. (2002) visar att koncentrationen av albumin hos äldre 

patienter med höftfraktur minskade under vårdtiden, medan Nematy et al. (2006) 

visar att den ökade i den akuta fasen efter frakturen och operationen. Några 

månader postoperativt visar resultatet av denna litteraturöversikt ett mera 

entydigt resultat, med förbättringar av biokemiska värden. Detta kunde ses både 

hos patienter som fick någon typ av nutritionsinsats och hos patienter som fick 

vanlig omvårdnad.  

 

Varken hos patienter som fick någon typ av nutritionsinsats eller hos patienter 

som fick vanlig omvårdnad visar resultatet några signifikanta skillnader i 

förändring av BMI2 och kroppsvikt under studiernas gång. Samma resultat visar 

även Lawson et al. (2002), när nutritionsinsatsen var i form av näringstillskott. 

Bruce, Laurance, McGuiness, Ridley och Goldswain (2003) samt Gazzotti et al. 

(2003) visar en signifikant viktminskning efter två månader hos patienter som 

fick vanlig omvårdnad. Bruce et al. (2003) visar även en signifikant vikt-

minskning efter två månader hos patienter som fick näringstillskott. Enligt oss 

tyder dessa resultat på att näringstillskott inte förebygger viktförlust. Samtidigt 

menar vi att det kan vara svårt för patienterna att gå upp i vikt under en relativt 

kort vårdtid, oavsett om de får någon typ av nutritionsinsats eller inte.  

                                                 
1 Ett protein; vid diagnostik av undernäring är s-albumin den mest betydelsefulla laboratorieundersökningen. 
Albuminkoncentrationen sjunker alltid efter operation och vid andra stresstillstånd (Hessov, 1998/2001b, s. 48). 
2 Ett index som används för att bedöma normalvikt; beräknas som kroppsvikt i kilogram (kg) dividerat med kroppslängd i 
kvadratmeter (m2) (Jeukendrup & Gleeson, 2004/2007, s. 338). 
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Även då resultatet visar att energi- och proteinintaget ofta var större hos 

patienter som fick någon typ av nutritionsinsats jämfört med patienter som fick 

vanlig omvårdnad, visar det att förändringar av nutritionsstatus ofta skedde hos 

samtliga patienter. Enligt vår uppfattning tyder detta på att det kan ha varit något 

annat än nutritionsinsatsen som påverkade patienternas nutritionsstatus. Tiden 

verkar ha betydelse för detta, då både energi- och proteinintaget samt de 

biokemiska värdena förändrades under studiernas gång. Vi menar att en möjlig 

förklaring kan vara att många patienter hade dåligt nutritionsstatus redan innan 

frakturen och att detta kan ta lång tid att förbättra. En annan förklaring kan vara 

att höftfrakturen i sig med efterföljande operation medförde en mycket stor 

påfrestning och stress för den drabbade.  

 

Resultatet visar att patienter som fick personligt nutritionsstöd hade ett 

signifikant större genomsnittligt dagligt energi- och proteinintag under vårdtiden 

jämfört med patienter som fick vanlig omvårdnad. En förklaring till detta skulle 

kunna vara att den individualiserade omvårdnaden gjorde att patienter som hade 

ett otillräckligt näringsintag snabbt identifierades och att lämpliga åtgärder 

vidtogs. Resultatet är inte entydigt, då både patienter som fick personligt 

nutritionsstöd och patienter som fick vanlig omvårdnad visade signifikanta 

ökningar i energiintag under vårdtiden.  

 

För att kunna åtgärda undernäring hos äldre patienter i samband med höftfraktur, 

anser vi att det är nödvändigt att sjuksköterskan kan identifiera både de som 

redan är undernärda och de som befinner sig i riskzonen för undernäring. För att 

så snabbt som möjligt kunna identifiera dessa patienter, menar Carlos, Rafael 

och Luis (1999) att nutritionsstatus hos patienter med höftfraktur bör bedömas 

redan preoperativt. De visar att patienter med en låg koncentration av albumin1 

hade signifikant lägre BMI2 jämfört med patienter med högre albuminvärde. 

Kruizenga et al. (2005) visar att identifiering av undernäring förbättrades genom 

att patienternas nutritionsstatus bedömdes vid ankomsten till sjukhuset. Detta 

gav möjlighet att påbörja näringsbehandling i ett tidigt skede av vårdtiden. 

                                                 
1 Ett protein; vid diagnostik av undernäring är s-albumin den mest betydelsefulla laboratorieundersökningen. 
Albuminkoncentrationen sjunker alltid efter operation och vid andra stresstillstånd (Hessov, 1998/2001b, s. 48). 
2 Ett index som används för att bedöma normalvikt; beräknas som kroppsvikt i kilogram (kg) dividerat med kroppslängd i 
kvadratmeter (m2) (Jeukendrup & Gleeson, 2004/2007, s. 338). 
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Enligt vår uppfattning är en förutsättning för att kunna identifiera patienter som 

är undernärda eller befinner sig i riskzonen för undernäring, att känna till hur 

undernäring definieras. I resultatet framkommer flera olika definitioner av 

undernäring och beroende på vilken av dem som används, menar vi att det finns 

en risk att patienternas nutritionsstatus bedöms olika och som en följd av detta 

att olika åtgärder vidtas.  

 

Beck och Ovesen (1998) menar att BMI inte är det bästa tecknet på risk för 

undernäring och att det inte finns någon enighet för vad som är det mest 

passande BMI-gränsvärdet för risk för undernäring hos äldre. Beroende på vilket 

gränsvärde som används visas stora skillnader i förekomst av undernäring. De 

hävdar att om 18.5 kg/m2 används som gränsvärde hos äldre kommer endast 

patienter som redan är undernärda att identifieras. För att identifiera äldre 

patienter som befinner sig i riskzonen för undernäring, föreslår de att 

gränsvärdet bör öka med stigande ålder och vara 24 kg/m2 hos friska äldre. De 

menar att gränsvärdet för undernäring kan vara ännu högre hos sjuka äldre (Beck 

& Ovesen, 1998). Vi håller med om att ett högre gränsvärde hos äldre är rimligt, 

men vi anser att det viktigaste är att det görs en individuell bedömning av den 

enskilde patientens nutritionsstatus och att detta sedan följs upp under vårdtiden. 

 

För att återgå till syftet med litteraturöversikten anser vi att resultatet besvarade 

detta, men att det återstår en del frågor att besvara. Resultatet fokuserar på hur 

undernäring hos äldre höftfrakturpatienter kan åtgärdas genom olika former av 

nutritionsinsatser, där en stor del fokuserar på näringstillskott och endast en liten 

del fokuserar på olika omvårdnadsåtgärder. Det är inom det sistnämnda området 

som vi menar att det återstår frågor att besvara. Hallström, Elander och Rooke 

(2000) beskriver patienters upplevelser av vård i samband med höftfraktur. 

Smärta verkade vara en orsak till problem i samband med ätandet, då den gjorde 

det svårt att röra på sig och att sitta. Samtidigt upplevdes kommunikationen med 

personalen oklar avseende smärtan. Andra problem i samband med ätandet var 

att inte kunna se maten, att ha svårigheter att dela eller tugga sin mat och att inte 

vilja äta (Hallström et al., 2000). Dessa resultat tycker vi tyder på att 

omvårdnaden av äldre patienter med höftfraktur kan förbättras.  



 

 18 

Metoddiskussion 

Resultatet av denna litteraturöversikt visade sig bli relativt begränsat, vilket till 

viss del kan förklaras av de inklusionskriterier som sattes upp innan litteratur-

sökningen genomfördes. Inklusionskriterier bör specificeras innan den egentliga 

litteratursökningen genomförs och de bör inte förändras efter att litteratur-

sökningen har börjat (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 1993, 

s. 15). Under studiens gång visade det sig att de inklusionskriterier som 

omfattade artiklarnas publiceringsår och tillgänglighet samt deltagarnas ålder 

minskade möjligheterna att hitta relevanta artiklar och att det därför hade varit 

lämpligt att justera dem något. För att hitta den mest aktuella forskningen inom 

området valde vi att avgränsa oss till artiklar som publicerats under de senaste 

tio åren. En längre tidsperiod hade troligen gett fler relevanta artiklar. Detta 

märktes framför allt vid de sekundära sökningarna, då de flesta av referenserna 

exkluderades därför att de var för gamla. Resultatet begränsades sannolikt också 

av att endast artiklar som fanns tillgängliga online via Mittuniversitetets 

bibliotek inkluderades. Denna avgränsning valdes främst på grund av att tiden 

för arbetet var begränsad, men även på grund av kostnaderna. Om även artiklar 

som fanns tillgängliga från andra håll hade inkluderats skulle resultatet 

eventuellt ha sett annorlunda ut. Den åldersgräns som sattes upp innebar att 

samtliga deltagare i studierna skulle vara 60 år och äldre. Så här i efterhand 

menar vi att det hade varit mer passande att välja deltagarnas medelålder, 

eftersom den var relativt hög även i studier där det fanns deltagare som var 

yngre än 60 år. Denna justering skulle eventuellt ha gett ytterligare någon artikel 

till resultatet. Övriga inklusionskriterier anser vi var relevanta för studiens syfte. 

 

Litteratursökningar genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl, då de 

ansågs relevanta för studiens syfte. PubMed innehåller referenser inom bl.a. 

omvårdnad och medicin och i Cinahl består 65 % av referenserna av omvårdnad 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 72-73). Sökorden som användes berörde 

omvårdnad och nutrition hos patienter med höftfraktur, vilket vi menar stämmer 

överens med syftet. Med tanke på att samma sökord användes vid sökningarna i 

PubMed och Cinahl, kontrollerades i efterhand om MeSH-termerna stämmer 

överens med Cinahl headings. Den skillnad som visade sig var att MeSH-termen 
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malnutrition motsvarades av nutrition disorders. Trots omfattande sökningar där 

termen nursing care fanns med i olika kombinationer, hittades endast få artiklar 

som handlade direkt om olika omvårdnadsåtgärder. Det kan inte uteslutas att 

användning av andra databaser och sökord skulle ha gett ett annat urval och 

därmed ett annat resultat. Vid genomgång av tidskrifterna, verkar det som att 

fem av resultatartiklarna kommer från olika nutritions-/dietisttidskrifter. För att 

minska riskerna att bristande sökkunskap skulle orsaka att studier missades tog 

vi hjälp av en bibliotekarie. Detta tillförde inte några ytterligare artiklar som 

uppfyllde inklusionskriterierna.  

 

Det som visade sig begränsa resultatet till stor del var att vi valde att fokusera på 

patienter med höftfraktur. Om vi istället hade valt att fokusera på patienter med 

eller i riskzonen för undernäring, oavsett annan diagnos, skulle troligen resultatet 

ha blivit mer omfattande och eventuellt mera inriktat på olika omvårdnads-

åtgärder. En fördel med att sökningarna begränsades relativt mycket var att 

samtliga abstrakt och en stor del av artiklarna i sin helhet kunde läsas igenom 

innan de förkastades eller kvalitetsbedömdes. Det var alltså ingen artikel som 

förkastades efter endast läsning av titel. Det var endast kvantitativa artiklar som 

inkluderades i studien och de flesta var randomiserade kontrollerade studier 

(RCT). Vi menar att en svaghet med detta kan vara att det kvalitativa 

perspektivet saknas, medan en styrka kan vara att RCT är en stark design. RCT 

har högt bevisvärde och anses bäst kunna besvara frågan om vilken behandling 

eller åtgärd som är mest effektiv (Forsberg & Wengström, 2008, s. 95). Fem av 

de inkluderade studierna har genomförts i Sverige och fem i andra 

västeuropeiska länder. Det kan inte uteslutas att resultatet skulle ha sett 

annorlunda ut om fler studier från andra länder hade inkluderats. 

 

För att hantera problemet med att endast få artiklar som fokuserade på olika 

omvårdnadsåtgärder hittades, genomfördes i efterhand ytterligare sökningar. 

Först gjordes sekundära sökningar genom att de inkluderade artiklarna som 

fokuserade på olika omvårdnadsåtgärder valdes ut. Referenslistorna i dessa 

granskades ännu en gång, men nu utan avgränsningar gällande tid och patient-

kategori. Några referenser verkade relevanta för studiens syfte, men inga av 

dessa fanns tillgängliga online via Mittuniversitetets bibliotek. Därefter genom-
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fördes sökningar i PubMed, helt utan avgränsningar. Inga ytterligare artiklar som 

kunde komplettera resultatet hittades. Äldre artiklar verkar oftast inte finnas 

tillgängliga online via Mittuniversitetets bibliotek. För att kontrollera om de 

sökningar som gav referenser till resultatet hade förändrats, gjordes dessa om 

den 11 mars 2009. De förändringar som visade sig var att en referens i den första 

sökningen och en i den tredje hade försvunnit, vilket berodde på avgränsningen i 

tid. Ingen av de inkluderade artiklarna hade försvunnit.    

 

Den bedömningsmall som användes för att värdera artiklarna tycker vi var lätt 

att förstå och arbeta med, då den inkluderar samtliga delar som en vetenskaplig 

artikel ska innehålla och visar dessa i en logisk ordning och på ett överskådligt 

sätt. Vi anser att resultatets trovärdighet stärks av att artiklarna först värderades 

av oss enskilt, innan vi träffades för att jämföra och diskutera våra bedömningar. 

En begränsning med instrumentet anser vi är att avstånden mellan skalstegen är 

för stora. Samtliga artiklar värderades till grad I eller II, men det framkommer 

inte om dessa graderingar var svaga eller starka. Vid jämförelser mellan olika 

artiklar upplever vi detta som orättvist och menar att bedömningen skulle ha 

blivit mera rättvis om skalstegen hade varit flera. En annan begränsning med 

instrumentet menar vi är att det saknades en helhetsbedömning av artiklarna. Om 

en viss del av en artikel, t.ex. metoddelen, bedömdes vara av låg kvalitet kunde 

ändå den totala poängen ge artikeln grad I. Inga artiklar förkastades efter 

kvalitetsbedömning, vilket tyder på att artiklarna var av god kvalitet. Det kan 

inte uteslutas att bedömningsinstrumentet och våra bedömningar hade betydelse 

för detta.    

 

När det insamlade materialet skulle analyseras uppstod ett problem med att hitta 

en primärkälla som beskriver en lämplig analysmetod för kvantitativa artiklar, 

vilket kan ses som en begränsning med arbetet. Detta problem hanterades genom 

att vi valde att följa den analysmetod som Friberg (2006) beskriver. Vid 

bearbetning av artiklarna kan översättningar av resultaten från engelska till 

svenska ha lett till vissa feltolkningar, men genom att kontrollera varandras 

översättningar menar vi att riskerna för detta minskade. För att ytterligare 

minska riskerna för feltolkning jämfördes de översatta texterna med de 

ursprungliga under hela analysprocessen.  
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Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa vilka effekter olika typer av 

nutritionsinsatser har för att åtgärda undernäring hos äldre patienter i samband 

med höftfraktur. Då endast en liten del av resultatet handlar om hur undernäring 

kan åtgärdas genom olika omvårdnadsåtgärder, anser vi att det var orimligt att 

göra en jämförande analys mellan olika sådana åtgärder. Av denna anledning 

valde vi istället att göra jämförelser mellan olika typer av nutritionsinsatser.    

 

Allmän diskussion 

Med tanke på att de flesta av patienterna hade ett otillräckligt energiintag, menar 

vi att det krävs en kombination av olika typer av nutritionsinsatser för att uppnå 

det beräknade energibehovet. Det skulle vara intressant att veta vilken betydelse 

diagnosen och åldrandet har för ett otillräckligt energiintag. Är problemet typiskt 

för äldre höftfrakturpatienter eller förekommer det även hos yngre och hos andra 

patientkategorier? Då resultatet inte var entydigt när de olika biokemiska och 

yttre måtten användes var för sig, menar vi att det krävs en kombination av olika 

objektiva och subjektiva mått för att identifiera patienter med eller i riskzonen 

för undernäring. Resultatet tyder på att det inte finns så mycket forskat om olika 

omvårdnadsåtgärder som kan åtgärda undernäring hos äldre patienter i samband 

med höftfraktur. Stämmer detta och vad beror det i så fall på? Är problemet 

specifikt för höftfrakturpatienter eller ser forskningsläget ut på liknande sätt 

även inom andra patientkategorier? För att åtgärda undernäring hos äldre 

patienter i samband med höftfraktur anser vi att det är viktigt att sjuksköterskan 

ger olika typer av nutritionsinsatser, vilket framkommer i resultatet. För att 

uppnå bästa möjliga effekt menar vi att sjuksköterskan bör göra en helhets-

bedömning av patientens nutritionsstatus och anpassa insatserna efter den 

enskilde individen. För att göra detta möjligt anser vi att omvårdnad kring 

nutrition bör prioriteras. 
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Bilaga 1 Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (URL 1) 
   

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, resultat 
= 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning (repeterbarhet 
möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med lungcancerdiagnos  Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 
Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 
Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys 
saknas/Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, 
metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej 
kontrollerat 

Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 
Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     
Överensstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter 
belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg  Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 47 p)                   p                    p             p                p 
    p 
    % 
    Grad 

 
 

Grad I: 80 % 
Grad II: 70 % 
Grad III: 60 % 
 
 
Titel 
Författare 
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Bilaga 2 Översikt av resultatdelens analyserade litteratur 

Författare 
Publiceringsår 
Land 

Syfte Ansats 
Design 
Intervention   

Deltagare vid 
studiens start 

Analysmetod Huvudresultat 
 

Veten-
skaplig 
kvalitet 

Bachrach-
Lindström, 
Unosson, Ek & 
Arnqvist 
2001 
Sverige 
 
 

Syftet med studien var 
att beskriva 
nutritionsstatus hos 
äldre kvinnor efter en 
höftfraktur och att 
värdera effekten av en 
intervention med 
intentionen att öka 
näringsintaget. 
 

Kvantitativ ansats 
Kvasiexperimentell design 
 
Interventionsgruppen fick 
näringsberikade måltider under 
vårdtiden och gavs vid 
utskrivningen individuella kostråd. 
Kontrollgruppen fick vanlig 
omvårdnad. Patienterna 
intervjuades och undersöktes 
några dagar postoperativt samt en 
och tre månader därefter.  

Studerade n = 88 
 
Interventionsgrupp 
n = 44 
Kontrollgrupp  
n = 44  
 
Kvinnor 
 
Medelålder 84 år 

Student´s t-test 
Chi-square-test 
Fisher´s exact 
test 
Mann-Whitney 
U-test 
Wilcoxon´s 
signed rank test 
Pearson´s 
correlation 
analysis and 
simple 
regression 
 

Interventionsgruppens totala 
energiintag under tre månader var 
större än kontrollgruppens. Ingen 
av grupperna nådde deras 
beräknade energibehov. 

Grad I 
 

Botella-
Carretero et al. 
2008 
Spanien 

Syftet med studien var 
att utvärdera effekten 
av näringstillskott på 
nutritionsstatus hos 
normalt närda eller 
endast måttligt 
undernärda patienter 
inkomna på sjukhus för 
operation av en 
höftfraktur. 
 

Kvantitativ ansats 
Experimentell design 
Randomiserad kontrollerad studie 
 
Interventionsgrupp I fick 
näringstillskott i form av ett 
proteinpulver upplöst i vätska och 
interventionsgrupp II fick energi- 
och proteintillskott. 
Kontrollgruppen fick endast 
standardkost. Näringstillskottet 
började ges 48 timmar efter 
operationen och upprätthölls efter 
utskrivning från sjukhuset.  
 

Studerade n = 90  
 
Interventionsgrupper 
n = 60 
Kontrollgrupp  
n = 30  
 
Kvinnor n = 71  
Män n = 19 
 
Medelålder 84 år 

Kolmogorov-
Smirnov 
statistic 
ANOVA 
Post hoc Tukey 
honestly 
significant 
difference test 
Chi-square-test 
Mauchly´s test 
Mann-Whitney 
U-test 
Bonferroni 
correction 
Students t-test 
Fischer exact 
test m.fl. 

Interventionsgrupperna hade ett 
signifikant högre dagligt 
proteinintag/kg kroppsvikt. Det var 
en signifikant förändring av 
albuminkoncentrationen från 
studiens start till utskrivning från 
sjukhuset, men det var inga 
signifikanta skillnader mellan 
grupperna. 
 
 

Grad I 
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Författare 
Publiceringsår 
Land 

Syfte Ansats 
Design 
Intervention   

Deltagare vid 
studiens start 

Analysmetod Huvudresultat 
 

Veten-
skaplig 
kvalitet 

Carlsson, 
Tidermark, 
Ponzer, 
Söderqvist & 
Cederholm 
2005 
Sverige 
 

Syftet med studien var 
att studera aptit och 
matvanor hos äldre 
magra kvinnor vid 
tiden för en höftfraktur 
och efter sex månader 
med en nutritions- och 
anabol intervention.  

Kvantitativ ansats 
Experimentell design 
Randomiserad kontrollerad studie 
 
Interventionsgrupp I fick 
näringstillskott i form av en 
näringsdryck och 
interventionsgrupp II fick en 
kombination av samma 
näringsdryck och en anabol steroid. 
Kontrollgruppen fick 
standardbehandling. Uppföljning 
skedde efter sex och tolv månader.  
 

Studerade n = 45 
 
Interventionsgrupp 
I n = 16 
Interventionsgrupp 
II n = 15 
Kontrollgrupp  
n = 14 
 
Kvinnor  
 
Medelålder 83 år 
 

Student´s t-
test 
ANOVA 

Vid uppföljningen visades minskad 
aptit och otillräckligt energiintag hos 
de flesta patienter i studien. Patienter 
med god aptit uppgav ett signifikant 
högre proteinintag än de med mindre 
god aptit. En signifikant ökning av 
proteinintaget visades i 
interventionsgrupperna, men inte i 
kontrollgruppen. 
 

Grad II 
 

Duncan, Beck, 
Hood & 
Johansen 
2006 
Storbritannien 
 
 

Syftet med studien var 
att undersöka hur 
förbättrad 
uppmärksamhet på 
nutritionsstatus och 
kostintag påverkar 
postoperativa kliniska 
resultat bland äldre 
kvinnor med 
höftfraktur.  
 
 

Kvantitativ ansats 
Experimentell design 
Randomiserad kontrollerad studie 
 
Interventionsgruppen fick 
personligt nutritionsstöd, vilket 
innebar förbättrad uppmärksamhet 
på nutritionsstatus och passande 
hjälp för att uppnå näringsbehoven. 
Kontrollgruppen fick vanlig 
omvårdnad. Samtliga patienter fick 
näringstillskott rutinmässigt. 
Mätningar gjordes under vårdtiden 
och efter fyra månader. 

Studerade = 318 
 
Interventionsgrupp 
n = 153 
Kontrollgrupp  
n = 165 
 
Kvinnor 
 
Ålder > 65 år 

Fisher´s exact 
test 
Mann-
Whitney U 
test 
Chi-square 
test 
Student´s t-
test 
Bonferoni 

Patienter som fick personligt 
nutritionsstöd hade ett signifikant 
större genomsnittligt energiintag och 
ett signifikant högre totalt intag av 
näringstillskott än de som fick vanlig 
omvårdnad. Under vårdtiden 
minskade överarmsomkretsen i båda 
grupperna, men signifikant mindre i 
gruppen som fick personligt 
nutritionsstöd. 

Grad I 
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Författare 
Publiceringsår 
Land 

Syfte Ansats 
Design 
Intervention   

Deltagare vid 
studiens start 

Analysmetod Huvudresultat 
 

Veten-
skaplig 
kvalitet 

Eneroth, Olsson 
& Thorngren 
2005 
Sverige 

Syftet med studien var 
att värdera 
nutritionsstatus och 
vätske- och energiintag 
under vårdtidens första 
tio dagar hos ett urval av 
annars friska patienter 
med en höftfraktur. 

Kvantitativ ansats 
Experimentell design 
Randomiserad kontrollerad studie  
 
Interventionsgruppen fick 
näringstillskott i.v. under tre dagar, 
följt av sju dagars p.o. behandling. 
Kontrollgruppen fick endast 
standardkost. Det totala energi- och 
vätskeintaget beräknades dagligen i 
båda grupperna. 
 

Studerade n = 80  
 
Interventionsgrupp 
n = 40 
Kontrollgrupp  
n = 40  
 
Kvinnor n = 63 
Män n = 17  
 
Medelålder 82 år  
 

Student´s t-test 
Mann-
Whitney two-
tailed test 
Chi-square-
test 

Det genomsnittliga dagliga 
energiintaget var otillräckligt både i 
interventions- och kontrollgruppen 
och signifikant lägre i 
kontrollgruppen. Det 
genomsnittliga dagliga 
energiintaget var signifikant större 
hos interventionsgruppen jämfört 
med kontrollgruppen.  
 

Grad I 

Espaulella et al.  
2000 
Spanien 

Syftet med studien var 
att fastställa om 
näringstillskott till äldre 
patienter med höftfraktur 
förbättrar 
återhämtningen efter sex 
månader. 

Kvantitativ ansats 
Experimentell design 
Randomiserad kontrollerad studie 
 
Interventionsgruppen fick 
näringstillskott som innehöll 20 g 
protein och 800 mg kalcium, en 
gång/natt under 60 dagar. 
Kontrollgruppen fick ett 
placebopreparat under samma tid. 
Bedömning av nutritionsstatus 
gjordes under vårdtiden och efter 
två och sex månader. 

Studerade n = 171  
 
Interventionsgrupp 
n = 85 
Kontrollgrupp  
n = 86 
 
Kvinnor n = 135 
Män n = 36 
 
Medelålder 82 år 
 

Student´s t-test 
Chi-square-
test 
Mann Whitney 
U-test 
Kaplan-Meier 
survival 
analysis 
Log rank test 

Koncentrationen av albumin ökade 
i båda grupperna vid två månader 
efter frakturen och fortsatte att öka 
sex månader efter frakturen, men 
dessa skillnader var inte 
signifikanta 

Grad II 
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Författare 
Publiceringsår 
Land 

Syfte Ansats 
Design 
Intervention   

Deltagare vid 
studiens start 

Analysmetod Huvudresultat 
 

Veten-
skaplig 
kvalitet 

Foss, Jensen & 
Kehlet 
2007 
Danmark 

Syftet med studien var att 
undersöka näringsintaget i 
den tidiga postoperativa fasen 
hos äldre patienter med 
höftfraktur, som behandlas 
enligt ett 
rehabiliteringsprogram.  
 
 

Kvantitativ ansats 
Före-efter-design 
Prospektiv studie  
 
Interventionen var ett 
rehabiliteringsprogram som bl.a. 
innefattade tidig operation, kort 
fasteperiod och näringstillskott i 
form av näringsdryck. Patienterna 
uppmuntrades att äta och dricka 
under hela vårdtiden. 
 

Studerade n = 262 
 
Kvinnor n = 52 
Män n = 210 
 
Medelålder 83 år 

Chi-square 
test 
Student´s t-
test 
Logistic 
regression 

Under vårdtiden var det 
genomsnittliga dagliga energi- 
och proteinintaget otillräckligt.  
 

Grad I 

Olofsson, 
Stenvall, 
Lundström, 
Svensson & 
Gustafson 
2007 
Sverige 

Syftet med studien var att 
undersöka om en 
nutritionsintervention hos 
äldre kvinnor och män med 
höftfraktur hade någon effekt 
på postoperativa 
komplikationer under 
vårdtiden och på 
nutritionsstatus vid 
uppföljning efter fyra 
månader.    

Kvantitativ ansats 
Experimentell design 
Randomiserad kontrollerad studie 
 
Interventionsgruppens 
näringsintag registrerades i en 
särskild journal, näringsberikade 
måltider och näringstillskott i 
form av näringsdryck gavs under 
vårdtiden samt extra måltider på 
natten vid behov. För att förbättra 
patientens nutrition tog 
sjuksköterskan hänsyn till bl.a. 
måltidsmiljön, matens konsistens, 
patientens aptit och fysiska 
problem. En dietist kontaktades 
vid behov. Kontrollgruppen fick 
vanlig omvårdnad. 

Studerade n = 157 
 
Interventionsgrupp 
n = 83 
Kontrollgrupp  
n = 74 
 
Kvinnor n = 119 
Män n = 38 
 
Medelålder 82 år 
 

Chi-square 
test 
Fischer´s 
exact test 
Student´s t-
test 
Multivariat 
linear 
regression 
modelling 
 
 

Vid ankomsten hade 
kontrollgruppen signifikant lägre 
BMI och kroppsvikt jämfört med 
interventionsgruppen, vilket 
bestod vid uppföljningen. 
Kvinnorna i båda grupperna 
minskade deras genomsnittliga 
BMI och kroppsvikt fram till 
uppföljningen medan männen 
ökade deras under samma period. 
Dessa förändringar av BMI och 
kroppsvikt skiljde sig signifikant 
mellan kvinnor och män. 
 

Grad I  
 

 



 

 5 

 
Författare 
Publiceringsår 
Land 

Syfte Ansats 
Design 
Intervention   

Deltagare vid 
studiens start 

Analysmetod Huvudresultat 
 

Veten-
skaplig 
kvalitet 

Pedersen 
2005 
Danmark 

Syftet med studien var att 
testa effekten av 
omvårdnad som grundar 
sig på att patienterna deltar 
aktivt i sin nutritionsvård 
och att ta reda på om detta 
kan förbättra energi- och 
proteinintaget hos äldre 
ortopedpatienter. 
 

Kvantitativ ansats 
Kvasiexperimentell design 
 
Interventionsgruppen fick 
omvårdnad som fokuserade på 
varje individs sätt att hantera sitt 
näringsintag, vilket bl.a. 
innefattade samtal och muntlig 
information samt individanpassad 
undervisning. Tillsammans med en 
sjuksköterska gjordes den enskilda 
patienten delaktig i sin egen vård. 
Kontrollgruppen fick vanlig 
omvårdnad.   
 

Studerade n = 242 
 
Interventionsgrupp 
n = 107 
Kontrollgrupp  
n = 135 
 
Kvinnor n = 172 
Män n = 70 
 
Medelålder 76 år  
 

F-test 
Student´s t-
test   
Mann-
Whitney test 
Person´s 
correlation 
coefficient 
Chi-square-
test 

Interventionsgruppens 
genomsnittliga dagliga intag av 
energi och protein var signifikant 
högre jämfört med kontrollgruppen. 
I båda grupperna ökade energi- och 
proteinintaget under vårdtiden. 
Männen i interventionsgruppen 
hade ett signifikant högre 
genomsnittligt energi- och 
proteinintag jämfört med 
kvinnorna. 
 

Grad I 

Tidermark et 
al.  
2004 
Sverige 

Syftet med studien var att 
undersöka effekterna av en 
näringsbehandling på 
nutritions- och 
funktionsstatus och på 
hälsorelaterad livskvalitet 
hos magra äldre kvinnor 
efter en höftfraktur. 

Kvantitativ ansats 
Experimentell design 
Randomiserad kontrollerad studie 
 
Interventionsgrupp I fick 
näringstillskott i form av en 
näringsdryck och 
interventionsgrupp II fick en 
kombination av samma 
näringsdryck och en anabol steroid. 
Kontrollgruppen fick 
standardbehandling. Uppföljning 
skedde efter sex och tolv månader. 

Studerade n = 59 
 
Interventionsgrupp 
I n = 20  
Interventionsgrupp 
II n = 19 
Kontrollgrupp  
n = 20 
 
Kvinnor  
 
Medelålder 83 år 
 

Kolmogorov-
Smirnov test 
Student´s t-
test  
ANOVA 
Mann-
Whitney U-
test 
Kruskal-
Wallis test 
Chi-square 
test  
Fisher´s exact 
test 
Spearmans 
rho test m.fl. 

Vid uppföljning efter sex månader 
hade lean body mass minskat i 
kontroll- och interventionsgrupp I, 
men var fortfarande densamma i 
interventionsgrupp II. Skillnaderna 
mellan grupperna var signifikanta.  
 
 

Grad I 

 


