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Sammanfattning 
 

Undernäring är vanligt förekommande bland vårdtagare på äldreboende vilket kan leda till allvarliga 

komplikationer. Systematisk dokumentation och användning av bedömningsverktyg ökar 

möjligheterna att upptäcka risk för undernäring för att därigenom kunna sätta in lämpliga åtgärder i 

tid. Syftet med undersökningen var att kartlägga sjuksköterskornas dokumentation och användning 

av bedömningsverktyg inom kommunens äldreboende. Studien var en kvantitativ journalgranskning 

där 100 av totalt ca 300 journaler från en kommun i södra Sveriges samtliga äldreboenden valdes ut 

slumpmässigt. Omvårdnadsjournalerna granskades med hjälp av tre granskningsmallar avseende, 

vikt, användning av bedömningsverktygen BMI, (Body Mass Index) och MNA (Mini Nutritional 

Assessment), förekomst och innehåll i omvårdnadsplaner, utfärdande av specialkostanvisningar 

samt förekomst och innehåll av anteckningar under omvårdnadsstatus; nutrition. Statistiska 

beräkningar utfördes med hjälp av Statistikverktyget SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) PAWS (Predictive Analytics SoftWare) statistics 18.  

Resultatet visade att nutritionsfrågor dokumenterades under omvårdnadsstatus; nutrition i 81 procent 

av journalerna medan omvårdnadsplaner användes i 17 procent. BMI dokumenterades i 9 procent av 

journalerna, MNA fanns inte dokumenterat alls, en vikt fanns dokumenterad i 75 procent, och två 

vikter i 43 procent av journalerna. Dokumentation avseende diagnos, mål och uppföljning saknades i 

stor utsträckning i omvårdnadsplanerna. Omfattningen av dokumentation under omvårdnadsstatus; 

nutrition samt utfärdande av specialkostanvisning till hälften av vårdtagarna kan tolkas som större 

behov av omvårdnadsplaner. Fastställt datum för bedömning, användning av MNA-sf, och 

omvårdnadsplaner i alla journaler med specialkostanvisning kan leda till en förbättring av 

nutritionsarbetet. 

 

Nyckelord: bedömningsverktyg, dokumentation, nutrition, undernäring, äldreboende, äldre 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The aim of the study was to screen the registered nurses’ documentation and use of assessment tools 

in their work with nutrition problems in municipality nursing homes. The study was a quantitative 

journal study, were 100 journals from nursing homes in a municipality in Southern Sweden were 

randomly selected out of a total of approximately 300. The journals were reviewed with respect to 

the use and frequency of the assessment tools BMI and MNA, measured body weight, caring plans 

and their contents and notes made in nutrition caring status documents. The SPSS PASW statistic 18 

was used to reach a final outcome. The result showed that in 81 percent of the journals there was 

some form of documentation regarding nutrition, caring plans were used in 17 percent of the 

journals; BMI was used in 9 percent of the cases whereas MNA was not used at all. Measured body 

weight was documented in 75 percent of the journals and two weights in 43 percents. 

Documentation covering diagnosis, treatment goals and follow-up was largely missing in the caring 

plans. The study revealed that the registered nurse typically write down plenty of information 

regarding nutrition status in nutrition caring status documents, but then rarely use the caring plan 

and the information contained therein actively. Another observation is the scarce usage of the 

assessment tools BMI and MNA.  

The observed level of documentation in nutrition caring status documents and prescription of special 

nutrition to 50 percent of the caretakers indicate a larger need for preparation of caring plans. A 

more frequent use of assessment tools would have made it easier to detect malnutrition risks. Fixed 

evaluation date, and using MNA-sf, as well as caring planes for all journals containing prescription 

of special nutrition, are measures which most probably would improve nutrition work. 

    

Key words:  assessment tools, documentation, elderly, malnutrition, nutrition, nursing home 
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Introduktion  
 

Förekomsten av undernäring har visat sig vara vanligt förekommande bland äldre och störst är 

problemet bland äldre i särskilt boende. Att äldre som bor på äldreboende skulle ha en sämre 

nutritionsstatus än de som bor kvar hemma kan tyckas förvånande. Oftast får vårdtagare på 

äldreboende en mer näringsriktig kost serverad på regelbundna tider och har dessutom större tillgång 

till omvårdnadspersonal än de haft tidigare i hemmet. En möjlig förklaring kan vara att det oftast är 

de äldre som är i ett dåligt psykiskt eller fysiskt skick som får plats en plats på äldreboendet (Beck & 

Ovesen, 2002). 

Forskning har visat att undernäring och fysisk och psykisk ohälsa har ett nära samband. Undernäring 

kan leda till flera allvarliga tillstånd hos äldre som t.ex., sämre sårläkning, nedsatt immunförsvar och 

nedstämdhet. Det kan även leda till att personen blir tröttare vilket i sin tur leder till ökad risk för 

fall. Risken för dödlighet stiger dessutom för dem som är undernärda (Ljungqvist, van Gossum, 

Leon Sanz & de Man, 2010; Stanga, 2009). För att undvika att undernäring utvecklas hos vårdtagare 

på äldreboende är det därför viktigt att de som riskerar undernäring identifieras i ett tidigt skede och 

att den behandling som sätts in dokumenteras och följs upp  på ett strukturerat sätt. Enligt 

Johansson, Bacharach-Lindström, Carstensen och Ek (2008) ökar möjligheten att förhindra att 

undernäring utvecklas hos äldre, om riskfaktorerna upptäcks och åtgärdas i tid, vilket innebär att den 

äldre personen fortfarande kan ha energi och fysiska möjligheter att utföra aktiviteter utan hjälp från 

andra. 

 

Bakgrund 
 

”Den sjuka individens nutrition måste betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling 

och därmed underkastas samma krav på utredning, diagnos, behandlingsplanering och 

uppföljning/dokumentation”(Socialstyrelsen, 2001 s. 11). 
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Undernäring/malnutriton 

 

Undernäring/malnutrition definieras som otillräckligt intag av mat, dålig aptit samt förlust av 

muskelmassa och viktnedgång, (Chen, Shilling, & Lyder, 2001). Undernäring har i flera studier, 

både nationella och internationella visat sig vara vanligt bland äldre inom kommunal äldreomsorg. I 

Sverige beräknas ca en fjärdedel av alla vårdtagare vara undernärda och ca hälften ligga i riskzonen 

för undernäring (Brownie, 2006; Guigoz, Lauque & Vellas, 2002; Ödlund, Ljungqvist & 

Cederholm, 2005).  

Det finns flera faktorer som ökar risken för undernäring, t.ex. åldersförändringar, orala och fysiska 

problem, demens, läkemedelsbiverkningar, ökat beroende, och brist på aptit (Browne, 2009; 

Lelovics, Bozó, Lampek, & Figler, 2009). Ytterligare en riskfaktor som bör kontrolleras för 

bedömning för undernäring eftersom det är vanligt förekommande bland äldre är enligt Johansson, 

Bachrach-Lindström, Carstensen, och Ek (2008) depression. Carlsson, Gustafson, Eriksson och 

Håglins (2009) studie visade att 17 procent av vårdtagarna i undersökningen var undernärda och ca 

60 procent riskerade att bli undernärda, de flest underliggande sjukdomarna var depression, demens, 

hjärtsjukdom och diabetes mellitus. Ett långdraget, otillräckligt intag av vitaminer och mineraler kan 

leda till en försämring av kognitiva funktioner, omvänt är undernäring ofta resultatet av en redan 

förekommande mental försämring på grund av kroniska sjukdomar (Stanga, 2009). 

 Det tar längre tid för undernärda att återhämta sig från så gott som alla sjukdomar och operationer, 

de löper en högre risk för en rad komplikationer och löper dessutom en större risk för att avlida 

(Ljungqvist, van Gossum, Leon Sanz & de Man, 2010).  

 

Dokumentation och bedömning 

 

Rutiner för bedömning, dokumentation, och uppföljning har visat sig öka förutsättningarna för att 

tidigt kunna identifiera vårdtagare som riskerar eller redan hunnit bli undernärda (Andersson, 

Gustavsson, Fjellström, Sidenvall, & Nydal, 2001; Loane, 2004). Systematiskt utformade 

omvårdnadsplaner baserade på analyser av identifierade riskfaktorer ökar möjligheterna att komma 

tillrätta med viktnedgång och nutritionsproblem (Sloane, Ivey, Helton, Barrick, &  Cerna 2008). 

VIPS- modellen är ett redskap som hjälper sjuksköterskan att strukturera information om patienten, 

sökorden har tagits fram med hjälp av ett stort vetenskapligt arbete vilket lett till att journalföringen i 
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Sverige kan föras på ett strukturerat sätt. Enligt VIPS-modellen följer omvårdnadsprocessen en 

struktur vilken innehåller bedömning, diagnos, mål, planerad åtgärd, genomförande av åtgärd, 

resultat och utvärdering (Björkvell, 2001). 

Sjuksköterskan är enligt patientdatalagen skyldig att dokumentera all omvårdnad bl. a uppgifter om 

diagnos, vidtagna, och planerade åtgärder i patientjournalen vilket gäller alla uppgifter som krävs för 

en god och säker vård av patienten (SFS 2008:355 kap.3, 3§ ). Rutinerna för dokumentation skall 

enligt socialstyrelsen allmänna råd om omvårdnad vara sådana att de kan utgöra ett underlag för 

uppföljning av resultatet och kvaliteten av vården samt innehålla uppgifter om aktuellt hälsotillstånd 

och medicinsak bedömningar (SOSFS 2008:14, 3 kap. 3§).   

 

Mät- och bedömningsinstrument; BMI (Body Mass Index ) och MNA (Mini 

Nutritional Assessment) 

 

Bedömning är nödvändig för att de konsekvenser som oidentifierad, obehandlad undernäring leder 

till skall kunna undvikas (Kruizenga, Tulder, Seidell, Thijs, Ader, & Bokshorst-de van der Schueren, 

2005;  Lelovics, Bozó, Lampek, &  Figler, 2009). För att olika personer skall kunna tolka patientens 

omvårdnadsstatus på samma sätt och kunna göra korrekta bedömningar är det nödvändigt att 

använda bedömningsverktyg. (Björkvell, 2001). Det är viktigt att bedömningssättet 

överrensstämmer när olika vårdgivare skall kommunicera sina bedömningsresultat mellan sig 

(Harris, Davies, Ward, & Haboubi, 2008).  

För att jämföra kroppsvikten mellan personer med olika kroppslängd finns det olika sätt att justera 

kroppsvikten i förhållande till kroppslängden, det vanligaste sättet är BMI, vilket beräknas som 

längden i kvadrat genom vikten. För att fastställa BMI måste både kroppslängd och kroppsvikt ha 

bedömts på ett standardiserat sätt (Socialstyrelsen, 2001). Kroppsvikten bör mätas på morgonen före 

frukost och efter tömning av urinblåsan, där personen är naken eller endast klädd i underbyxor. 

Vägningen skall ske på en våg av god kvalitet där vågen nollställs före varje mätning, vågen skall 

kalibreras regelbundet (Socialstyrelsen, 2001).  

Den internationella BMI klassificeringen för undervikt hos vuxna är 18,5 (WHO, 2010). För äldre 

över 70 år bedöms i Sverige ett BMI på 22 eller mindre som risk för undernäring, enbart ett lågt 

BMI behöver inte tyda på undernäring (SWESPEN, 2006 ). Internationell enighet för en exakt 
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definition av malnutrition saknas (Meijers, van Bokhorst–de van der Schuereren, Soeters, & 

Halfens, 2010).  

Hos äldre personer förekommer ofta kotfrakturer samt minskad höjd på diskerna i ryggraden vilket 

även kan få till följd en ändrad lutning i bröstryggen, detta kan var för sig eller tillsammans ge en 

minskad kroppslängd (Akner, 2006). För en äldre med en minskad kroppslängd kan BMI bli 

missvisande om BMI räknas ut med hjälp av den nya längden. Det är särskilt vanligt att äldre 

kvinnor krymper med stigande ålder, och därigenom får ett högre BMI även om vikten är konstant, 

vilket innebär att de får ett falskt höjt BMI-värde (Gustafson, 2010).  Det finns inga tydliga riktlinjer 

för om den nya eller den gamla kroppslängden skall användas när man räknar ut BMI på äldre 

personer (Akner, 2006).  Ett högt BMI har i studier visat på en betydligt minskad risk för dödlighet 

(Volpato, et al, 2004; Allard, et al, 2004). BMI säger inget om kroppssammansättning eller om det 

förändrade BMI värdet beror på förändringar i längd, muskler, fett massa eller ödem. För att kunna 

bedöma om en person är undernärd måste förutom BMI kompletterande information samlas in, t.ex. 

matvanor, medicinsk tillstånd, aptit, användning av läkemedel, och vikt förändring. Detta har lett till 

att mer detaljerade bedömningsinstrument för undernäring har utvecklats. Ett av dessa 

bedömningsinstrument är MNA där BMI ingår som en del av bedömningen (Nygaard, 2008).  

MNA är det mest använda instrumentet för bedömning av nutritionsstatus, MNA är utformat och 

validerat för att erbjuda ett enkelt och snabbt bedömningsverktyg för nutritionsstatusen hos äldre 

personer, max poängen för MNA är 30 . Målet med MNA är att minska riskerna för malnutrition så 

att åtgärder kan sättas in i ett tidigt skede (Vellas, et al, 1999). MNA-sf (short form), innehåller sex 

delar från MNA; BMI, aptit, viktminskning, rörlighet, aktuellt hälsotillstånd, och neuropsykologiska 

problem. MNA – sf utvecklades för att instrumentet skulle bli mer praktiskt användbart och mindre 

tidskrävande, maxpoäng för MNA-sf är 14 (Bauer,et al. 2008).  Nutritions status bedömt med MNA 

har visat sig ha ett nära samband med funktionsstatus (Norman, Smoliner, Valentini, Lochs, & 

Pirlich, 2007). När bedömning med MNA visat att vårdtagaren är i riskzonen för undernäring, skall 

varje del i MNA analyseras för att utvärdera vilka eller vilken del i testet som gör vårdtagaren sårbar 

för undernäring, prognosen är god om åtgärder vidtas i ett tidigt skede (Guigoz,  Lauque,  & Vellas, 

2002).  MNA test bör göras snarast vårdtagaren flyttat in på ett äldreboende, man bör dock ha i 

åtanke att vårdtagarens fysiska eller psykiska tillstånd kan vara nedsatt om vårdtagaren innan 

ankomsten vårdats på sjukhus (Bauer, Kaiser, Anthony, Guigoz & Sieber, 2008). 

 

 



 

5 
 

Tidigare studier av bedömning och dokumentation av nutritionsstatus på äldreboende 

 

Emanuelsson och Lindencronas (2000), och Cheevakasemsook, Capman, Francis och Davies (2006) 

studier visade att dokumentationen i omvårdnadsjournalerna ofta visade brist på kontinuitet och 

standardisering, samt innehöll en ofullständig och olämplig kartläggning. Enligt Ehrenberg, (2001) 

har sjuksköterskor svårt att integrera det strukturerade angreppssättet i omvårdnadsprocessen och att 

uttrycka innehållet i omvårdnaden. Alfengård och Klevsgårds, (2005) undersökning visade att 

bedömningsinstrument användes i liten utsträckning för bedömning av nutritionsstatus, knappt 70 

procent av sjuksköterskorna i studien uppgav att det fanns rutiner för dokumentation av 

nutritionsfrågor, 40 procent av vårdtagarna vägdes i anslutning till att de flyttade in på boendet och 

11 procent vägdes regelbundet. 

Persenius, Hall-Lord och  Bååths (2008) stude visade att sjuksköterskorna inom kommunen var 

medvetna om att malnutrierade vårdtagare förekom inom deras ansvarsområde, trots det användes 

bedömningsverktyg i en liten skala och endast 18 procent av vårdtagarna vägdes regelbundet. Enligt 

70 procent av sjuksköterskorna fanns inga riktlinjer på arbetsplatsen angående undernäring. 

Emanuelsson och Lindencrona (2000) kom i sin studie fram till att dokumentationen inom 

äldreomsorgen visade brist på kontinuitet och standardisering. 

 

Teoretisk referensram 

 

Wiedenbach har valts som omvårdnads teoretiker efter som hennes teori fokuserar på vikten av 

identifiering, behandlig grundad på kunskap och erfarenhet, samt uppföljning 

Omvårdnadsteoretikern Ernestine Wiedenbach, var verksam som sjuksköterska i USA, samt lärare 

på Yale University School of Nursing (Wiedenbach, 1964).  

Enligt Wiedenbach (1964) kräver allt omvårdnadsarbete välgrundade specialiserade bedömningar, 

skicklighet baserad på kunskap och tillämpning av principerna av biologisk, fysisk och social 

vetenskap. 
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Kärnan i omvårdad består enligt Wiedenbach (1964) av; 

 Identifiering av individens behov av hjälp,  

 Åtgärder vidtagna för att behandla problemet,  

 Uppföljning av åtgärderna, hade åtgärderna avsedd effekt?  

Efter att sjuksköterskan identifierat en patients behov av hjälp och det visat sig att behovet kräver 

åtgärder skall sjuksköterskan utarbeta en omvårdnadsplan baserad på vårdtagarens behov och 

önskemål. Innan sjuksköterskan utför de åtgärder som krävs skall hon utföra en grundlig bedömning 

som är noggrant övervägd med bakgrund av de symptom som vårdtagaren uppvisar (Wiedenbach, 

1964). 

 

Problemformulering 

 

Regelbunden bedömning av nutritionsstatus, samt en systematiskt genomförd dokumentation och 

uppföljning har enligt forskning visat sig leda till minskade risker för utveckling av undernäring 

bland äldre. Undernäring har visat sig vara vanlig bland vårdtagare på äldreboende. Dokumentation 

och bedömning av nutritionsstatus har visat sig vara bristfällig på äldreboende. För att 

nutritionsstatusen hos äldre skall kunna förbättras är det därför viktigt att bedömning och kvaliteten 

på dokumentationen förbättras. En kartläggning av sjuksköterskornas dokumentation av 

nutritionsfrågor kan därför möjliggöra ett redskap för en förbättring av rutinerna kring bedömning 

och dokumentation av nutritionen på äldreboendena. 

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att kartlägga sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation avseende förekomst 

av bedömningsverktyg, innehåll, och uppföljning av nutritionsstatus i en kommuns särskilda 

boenden.  
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Frågeställningar 

 

I vilken utsträckning dokumenterar sjuksköterskor inom äldreomsorgen, vikt, BMI, och MNA.  

I vilken utsträckning används omvårdnadsplaner för dokumentation av nutritionsfrågor. 

Vad dokumenteras under omvårdnadsstatus; nutrition. 

Vad dokumenteras i omvårdnadsplanerna, och i vilken utsträckning följs åtgärderna upp  

 

Metod 

Design 

 

Studien är kvantitativ i form av journalgranskning. I en kvantitativ studie samlas numerisk 

information in och beräknas med hjälp av statistik (Polit & Beck, 2008, s.16). Existerande data är en 

viktig källa för omvårdnadsforskningen vilken kan användas för att besvära forskningsfrågor (Polit 

& Beck, 2008, s.16). I kvantitativ forskning arbetar forskaren på ett logiskt sätt i en serie av steg 

enligt en planerad plan (Polit & Beck, 2008, s.34). Univerate descriptive research beskriver 

frekvensen av olika variabler där huvudmålet är att beskriva statusen hos var och en av variablerna 

(Polit & Beck, 2008, s.275). 

 

Urval 

 

Kartläggningen utfördes i en medelstor stad i sydvästra Sverige. Alla särskilda boenden i 

kommunens regi ingick i studien. Vårdtagarna på boendena led av demens eller hade en fysisk 

funktionsnedsättning.  Bland totalt ca 300 journaler valdes 100 slumpmässigt ut av vård & 

äldreomsorgens dataansvariga. Totalt 5 journaler var internt bortfall p.g.a. att de inte uppfyllde 

kriteriet för tidsintervallet, journalerna ersattes av den journal närmast efter i listan som uppfyllde 

kriteriet. Kriterierna för att ingå i studien var att vårdtagaren skulle ha bott i ett särskilt boende 

mellan den 1 mars 2009 till den 28 februari 2010. Medgivande till granskningen hade erhållits av 

Enhetschef för sjuksköterskor. 
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Granskningsmallar 

 

Eftersom inga lämpliga granskningsmallar kunde hittas utvecklades tre nya mallar för att passa 

frågeställningarna. Granskningsmall tre utformades med inspiration granskningsmall ”CAT-CH-

ING” där man utgår från arbetsgången enligt VIPS mallen (Björkvell, 2001). 

 I den första granskningsmallen numrerades journalerna från 1-100 och kolumner skapades för de 

sökta variablerna: omvårdnadsplan, vikt, vägd mer än en gång, anteckningar under 

omvårdnadsstatus; nutrition, BMI och MNA, även kön och förekomst av specialkostanvisning 

registrerades i mallen.  

Specialkostanvisning skrivs av sjuksköterskan och är en beställning av specialkost som skickas till 

matleverantören. De förkommande varianterna är: diabeteskost (DK), Laktosfri kost (LF), lättuggad 

kost/hackad (LK), energi och proteinrik kost (EP), passerad kost (PK), energirik kost (EM), flytande 

kost (FK), allergi kost (AL), lactosreducerad kost (LR), lactosfri kost (LF), laktovegetarisk kost 

(LV), och näringsdryck (ND). 

Granskningsmall 1 

klient kvinna  man omvårdnadsplan vikt vägd>1 specialkostanvisning anteckningar under 
omvårdnadsstatus 

nutrition 

BMI MNA 

1            

2            

3            

4            

5            

 

Efter att data registrerats i den första mallen, konstruerades två nya granskningsmallar.  

Granskningsmall 2 konstruerades för att passa frågeställningen: Vad antecknas under 

omvårdnadsstatus; nutrition. De anteckningar som noterats i granskningsmall 1 under anteckningar 

under omvårdnadsstatus; nutrition grupperades i 5 grupper och kolumner skapades för variablerna:  

 Sammansatt status; innefattar sammanfattande anteckningar av vårdtagarens nutritionsstatus. 

I anteckningarna ingick ett varierat antal av de övriga variablerna.  I sammansatt status 

kunde sjuksköterskan t.ex. ha dokumenterat: Har sväljproblem äter passerad kost har tappat i 

vikt, eller Normal kost, äter bra.  
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 Kost; under kost har sjuksköterskan dokumenterat vilken kost vårdtagaren äter, om 

specialkostanvisning var skriven och vilken kost som beställts. 

 Sjukliga tillstånd; innefattar, kräkningar, magsjuka, magkatarr illamående, halsbränna, orala 

problem, och sväljproblem,  

 Observationer; äter med stöttning, äter själv, dricker bra, dricker dåligt, äter med god aptit, 

dålig aptit, små portioner, matvägrar, ätit dåligt med frukost. 

 Mätbara värden; viktnedgång, viktuppgång, vikt, blodsocker. 

Granskningsmall 2 

klient sammansatt status kost sjukligt tillstånd observationer mätbara värden 

1           

2      

3      

4      

5      

 

Granskningsmall 3 konstruerades utifrån resultatet avseende förekomst av omvårdnadsplaner i 

granskningsmall 1 De 18 omvårdnadsplanerna behöll sin numrering och kolumner skapades för 

variablerna; omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsmål, planerade åtgärder, och omvårdnadsresultat. 

Granskningsmall 3 

klient bedömning omvårdnadsdiagnos omvårdnadsmål planerade åtgärder uppföljning 

2      

17      

32      

39      

41      
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Genomförande 

 

I kommunens datajournalprogram Magna Cura söktes journaler upp med hjälp av de personnummer 

som och valts ut slumpmassigt av vård & äldreomsorgens data ansvariga.   

Data från inskrivna mätvärden granskades avseende vikt, men även avseende BMI och MNA för att 

kunna utesluta att dessa dokumenterats under mätvärde. Under vårdtagare blanketter söktes efter 

förekomst av specialkostanvisning, för att kunna finna eventuella samband mellan förekomst av 

specialkostanvisning, dokumentation och bedömning. 

Alla anteckningar under omvårdnadsstatus; nutrition granskades och noterades, med hjälp av 

förkortningar. Omvårdnadsplaner; nutrition söktes efter att markeringen för endast pågående planer 

tagits bort för att även avslutade omvårdnadsplaner inom granskat tidsintervall skulle komma med. 

Innehållet i omvårdnadsplanerna granskades avseende om omvårdnadsdiagnos/problemställning, 

omvårdnadsmål, planerade åtgärder, samt omvårdnadsresultat fanns beskrivet i planen. Efter att 

materialet analyserats gjordes kvantitativa beräkningar på det data som framkommit ur de tre 

granskningsmallarna. 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) PASW (Predictive Analytics Software) statistics 18 

användes för statistiska uträkningar. 

 

Etiska aspekter 

 

Arbetet har varit en del i ett utvecklingsarbete i min nuvarande tjänst. Vårdtagarnas och de 

omvårdnadsansvariga sjuksköterskornas identitet kan ej härledas i uppsatsen. Undersökningen har 

inte varit tillskada för de inblandade utan kan tvärtom leda till en förbättring av vårdtagarnas 

nutritionsstatus.  
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Resultat 
 

Resultatet bygger på svaren på forskningsfrågorna och redovisas med hjälp stapel- och 

cirkeldiagram. 

Klienter 

Fördelningen mellan könen på vårdtagarna i undersökningen visade att 79 procent var kvinnor och 

21 procent män. 

Diagram 1 Könsfördelning kvinnor/män, n=100 

 

 

Bland de 61 kvinnor som var vägda under det studerade tidsintervallet vägde 3 procent 35-44 kilo, 

16 procent mellan 45 och 54 kilo, 33 procent, mellan 55 och 64 kilo, 23 procent mellan 65 och 74 

kilo, 25 procent vägde mer är 74 kilo. Viktfördelningen bland de män vars vikt uppmätts under 

tidsperioden män visade att 21 procent vägde 55-64 kilo, 29 procent 65-74 kilo, 29 procent 75-84 

kilo och 21 procent 85 kilo eller mer. 

Diagram 2  viktfördelning bland kvinnor, n=61   Diagram 3  viktfördelning bland män, n=14 
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Frekvensen av sjuksköterskans dokumentation av vikt, BMI och MNA, förekomst av 

specialkostanvisning, användningen av omvårdnadsplaner samt anteckningar under 

nutrition. 

 

Under den studerade perioden hade 84 procent av klienterna någon anteckning under nutrition, 75 

procent av vårdtagarna dokumenterad kroppsvikt, medan ca 46 procent hade vägts två gånger eller 

fler. Sjuksköterskan hade skrivit en specialkostanvisning till hälften av klienterna. 

Omvårdnadsplaner förekom i 17 procent av journalerna och BMI hade räknats ut i 9 procent av 

journalerna. Bedömning med hjälp av MNA verktyget fanns inte i någon av de undersökta 

journalerna.  

 

Diagram 4 Frekvens av dokumentation, omvårdnadsplaner,bedömning samt förekomst av specialkostanvisning. 
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Viktfördelning bland kvinnor med omvårdnadsplan 

 

Bland de 14 kvinnor som hade en omvårdnadsplan, vägde två av kvinnorna 35-44 kg, 7 av 

kvinnorna 45-54 kg, 4 kvinnor vägde 55-64 kg och en kvinna vägde mer än 64 kilo.  

 

Diagram 5 viktfördelning bland kvinnor med omvårdnadsplan. 

 

 

Viktfördelning bland kvinnor med uppmätt BMI  

 

Bland de 6 kvinnor som hade ett dokumenterat BMI vägde en 35-44 kilo, en 45-54 kilo, 3 vägde 55-

64 kilo och en vägde mer än 64 kilo. 

 

Diagram 6 viktfördelning bland kvinnor med uppmätt BMI. 
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Dokumentation under omvårdnadsstatus; nutrition 

 

Resultatet visade att kost fanns dokumenterat i 20 procent av journalerna, sjukliga tillstånd fanns 

beskrivna i 42 procent av journalerna, observationer var dokumenterade i 41 procent av journalerna, 

mätbart värde fanns dokumenterade i 10 procent av journalerna och en sammanfattande 

nutritionsstatus förkom i 22 procent av journalerna. 

 

 Diagram 7 Dokumentation under omvårdnadsstatus;nutrition 
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Dokumentation i omvårdnadsplaner 

 

Resultatet visade att bedömning/enkel beskrivning av problemet fanns i 100 procent av 

omvårdnadsplanerna, diagnos förekom i 67 procent av planerna, mål fanns dokumenterat i 89 

procent av omvårdnadsplanerna, vidtagna åtgärder hade dokumenterats i 100 procent av planerna, 

och uppföljning fanns dokumenterad i 56 procent av omvårdnadsplanerna. 

 

Diagram 8  Dokumentation i omvårdnadsplaner 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att kartlägga sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation avseende förekomst 

av bedömnings innehåll och uppföljning av nutritionsstatus i en kommuns särskilda boenden.  

Resultatet visade att omvårdnadsplaner används i liten utsträckning medan en stor del anteckningar 

om nutrition dokumenteras under omvårdnadsstatus; nutrition. Strukturen i omvårdnadsplanerna 

följs till viss del men ofta saknas diagnos. Bedömningsinstrument används i en liten utsträckning.  

Fördelningen mellan könen på klienterna i undersökningen visade att 79 procent var kvinnor, vilket 

stämmer väl med tidigare forskning. I både Allard et als (2004) och Carlsson, Gustafson, Eriksson, 

och Håglins (2009) studier var andelen kvinnor på äldreboendet 74 procent.  Viktfördelningen bland 

kvinnorna visade att 48 procent vägde 65 kilo eller mer och 33 procent 55 - 64 kilo, 81procent vägde 

alltså mer än 55 kilo. Vikten på de 18 kvinnor vars kroppsvikt ej dokumenterats vet vi inget om, 

men troligen vägde de flesta av dem 55 kilo eller mer. Man kan anta att det är de vårdtagare som 

visar tecken på att snabbt tappa i vikt eller har en synbart låg vikt är de som bedöms i störst 

utsträckning. Antagandet stöds av Alfengård och Klevsgårds (2005) studie som visade att 

sjuksköterskorna bedömde om vårdtagaren skulle vägas utifrån det enskilda fallet. En av 

anledningarna till att inte BMI räknats ut på fler vårdtagare, att MNA saknas helt och att inte fler 

omvårdnadsplaner upprättats, kan bero på att en stor del av de kvinnliga vårdtagarna hade en 

kroppsvikt på 55 kilo eller mer. Sjuksköterskan bedömde därför vårdtagarnas nutritionsstatus som 

tillfredsställande. Eftersom uppmätt kroppsvikt förkom hos endast 14 av männen i undersökningen 

var det svårare att dra några slutsatser av männens vikt.  

När en vårdtagares datajournal öppnas kan man välja att se pågående omvårdnadsplaner eller 

omvårdnadsstatus och utförda åtgärder, genom att markera en ruta i journalen. Omvårdnadsplanerna 

är namngivna så att man tydligt kan se vad de handlar om. All omvårdnadsstatus ser likadan ut i 

journalen, det är inte förrän man öppnar anteckningen som man ser vad den handlar om.  

Under rubriken omvårdnadsstatus; nutrition dokumenterar sjuksköterskan allt hos vårdtagaren som 

har samband med nutrition, denna typ av anteckningar förkom i drygt 84 procent av journalerna. Att 

anteckningarna förkom i så stor del av journalerna är inte förvånande med tanke på den stora 

variationsrikedomen hos anteckningarna.  Totalt 27 olika typer av anteckningar fanns 

dokumenterade under sökordet omvårdnadsstatus; nutrition, vilka samlades i 5 grupper för att göra 
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materialet mer hanterbart. Sjukliga tillstånd som var en av de fem grupperna förekom i 42 procent 

av journalerna. Ett vanligt förkommande sjukligt tillståndet var kräkningar. Kräkningar är ofta 

tillfälliga och går över efter några dagar varför en omvårdnadsplan kan kännas överflödig. Upprepas 

kräkningarna ofta hos vårdtagaren kan de vara tecken på någon bakomliggande sjukdom. En 

omvårdnadsplan för kräkningarna hade kunnat tydliggöra tillståndet som då varit lätt att följa upp, 

vid behov hade eventuella åtgärder kunnat sättas in.  Observationer fanns dokumenterade under 

omvårdnadsstatus; nutrition i 41 procent av journalerna. I gruppen observationer sorterades 

dokumentation in som inte alltid behövde innebära ett problem hos vårdtagaren, och där det därför 

inte alltid finns behov av en omvårdnadsplan. I 20 procent av journalerna fanns anteckningar om 

vilken typ av kost vårdtagaren åt, förutom specialkost fanns även dokumentation om att vårdtagaren 

åt allmän kost.  Mätbara värden som vikt uppgång och viktnedgång fanns dokumenterade i 10 

procent av journalerna.  Sammansatt status dokumenterades i 22 procent av journalerna. Med 

bakgrund av den stora förekomsten av anteckningar under rubriken omvårdnadsstatus nutrition 

verkar behovet av omvårdnadsplaner vara större.   

Genom att arbeta med individuella omvårdnadsplaner ökar förutsättningarna för att komma tillrätta 

med viktnedgång och nutritionsproblem (Sloane et al 2008; Wikby, Ek, & Christensson, 2009). 

Omvårdnadsplaner för nutrition användes i 17 procent av journalerna. Bland kvinnorna hade 14 en 

omvårdnadsplan för nutrition. Det största antalet omvårdnadsplaner, (9 st.) var upprättade för 

kvinnor som vägde 54 kilo eller mindre, vilket visar att det är de vårdtagare som väger minst som i 

första hand behandlas för nutritionsproblem.  

När en omvårdnadsplan skapas i datajournalsystemet Magna Cura döps den efter det problem som 

skall behandlas. Om omvårdnadsplaner finns upprättade framstår det tydligt för den sjuksköterska 

som öppnar datajournalen vilka omvårdnadsproblem vårdtagaren har. För den som inte känner 

vårdtagaren sedan tidigare och snabbt skall hitta i dokumentationen, är det till stor hjälp om 

vårdtagaren har en plan. Omvårdnadsplaner är ett redskap som hjälper sjuksköterskan att strukturera 

informationen om vårdtagaren (Björkvell, 2001; Wiklund, 2008). Omvårdnadsplanens struktur i 

datajournalsystemet Magna Cura är uppbyggt enligt VIPS- modellen med problemställning/diagnos 

omvårdnadsmål, planerade åtgärder, samt omvårdnadsresultat. Undersökningen visade att en enklare 

beskrivning av problemet fanns i alla omvårdnadsplanera medan en omvårdnadsdiagnos förekom i 

67 procent av planerna. För att kunna åtgärda vårdtagarens nutritionsproblem och inte bara lindra 

symptomen är det i de flesta fall viktigt att hitta den bakomliggande orsaken till problemet. Det är 

därför anmärkningsvärt att så mycket som 33 procent av omvårdnadsplanerna saknar dokumentation 

av diagnos. Cheevakasemsook, Chapman, Francis, och Davies, (2006) undersökning visade att den 
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största delen av sjuksköteskans dokumentation saknade diagnos. Målet med omvårdnaden förekom i 

89 procent av journalerna, åtgärder fanns dokumenterade i alla planerna medan resultat/uppföljning 

förkom i 56 procent av fallen. En förklaring till att inte fler planer följts upp är naturligtvis att flera 

av planerna nyligen upprättats och insatt behandling inte kunnat utvärderas, en annan orsak kan vara 

att sjuksköterskan förutsätter att de planerade insatserna leder till en förbättring. Den låga 

förekomsten av uppföljning stämmer väl överrens med Emanuelsson och Lindencronas (2000) 

studie som visade att utvärderingen av nutritionsfaktorer var osystematiska eller saknades helt. 

Wiedenbach (1964) påpekade i sin teori vikten av att omvårdnadsarbetet grundade sig på 

specialiserade bedömningar grundade på vetenskap. Wiedenbach, förordade ett systematiskt 

arbetssätt som byggde på de principer som påminner om det sätt VIPS- modellen senare byggdes 

upp med identifiering, åtgärder och uppföljning.  

Ehrenbergs (2001) resultat av sjuksköterskans inställning till dokumentation visade att den 

huvudsakliga orsaken till brister i dokumentationen berodde på tidsbrist. Även om det är 

tidskrävande att skapa en omvårdnadsplan är den ofta tidbesparande när den väl finns upprättad. 

Både den patientansvariga sjuksköterskan som skall följa upp problemen, men även de 

sjuksköterskor som arbetat kvällar, helger, nätter, samt under semestrar och inte känner vårdtagaren, 

sparar tid om det finns en omvårdnadsplan. Dessutom minskar risken att sjuksköterskan missar 

viktig information om vårdtagaren. Omvårdnadsplaner borde därmed leda till en säkrare vård. 

Genom att kartlägga förekomsten av specialkostanvisningar kunde jag få en ungefärlig uppfattning 

om hur många vårdtagare som sjuksköterskorna ansåg ha någon typ av problem med nutritionen. 

Sjuksköterskorna hade beställt specialkost till 50 procent av alla vårdtagarna som ingick i 

kartläggningen, vilket kan tolkas som att hälften av vårdtagarna var i behov av någon typ av 

nutritionsbehandling. Av de 50 klienter som hade specialkost hade 17 vårdtagare en 

omvårdnadsplan för nutrition. En förklaring till att inte fler hade en omvårdnadsplan kan vara att 

specialkosten varit beställd sedan en tid tillbaka av en tidigare patientansvarig sjuksköterska och 

vårdtagaren inte har något nutritionsproblem så länge hon får rätt kost. En annan anledning till att 

det saknas omvårdnadsplan kan vara att orsaken till att specialkosten beställdes, inte längre är 

aktuell och specialkost inte längre nödvändig.  En omvårdnadsplan hade kunnat tydliggöra 

bakgrunden till varför specialkost beställts och ökat möjligheten att hålla specialkostbeställningen 

aktuell.  Det är sjuksköterskan som är omvårdnadsansvarig när det gäller patientens näring, vilket 

omfattar att identifiera eventuella problem med mat och vätskeintag (Socialstyrelsen, 2001).  
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Bland alla vårdtagarna i studien hade 75 procent vägts någon gång under det granskade året, men 

endast 46 procent två eller fler gånger trots de riktlinjer som finns i kommunen om vägning 2 ggr 

per år (Alingsås vård- & äldreomsorg, 2005). Resultatet bekräftas av tidigare forskning. Både 

Alfengård och Klevgårds (2005) och Pesenius, Hall-Lord och Bååths (2008) undersökningar visade 

att regelbundna vägningar var sällan förekommande på äldreboenden.  

Behandling av undernäring måste ofta ske under lång tid för att uppnå avsedd effekt. Om 

behandlingen sätts in på ett tidigt stadium, innan svåra störningar av näringstillståndet hunnit 

utvecklas blir oftast effekten bäst, vilket förutsätter att näringsproblemen uppmärksammas tidigt och 

att adekvata åtgärder sätts in (Statens livsmedelsverk, 2003). Knoops, Slump, Groot,  Wouters-

Wesseling, Brouwer, och Van Staveren, (2005) studie visade att viktnedgång är vanligt bland äldre, 

ca en fjärdedel av de undersökta vårdtagarna hade gått ner minst 2 kg under den 24 veckors period 

studien pågick.  

För att upptäcka de vårdtagare som har problem med näringstillståndet är det viktigt med 

regelbundna bedömningar samt kunnig vårdpersonal. Kruizenga et al s (2005) studie visade att 

möjligheterna för att upptäcka undernäring eller risk för undernäring ökar vid användandet av 

bedömningsverktyg.  

BMI hade räknats ut i 9 procent av journalerna vilket är anmärkningsvärt lite med bakgrund av att 

även BMI skall räknas ut på alla vårdtagare två gånger om året (Alingsås vård- & äldreomsorg, 

2005). Bland vårdtagare med uträknat BMI var 8 procent kvinnor och 1 procent män, vilket är 

rimligt med bakgrund av att nästan 80 procent av det totala antalet vårdtagare i undersökningen var 

kvinnor. Viktfördelningen bland de 8 kvinnorna med ett uträknat BMI värde visade att en kvinna 

vägde 35-44 kg, en kvinna 45-54 kg, tre kvinnor 55-64 kg och tre kvinnor över 64 kg.  Inget 

samband kunde hittas mellan uträknat BMI och låg kroppsvikt bland de 8 kvinnorna. Anledningen 

till att vissa vårdtagare hade ett uträknat BMI medan andra saknade berodde troligen inte på låg 

kroppsvikt utan hade troligen andra orsaker. Enbart ett lågt BMI behöver enligt SWESPEN (2006) 

inte tyda på undernäring, det är därför angeläget att även andra bedömningsverktyg används för 

bedömning av undernäring. BMI skall enligt kommunens riktlinjer dokumenteras under 

omvårdnadsstatus; nutrition vilket gör att man måste gå igen flera moment för att söka upp tidigare 

dokumentation. Genom att i stället dokumentera under mätvärde hade alla BMI värden samlats på 

samma plats och utvecklingen lätt kunnat följas. 

Ingen av de undersökta journalerna hade ett bedömt och dokumenterat MNA. Hade MNA bedömts 

på alla vårdtagare med BMI 22, eller lägre hade det varit möjligt att beräkna förekomsten av 
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undernärda vårdtagare inom kommunens äldreboende vilket det nu inte fanns någon möjlighet till. 

Harris, Davies, Ward, & Haboubi, (2008) har jämfört olika metoder, för bedömning av undernäring, 

bl. a BMI, MNA och bedömning av dietist. Resultatet visade att enligt dietistens bedömning 

riskerade 10 procent av vårdtagarna att bli undernärda, enligt BMI låg 6 procent i riskzonen och 

enligt MNA riskerade 17 procent att drabbas av undernäring. Användning av MNA för bedömning 

av risk för undernäring borde öka möjligheten att identifiera vårdtagare i som riskerar undernäring 

och därigenom öka möjligheterna att sätta in åtgärder innan undernäring hunnit utvecklas.   

Den låga förekomsten av användning av bedömningsverktyg styrks av tidigare forskning, Persenius, 

Hall-Lord, Bååth, och Larssons (2008) artikel visade att bedömningsverktyg användes i en liten 

utsträckning. Enligt sjuksköteskorna i deras undersökning var det särskilt sårbara vårdtagare som 

bedömdes med bedömningsverktyg. Med sårbara avsåg sjuksköterskorna vårdtagarens kondition, 

diagnos, omvårdnadsbehov och ålder. Elia, Zellipour och Stratton (2005) kom i sin studie fram till 

att undernäring ofta blir oupptäckt och obehandlad i kommunal omvårdnad. Alla sjuksköterskor 

borde därför vara väl medvetna om fördelarna med användandet av bedömningsverktyg. 

Medvetenheten över nutritionsstatusens betydelse för vårdtagarens hälsotillstånd behöver öka bland 

de som arbetar med äldre. I sjukhus, på äldreboenden och i öppenvården skall alltid 

nutritionsstatusen hos äldre personer bedömas för att undernäring skall kunna identifieras i ett tidigt 

stadium (Ljungqvist, van Gossum, Leon Sanz & de Man, 2010). Rutinerna för dokumentation skall 

vara sådana att de kan utgöra ett underlag för uppföljning av resultatet och kvaliteten av vården 

(SOSFS 2008:14,3 kap 3§).   

För att säkerställa en optimal nutrition krävs att de omvårdnadsansvariga skapar en kultur för 

bedömning av nutritionsstatusen hos vårdtagarna, första steget är att utveckla kompetens i 

användandet av bedömnings verktyg (Porter, Raja, & Aroni, 2009). De senaste åren har 

Socialdepartementet bidragit med stimulansbidrag för utveckling av kvaliteten i vård och omsorg av 

äldre. Ett av de utvalda områdena är kost och nutrition (Socialstyrelsen, 2010). Inom vård- och 

äldreomsorgen i den undersökta kommunen pågår arbete med att förbättra nutritionsstatusen hos 

vårdtagarna med hjälp av stimulanspengar. Kommunens fem nutritionssjuksköterskor har under 

våren utarbetat en nutritionsutbildning för all vårdpersonal. Målet med utbildningen är att 

vårdpersonalen skall få tillräcklig kunskap för att kunna förebygga undernäring hos vårdtagarna, och 

kunna identifiera vårdtagare med risk för undernäring . Genom att dokumentera sina observationer 

gör vårdpersonalen sjuksköterskan observant på problemet och sjuksköterskan kan göra en 

bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas. Utbildningen har påbörjats och kommer att 
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avslutas under hösten.  Genom att sjuksköterskan får information från vårdpersonalen som träffar 

vårdtagaren dagligen ökar möjligheterna att snabbt sätta in åtgärder. Kostombud finns inom alla 

enheter inom vård och äldreomsorgen och är nutritionssjuksköteskans kontaktperson i arbetslaget. 

 

Metoddiskussion 

 

Styrkan i studien är att urvalet av klienter gjorts bland kommunens samtliga särskilda boenden där 

100 av ca totalt 300 journaler slumpmässigt valts ut. Alla anteckningar som berör nutrition har tagits 

med i kartläggningens. Studien ger därmed en övergripande bild över hur bedömning och 

dokumentation angående nutritionsfrågor kan se ut i en svensk kommun. Studien har en hög 

stabilitets reliabilitet, eftersom den mäter det den är avsedd att mäta, resultatet hade blivit det samma 

om studien upprepats (Polit & Beck, 2008, s 453).  Resultatet uppvisar flera likheter med tidigare 

studier avseende bristande dokumentation och låg användning av bedömningsverktyg.  

En viss del av subjektiv bedömning kan inte helt uteslutas. Vid kodning av anteckningar under 

omvårdnadsstatus; nutrition där anteckningarnas kodning resulterade i 27 olika typer av 

anteckningar hade antalet blivit större om små varianter på anteckningarna skiljts ut. Eftersom 

anteckningarna sedan grupperades i 5 grupper och det är dessa fem grupper som redovisas i 

resultatet hade resultatet blivit detsamma.  

För att testa studiens validitet hade det varit intressant att upprepa kartläggningen i en annan 

kommun. Det hade även varit intressant att upprepa studien i samma kommun efter något år för att 

på det sättet utvärdera de åtgärder som satts in för att förbättra nutritionsarbetet. 

Resultatet ger inte svar på varför dokumentationen och användandet av bedömningsverktyg ser ut 

som det gör. En kvalitativ studie om sjuksköterskornas inställning till bedömning och 

dokumentation av nutritionsfrågor hade gett förståelse för varför sjuksköterskorna inte använder 

bedömningsverktyg och omvårdnadsplaner i en större omfattning. 

 

Slutsats 

 

För att nutritionsarbetet skall kunna utvecklas måste sjuksköterskan få insikt i fördelarna med att 

använda omvårdnadsplaner och bedömningsverktyg.  Sjuksköterskornas enhetschefer och MAS 
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(medicinskt ansvarig sjuksköterska) bör påminna sjuksköterskorna regelbundet om de rutiner som 

gäller och de bedömningsverktyg som skall användas. Om bedömningen av alla vårdtagares 

nutritionsstatus utfördes vid en fastställd tidpunkt två gånger per år skulle möjligheterna att 

bedömningen troligen genomfördes öka. Det skulle dessutom innebära att alla sjuksköterskorna 

inom kommunen skulle bedöma vårdtagarna samtidigt, vilket är fördelaktigt när andra gemensamma 

aktiviteter och uppdrag planeras. 

Genom tydliga rutiner för nutritionsarbetet ökar möjligheterna att kvalitetssäkra vården. Inom 

kommunen finns sedan tidigare riktlinjer angående vikt och BMI bedömning 2 ggr/år. Genom att 

utöka rutinerna för bedömning till att även innefatta MNA-sf på alla vårdtagare med ett BMI på 22 

eller lägre skulle möjligheterna öka för att identifiera och behandla vårdtagare med risk för 

undernäring innan undernäring hunnit utvecklas. Om nutritionsombuden fick i uppdrag av 

sjuksköterskan att ansvara för att alla vårdtagare blev vägda och därefter även räkna ut BMI skulle 

de avlasta sjuksköterskorna och samtidigt få en viktig uppgift i sitt uppdrag. Sjuksköterskorna skulle 

efter genomgång av vårdtagarnas BMI räkna ut MNA på de vårdtagare som har ett BMI på 22 eller 

lägre.  

När nutritionsstatus dokumenteras under omvårdnadsstatus; nutrition i stället för i omvårdnadsplaner 

är risken stor att sjuksköterskan inte observerar viktig information om vårdtagaren och att 

återkommande problem inte uppmärksammas. Problemet ökar när många sjuksköterskor är 

inblandade i vården av den enskilde vårdtagaren.  Dokumentationssjuksköterskorna har en viktig 

uppgift i att utbilda sjuksköterskorna i hur omvårdnadsplaner skall upprättas. Om omvårdnadsplaner 

upprättades för alla vårdtagare som har en specialkostanvisning skulle vårdtagarens 

nutritionsproblem bli mer synligt och möjligheterna öka för ett mer systematiskt arbetssätt. 

Förslagen till utveckling av nutritionsarbetet avseende dokumentation och bedömning kan 

sammanfattas i fem punker; 

 Information av MAS/enhetschef en gång per år om de riktlinjer som gäller avseende 

nutrition. 

 fastställd tidpunkt vår och höst då alla vårdtagare skall vara bedömda med 

bedömningsverktyg, t.ex. 30 april och 31 oktober  

 Uträknat och dokumenterat BMI två gånger per år (som tidigare). 

 Bedömt och dokumenterat MNA-sf på alla vårdtagare med BMI på 22 eller lägre. 

 Omvårdnadsplaner för nutrition till alla vårdtagare som har en specialkostanvisning. 
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