
Abstrakt 

Bakgrund: Malnutrition är en av de största hälsoriskerna bland äldre och det har 

länge varit ett problem inom sjukvården. Till följd av felnäring får patienterna 

komplikationer. Trots att det finns olika metoder för bedömning av 

nutritionsstatus är det känt att omvårdnaden kring nutrition är otillräcklig. Syfte: 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa senaste rön i omvårdnadsforskningen 

kring malnutrition gällande äldre patienter. Metod: Artikelsökningar gjordes i 

databaser med sökord relaterade till ämnet. Resultatet baserades på sexton artiklar 

där tolv var kvantitativa, en kvalitativ och tre med både kvantitativ och kvalitativ 

metod. Innehållsanalysen användes för att granska artiklarna. Resultat: Vid 

bedömning av nutritionsstatus används flera mätinstrument och 

omvårdnadsinsatser. Inom sjukvården fanns god kunskap kring identifiering men 

rutiner och prioriteringar saknades för att avhjälpa problemet. Det fanns många 

olika orsaker till att patienterna drabbades av kalcium- och D-vitaminbrist. 

Diskussion: För att få en god bedömning och kunna åtgärda problemet 

malnutrition krävs många olika metoder och en individ anpassad vård. Det rådde 

delade meningar om osteoporospatienter behövde tillskottsbehandling av kalcium 

och D-vitamin. Slutsatser: Det finns brister inom nutritionsomvårdnaden som kan 

minskas med hjälp av preventivt arbetet, individuellt anpassad vård och ett bra 

teamarbete. Angående kosttillskottsbehandlingens effekt fordras ytterligare 

forskning på området. 

 

Nyckelord: felnärd, mätinstrument, nutrition, osteoporos, prevention, äldre. 
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BAKGRUND 

Redan på 1980-talet resonerades det kring malnutrition som ett vanligt problem 

bland äldre patienter på sjukhus. Nutritionen hade en betydande roll när det gällde 

förekomsten och mottagligheten av kroniska sjukdomar (Mitchell & Lipschitz, 

1982). Malnutrition är ett vanligt förekommande problem bland äldre och den 

största andelen finns inom hemsjukvården (Brownie, 2006). Sjuksköterskan har 

det övergripande ansvaret att identifiera riskpatienter vid malnutrition. Det är ett 

känt faktum att många sjuksköterskor har dålig kunskap om det förebyggande 

arbetet kring malnutrition (Holmes, 2006). Enligt en sökning i databasen PubMed 

(2010) visar att forskningen om malnutrition var under 2007-2008 störst i USA 

och Storbritannien och 42 % av alla studier om malnutrition genomfördes där. 

Åren 2009-2010 publicerades det färre studier inom ämnet, dock är inte 2010 slut 

och fler studier kan komma att publiceras. 

 

Malnutrition kan definieras som ett nutritionsstatus där det finns en brist eller 

obalans av energi, proteiner och andra mätbara näringsvärden som kan påverka 

kroppens sammansättning på ett negativt sätt (Eila, 2000). Störningar i 

näringsupptagningen eller kroniska sjukdomar kan leda till ett bristfälligt upptag 

av näringsämnen och/eller att näringsbehovet ökar eller minskar. Vid undernäring 

försätts kroppen i ett katabolt tillstånd och använder sina egna energi- och 

näringsdepåer så att kroppsvävnad bryts ned. Kroppens naturliga reaktion på svält 

blir då att kolhydrater, proteiner och fetter omvandlas till energi för att garantera 

cellernas energibehov. I svältprocessen höjs blodsockernivån i kroppen drastiskt, 

då levern omvandlar glykogen till glukos, även kallat glykogenolys. Leverns 

glykogenförråd är begränsat och förbrukas inom 24 timmar. Utan glukos fungerar 

inte hjärnan och nervsystemet. Även kroppens röda blodkroppar och njurar är 

ständigt i behov av glukos. Om inte kroppens celler får glukos uppstår ett katabolt 

tillstånd (Skolin, 2010, s. 107-113).  

 

Åldrandet har en stor inverkan på kroppens sammansättning. De två största 

skillnaderna är minskningen av mängderna fett och vatten i kroppen, vilket leder 
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till ett annat energibehov än tidigare. Överlag är äldre mindre fysiskt aktiva och 

det medför även ett mindre behov av energi (Elmadfa & Meyer, 2008). 

Malnutrition hos äldre är en av de största hälsoriskerna såväl fysiskt som för 

välbefinnandet i sig. Många faktorer medför en oavsiktlig viktnedgång för den 

äldre patienten såsom smak, lukt, måltidsmiljö (Nieuwenhuizen, Weenen, Rigby 

& Hetherington, 2010), immobilisering, isolering, depression och polyfarmaci 

(användning av onödigt många läkemedel). Det finns flera studier som visar att 

näringsrubbningar leder till muskelsvaghet, infektioner, trycksår, dödlighet och 

kroniska sjukdomar såsom osteoporos (Brownie, 2006; Holmes, 2006).  

 

Osteoporos, benskörhet, är ett vanligt tillstånd bland äldre och var tredje kvinna i 

åldrarna 70-79 år är drabbad (Hagenfeldt et al., 2003). Osteoporos är ett tillstånd 

där benvävnaden minskar och benets hållfasthet blir låg, vilket medför en ökad 

risk för fraktur. Det går att dela in osteoporos i två olika typer, primär- och 

sekundär osteoporos beroende på orsak. Den primära orsakas av det naturliga 

åldrandet och livsstilsfaktorer och den sekundära av vissa sjukdomar och 

läkemedel. De påverkbara riskfaktorerna vid osteoporos är låg solexponering, 

inaktivitet, nutritionsbrister, minskad vikt och ett lågt BMI (Hagenfeldt et al., 

2003). Nutritionsfaktorer som kan leda till osteoporos är bland annat brister i 

vitaminer och mineraler. För att kroppen ska kunna bilda D-vitamin och ta upp 

kalcium på ett effektivt sätt behöver kroppen solljus (Elmadfa & Meyer, 2008).  

 

Redan på Florence Nightingales tid var omvårdnad en viktig del av sjukvården. 

Sedan 1800-talet har hennes teorier präglat vad omvårdnad står för. Hon menade 

att den inte bara handlade om det medicinska arbetet som exempelvis 

läkemedelshantering och såromläggningar. Den omfattar även helheten som ljus, 

värme, lugn och ro, hygien och frisk luft och hon förespråkade vikten av en väl 

sammansatt kost. En annan viktig del är att sjuksköterskan ska arbeta 

förebyggande. Florence Nightingale räknas som den första omvårdnadsteoretikern 

och är grundaren av sjuksköterskeprofessionen (Kirkevold, 2000, s. 97, 102, 105). 
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Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården arbeta för att främja hälsa och 

förebygga ohälsa. Den som uppsöker hälso- och sjukvården ska få den 

information om preventiva åtgärder som kan förebygga sjukdom. Vården ska vara 

lika för alla och bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls (SFS 1982:763). 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor poängterar att 

patienterna ska få en säker och bra vård. Kompetensbeskrivningen delar in 

sjuksköterskans arbete i tre delar där hon/han ska kunna omsätta kunskap till 

handling, förstå och ta till sig nya metoder samt handleda och tillvarata 

arbetsgruppens individuella egenskaper. Vården ska bedrivas med en humanistisk 

människosyn där patients autonomi bevaras (Socialstyrelsen, 2005). 

Sjuksköterskan har ett ansvar i att bedöma patientens näringstillstånd, upptäcka 

undernäring och risk för undernäring samt följa effekten av en pågående 

nutritionsbehandling. För att kunna konstatera om en patient är undernärd och 

åtgärda problemet krävs flera olika metoder (Skolin, 2010, s. 91-92).  

 

Problemformulering 

Många äldre lider av malnutrition som innebär en brist på olika näringsämnen och 

det är inte ovanligt att det leder till osteoporos. Eftersom sjuksköterskor har visat 

bristande kunskap inom ämnet nutrition, är det angeläget att sammanställa delar 

av den senaste forskningen i en litteraturöversikt.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa senaste rön i omvårdnadsforskningen 

kring malnutrition gällande äldre patienter.  
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Frågeställningar 

 Hur kan malnutrition identifieras hos äldre patienter?  

 Hur förebyggs och åtgärdas malnutrition hos äldre? 

 Vilka är orsakerna till att äldre utvecklar kalcium- och D-vitaminbrist, 

kopplat till osteoporos? 

 

METOD 

Design 

Arbetet valdes att utformas som en litteraturöversikt. I en sådan sammanställs 

andras forskningsresultat för att visa på aktuell fakta. Kunskapen ska kritiskt 

värderas och visa på sanningsenlighet samt introducera läsaren i ämnet. 

Presentationen ska identifiera, leda och argumentera för behovet av mer 

forskning. Den som ska göra en litteraturöversikt behöver vara väl påläst i ämnet 

och se ett behov av mer forskning, på så sätt formuleras en angelägen 

forskningsfråga. Vidare är det av vikt att ha en plan för insamling av data och 

välja en passande analysmetod. (Polit & Beck, 2007, s. 106–107, 127, 133). 

 

Litteratursökning och urval 

Först utformades sökord som var kopplade till syftet. Detta för att avgränsa den 

elektroniska sökningen i databaserna CINAHL och PubMed. De valda sökorden 

var malnutrition, nursing, care, osteoporosis, prevention och scale (Tabell 1). Det 

blev olika antal träffar beroende av hur sökorden kombinerades. 

Inklusionskriterierierna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 

2005-2010. Artiklar som exkluderades behandlade patienter med stroke eller 

sondmatning samt artiklar vars titel och abstrakt inte överensstämde med det för 

litteraturöversikten valda syftet. Artiklarna som inkluderades hade olika metoder 

där tolv var kvantitativa, en kvalitativ och tre med både kvantitativ och kvalitativ 

metod. Av artiklarna var två gjorda i Syd- och Nordamerika, tre i Asien, tre i 

Oceanien och åtta i Europa varav tre i Sverige.  
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Med hjälp av trestegsbedömning valdes sexton artiklar (Tabell 1). Som underlag 

för att bedöma kvaliteten på de inkluderade artiklarna användes 

granskningsmallar utformade av Carlsson och Eiman (2003). Både kvalitativ och 

kvantitativ granskningsmall användes. I mallarna har frågan om patienter med 

lungcancerdiagnos valts att uteslutas då den inte hade någon relevans för 

litteraturöversiktens syfte (Bilaga 1, 2). 

 

Efter bedömningen fick varje artikel en kvalitetsgradering I-III. Artiklar med 

högst kvalite valdes att ingå i litteraturöversiktens resultatdel. En artikel med grad 

II inkluderades då den innehöll relevant data och motsvarade litteraturöversiktens 

syfte. Den hade kvalitetsbrister där den mest utmärkande faktorn var ett högt 

bortfall (Bilaga 3). Som komplement till bilaga 3 och för att förtydliga resultat och 

diskussion har förkortningar samlats i en bilaga (Bilaga 4). 
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Tabell 1. Litteratursökning i databaser. 

Datum / 

Databas 
Sökord 

Avgräns-

ningar 

A  n  t  a  l 

Författare, år 

Träffar 
För-

kastade 

Använda 

i resultat 

2010-05-22 

CINAHL 

 

Malnutrition 

AND 

nursing 

AND 

prevention  

 

Aged 65+ 

year.  

Publication 

date  

2005-2010. 

35 *  (15) 

** (18) 

***(0) 

 

2 Smoliner et al., 

2008. 

Adams et al., 2008. 

2010-08-26 

PubMed 

 

Malnutrition 

OR nursing 

OR 

prevention 

AND 

control 

AND care 

Humans, 

aged 65+ 

year, 

English, 

nursing 

journals, 

Publication 

date  

2005-2010. 

43 *  (13) 

** (24) 

***(0) 

 

6 Chen et al., 2007. 

Chen et al., 2009. 

Dickinson et al., 

2007. 

Kuosma et al., 

2008. 

Söderhamn & 

Söderhamn, 2008. 

Xia & 

McCutcheon, 2006. 

 

2010-08-27 

PubMed 

 

Nursing 

AND 

Malnutrition 

AND 

Nutrition 

AND Scale 

 

Aged  

65+ year, 

Abstract, 

Publication 

date 

2005-2010. 

16 *  (9) 

** (5) 

***(0) 

 

2 Gaskill et al., 2009. 

Hengstermann 

et al., 2007. 

2010-08-27 

CINAHL 

 

Nursing 

AND Care 

AND 

Malnutrition 

Human, 

English, 

aged  

65+ year, 

Publication 

date 

2005-2010. 

 

30 * (23) 

** (5) 

***(0) 

 

2 Pedersen., 2003. 

Johansson et al., 

2008. 

2010-09-07 

PubMed 

 

Malnutrition 

AND 

prevention 

AND 

osteoporosis 

Humans, 

English, 

aged 65+ 

year, 

Publication 

date 

2005-2010. 

 

54 *  (29) 

** (21) 

***(0) 

 

4 Angbratt et al., 

2007. 

Hamid et al., 2007. 

Kung & Lee, 2006. 

Pinheiro et al., 

2009. 

* Förkastade artiklar efter läsning av titel 

** Förkastade artiklar efter läsning av abstrakt 

*** Förkastade artiklar efter kvalitetsbedömning 
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Analys  

Kvalitativ innehållsanalys med manifestansats inspirerad av Downe-Wambolt 

(1992) valdes. En manifestansats beskriver de synliga eller uppenbara likheterna i 

texten. Denna form av innehållsanalys utgår från förutbestämda kategorier, för att 

på så vis skildra trovärdiga slutsatser av verbal, visuell eller antecknad data. 

Kategorier skapas för att utveckla kunskapen och öka förståelsen för texten. 

(Downe-Wambolt, 1992). Artiklarna lästes igenom flera gånger för att fånga 

helheten och det väsentliga i texten. Meningen var att höja standarden på 

resultatet genom att sammanfoga textenheter med kategorier. Utifrån 

frågeställningar utformades 3 kategorier. För att skilja kategorierna åt fick de 

olika färger. Via kategorierna togs sedan meningsbärande textenheter ut från 

respektive artikel, text som hade liknande karaktär fick då samma färg ( Figur 1). 

 

Figur 1. Frågeställningar och kategorier som styrde analysen.  

 

Efter att textenheter och kategorier sammanfogats översattes texten från engelska 

till svenska. En del kategorier behövde justeras när text väl hade organiserats, och 

de slutgiltiga kategorierna växte fram. 

 

Etiska överväganden  

Alla utvalda artiklar till resultatdelen hade blivit etiskt granskade och godkända av 

en etisk kommitté eller hade noggrant övervägt sina etiska principer. Text från 

artiklarna översattes från engelska till svenska, både tillsammans och enskilt efter 

 

Frågeställningar 
 

  

Kategorier 

Hur kan malnutrition 

identifieras hos äldre patienter? 

 

  

Identifiering vid risk för 

malnutrition 

Hur förebyggs och åtgärdas 

malnutrition hos äldre? 

 

  

Åtgärder och förebyggande 

insatser 

Vilka är orsakerna till att äldre 

utvecklar kalcium- och D-

vitaminbrist, kopplat till 

osteoporos? 

 

  

Kalcium och D-vitamin 
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författarnas bästa förmåga. Enstaka feltolkningar av ord kan förekomma men inte 

i den utsträckningen att meningen i texten förvanskas. 

 

RESULTAT 

De kategorier som skapades utifrån litteraturöversiktens frågeställningar används 

som rubriker i resultatdel. 

 

Identifiering vid risk för malnutrition 

I de analyserade artiklarna hittades olika mätinstrument och metoder för hur 

patienter med risk för malnutrition kan identifieras. I en tabell presenteras de 

mätinstrument som specifikt användes vid identifieringen (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Mätinstrument för identifiering av malnutrition. 

Mätinstrument Referens 

BMI: Body Mass Index 

 

Ett kroppsmasseindex som anger relationen mellan vikt och 

längd enligt beräkningen kroppsvikt (kg) dividerat med 

kroppslängden(m). 

 

Adams et al., 2008. 

Angbratt et al., 2007. 

Chen et al., 2007.  

Hengstermann et al., 2006. 

Johansson et al., 2008. 

Pedersen, 2005. 

Pinheiro et al. 2009.  

Smoliner et al., 2008.  

Söderhamn & Söderhamn, 2008. 

MNA: Mini Nutritional Assessment 

 

Ett mätinstrument för identifiering av nutritionsstatusen hos 

äldre som består av 18 frågor och innehåller till exempel 

uppgifter om nutrition, BMI, läkemedel, aktivitet och hälsa. 

Adams et al., 2008. 

Chen et al., 2007, 2009. 

Hengstermann et al., 2006. 

Johansson et al., 2008. 

Kuosma et al., 2008.  

Smoliner et al., 2008.  

SGA: Subjective Global Assessment. 

 

I instrumentet ingår frågor om viktförlust, förändringar av 

matintaget, förekomst av gastrointestenala problem och 

funktionell förmåga, klassificeras i tre grader. 

 

Gaskill et al., 2009. 

 

 

Mätinstrumenten för identifieringen av nutritionsstatus var Body Mass Index 

(BMI), Mini Nutritional Assesment (MNA) och Subjective Global Assessment 
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(SGA). I sexton studier använde sig nio av BMI, sex av MNA och en av SGA. 

Observera att i MNA ingår ett BMI.  

 

BMI värdet varierar från person till person och en patient med ett BMI under 18,5 

klassas som underviktig (Chen, Bai, Huang & Tang, 2007). Sjuksköterskan ska 

veta att ett högt BMI inte indikerar att patienten är välnutrierad (Hengstermann, 

Fischer, Steinhagen-Thiessen & Schulz, 2007; Söderhamn & Söderhamn, 2008).  

 

MNA visar en fullständig nutritionsstatus i jämförelse med vad som kan utläsas av 

BMI (Hengstermann et al., 2007). Det som kunde utläsas av MNA var att det 

fanns många äldre som var i riskzonen för att bli malnutirerade (Kuosoma, 

Hjerrild, Pedersen & Andersen-Hundrup, 2008). En annan studie visade att de 

flesta äldre patienter som vårdas på sjukhus var i riskzonen eller redan hade 

malnutrition. Mellan deltagarna var det inga utmärkande skillnader gällande kön, 

ålder och BMI (Adams, Browie, Simmance, Murray & Crowe, 2008). Ytterligare 

en studie visade att vid ankomsten till sjukhuset var det få patienter som klassades 

som malnutrierade enligt MNA. Efter att de vårdats på sjukhus i två veckor var 

förekomsten högre. Vid utskrivning var ungefär hälften av patienterna 

malnutrierade och det tog tre månader eller mer innan patienterna återfick sin 

normala nutritionsstatus. Därför är det viktigt att tidigt sätta in preventiva åtgärder 

(Chen, Tang, Wang & Huang, 2009).  

 

En studie med kontrollgrupp ger exempel på användning av SGA som är ett 

instrument för att upptäcka patienter som redan har malnutrition (Kuosma et al., 

2008). En interventionsgrupp fick utbildning i nutrition. Intervention- och 

kontrollgrupp mättes med SGA för att få ett utgångsvärde för deras 

nutritionsstatus vilket sedan följdes upp med en ny mätning sex månader senare. I 

interventionsgruppen bibehölls och förbättrades nutritionsstatusen. Redan vid den 

tidiga mätningen av SGA kunde förutses vilka patienter som var i riskzonen för 

att bli malnutrierade (Gaskill, Isenring, Black, Hassall & Bauer, 2009).  



Bergqvist Omvårdnadsarbete vid malnutrition hos äldre 

Martinsson  - En litteraturöversikt  2010-11-02 

 

Sid 10 

 

Förutom mätinstrument beskrivs värdet av en omvårdnadsplan. Användning av en 

omvårdnadsplan för nutritionsarbetet är centralt eftersom sjuksköterskan kan följa 

hela processen. Sjuksköterskan kommunicerar och leder samtalet med patienten 

fram till det specifika nutritionsproblemet (Söderhamn & Söderhamn, 2008). 

Sjuksköterskan identifierar patienters näringsintag och måltidsvanor genom att 

låta patienten berätta om sina matvanor. Om det på något sätt skulle vara svårt för 

patienten att förmedla information om sina matvanor, är anhöriga en möjlig källa 

för att få en helhetsbild (Dickinson, Welch & Ager, 2007; Söderhamn & 

Söderhamn, 2008).  

 

När det gäller rangordning av sätt att uppskatta en patients nutritionsstatus ansåg 

vårdpersonalen i en studie att det bästa är att ta olika blodprover för till exempel 

albuminanalys. Tätt därefter kom BMI, viktuppföljning och vad som kunde 

utläsas via observation av en patient (Adams et al., 2008). Observationer och 

kontroller så som att se och bedöma kroppens utseende och uppbyggnad kan 

hjälpa sjuksköterskan att identifiera om patienten lider av malnutrition. Kroppens 

status mäts med hjälp av BMI samt registrering av närings- och vätskeintag 

(Söderhamn & Söderhamn, 2008). Det är viktigt att göra viktkontroller och 

nutritionsbedömningar regelbundet. När det görs är det möjligt att förändra vikten 

på sikt hos patienter (Kuosma et al., 2008).  

 

Åtgärder och förebyggande insatser  

På ett validerat frågeformulär svarade läkare och sjuksköterskor på frågor om sin 

kunskap om malnutrition. Där framgår att vårdpersonalens kunskap om 

identifiering och risker vid malnutrition var god. Men kunskapen var svag om 

betydelsen av oavsiktlig viktnedgång och dålig aptit (Adams et al., 2008). Innan 

sjuksköterskorna genomgått en nutritionsutbildning upplevdes måltiderna ofta 

som kaotiska. Det fanns inte rutiner för identifiering av patienter med 

malnutrition. Sjuksköterskorna fick lära sig måltidskunskap, prioritera och planera 

sin tid samt använda olika mätinstrument. Efter kursen användes förebyggande 
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åtgärder i större utsträckning och måltiderna upplevdes som en lugn stund på 

arbetspasset (Dickinson et al., 2007).  

 

Ett råd som ges är att den första åtgärden som ska sättas in vid diagnostiserad 

malnutrition är en remiss till en dietist för vidare utredning (Adams et al., 2008; 

Söderhamn & Söderhamn, 2008). Samarbetet mellan sjuksköterskan och andra 

professioner är viktig för att nutritionsarbetet ska fungera. Om patienter lider av 

sväljsvårigheter ska sjuksköterskan kontakta en talpedagog. Har patienten 

ätsvårigheter på grund av det psykiska måendet ska sjuksköterskan förmedla 

kontakt med en psykolog (Söderhamn & Söderhamn, 2008). För att hantera 

malnutrition föreslog läkarna tillskottsbehandling och enteral/parenteral nutrition. 

Sjuksköterskorna föreslog bättre information och registrering av näringsintaget för 

att förebygga och åtgärda malnutrition. Trots alla förslag uppmärksammades 

endast en liten del av patienterna som var i riskzonen för malnutrition och några 

av dessa fick remiss till en dietist. På en del patienter gick det att utläsa av 

dokumentationen att de nyligen gått ner drastiskt i vikt samt att de var i behov av 

en dietist. Men ingen av dessa patienter följdes upp för vidare åtgärder. Värt att 

notera är att för endast tre av de hundra deltagande patienterna var vikten 

dokumenterade i journalen (Adams et al., 2008). 

 

I en studie var sjuksköterskorna klart medvetna om ansvaret att hjälpa patienterna 

under måltiderna, men beskrev att de har mycket annat att göra då som till 

exempel läkemedelshantering och dokumentation. Patienter med behov av hjälp 

under måltiden fick vänta länge på assistans, vilket resulterade i att maten blev 

kall och mindre aptitlig. Bland patienterna på avdelningen lämnade nästan hälften 

mat kvar, vilket inte framgick i registreringen av mat- och vätskeintag. Ofta 

uppmärksammade inte sjuksköterskan bristerna i mat- och vätskeintag hos 

patienterna förrän det orsakat allvarliga konsekvenser. (Xia & McCutcheon, 

2006). Många av sjuksköterskorna ansåg att problemet kring måltiderna var 

bristen på personal och tid. Men nutritionsinsatserna var klart mindre prioriterade 

i sjuksköterskans omvårdnadsarbete jämfört med andra arbetsuppgifter 
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(Dickinson et al., 2007; Xia & McCutcheon, 2006). Det behövs mer kunskap och 

utbildning inom ämnet, för att ändra sjuksköterskans inställning och uppfattning 

om vikten av en god nutritionsomvårdnad (Dickinson et al., 2007). 

 

Mätinstrumentet Geriatric Depression Scale (GDS) mäter den psykiska hälsan hos 

äldre kvinnor och män och enligt Smoliner et al. (2008) är livskvaliteten sämre för 

dem med nedsatt Activities of Daily Life (ADL) och i riskzonen att utveckla 

malnutrition. I två studier kunde det över tid ses en betydande förbättrig av 

livskvalitet och psykisk hälsa om ADL förbättras (Johansson, Bachrach-

Lindström, Carstensen & Ek, 2008; Smoliner et al., 2008). Vårdbehovet hos 

patienter är således starkt sammankopplat med malnutrition (Gaskill et al., 2009). 

Det finns ett starkt samband mellan ett försämrat nutritionsstatus och en minskad 

ADL (Hengstermann et al., 2006). Lägre livskvalitet och depressionssymtom är 

viktiga indikatorer på malnutrition. Sjuksköterskans uppgift är därför att arbeta 

preventivt mot depression för att kunna förebygga malnutrition (Chen et al., 2007; 

Johansson et al., 2008). Depressionssymtomen är vanligare bland män än hos 

kvinnor, vilket visar på en ökad risk för männen att utveckla malnutrition 

(Johansson et al., 2008).  

 

Äldre patienter som själva får delta i och planera sitt näringsintag har ett 

signifikant ökat intag av energi och proteiner och männen i studien hade ett högre 

intag än kvinnorna (Pedersen, 2003). Patienter med protein- och energiberikad 

kost får betydligt bättre proteinintag än jämfört med patienter som inte får berikad 

kost. Trots kostberikning ökade däremot inte energiintaget (Smoliner et al., 2008). 

 

Kalcium och D-vitamin  

Forskningen visar att det fanns ett samband mellan kalciumintag, benmassa, ålder 

och ett lågt BMI. Därför behövdes preventiva åtgärder för att identifiera brister i 

kalciumintaget som till exempel ett screeningprogram (Angbratt et al., 2007). Få 

äldre uppnådde det rekommenderade intaget av kalcium och D-vitamin (Angbratt 
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et al., 2007; Hamid, Riggs, Spencer, Redman & Bodenner, 2007; Pinheiro et al., 

2009). Osteoporospatienterna hade trots tillskott av kalcium och D-vitamin ett lågt 

eller normalt värde av D-vitamin i kroppen (Hamid et al., 2007).  

 

Bland äldre var det endast en liten del som tidigare hade hört om D-vitaminets 

egenskaper. Det rådde delade meningar om vad D-vitamin gör i kroppen, bland 

annat att det stärkte skelettet, främjade kalcium upptaget och byggde upp 

immunförsvaret. På frågan om vad som är källorna till D-vitamin, var de 

vanligaste svaren solljus, grönsaker och mejeriprodukter. Det var inte många som 

kände till att det även gick att få i sig D-vitamin genom fiskleverolja, ägg och D-

vitamintillskott. Av 620 deltagare var det hälften som visste att solljus hade ett 

samband med upptaget av D-vitamin. Endast ett fåtal kände till att det endast 

behövs femton minuters solljus per dag för att få ett tillräckligt D-vitamin upptag. 

Många av de tillfrågade kvinnorna svarade att de inte uppskattade att utsätta sig 

för solen men i åldersgruppen 85+ uppskattade de att vara ute i solen. Viljan av att 

skydda sig mot solens strålar var inte stort eftersom få använde solskyddskräm 

med en solskyddsfaktor 15 spf eller högre. Näst intill hälften skyddade sig med ett 

parasoll när de gick ut. Då kvinnorna själv fick skatta hur mycket de utsatte sig för 

solljus och tiden de tillbringade på utomhusaktiviteter, upplevde drygt hälften att 

de fick nog med solljus för att kunna ha ett tillräckligt D-vitaminupptag (Kung & 

Lee., 2006). Sammanfattningsvis menar Pinheiro et al. (2009) att enkla åtgärder 

såsom utbildning, näringsrik kost och optimerad exponering av solljus kan 

medföra en bättre benkvalitet. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa senaste rön i omvårdnadsforskningen 

kring malnutrition gällande äldre patienter. Litteraturöversikten omfattar 

vårdpersonalens perspektiv på nutritionsomvårdnaden och behandlar 

patientgruppen 65 år och uppåt som hade eller var i risk att utveckla malnutrition. 
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Resultatdiskussionen presenteras utifrån kategorierna identifiering vid risk för 

malnutrition, åtgärder och förebyggande insatser och kalcium och D-vitamin.  

 

Identifiering vid risk för malnutrition 

I resultatet beskrivs att vid identifiering av malnutrition används mätinstrumenten 

BMI, MNA och SGA. Resultatets tabell visar att de flesta studierna använde sig 

av BMI. MNA var de mest använda mätinstrumentet då BMI ingår i MNA. Den 

var även den främsta metoden för att identifiera malnutrition eftersom den 

åskådliggör patientens nutritionsstatus på ett mer ingående sätt än vad som går att 

utläsa av ett BMI, vilket endast kan skatta om patienten är under- eller överviktig. 

Liknande resultat påvisas i en studie av Holmén, Robertsson och Wijk (2006) då 

BMI är ett mätinstrument som endast mäter en del av nutritionsstatusen och MNA 

ger en mer specifik bild av patientens nutritionstillstånd.  

 

I en tolkning av resultatet utlästes att det är vanligt att äldre är i riskzonen för 

malnutrition. Av samma mening är Mitchell och Lipschitz (1982) och Brownie 

(2006). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska preventiva åtgärder 

sättas in i god tid vid sjukdom. I resultatet framgår även att många patienter som 

vårdas på sjukhus blir malnutrierade och det tar lång tid innan patienterna återfår 

sin normala nutritionsstatus. Ett hittills outtalat problem är att sänkt 

nutritionsstatus ofta uppkommer när äldre patienter är inlagda på sjukhus. 

Patienters sjukdomstillstånd påverkar deras allmäntillstånd, vilket bidrar till att 

nutritionsstatusen blir lidande. Enligt Holmén et al. (2006) är förebyggande 

åtgärder i ett tidigt skede viktigt för att således minska antalet malnutrierade under 

sjukhusvistelsen.  

 

Vid bedömning av malnutrition behövs flera olika metoder (Skolin, 2010, s. 91-

92). Resultatet visade även att sjuksköterskan ska använda sig av bland annat 

kommunikation omvårdnadsplaner, observationer, viktkontroller, blodprover, 

registrering av närings- och vätskeintag för att bedöma om patienten har 
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malnutrition. I en studie av Beck, Ovensen och Schroll (2001) konstaterarades att 

den bästa metoden för att upptäcka malnutrition hos äldre är att registrera deras 

näringsintag. Men om bara en metod används vid identifiering, ökar risken för en 

felaktig bedömning. Eftersom malnutrition är att mångfacetterat problem fordras 

flera omvårdnadsinsatser för att få en helhetsbild av patientens tillstånd.  

 

Åtgärder och förebyggande insatser 

Resultatet visade att sjuksköterskor har brister i kunskapen om det förebyggande 

arbetet vid malnutrition även om det ska tillhöra sjuksköterskans ansvarsområde. 

Liknande resultat presenteras i en studie av Holmes (2006). Detta bekräftas i en 

studie från England där patienter varken fick förebyggande vård eller behandling 

för sin malnutrition. Trots att det finns många olika rekommenderade metoder för 

identifiering av malnutrition följs de inte som det ser ut idag (Camqbell, Avenell 

& Walker, 2002). Vidare visade resultatet att sjuksköterskor behöver inse 

fördelarna av en god nutritionsomvårdnad, men för att en sådan förändring ska 

kunna genomföras krävs det mer kunskap och utbildning om nutrition. 

Sjuksköterskor som fick utbildning i nutrition, prioritering och förebyggande 

åtgärder gjorde ett bättre arbete. Det tyder på att malnutrition varken förebyggs 

eller åtgärdas inom sjukvården idag. Vad kan det bero på? Det satsas för lite på 

sjuksköterskors nutritionsomvårdnad inom utbildning och i sjukvården i stort. 

Sjukvården är även i behov av att nutrition blir ett erkänt och eget expertområde 

med specialistpersonal från olika professioner. På så sätt kan personal- och 

tidsbristen på vårdavdelningarna minskas. Detta styrks av en dansk studie som 

påvisade att nutritionsomvårdnadens kvalitet höjdes om särskilda 

nutritionsexperter också ingår i vårdlaget. Det sågs vara till fördel för både 

patienter och vårdpersonal (Lassen, Grinderslev & Nyholm, 2008). 

 

Av resultatet gick det att utläsa att patienter med malnutrition och minskad ADL 

ofta hade en låg livskvalitet. Depression och en sänkt livskvalitet var centrala 

faktorer vid misstanke om malnutrition. På grund av detta samband kan 

sjuksköterskans förebyggande insatser vid depression även minska förekomsten 

av malnutrition. Således kan malnutrition förebyggas vid olika sjukdomar 
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och/eller tillstånd. Om behandling av dessa sätts in snabbt kan malnutrition 

undvikas. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan ser och vårdar hela 

patienten, bedriver en individuellt anpassad vård och även låter patienten vara 

delaktig. Detta styrks i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor som betonar 

att omvårdnadsarbetet ska utövas efter kunskap, humanistisk människosyn och 

patientens självbestämmande (Socialstyrelsen, 2005). Resultatet visar på vikten av 

att patienter är med och planerar sitt näringsintag och då känner ett eget ansvar för 

sin matsituation. Liknande resultat ses i en studie av Holmes (2006). 

 

Resultatet visade att patienter som får protein- och energiberikad kost, förbättrade 

sitt proteinintag men energiintaget förblev oförändrat. Av resultatet förväntades 

att berikningen skulle leda till en ökning som i fallet med proteinerna. Hur kom 

det sig att energiintaget inte förändrades? I en studie av Lauque et al. (2000) 

framgår att näringsberikning hos äldre ökade protein- och energiintaget, vilket 

även medförde förbättring av nutritionsstatusen hos malnutrierade.  

 

Kalcium och D- vitamin 

Det fanns skillnader och likheter i resultatet angående effekten av 

tillskottsbehandling med kalcium och D-vitamin såsom att brist på dessa 

näringsämnen kunde åtgärdas med en näringsriktig kost för förbättrad benkvalitet. 

Samtidigt går det inte att utläsa av studien vad som är en näringsriktig kost. Ett 

annat resultat menar att osteoporospatienter som fick tillskott av D-vitamin och 

kalcium ändå inte uppnådde det rekommenderade intaget. Forskning förespråkar 

tillskott av kalcium och D-vitamin samt en ökad solljusexponering bland 

osteoporospatienter (Francis, Anderson, Patel, Sahota & Van Staa, 2006; 

Hagenfeldt et al., 2003). Den senaste forskningen visar på olika 

rekommendationer. Kan tillskott göra så att patienterna får i sig tillräckligt med 

kalcium och D-vitamin eller är kanske inte tillskott den rätta åtgärden? Vem 

ansvarar för att avgöra detta; läkaren, dietisten eller sjuksköterskan? 
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Den första omvårdnadsteoretikern Florence Nightingale som levde och verkade på 

1800-talet var grundaren av sjuksköterskeprofessionen och definierade vad som är 

omvårdnad. Hon ansåg att omvårdnad innebär mer än det medicinska arbetet så 

som ljus, frisk luft och god nutrition (Kirkevold, 2000. s. 97,102, 105). I en 

tolkning av resultatet framgår det att näringsriktig kost och rekommenderad 

mängd solljus var de centrala källorna till kalcium och D-vitamin. Kan det vara så 

att sjuksköterskor idag använder mycket tid åt medicinsk omvårdnad och glömt 

omvårdnadens grundstenar. Beror det på personal- och tidsbristen inom 

sjukvården? Vad det än beror på så är det synd eftersom dessa grundstenar i 

omvårdnaden kan ha stor betydelse för patienternas hälsa. 

 

En tolkning av resultatet är att många äldre inte får i sig tillräckligt med kalcium 

och D-vitamin. Det är tydligt att med åldern ökar även risken att få brist på 

kalcium och D-vitamin, vilket kan leda till osteoporos. Enligt Hagenfeldt et al. 

(2003) är primär osteoporos är orsakad av ålder och livsstilsfaktorer. Sekundär 

osteoporos beror på sjukdomar och läkemedel. Är kalcium- och D-vitaminbrist 

mestadels åldersrelaterad och vad medför åldrandet? Många äldre är sjuka och 

äter ofta mediciner, vilka också är de sekundära anledningarna till att patienter 

drabbas av osteoporos. Det är även svårt att urskilja vilka symtom som beror på 

ålder och vilka som är livsstilsrelaterade vad gäller den primärt orsakade 

osteoporosen. Forskning styrker att det finns ett samband mellan ålder, brist på 

kalcium och D-vitamin och osteoporos (Vondracek & Linnebur, 2009). 

 

Metoddiskussion  

Den här litteraturöversikten grundas på granskningar av redan utförda studier i 

ämnet. Det gör att den består av andrahandstolkningar av de olika författarnas 

resultat och därav kan objektivitet inte garanteras.  

 

Malnutrition bland alla åldrar är ett ämne som det finns mycket forskat kring. Ett 

fåtal studier innehöll ett brett spektrum av åldrar och då användes endast 
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åldersrelaterad information enligt begränsningen. Majoriteten av studierna var 

kvantitativa, vilket är en styrka då studierna innebär generaliserbarhet. Få 

kvalitativa studier kan ha reducerat djupet i litteraturöversikten.  

 

Studierna var gjorda i flera olika världsdelar. Hälften av studierna genomfördes i 

Europa där länderna utvecklingsmässigt överensstämmer med Sverige. Varför 

resultatet bör återge hur situationen ser ut här. Återstående studier ger ett brett 

perspektiv men kan också ge en missvisande bild då skillnader i omvårdnad kan 

förekomma.  

 

Forskningen var störst på malnutrition i USA och Storbritannien under åren 2007-

2008. Trots detta innehåller resultatet inte många artiklar därifrån. Orsakerna var 

att de begränsningar som valts för litteraturöversikten inte överensstämmer med 

den omnämnda forskningen.  

 

Litteraturöversiktens syfte är brett och med specifika frågeställningar smalnas det 

av. Syftet har uppnåtts med hjälp av de tre frågeställningarna, även om de under 

arbetets gång utvecklats och varit flytande, för att sedan få sitt slutgiltiga 

utseende.  

 

Slutsats  

Resultatet visar att nutritionens värde behöver belysas ytterligare. 

Nutritionsomvårdnaden är bristfällig eftersom sjuksköterskor inte prioriterar den. 

Andra viktiga faktorer är bristen på tid, utbildning, rutiner och personal. De 

senaste rönen om omvårdnadsinsatser kring malnutrition är att olika metoder 

krävs för att identifiera, förebygga och åtgärda på bästa sätt. Detta genom att 

använda omvårdnadsplaner, kommunikation, observationer, mätinstrument, 

blodprover och viktkontroller. Även genom att ha en helhetssyn på patienten med 

en god kontinuitet och uppföljning. Även om nutrition är sjusköterskans 
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ansvarsområde är det betydelsefullt att hon/han inser värdet av samarbetet med 

andra professioner. Preventivt arbete, individuellt anpassad vård och ett 

välutvecklat teamarbete kan minska förekomsten av malnutrition. Nutritionens 

status skulle höjas om den blev ett erkänt specialistområde inom sjukvården. 

Kvaliteten och kompetensen på området borde öka genom att sjuksköterskor får 

utbildning och kurser i nutritionsomvårdnad.  

 

Kostillskottsbehandling med kalcium och D-vitamin och protein eller energikälla. 

Det råder delade meningar om det har någon funktion för tillståndet osteoporos 

respektive malnutrition för äldre patienter. Ett näringsriktigt intag och den 

rekommenderade mängden solljus är utgångspunkten för att uppnå den rätta nivån 

av kalcium och D-vitamin i kroppen. 

 

Vidare forskning 

Sjukvårdspersonal visade sig ha god kompetens om arbetet vid identifiering av 

malnutrition men det framgick även att det fanns brister i nutritionsinsatserna. 

Trots goda kunskaper på området praktiserades dessa inte i omvårdnadsarbetet. 

Detta ger skäl till mer forskning inom ämnet. Det finns inga tydliga riktlinjer 

angående när kostillskottsbehandling är motiverad och i vilka fall den ska 

tillämpas. Vidare studier föreslås fokusera på att utreda det här dilemmat.  

.  
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte 

var att … 

Design / 

Intervention / 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

/ Grad 

Adams et 

al. 

(2008) 

 

Australien 

 

 

 

Fastställa 

förekomsten av 

undernäring bland 

äldre som är inlagda 

på sjukhus och  

undersöka 

vårdpersonalens 

uppfattningar och 

kunskap om tecken 

och risken för 

malnutrition och 

vilka behandlings 

alternativ som finns 

tillgängliga.  

 

Kvantitativ och kvalitativ 

metod. 

 

Mätinstrument: 

Frågeformulär med 

öppna frågor, utformat av 

forskarna 

MNA 

BMI  

Äldre patienter 70+ som 

vårdades på sjukhus. 

n= 109 

Bortfall: 9 % 

 

Medelålder: 82 år 

 

Kvinnor: 50 st 

Männ: 50 st 

 

Vårdpersonal på två olika 

universitetssjukhus, n= 65 

Bortfall: 21 % 

 

Statistisk analys. 

 

ANOVA. 

Chi-square test. 

Korrelations-

koefficient. 

Medelvärde. 

Standardavvikelse. 

 

 

Undernäring är fortfarande ett stort problem 

bland äldre patienter som är inlagda på sjukhus.  

Vårdpersonal har dålig kunskap om malnutrition 

och identifiering, även om hur nutritionsstatus 

ska dokumenteras.  

Det behövs utbildning och utbildningsmaterial 

för att öka sjukvårdspersonalens kunskap om 

nutrition och riskfaktorer vid malnutrition.  

Det finns ett behov av en internationell 

definition av vad som är malnutrition och vad 

som är risk för malnutrition. 

Grad I 

Angbratt et 

al. 

 (2007) 

 

Sverige 

 

Undersöka 

sambandet mellan 

kalciumintag via 

maten, 

livsstilsfaktorer och 

överarmens ben 

densitet. För att 

kunna identifiera 

grupper som är i 

behov av 

kalciumtillskott. 

 

Kvantitativ metod. 

 

Tvärsnittsstudie.  

 

Randomiserat urval. 

 

Mätinstrument: 

Enkäter 

Personer 20 – 79 år.  

n= 1510 

Bortfall: 26 % 

 

Medianålder: 50 år 

 

Män: 512 

Kvinnor: 541 

 

Statistisk analys.  

 

Regressionsanalys. 

Screeningprogrammet gjorde att sjuksköterskor 

inom kommunen kunde få kunskap om vilka 

som är i riskzonen att utveckla en kalcium brist. 

 

Grad I 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte 

var att … 

Design / 

Intervention / 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

/ Grad 

Chen et al.  

(2007) 

 

Taiwan 

 

 

Belysa undernäring 

hos äldre patienter 

relaterat till att visa, 

utveckla och testa de 

av erfarenhet nyaste 

och bästa screening-

metoderna. 

 

Kvantitativ metod. 

 

Kohortstudie. 

 

Mätinstrument: 

Intervjuer. 

Standardiserade 

frågeformulär 

GOHAI 

MMSE 

ADL 

SSQ-SF 

GDS 

MNA 

 

Äldre patienter 65+ år. 

n=203 

Bortfall: 43 % 

 

Medelålder: 75 år 

 

Män: 50 st 

Kvinnor: 64 st 

 

Statistisk analys. 

 

Deskriptiv. 

Tvådimensionell. 

Multivariantanalys. 

 

ANOVA. 

T-test. 

F-test 

Studien har lett till att screeningmetoderna har 

kunnat testas och förfinas i sitt utförande. 

Vidare att man behöver mer kunskap om 

sambandet mellan malnutrition och de faktorer 

man mätt med screeningverktygen. 

Grad I 

Chen et al. 

(2009) 

 

Taiwan 

 

 

Syftet var att 

kategorisera / sortera 

och identifiera 

avgörande faktorer 

för nutritionsstatus 

hos äldre patienter 

över en bestämd tid. 

 

 

 

 

Kvantitativ metod. 

 

Kohortstudie. 

 

Prospektiv. 

 

Klusterurval. 

 

Mätinstrument: 

GOHAI 

MMSE 

ADL 

SSQ-SF 

GDS 

MNA 

 

Äldre patienter. 

n=439 

Bortfall: 30 % 

 

Medelålder: 72 år 

 

Män: 144 st 

Kvnnor: 162 st 

 

Statistisk analys. 

 

GEE: Generalized 

Estimating 

Equation 

 

Resultatet visar att studien kommer vara till 

användning för utveckling av 

nutritionsomvårdnaden. 

Grad I 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte 

var att … 

Design / 

Intervention / 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

/ Grad 

Dickinson 

et al. 

(2007) 

 

England 

 

Förbättra 

måltidsupplevelsen 

för de äldre 

patienterna på 

sjukhuset genom att 

hjälpa personalen att 

ändra sitt arbetssätt 

samt måltidsmiljön. 

 

Kvalitativ och kvantitativ 

metod. 

 

Aktionsforskning  

 

Fokusgrupper.  

 

Observationer. 

 

Mätinstrument: 

Intervjuer 

 

Äldre patienter på en 

specifik avdelning.  

n= 25 

Bortfall: ej angivet 

 

 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys  

Studien visar att det är möjligt att göra en 

förändring i sjuksköterskans arbete vid måltider 

och att denna förändring leder till att patientens 

matupplevelse förbättras och att de får den hjälp 

de behöver. 

Grad I 

 

Gaskill et 

al. 

(2009) 

 

Australien 

 

 

Undersöka effekten 

av en nutritions 

utbildning hos äldre 

som bor på vårdhem. 

 

Kvantitativ metod. 

 

Intervention och 

kontrollgrupp 

 

Prospektiv.  

 

Randomiserat urval. 

 

Mätinstrument:  

SGA 

RCS 

 

Äldre som bor på vårdhem  

n= 377 

Bortfall: 6 % 

 

Medelålder: 84 år 

 

Kvinnor: 245 st 

Män: 107 st 

 

Statistisk analys. 

 

Deskriptiv statistik. 

 

T-test. 

Chi-square. 

 

Studiens resultat främjar tillämpningen av ett 

nutritionsstatus parametrar för att på så sätt 

bibehålla ett gott näringsintag hos äldre. 

I ett snabbt åldrande samhälle, behöver 

äldrevården ha kunskap och kunna vidta åtgärder 

vid malnutrition. 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte 

var att … 

Design / 

Intervention / 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

/ Grad 

Hamid et 

al. 

(2007) 

 

USA 

 

Utvärdera 

tilläggsbehandling av 

kalcium och 

D-vitamin och att 

identifiera 

D-vitaminbrist hos 

de boende som redan 

hade tilläggs-

behandling. 

 

Kvantitativ. 

 

Tvärsnittsstudie. 

 

Retrospektiv. 

 

Mätinstrument: 

Laborationsdata 

Mått på Kalcium- och D-

vitaminintag 

 

Äldre på ett boende, i 

åldern 65+ som får tillskott 

av kalcium och D-vitamin.  

n= 480 

Bortfall: 22 % 

 

Medelålder: 85 år 

 

Kvinnor: 95 st 

Män: 14 st 

 

Statistisk analys. 

 

Deskriptiv statistik. 

 

Medelvärde. 

Standardavvikelse. 

Fisher´s exact test. 

T-test. 

 

De äldre på vårdboendena fick inte i sig 

tillräckligt med kalcium och D-vitamin trots att 

de fick tillskottsbehandling. Forskarna anser att 

tills dess att nya studier som är mer slutgiltiga 

görs, bör alla äldre med D-vitaminbrist eller 

malabsorbtion på boenden få tillskott av D-

vitamin varje dag eller få en bolusdos. 

Grad I 

Hengster-

mann et al. 

(2007) 

 

Tyskland 

 

Jämföra olika 

screeningmetoder för 

identifiering av 

nutritionsstatus och 

få fram vilken som är 

bäst att använda 

inom sjukvården då 

patienten har 

trycksår. 

 

Kvantitativ metod. 

 

Mätinstrument: 

BMI 

MNA 

ADL 

BIA  

Nortonskalan 

 

Multisjuka äldre patienter 

65 + i akuta medicinska 

tillstånd utan kognitiv 

nedsättning, rekryterades 

48 timmar efter 

sjukhusinläggning.  

n= 484 

Bortfall: ej angivet 

 

Medelålder: 80 år 

 

Kvinnor: 326 st 

Män: 158 st 

 

Statistisk analys.  

 

Medelvärde. 

Median. 

T-test. 

Mann-Whitney U-

test. 

ANOVA. 

Bonferroni multiple 

comparison test. 

Korrelations-

koefficient. 

X²-test. 

 

Det finns ett självklart samband mellan nutrition 

och trycksårsläkning.  

Den mest framstående metoden för att preventivt 

motverka malnutrition är MNA skalan. Den är 

lättanvänd och är bra att använda på äldre 

multisjuka patienter med trycksår.  

Grad I 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte 

var att … 

Design / 

Intervention / 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

/ Grad 

Johansson 

et al. 

(2008) 

 

Sverige 

 

Prospektivt 

undersöka och 

beskriva förekomsten 

och antalet 

malnutrierade bland 

hemmaboende  

äldre, med 

anknytning till 

demografiska och 

medicinska faktorer, 

självupplevd hälsa 

och hälsorelaterad 

livskvalitet. 

Ett annat mål var att 

identifiera faktorer 

som kan leda till 

malnutrition.  

 

Kvantitativ metod. 

 

Experimentell. 

Prospektiv. 

Longitudinell. 

 

Slumpmässigt urval. 

 

Mätinstrument: 

Validerade frågeformulär 

MNA 

BMI 

MAC 

CC 

TSF 

AMC 

JAMAR 

MMSE 

GDS 

NHP 

PGC 

MAI 

 

Äldre personer 75 år 

boende hemma.  

n= 1016 

Bortfall: 53 % 

 

Kvinnor: 272 st 

Män: 269 st 

 

Äldre personer 80 år  

boende hemma. 

n= 1775 

Bortfall: 35 % 

 

Kvinnor: 315 st 

Män: 321 st 

Statistisk analys.  

 

Flerfaldig logistisk 

regressions analys.  

 

Mann-Whitney U-

test. 

T-test. 

Chi-square test. 

  

De patienter som ansåg sig ha en dålig hälsa, var 

det bästa instrumentet för att förutse 

malnutrition. På andra och tredje plats för att 

förutse malnutrition kom depression och ålder. 

En regelbunden användning av MNA, GDS och 

PGC MAI i kombination är ett bra sätt att mäta 

malnutrition.  
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte 

var att … 

Design / 

Intervention / 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

/ Grad 

Kung & 

Lee 

(2006) 

 

Kina 

 

Belysa vanor och 

attityder vid solning 

och kunskapen om 

sambandet mellan 

solljus och D-vitamin 

hos en befolkning 

med ökad risk att 

utveckla D-vitamin-

brist, osteoporos och 

en minskad 

benkvalité.  

 

Kvantitativ metod. 

 

Randomiserat urval. 

 

Mätinstrument: 

Telefonintervju 

 

Kinesiska kvinnor i 

åldrarna 50 till 85 och 

äldre. 

n= 20602 

Bortfall: 97 %  

 

Medianålder: 60 år 

 

Statistisk analys.  

 

Logistisk 

regressionsanalys. 

 

Chi-square test. 

Kruskal-Wallis test. 

 

Det är en skillnad mellan attityder och hur 

deltagarnai studien beter sig vad gäller 

solexponering. 

Forskarna såg att det finns behov av en större 

studie, för att stärka eller motbevisa deras 

resultat.  

Grad I 

Kuosoma 

et al. 

(2008)  

 

Danmark 

 

 

Få information om 

effekten av en mat- 

och måltidspolicy, 

samt att utvärdera 

instrument för 

mätning av 

nutritionsstatus. 

 

Kvantitativ metod.  

 

Kvasiexperimentell med 

interventions- och 

kontrollgrupp. 

 

Mätinstrument: 

MNA 

Alla boende på ett 

äldreboende.  

n= 20 

Bortfall: 25 % 

 

Medelålder: 84 år 

 

Män: 6 st 

Kvinnor:14 st 

 

Statistisk analys. 

 

 

 

Studien visar hur viktigt det är med en 

nutritionsbedömning kombinerat med en 

individuell omvårdnadsplan, eftersom studien 

visade på en viktstabilitet för patienterna.  
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte 

var att … 

Design / 

Intervention / 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

/ Grad 

Pedersen 

(2005) 

 

Danmark 

 

 

 

 

Se om ett aktivt 

deltagande av 

ortopediska patienter 

vid planering av 

deras näringsintag 

kunde öka deras 

energi- och 

proteinintag. Detta 

byggde på en hypotes 

om att det skulle bli 

så. 

 

Kvantitativ metod. 

 

Kvasiexperiment med 

intervention och 

kontrollgrupp. 

 

Mätinstrument: 

BMI  

Registrering av 

näringsintag (skala med 

tre nivåer) 

 

I studien ingick patienter i 

åldern 65+ som var inlagda 

för höftfraktur,  

höft- eller knäledsplastik. 

n= 369 

Bortfall: 31 % 

 

Medelålder: 76 år 

 

Kvinnor: 142 st 

Män: 58 st 

Statistisk analys.  

 

F-test. 

T-test. 

Mann-Whitney test. 

Chi-square test. 

Korrelations-

koefficient.  

 

En individanpassad omvårdnad ökar  

intaget av energi och proteiner under 

sjukhusvistelsen. Patienter som inte förbrukade 

tillräckligt med energi och proteiner 

identifierades snabbt och lämpliga åtgärder 

sattes in. 

Grad I 

Pinheiro et 

al.  

(2009) 

 

Brasilien 

 

 

Utvärdera 

benkvalitén relaterad 

till patientens 

nutritionsstatus 

kopplat till 

osteoporosfrakturer. 

 

Kvantitativ metod. 

 

Randomiserat urval.  

 

Mätinstrument: 

Enkäter 

DRIs 

BMI 

 

Personer 40+. 

n=2420 

Bortfall: 3 % 

 

Medianålder: 58 år 

 

Män: 693 st 

Kvinnor: 1651 st 

 

Statistisk analys.  

 

Kolmogorov – 

Smimov´s test. 

Mann-Whitney U-

test. 

Qui-square analys. 

One-way. 

ANCOVA. 

 

Resultatet visar på brister av näringsämnen 

relaterade till benkvalitén hos studiedeltagarna.  

Det visar även på att ett ökat fosforintag leder till 

en ökad risk att drabbas av en fraktur. 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte 

var att … 

Design / 

Intervention / 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

/ Grad 

Smoliner 

et al. 

(2008) 

 

Tyskland 

 

 

 

 

 

 

Utvärdera effekten av 

en protein- och 

energiberikad kost 

under 12 veckor. 

 

Kvantitativ metod. 

 

Intervention och 

kontrollgrupp 

 

Randomiserat urval. 

 

Mätinstrument:  

Frågeformulär  

MNA 

BIA 

BMI 

FFM 

APFM 

BI 

GDS 

Digimax electronic 

dynamometer 

 

Studien gjordes på äldre 

med risk för malnutrition. 

n= 92  

Bortfall: 55 % 

 

Medelålder: 83 år 

 

Kvinnor: 38 st 

Män: 14 st 

 

Statistisk analys.  

 

Wilcoxon rank test. 

Medelvärde. 

 

Energi- och proteinberikningen visade inte på 

någon större skillnad i jämförelse med de som åt 

den vanliga maten, vilket visar att maten på 

äldreboendena täcker det dagliga behovet.  

Forskarna kom fram till att de även borde ha 

inriktat sig på insatser (t.ex. sjukgymnastik) och 

parametrar vad gäller den fysiska statusen för att 

få fram tillförlitliga värden. 

Grad I 

Ö
v
ersik

t ö
v
er a

n
a
ly

sera
d

e a
rtik

la
r i resu

lta
tet, 

 B
ila

g
a
 3

 
 

 



 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte 

var att … 

Design / 

Intervention / 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

/ Grad 

Söderhamn 

& 

Söderhamn 

(2008) 

 

Sverige 

 

 

Öka förståelsen och 

kunskapen genom att 

sjuksköterskan ska 

arbeta främjande och 

förebyggande med 

nutritionsstatusen hos 

äldre patienter. 

 

Kvalitativ metod. 

 

Hermeneutisk design. 

 

Bekvämlighetsurval.  

 

Mätinstrument: 

Intervjuer 

Legitimerade 

sjuksköterskor som 

arbetade på två sjukhus, de 

arbetade på olika 

avdelningar och alla med 

äldre patienter. 

n=10 

Bortfall: ej angivet 

 

Medelvärde: 38 år 

 

Kvinnor: 10 st 

 

Kvalitativ. 

Hermeneutisk 

forskningsanalys.  

 

Framgångsrika metoder att arbeta efter för 

sjuksköterskor vid nutritionsarbetet är via 

dialoger, observationer, kontroller och samarbete 

i team. 

 

 

Grad I 

Xia & Mc-

Cutcheon 

(2006)  

 

Australien 

 

 

Belysa vilka insatser 

och kontroller som 

sjuksköterskor gör 

vid måltiderna för de 

äldre patienterna på 

en akutvårds-
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Samlade förkortningar  Bilaga 4 

 

ADL: Activities of Daily Life 

Är ett mått på de grundläggande aktiviteter som en individ måste behärska för att 

kunna ha ett självständigt liv i vardagen. Aktivitetsområden för primär ADL är 

personlig hygien, mat och kommunikation. Aktivitetsområden för sekundär ADL 

är boende, arbete/ utbildning och fritid. 

AMC: Arm Muscle Circumference 

Ett mått på armens muskelomfång, mäts i cm.  

APFM: Assess Peak Flow Meter 

Uppskattar lungkapaciteten, genom att mäta det maximala utandningsflödet.  

BI: Barthel Index 

Används för att mäta patientens beroende/oberoende i det dagliga livet. Maximal 

poäng är 100 och vilket innebär att patienten själv klarar att äta, sköta sin 

personliga hygien, klä sig, gå på toaletten, gå minst 50 meter samt klara 

trappgång. 

BIA: Bioelectrical Impedance Analysis 

Mäter kroppsammansättningen av mängd cellmassa, fettfrimassa, mängd vatten i 

kroppen. BIA avgör impedansen, d.v.s. motståndet för växelström. Impedansen 

varierar beroende av hur mycket vatten vävnaden innehåller från vilket andelen 

fett kan uppskattas. 

BMI: Body Mass Index  

Ett kroppsmasseindex som anger relationen mellan vikt och längd enligt 

beräkningen kroppsvikt (kg) dividerat med kroppslängden(m) i kvadrat. Enligt 

WHO är BMI gränsvärdena: undervikt ˃ 17,5, normalvikt 18,5- 24,99 och 

övervikt 25,00- 29,99. 

CC: Calf Circumference 

Mäter vadens muskelomfång i cm, måttet tas där vaden är som bredast.  

DRIs: Dietary Reference Intakes  

Används för att planera och beräkna det rekommenderade dagliga näringsintaget. 

FFM: Fat Free Mass 

Ett mått på den delen av kroppen som inte innehåller fett så som vatten, ligament, 

senor, muskler och skelettvävnad. 

GDS: Geriatric Depression Scale 

Är ett enkelt mätinstrument för depressions-diagnostik hos äldre. Skalan är väl 

validerad och finns i en svensk version med 20 ja och nej frågor. 0–5 poäng visar 

att depression är osannolik, 6–20 poäng visar misstanke om depression. 

GOHAI: General Oral Health Assessment Index 

Ett mätinstrument där den äldre patienten själv uppskattar sin munstatus och 

behovet av tandvård via ett graderat frågeformulär.  
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JAMAR: dynamometer och Digimax electronic dynamometer:  

Ett mätinstrument som uppskattar handgreppsstyrkan i kilogram. 

MAC: Mid Arm Circumference 

Mäter överarmens omkrets i cm.  

MMSE: Mini Mental State Examination 

Är ett frågeformulär med 30 frågor med syftet att screena efter minskningar i den 

kognitiva förmågan. Är ett bra instrument för att mäta kognitiva skillnader över 

tid och mäta effekten av en behandling. Används även för att screena efter 

demens. 

MNA: Mini Nutritional Assesment  

Ett mätinstrument för identifiering av nutritionsstatusen hos äldre. Den består av 

18 frågor och innehåller till exempel uppgifter om kroppsmått (BMI) och en 

allmän bedömning med frågor kring läkemedel och aktivitet. Den innefattar också 

en kostundersökning samt patientens själv upplevda hälsa och nutritionsstatus.  

Nortonskalan: 
Mäter patientens risk för att utveckla trycksår. Får patienten 20 poäng eller mindre 

är det stor risk för att patienten ska utveckla ett trycksår. 

NHP: Nottigham Health Profile 

Mäter livskvaliteten i vardagen. Instrumentet innehåller frågor så som smärta, 

sömn, energi, ensamhet, känsloreaktioner och psykisk hälsa. 

PGC MAI: Philadelphia Geriatric Centre Multilevel Assessment Instrument 

Mäter olika områden i det vardagliga livet och närmiljön. I instrumentet ingår 

frågor såsom ekonomi, fritid, självskattad hälsa, kognitiv förmåga och social 

interaktion. 

RCS: Resident Classification Scale 

Används för att mäta patienters vårdbehov på en poängskala där 1-4 poäng 

innebär ett stort vårdbehov och 5-8 poäng innebär ett lågt vårdbehov. 

SGA: Subjective Global Assessment 

Från början var instrumentet framtaget för kirurgiska patienter och används idag 

huvudsakligen inom akutsjukvården. I instrumentet ingår frågor om viktförlust, 

förändringar av matintaget, förekomst av gastrointestenala problem och 

funktionell förmåga. Efter utvärdering klassificeras patienten som välnärd (A), 

måttligt eller i riskzonen för malnutrition (B) eller svårt malnutrierad (C). 

SSQ-SF: Social Support Questionnaire- Short Form 

Ett mätinstrument med sex frågor om behovet av socialt stöd. 

TSF: Triceps Skin fold Thickness 

Ett hudveck vid triceps mäts för att få ett mått på vilket fettlager patienten har 


