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Abstrakt
Äldre människor är mer utsatta för nutritionsbrist än yngre och har en högre risk
för att utveckla undernäring. Undernäring är fortfarande mycket underskattat,
vilket kan innebära att vårdpersonal inte inser, hur allvarligt näringsmässiga
problem kunde bli. Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan i sin yrkesroll kan
identifiera malnutrition hos äldre människor, samt beskriva vilka attityder
sjuksköterskor har till malnutrition. Metod: för att uppnå syftet med studien
gjordes en litteraturöversikt. Sökningar gjordes via databaserna PubMed och
CINAHL där 15 artiklar, både kvalitativa och kvantitativa, sammanställdes och
analyserades utifrån en manifest innehållsanalys. Resultatet visade att
sjuksköterskan borde ha ökad kunskap och medvetenhet om nutritionsfrågor för
att underlätta bedömning av patientens nutritionsstatus. Viktiga faktorer i
sjuksköterskans roll var att inhämta kunskap om patienten och vara medveten om
matsituationen. Vidare framgår det att sjuksköterskor använde sig av hjälpmedel
för bestämning av nutritionsstatus. De vanligaste hjälpmedlen var BMI, SGA,
MNA och NUFFE. Sjuksköterskor hade både negativa och positiva inställningar
till nutritionsbedömning. Slutsats: Mer kunskap behövs bland sjuksköterskor
angående nutritions problematik hos äldre människor. Det skulle vara intressant
med ytterligare forskning, om hur utbildning inom nutrition, skulle påverka
förekomsten av malnutrition bland äldre patienter . Detta kan i sin tur leda till
förbättrad omvårdnad, för patienter med dåligt näringsintag.

Nyckelord: attityder, geriatrisk omvårdnad, malnutrition, nutritionsbedömning,
sjuksköterskans roll.

Malnutrition hos äldre
– Hur sjuksköterskan i sin yrkesroll kan
identifiera malnutrition hos äldre människor
Gureva Yana
Nura Valmira
Mittuniversitetet, Östersund
Institutionen för hälsovetenskap
Omvårdnad, C
November, 2010

Innehållsförteckning
Bakgrund ............................................................................................................................1
Orsaker/Risker för utveckling av malnutrition .........................................................1
Sjuksköterskans roll .....................................................................................................2
Hjälpmedel för bestämning av nutritionsstatus .........................................................3
Problemformulering .....................................................................................................3
Syfte ................................................................................................................................4

Metod ..................................................................................................................................4
Metodbeskrivning .........................................................................................................4
Litteratursökning ..........................................................................................................4
Bearbetning ...................................................................................................................5
Analys..............................................................................................................................6

Etiska aspekter ...................................................................................................................6
Resultat ...............................................................................................................................7
Sjuksköterskans roll för att identifiera malnutrition .................................................7
Bedömning av patientens nutritionsstatus ...................................................................7
Hjälpmedel för bestämning av nutritionsstatus ...........................................................9
Inhämta kunskap om patienten ..................................................................................10
Kunskap om matsituationen .......................................................................................11
Teamsamverkan .........................................................................................................13
Sjuksköterskans inställning till nutritionsbedömning ..............................................13
Negativ inställning .....................................................................................................13
Positiv inställning ......................................................................................................14

Diskussion ........................................................................................................................15
Metod diskussion..........................................................................................................15
Resultat diskussion ......................................................................................................16

Referenser
Bilagor (1-7)

Bakgrund
Äldre människor är mer utsatta för nutritionsbrist än yngre och har en högre risk
att utveckla undernäring (Brownie, 2006; Keller, 2007). Bristande nutrition kan ha
många olika orsaker, där en bidragande faktor är att äldre ensamboende människor
ofta har ett otillräckligt dagligt intag av energi. Undernäring kan även förekomma
bland patienter som vistas på sjukhus även om de äter vanlig sjukhuskost. Det har
visat sig att 27 procent av patienterna var undernärda på flera sjukhus i Sverige.
Utan åtgärder löper dessa patienter högre risk för komplikationer och kan komma
att kräva längre vårdtid (Ericson & Ericson, 2002, s. 227).
Ordet malnutrition kommer från latin där ordet mal betyder illa och nutrition
betyder uppfödande (URL 1). Termen undernäring är ett annat ord för
malnutrition. Undernäring definieras som ett tillstånd av obalans mellan intag och
omsättning av näringsämnen med ökad risk för sjuklighet (Socialstyrelsen, 2000,
ss. 9, 15).
Risker för utveckling av malnutrition
Malnutrition kan uppkomma från en rad olika fysiologiska, patologiska och
sociala riskfaktorer (Brownie, 2006), som kan sätta igång en process som påverkar
människans födointag vilket i sin tur kan leda till näringsbrist och försämring av
vederbörandes kroppsfunktioner och hälsa (Keller, 2007).
Enligt Brownie (2006) kan olika faktorer bidra till dålig nutritionsstatus, bland
annat: immobilisering, isolering, sjukhusvistelse under en längre period, samt
depression och sorg. Även medicinering har en stor betydelse för hur kroppen
absorberar näringsämnena i maten, vilket kan leda till viktnedgång. Det finns
många olika mediciner som påverkar vår smak och lukt, som i sin tur kan leda till
illamående eller yrsel (Brownie, 2006). De ovan nämnda orsakerna leder till att ett
flertal äldre människor många gånger redan har en dålig nutritionsstatus vid
inläggning på sjukhus (Ericson & Ericson, 2002,s. 227- 228).
Undernäringen kan också medföra försämrat immunförsvar vilket ökar risken för
infektioner, fall, frakturer, trycksår och utvecklingen av åldersrelaterade kroniska
sjukdomar (Ericson & Ericson, 2002, s. 227- 228; Pauly, Stehle & Volkert, 2007;
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Keller, 2007). Alla dessa konsekvenser kan resultera i en förlust av livskvalitet
(Pauly et al, 2007).
Sjuksköterskans roll
Sjuksköterskor måste vara kunniga och arbeta aktivt för att förbättra hälsan för de
äldre kring nutritionsstatus. Det innebär att strukturera och styra koststrategier och
att ge undervisning och information angående patienternas olika kost. Det i sin tur
kommer att öka patienternas kunskap med förändring av attityder. På detta sätt kan
instinkten om kost och kostvanor förbättras, vilket kan leda till ökad motivation
och bättre hälsa. Utifrån information och undervisning kommer patienterna själv
få chansen till kontroll av sin egen hälsa, genom att göra hälsosamma val (Tse &
Benzie, 2004).
Dokumentation av näringsintag i nutritionsjournalen och uppföljning av
nutritionsstatus ingår i sjuksköterskans omvårdnad (Eriksson & Eriksson, 2002, s.
230). Nutritionsstatusen har en betydande roll för patientens välbefinnande och är
en förutsättning för en god omvårdnad. Nutritionsstatus innebär att sjuksköterskan
bedömer patienten och detta kan göras i en anamnes. Anamnesen skall klargöra
varför patienten sökt vård, patientens hälsohistoria/vårderfarenhet, pågående vård,
överkänslighet, sociala bakgrund samt livsstil. Näringstillståndet dokumenteras
under rubriken nutrition. Under denna rubrik kan exempelvis munhålans
kondition, aptit, matvanor, under- eller övervikt och kost beskrivas (Ehnfors,
Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2008, s. 101-109). En fråga som är viktig att ställa
är om patienten har minskat i vikt under de senaste månaderna, för att se om
patienten är i riskzonen. Efter bedömningen av nutritionsstatusen, görs en
nutritionsövervakning, där individuella mål för patienten fastställs. Första steget
blir att förhindra fortsatt viktnedgång för den patient, som redan är undernärd och
därefter att återuppbygga förlorade energidepåer och muskulatur (Ericson &
Ericson, 2002, s. 230, 232). Kroppsvikten är ett avgörande mått för utvärdering av
nutritionsstatus (Keller, 2007). Risk finns för en missvisning av vikten vilket kan
ske då patienten samlat på sig vätska vid hjärt-, njur- eller leversjukdom (Ericson
& Ericson, 2002,s. 232; Pauly et al, 2007).
En försämring av nutritionsstatus kan förebyggas och undvikas om tidiga lämpliga
åtgärder sätts in (Pauly et al, 2007). Ett sätt är att sjuksköterskan informerar och
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diskuterar med de äldre om måltider. Det kan vara till hjälp för bedömning och
förbättring av nutritionsstatusen. En annan viktig åtgärd är att följa upp
patienternas vätske- och födointag (Tse & Benzie, 2004). Tse och Benzie (2004)
skriver vidare att sjuksköterskan även bör samla information om vad de äldre
tycker om, respektive inte tycker om, och vad de har för kunskaper om kost.
Hjälpmedel för bestämning av nutritionsstatus
Det finns ett flertal olika utvärderingsinstrument för att identifiera de personer som
är eller riskerar att bli undernärda. Exempel på bedömningsverktyg är: SGA
(Subjective Global Assessment) – ett frågeformulär som rör aptit och
viktminskning och som fylls i av patienten (Ericson & Ericson, 2002,s. 232) (se
Bilaga 1), samt MNA (Mini Nutritional Assessment) och BMI, som mest använda
parametrar eller verktyg (Pauly et al, 2007).
MNA (se Bilaga 2) är ett 18 frågor formulär som har fyra områden,
antropometrisk (BMI, viktnedgång, överarms omkrets), generell bedömning
(livsstil, medicinering, rörlighet, depression eller demens), kostbedömning (antal
måltider, mat och vätskeintag) och subjektiva bedömningen (självuppfattning av
hälsa och kost). MNA bedömningen tar 15 minuter att slutföra (Anthony, 2008).
BMI (Body Mass Index) är kroppsmasseindex (URL 2). Beräkningen utförs
genom att kroppsvikten divideras med kroppslängd i kvadrat. BMI över 24 till 29
är normalt för äldre över 70 år. Tecken på undervikt är ett BMI under 22
(Socialstyrelsen, 2000).
NUFFE (Nutritional Form For the Elderly) är ett enkelt instrument som är
utarbetat av Söderhamn och Söderhamn (2001). Instrumentet är ett 15 frågor
formulär som innehåller fyra områden (funktionell, social, närings- och
hälsomässiga aspekter av näringsintag).
Problemformulering
Undernäring är fortfarande mycket underskattat, vilket gör att vårdpersonal inte
inser, hur allvarligt näringsmässiga problem och behovet av individualiserad
näringsmässigvård kan bli (Pauly et al, 2007). Det är viktigt att öka kunskapen om
sjuksköterskans roll i bedömning av malnutrition.
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Syfte
Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan i sin yrkesroll kan identifiera
malnutrition hos äldre människor.
Frågeställningar:
• Hur kan sjuksköterskor upptäcka malnutrition hos äldre?
•

Vilka attityder har sjuksköterskor till malnutrition?

Metod
Metodbeskrivning
För att uppnå syftet med studien gjordes en litteraturöversikt vilket kan jämföras
med tillvägagångssättet vid systematisk litteraturstudie som beskrivs av Forsberg
och Wengström (2008). Litteraturöversikten utgick ifrån syfte och
frågeställningar, som skulle besvaras genom sökningar av relevant forskning, både
kvalitativa och kvantitativa studier. Studier valdes ut genom att de identifierades,
värderades och analyserades. Artiklar söktes via databaserna PubMed och
CINAHL. Forsberg & Wengström (2008, s 82) beskriver att PubMed omfattar
vetenskapliga tidsskriftartiklar som täcker medicin, omvårdnad och odontologi.
CINAHL beskrivs av Polit och Beck (2004, s. 93) som en av de viktigaste
databaserna för sjuksköterskor. Databasen omfattar vetenskapliga tidskrifter,
doktorsavhandlingar och veteskapliga böcker, som täcker omvårdnad.
Litteratursökning
För att hitta artiklarna användes MeSH termer i PubMed och Mean Headings i
CINAHL, med begränsningar till publikationsåren 2000-2010. Sökorden valdes
utifrån studiens syfte och frågeställningar. Sökorden var: Malnutrition/prevention
and control, Nurses Attitudes, Nutrition disorders, Geriatric nutrition, Nutritional
assessment, Nursing care, Nurses, Gerontologic nursing, Nurses by role, Attitude,
Geriatric nursing, Nurse’s role. Malnutrition användes alltid i kombination med
ovanstående sökord. Sökorden kombinerades med Booleska sökoperatorerna OR
och AND (se Bilaga 3).
Sökning i databaserna gav inte tillräckligt antal artiklar så en manuell sökning
genomfördes. Fyra artiklar tillkom som berörde ämnesområdet. Två av de
manuellt sökta artiklarna hittades i referenslistor och två artiklar hittades i
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databasen PubMed efter sökningen på en specifik författares efternamn (Wentzel
Persenius och Söderhamn). Detta gjordes för att dessa personer ansågs vara
viktiga inom detta forskningsområde och på detta sätt insatt i ämnet.

Inklusions- och exklusionskriterier
Inklusionskriterier var: artiklar som publicerat mellan 2000-2010, skrivna på
engelska/svenska och innehöll abstrakt. Artiklarnas fokus var på sjuksköterskans
roll vid bedömning av nutritionsstatus och undernärda äldre över 65 år.
Exklusionskriterier var artiklar som publicerats tidigare än år 2000, innehöll
medicinsk inriktning utanför sjuksköterskans område, yngre människor under 65
år och specifika kroniska sjukdomar. Artiklar som inte fanns i fulltext och även de
med låg kvalitet (III) uteslöts från studien.
Bearbetning
Bearbetning av de ingående studierna gjordes med stöd av SBU rapporter (URL
3), vilket beskrivs nedan utifrån tre faser.
Fas 1
Utifrån de uppsatta inklusionskriterierna och syftet med studien som var att
beskriva hur sjuksköterskan i sin yrkesroll kan identifiera malnutrition hos äldre
människor, lästes artiklarnas titel och abstrakt igenom, för att se om de motsvarade
syftet.
Fas 2
Artiklar som uppfyllde kraven för att ingå i studien skulle omfatta:
sjuksköterskans roll, bedömning av nutritionsstatus och undernärda äldre över 65
år. Dessa artiklar togs ut i fulltext för att sedan granskas och värderas i sin helhet.
Slutligen hade 15 studien valts ut till litteraturöversikten (se Bilaga 4).
Fas 3
Artiklarna som valdes till arbetet granskades med hjälp av granskningsmall i från
Carlsson och Eiman (2003) (se Bilaga 5, 6). Författarna läste igenom samtliga
artiklar var för sig och kvalitetsgranskade artiklarna utifrån kriterier i
bedömningsmallen. Artiklarna poängsattes där kvantitativ bedömningsmall hade
max 41 poäng och kvalitativ bedömningsmall max 48 poäng som gav en
poängsumma som sedan räknades om i procent och resulterade i en gradering I-III.
Grad I avsåg hög kvalitet, grad II medel och grad III låg kvalitet. Det krävdes 80-
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100 procent av bedömningsmallens poängsumma för att det skulle vara grad I, 7079 procent för grad II och 60-69 för grad III (Carlsson & Eiman, 2003). Artiklar
med låg kvalitet (III) uteslöts från studien.
De inkluderade studierna klassificerades med stöd av SBU (1999) med
benämning: RCT = Randomiserad kontrollerad studie, CCT = Klinisk kontrollerad
studie, DS = Deskriptiv Studie och K = Kvalitativ studie.
Analys
För att besvara syftet och frågeställningarna med studien utfördes en
innehållsanalys. En innehållsanalys innebär enligt Forsberg och Wengström
(2008) att mönster och tema söks på ett systematiskt och stegvist sätt. Det fanns
två olika sätt att analysera data, manifest och latent (Forsberg & Wengström,
2008, s. 150). Manifest beskriver synliga och uppenbara delar i text (Graneheim &
Lundman, 2004), vilket användes i analysen av studier till grund för denna
litteraturöversikt. Artiklarnas resultat sammanställdes och lästes igenom ett antal
gånger för att få en känsla av textens innehåll. Texten, det vill säga
meningsenheter utifrån studiernas huvudresultat som besvarade syfte och
frågeställningar, markerades med olika färger beroende på olika innehåll och
meningsenheter kondenserades med egna ord (se Bilaga 7:1). Sammanställningen
av data gjordes genom att urklipp med samma färg på texten klistrades in inom
samma områden. På detta sätt skapades utifrån kondenserade meningsenheter
underkategorier beroende på skillnader och likheter i sitt innehåll och som i sin tur
samlades in under två övergripande kategorier (se Bilaga 7:2).

Etiska aspekter
De artiklar som valdes ut till denna litteraturöversikt skulle etiskt bedömas av
forskarna. Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär det att välja studier där
etiska övervägande gjort eller studier som fått tillstånd från etisk kommitté
(Forsberg & Wengström, 2008, s. 77).
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Resultat
Sjuksköterskans möjligheter att identifiera malnutrition
Bedömning och dokumentation av patientens nutritionsstatus
Sjuksköterskan bör ha kunskap och vara medveten om nutritionsfrågor. Vikten
och betydelsen av dessa frågor främjade den enskilda äldre patientens
näringsmässiga omvårdnads bedömning (Söderhamn & Söderhamn, 2008). En av
frågorna som tas upp i studien av Wentzel Persenius, Hall-Lord, Bååth och Wilde
Larsson (2008) var om sjuksköterskor dokumenterade sina bedömningar av
nutritionsstatus. De flesta sjuksköterskor dokumenterade alltid eller ibland om
patienten var välnärd, var i riskzon för undernäring eller var undernärd. I
dokumentationen antecknades illamående, kräkningar, förmåga att äta och dricka,
diarré, svårigheter att tugga och svälja (Adams, Bowie, Simmance, Murray, &
Crowe, 2008; Wentzel Persenius et al, 2008), vikt och längd, förstoppning och
trycksår (Adams et al, 2008). I två studier (Söderhamn, Bachrach-Lindström &
Ek, 2007; Wentzel Persenius et al, 2008) framgick att det inte fanns anteckningar
om frågor gällande förändringar i mat- och energiintag. Studien av Söderhamn
(2007) fann inte några anteckningar i dokumentationen om intag av minst en lagat
måltid per dag och antal läkemedel som de äldre får i sig varje dag.
I en studie av Singh, Watt, Veitch, Cantor och Duerksen (2006) ville forskarna
granska dokumentationen av nutritionsbedömning hos patienter och även
undersöka vårdpersonalens kunskaper om nutritionsstatus. Studien gjordes under
tre tillfällen på patienter som blev inlagda på sjukhus. Resultatet visade att
anteckningar om patienternas nutritionsstatus endast fanns på två patienter (n=69).
Dokumentationen om vikt och längd borde antecknas på alla patienter vid
inskrivning på detta sjukhus. Det visade sig att noteringar om patienters längd
endast fanns på 45 procent av patienterna. Vikten hade dokumenteras i 58 procent
av fallen. Medan dokumentationen om både vikt och längd endast fanns hos en
mycket liten grupp av patienterna. Anteckningar om viktminskning, aptit,
nuvarande matintag och fysisk aktivitet fanns på färre än 33 procent av
patienterna. Det fanns anteckningar om muskelmassa på tio procent av undersökta
patienter (Singh et al, 2006).
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I studien av Bavelaar, Otter, van Bodegraven, Thijs och van Bokhorst-de van der
Schueren (2008) gjordes en undersökning på 395 patienter. Undersökningen skulle
ge bättre insikt i nuvarande praxis av hur läkare, läkarstuderande och
sjuksköterskor diagnostiserade och behandlade undernäring hos äldre i samband
med sjukhusvistelse. Patieterna följdes upp av forskarna vid inskrivning, under
sjukhusvistelsen och vid utskrivning. Resultatet visade att läkare undersökte alla
patienter (n=395) vid inskrivning, men endast 15 procent fick
nutritionsbedömning. Sjuksköterskor undersökte 80 procent av patienterna vid
inskrivning på sjukhus. Av de undersökta patienter fick 30 procent
nutritionsbedömning. Vid utförande av nutritionsbedömning gjorde läkare mest
undersökningar på undernärda, men inte på välnärda. Medan sjuksköterskor och
läkarstuderande inte gjorde någon skillnad i utförandet av nutritionsbedömning på
välnärda eller undernärda patienter. Vidare beskrivs det att kostintaget
dokumenterades på 24 patienter (n=324) under sjukhsuvistelse. Efter utskrivning
följdes endast fyra patienter upp angående nutritionsfrågor (Bavelaar et al, 2008).
I en studie av Mejers, Halfens, van Bokhorst-de van der Schueren, Dassen och
Schols (2009) deltog patienter på sjukhem, sjukhus och i hemmet. Frågeformulär
skickade ut till alla deltagarna som var äldre. Patienterna besvarade själva
frågeformulär, som innehöll frågor om hur mycket de blev bedömda, vilka
behandlingar de fick och andra kvalitativa indikationer som användes vid
nutritions omvårdnad. Resultatet visade att patienter på sjukhem undersöktes mer
utifrån nutritionsstatus än patienter på sjukhus och de som bodde hemma. Vidare
beskrivs det att nutritionsstatus inte undersöktes på 60 procent av patienterna i
studien.
I en dansk studie (Kondrup et al, 2002) bedömdes nutritionsstatus för ungefär
hälften av patienterna (n=750) vid inskrivning på sjukhus. Uppskattningsvis var 20
procent av de screenade patienterna inom riskzonen för undernäring. Endast
hälften av dessa patienter hade en nutritionsplan utarbetat (Kondrup et al, 2002).
En studie som gjorts i Skandinavien visade på att cirka 14 till 20 procent av
patienternas nutritionsstatus bedömdes när de lades in på sjukhus. 20 procent av
patienterna fick en nutritionsplan (Mowe et al, 2006). Bedömning av
nutritionsstatus vid inskrivning skiljer sig åt mellan länderna. Dokumentationen av
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nutritionsstatus var vanligare i Danmark än i Sverige och Norge (Mowe et al,
2006).
Hjälpmedel för bestämning av nutritionsstatus
Mejers et al (2009) beskriver i sin studie att på sjukhem kontrollerades
patienternas vikt och längd en gång i månaden medan de patienter som vårdades
på sjukhus enbart kontrollerades vid inskrivning. BMI (Body Mass Index) var det
vanligaste hjälpinstrumentet vid bedömning av patienter (Mejers et al, 2009), som
även användes i flera studier (Dickinson, Welch, & Ager, 2008; Meijers et al,
2009; Söderhamn och Söderhamn, 2008). Söderhamn och Söderhamn (2008)
påpekar att BMI inte borde tolkas bokstavligen eftersom även en överviktig person
kunde vara i behov av kosttillskott.
Wentzel Persenius et al (2008) beskriver i sin studie att sjuksköterskor kunde
använda sig av SGA (Subjective Global Assessment) och MNA (Mini Nutritional
Assessment) som screeningsinstrument. Adams et al (2008) studerade
vårdpersonal som använde sig av MNA på äldre patienter. Resultatet visade att 97
procent av patienterna antigen var vid risk för undernäring eller var undernärda,
men att sjukhuspersonal endast kunde identifiera 19 procent av dem som
undernärda med hjälp av MNA.
SGA undersöktes av Singh et al (2006) där forskarna fann undernäring i sex av 48
undernärda patienter vilka var gravt undernärda. I endast en av de sex patienterna
ansågs undernäring vara ett stort medicinskt problem. Vårdpersonal i denna studie
hade svarat på ett frågeformulär angående hjälpinstrument (SGA) vid bedömning
av nutritionsstatus. Resultatet visade att sju i personalen hade hört talats om SGA,
tre i personalen visste inte vart de hade hört om SGA och en i personalen hade
hört om det på psykiatri avdelning. Undersökningen fann endast en i personalen
som visste vad en SGA var och kunde använda det i praktiken (Singh et al, 2006).
Ett annat instrument som hade utvecklats i Sverige för att kontrollera
nutritionsstatus vid bedömning av undernäring var NUFFE (Nutritional Form For
the Elderly). Den beskrivs av Söderhamn et al (2007) som ett tillförlitligt
instrument vilken enligt forskarna hade testats i två tidigare studier. Resultatet i
studien visade att 31 procent av patienterna identifierades med låg risk av
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undernäring, 55 procent var vid medelstor risk för undernäring och 14 procent
hade en hög risk för undernäring. Av alla 147 patienter var det 29 patienter som
fick en särskild näringsmässig vårdplan efter att sjuksköterskan identifierat
näringsproblem (Söderhamn et al, 2007).
Lindorff-Larsen, Höjgaard Rasmussen, Kondrup, Staun och Ladefoged (2007)
ville undersöka om kunskaper i nutrition hade förbättrats under åren 1997 till
2004. Sjuksköterskor (n=2000) och läkare (n=2000) besvarade ett liknande
frågeformulär som även besvarats år 1997. Resultatet visade att en förbättring
hade skett under tiden. Det var fler sjuksköterskor och läkare som var överens om
att screening vid intagning på sjukhus och vid sjukhusvistelse skulle utföras.
Nutritionsplan bör genomföras inom tre dagar och bör antecknas i
patientjournalen. Det var fler sjuksköterskor och läkare som kunde identifiera och
bedöma energibehoven. Betydligt färre deltagare saknade nationella riklinjer för
klinisk nutrition. Det var fortfarande 40 procent av båda sjuksköterskor och läkare
som fann det svårt att planera nutritionsbehandling.
En studie av Meijers et al (2009) visade att riktlinjer för behandling av
undernäring användes mer på sjukhem än på sjukhus. Däremot hade sjukhuset mer
vetenskapliga instrument (Meijers et al, 2009).
Inhämta kunskap om patienten
Söderhamn och Söderhamn (2008) beskrev i sin studie att kunskap och
medvetenhet om nutritionsfrågor som rörde den äldre patienten var viktiga vid
bedömning av nutritionsstatus. Det visade sig att intresse, ge tid för dialog och
lyssna till patientens historia var betydelsefulla aspekter. Patientens egen
berättelse om hennes/hans näringsbehov och problem kunde vara en viktig källa
för sjuksköterskan för att få information om patientens näringstillstånd. De viktiga
frågorna under samtal med patienten var att inhämta uppgifter om: viktminskning,
rörlighet, aptit, ätande och problem att äta, möjligheter till sociala kontakter och
hur de problemen påverkas av ohälsa och sjukdom. Informationen som
sjuksköterskorna fick ut från samtalen var till stor hjälp för att bedöma om
patienten hade ett tillräckligt intag av näring eller om patienten kunde vara i
riskzonen för undernäring. Söderhamn och Söderhamn (2008) menade att om
avdelningen hade kontrollrutiner kunde detta vara ett sätt att belysa patientens
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ätförmåga och kunde ses som hjälp för sjuksköterskan vid bedömning av nutrition.
Några exempel på kontrollrutiner var att testa sväljförmågan på patienten,
kontrollera munstatus, anteckna vätske- och födointag under några dagar och
uppskatta energiintaget (Söderhamn & Söderhamn, 2008). Observationer och
kontroller av patientens mat- och vätskeintag var en del av nutritionsomvårdnaden
(Dickinsson et al, 2008; Söderhamn & Söderhamn, 2008).
Att ta reda på patientens individuella näringsbehov och ha en uppföljning av
patientens utveckling var en del av den kontinuerliga bedömningsprocessen, då det
gällde näringsintag (Söderhamn & Söderhamn, 2008; Wentzel Persenius, WildeLarsson & Hall-Lord, 2009). Det gav sjuksköterskorna information om patientens
behov (Wentzel Persenius et al, 2009), om insatserna var tillräckliga och hur
nutritionsstatus kunde förändras hos patienten (Söderhamn och Söderhamn, 2008).
Det gav även sjuksköterskorna trygghet och kontroll över situationen (Wentzel
Persenius et al, 2009). Om det var svårt att få ut information från patienten, kunde
anhöriga kopplas in för att få den information som behövdes. Detta ledde till att
sjuksköterskan fick en bättre helhets bild av patientens matvanor (Dickinson et al,
2008; Söderhamn & Söderhamn, 2008; Wentzel Persenius et al, 2009).
Kunskap om matsituationen
Enligt Wentzel Persenius et al (2009) hade miljön betydelse för patientens
näringsintag. Sjuksköterskorna i studien beskrev att det var lättare att genomföra
näringsmässig omvårdnad på patienter som var placerade i mindre rum, med två
sängar. En bekväm fåtölj eller stol för patienten att sitta i och titta ut genom
fönstret och servera mat på ett attraktivt sätt till patienten var uppskattat under
måltiden. Det innebar till exempel att använda fina glas till att hälla vatten i och
placera dem på fina brickor.
Xia och McCutcheon (2005) beskriver i sin studie avbrott under måltiderna. I
studien beskrivs att under måltiden när patienterna åt (n=48) blev nio patienter
avbrutna av läkare besök, 24 patienter blev avbruten av andra människor, men för
det mesta var det sjuksköterskor som avbröt. En sjuksköterska sa att många gånger
sker medicinutdelningen och måltiderna samtidigt. Detta gjorde att näringsvärdet
blev lägre än det var tänkt. Vidare beskrevs det att några manliga patienter kunde
ha sina urinflaskor på bordet bredvid sina måltider.
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Dickinson et al (2008) utförde en studie där patienternas tre måltider observerades
(frukost, lunch och middag). Observationerna omfattade sjuksköterskornas
delaktighet under måltiderna. Resultatet visade att sjuksköterskor inte alltid var
medvetna om sin roll och sitt ansvar för patienten under måltiderna. Det berodde
på brist på engagemang, erfarenhet och social förmåga som i sin tur ledde till
bristande uppmärksamhet av patientens behov. Omvårdnaden gavs främst av
annan personal medan sjuksköterskor fokuserade sig mest på andra uppgifter
(administrera mediciner och fylla i pappersarbete). Under tiden studien pågick,
fick sjuksköterskorna vara med i en fokusgrupp där de diskuterade kring
forskarnas observationer. Det gjorde personalen intresserad av förändringar i
systemet. Efter att förändringarna gjordes beskrevs måltiderna av personalen som
underbara, roliga och trevliga. Övervakning och bedömning av patientens
näringsintag blev mer uppenbara för sjuksköterskor efter än i början av studien
(Dickinson et al, 2008).
Xia och McCutcheon (2005) hade som syfte med sin studie att beskriva och ta
reda på vad sjusköterskorna gjorde under måltiderna när patienterna åt. Resultatet
visade att sjuksköterskor gav hjälp till 23 patienter när de började äta och 17
patienter under ätandet. Vissa patienter fick helt hjälp med mat, medan andra fick
uppmuntran under måltiderna av sjuksköterskor. Nästan alla patienter förutom tre
hade en sjuksköterska som satt med och kontrollerade deras intag. Den
genomsnittliga tiden sjuksköterskan spenderade med patienterna under måltiderna,
var mellan noll till nio minuter. Det visade sig att sjuksköterskor inte hade
tillräckligt med tid och personal under måltider (Xia & McCutcheon, 2005).
Sjuksköterskor menade att om medicinadministreringen (Dickinson et al, 2008)
och deras lunchtider (Xia & McCutcheon, 2005) ändrades, skulle sjuksköterskorna
i större utsträckning finnas tillgängliga för att hjälpa patienterna under måltiderna.(
Dickinson et al, 2008; Xia & McCutcheon, 2005).
Teamsamverkan
I flera studier framgick det att det var viktigt att sjuksköterskorna samarbetar med
olika yrkesgrupper bland annat läkare, dietister och undersköterskor angående
nutritionsfrågor (Bavelaar et al, 2008; Söderhamn & Söderhamn, 2008; Wentzel
Persenius et al, 2009). Om olika yrkesgrupper fick möjlighet att diskutera och
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reflektera frågor angående patienters omvårdnad skapades en bra grogrund för ett
väl fungerande vårdteam (Dickinson et al, 2008). Om sjuksköterskorna hade
utbildning, var mer involverade och utbildade resten av personalen om nutrition
kunde kunskaperna öka inom teamet (Dickinson et al, 2008). Personal som hade
kunskap om undernäring hade bättre kontroll på dess konsekvenser än de som
saknade kunskapen (Mowe et al, 2008). Sjuksköterskor som var medvetna om sin
egen kunskap om nutritionsfrågor var mer självsäkra. Medan de sjuksköterskor
som hade begränsade kunskaper och erfarenheter sökte sig till andra
arbetskamrater i teamet. (Wentzel Persenius et al, 2009). För att förebygga
otillräcklig kunskap borde kontinuerliga utbildningsprogram om allmän kost,
metoder och stöd till all personal finnas (Mowe et al, 2008). Enligt sjuksköterskor
och läkare i studien av Mowe et al (2006) upplevde de att om det fanns ett
nutritionsteam, näringsmässiga riktlinjer och ökad utbildning skulle det innebära
en ökning i kvaliteten för nutritionsomvårdnaden (Mowe et al, 2006).
Sjuksköterskors inställning till nutritionsbedömning
Negativ inställning
Det fanns studier som visade att bedömning av patienters nutritionsstatus var lågt
prioriterat bland läkare och sjuksköterskor (Kondrup et al, 2002; Mowe et al,
2006). Behandlingen av undernärda patienter verkade för många läkare och
sjuksköterskor ointressant (Mowe et al, 2006). Kondrup et al (2002) undersökte
förekomsten av malnutrition på tre danska sjukhus, där det redan fanns riktlinjer
för att förebygga malnutrition. Patienter (n=750) följdes upp av forskarna under
hela vårdtiden med fokus på deras nutritionsstatus. Sjuksköterskor (n=268) som
inte följde de riktlinjer som fanns eller som inte vidtog korrekta åtgärder
intervjuades av forskarna om orsaken. Sjuksköterskorna fick även fylla i ett
frågeformulär, med 20 korta frågor, för att testa deras kunskaper i
nutritionsbehandling. Resultatet visade att sjuksköterskorna observerade
patienterna för det mesta för att bilda sig en uppfattning om patientens
hälsotillstånd. Sjuksköterskorna kunde uppleva att det fanns brister i utbildningen i
att kunna bedöma patienternas behov. Under intervjuerna framgick det att när
patienterna var tillfrågade om stöd från personalen vid kostintag var de flesta
patienter ointresserade. Då ansåg avdelningen att det inte var nödvändigt att
övervaka deras nutritionsplan. Det huvudsakliga skälet till att sjusköterskorna inte
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bedömde patienternas nutritionsstatus vid inskrivning var otillräckligt stöd från
ledningen (Kondrup et al, 2002).
I två studier (Mowe et al 2006, 2008) undersöktes det hur Europarådets riktlinjer
angående screening, bedömning och behandling av malnutrition efterlevdes vid
svenska, danska och norska sjukhus. Forskarna skickade ett frågeformulär till
läkare (n=1753) och sjuksköterskor (n=2759), där antalet deltagare var lika många
i de båda studierna (Mowe et al 2006, 2008). De tillfrågade svarade att otillräcklig
erfarenhet var den vanligaste orsaken till brist på kunskap om nutrition följt av
bristande intresse och ansvar (Mowe et al 2008). Resultatet visade att 26 procent
tyckte att det var svårt att identifiera undernärda patienter, ungefär 40 procent
saknade bedömningsteknik och mer än hälften hade svårt med nutritions
planering. Av alla som svarade var det ungefär 70 procent som tyckte att de hade
goda kunskaper i nutritionsbehandling (Mowe et al, 2008). Både läkare och
sjuksköterskor upplevde att de saknade metoder för att identifiera undernärda
patienter. De hade även svårt att beräkna energibehovet och lägga upp en plan för
nutritionsbehandling (Mowe et al, 2006, 2008). Nutritionsplaner och föreskrifter
antecknades i patientjournalen av 14 procent medan 90 procent var överens om att
vårdplaner alltid borde finnas i patientjournaler.
Positiv inställning
I en studie Bachrach-Lindström, Jensen, Lundin och Christensson ( 2007) hade
sjuksköterskors och undersköterskors attityder (n=252) undersökt i förhållande till
nutritionsomvårdnad. Ett frågeformulär med olika påståenden hade besvarats av
båda grupperna. Påståenden innehöll bland annat förebyggandet av undernäring,
bedömning av patienten, riktlinjer, vanor och individuell omvårdnad. Ungefär 70
procent av både sjuksköterskor och undersköterskor hade positiva inställningar
angående förebyggandet av undernäring (Bachrach-Lindström et al, 2007).
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Diskussion
Metod diskussion
Litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed och CINALH. Fyra artiklar
tillkomm genom manuell sökning. Det finns både styrkor och svagheter med att
använda flera studier av samma författare. Det som kan anses som en styrka var att
dessa personer (författarna) ansågs vara viktiga inom deras forskningsområde,
dessutom hade artiklarna av dessa forskare, vid granskningen av inkluderade
artiklar i studien, fått högsta kvalitetsgraderingen (I). Svagheten kan vara att
resultatet kan bli mer subjektiv än objektiv. Artiklarna som användes i denna
litteraturöversikt, både kvalitativa och kvantitativa, stämde väl överens med syftet
och frågestälningar.
Inga geografiska begränsningar gjordes. Artiklarna som ingick i
litteraturöversikten var från olika länder. Bland annat Australien, UK,
Nederländerna, Danmark, Tyskland, Norge, Kanada och Sverige. Studier som
gjordes i Norden var dock mest dominerande. Därför kan också
litteraturöversiktens resultat vara relevant för sjukvårdspersonal inom norden.
Detta kan bektraktas som en styrka. Även sammanställningen av studier från olika
länder kan ses som en styrka, då resultatet visar att det finns liknande brister,
bland annat i dokumentationen och kunskapen om undernäring världen över.
Sökord som användes för att söka artiklar kan anses vara relevanta för ämnet
(utifrån syfte och frågeställningar). Ordet Malnutrition (Meshterm/Mainheading)
användes alltid i kombination med olika sökord. Detta gjorde att alla artiklar som
kom fram under sökningar hade med malnutrition att göra. Dock kan studiens
sökningar ha vissa brister då angivna sökord och begränsningar gav många artiklar
som inte fullständigt stämde överens med syftet och inklusionskriterier. Detta
gjorde att det tog längre tid att hitta information än det var förväntat. En av
sökningarna gav 312 träffar. Sökningen hade granskats av uppsatsförfattarna och
valdes att ta med i arbetet då denna sökning gav ett stort antal relevanta artiklar.
För att hitta artiklar till arbetet hade uppsatsförfattarna letat var för sig i två
databaserna. En av uppsatsförfattarna sökte i databas PubMed medan den andra i
databas CINALH. Detta gjordes för att snabbare hitta den information som
behövdes till arbetet. Sedan gjordes granskningen och sammanfattningar av
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artiklarna. Alla artiklar som ansågs vara relevanta till arbetet lästes igenom av
båda uppsatsförfattarna för att få djupare insikt av artiklarnas innehåll. Detta kan
ses som styrkan i arbetet.
Bedömningen av artiklarna gjordes utifrån granskningsmall av Carlsson och
Eiman (2003). Poängsättningen på kvalitativ granskningsmall som var 48 poäng
omgjordes av uppsatsförfattarna till 45 poäng. En fråga i granskningsmallen
”Patienter med lungcancerdiagnos” var inte relevant för artiklar i
litteraturöversikten, därför togs den bort. Poängen för denna enstaka fråga
räknades bort ifrån den totala poängen.
Förslagsvis skulle litteraturöversikten kunna göras på ett annorlunda sätt, genom
att jämföra mer forskning från olika länder, vad gäller dokumentation och kunskap
om förekomsten av undernäring.
Resultat diskussion
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur sjuksköterskan i sin
yrkesroll kan identifiera malnutrition hos äldre människor. Resultatet visade att
sjuksköterskan bör förfoga över kunskap och vara medveten om nutritionsfrågor
vid bedömning av patientens nutritionsstatus. Det fanns brister i bedömningen av
nutritionsstatus. Det fanns även brister i dokumentationen av nutritionsstatus i
flera studier. Litteraturöversikten visade vidare att sjuksköterskan bör inhämta
kunskap om patienten för att få information om patientens näringstillstånd.
Resultatet visar att sjuksköterskan bör samarbeta med olika yrkesgrupper för att få
en välfungerade vårdteam som ser på nutritionsproblemet utifrån olika perspektiv,
liksom vikten av att vara medveten och inhämta kunskap om hur matsituationen
kan påverka matintaget hos äldre.
Det framgår i flera studier att sjuksköterskan hade både negativa och positiva
inställningar till nutritionsbedömning. Orsakerna till negativa inställningar var
bland annat brist på kunskap om nutrition följt av bristande intresse och ansvar.
Socialstyrelsen (2000) beskriver att sjuksköterskan har ansvar när det gäller
patientens näringsmässiga omvårdnad. Det innebär att sjuksköterskan bör
identifiera eventuella problem med mat och vätskeintag för att se till att patienten
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får den vård som ordinerats. Vidare beskrivs det att rutinmässig dokumentation av
patientens omvårdnadsproblem krävs för att uppnå en god omvårdnad
(Socialstyrelsen, 2000, s. 42, 45). Trots att det finns tydliga riktlinjer i
Socialstyrelsen visade det sig att det finns brister i dokumentationen bland annat
angående bedömning av nutritionsstatus. Resultatet visade att det inte fanns
anteckningar om frågor gällande förändringar i mat- och energiintag. Det fanns
inte heller några anteckningar i dokumentationen angående antalet måltid per dag.
Trots att det finns tillförlitliga instrument så visar litteraturöversikten på att de
troligen inte används i den utsträckning som de borde. Möjligtvis kan det bero på
att det inte finnas tydliga direktiv för användningen av instrumenten. Detta kan i
sin tur leda till att undernärda personer inte upptäcks i ett tidigare skede. BMI
används som ett hjälpmedel i de flesta studier. BMI är dock ett mått som inte kan
skilja mellan fett och muskelmassa (Socialstyrelsen, 2000, s.23; Bjerkreim, 2006,
s.124) och därför kan ge missvisande värden. Vilket innebär att i vissa fall kan
även överviktig person vara i behov av näringstillskott. För att uppnå trovärdiga
värden bör BMI därför användas i samband med andra instrument förslagsvis med
MNA, SGA eller NUFFE.
Resultatet i litteraturöversikten tyder på att informationen som sjuksköterskan får
ut under samtalet med patienten är värdefull för omvårdnaden. Sjuksköterskan bör
vara intresserad, ge tid för dialog och lyssna till patientens historia angående
nutritionsfrågor. Det framgår att observationer och kontroller av mat- och
vätskeintag är delar av nutritionsomvårdnaden.
Utifrån litteraturöversiktens resultat är det av stor vikt att sjuksköterskan tar upp
nutritionsfrågor i ankomstsamtalet. Det ger en sjuksköterskan information om
patientens näringsintag och om patienten är i riskzonen för undernäring.
Enligt Socialstyrelsen (2000, s.82) ingår nutrition i sjuksköterskans utbildning för
att förebygga och behandla undernäring. Trots det visade litteraturöversiktens
resultat att det fanns brister vad gäller identifiering av undernäring, som kan leda
till att undernärda patienter inte upptäcks i tidigt skede. Detta fann även
Rasmussen et al (2006) och Cowan, Roberts, Fitzpatrick, While och Baldwin
(2004) där sjuksköterskans kunskaper i nutritionsbedömning var bristfälliga.
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Bristande kunskaper om nutrition, kan leda till att sjuksköterskor inte riktigt vet
vilket ansvar de har för patientens näringsintag. Därför är det viktigt att
sjuksköterskor lägger mer vikt på nutritionsfrågor, än vad de gör i dagens läge för
att identifiera malnutrition i tidigt skede.
Miljön hade betydelse för patientens näringsintag (Harrysson, 2001; Wright,
Hickson & Frost, 2006). Litteraturöversikten visar att om patienten fick sitta i en
bekväm fåtölj eller stol och titta ut genom fönstret var uppskattat under måltiden.
Harrysson (2001) fann att ju mer spring det var i rummen under måltiden, desto
mindre åt patienterna. Det bästa är om det är lugnt och tyst under måltiden, inga
besökare eller personal, förutom de som hjälper till med måltiden (Harrysson,
2001). Högre intag av energi och viktökning fanns hos patienterna som åt maten
tillsammans med andra patienter på matsalen (Wright et al, 2006). Detta är
faktorer som är viktiga och som sjuksköterskorna bör vara medveten om under
måltiderna. Det framgår i flera studier att sjuksköterskan inte hade tillräckligt med
tid och personal under måltider. Den genomsnittliga tiden för sjuksköterskan att
spendera med patienterna under måltiderna, var mellan noll till nio minuter .
Socialstyrelsen (2000, s. 50) påpekar att patienter inte ska äta otillräckligt på
grund av att det inte finns tillräckligt med tid. Det är det minsta kvalitetskravet
som borde finnas på alla organisationer. I resultatet beskrivs det att om
sjuksköterskor fick medicinadministreringen ändrade, skulle sjuksköterskorna i
större utsträckning finnas tillgängliga för att hjälpa patienterna under måltiderna.
I flera studier framgick det att sjuksköterskorna samarbetar med olika
yrkesgrupper bland annat läkare, dietister och undersköterskor angående
nutritionsfrågor. Socialstyrelsen (2000, s.50) beskriver också att samarbete mellan
olika yrkesgrupper kan underlätta patientens näringsintag. Det kan innebära att
patienten får råd och stöd vad som gäller angående måltidsplanering. Om
sjuksköterskorna hade utbildning, var mer involverade i att utbilda resten av
personalen om nutrition kunde kunskaperna öka inom teamet. För att förebygga
otillräcklig kunskap borde kontinuerliga utbildningsprogram om allmän kost,
metoder och stöd till all personal finnas. Enligt sjuksköterskor och läkare upplevde
de att om det fanns ett nutritionsteam, näringsmässiga riktlinjer och ökad
utbildning skulle det innebära en ökning i kvaliteten för nutritionsomvårdnaden.
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Slutsats
Litteraturöversikten visar på att mer kunskap behövs bland sjuksköterskor
angående nutritions problematik hos äldre människor. Det innebär att all
vårdpersonal på avdelningen, bör få mer information/utbildning om hur viktiga
nutritionsfrågorna är, för att identifiera undernäring och öka patienternas
välbefinnande. Informationen och kunskapen kan leda till att färre patienter blir
undernärda och vårdkostnaderna sänks, samtidigt som ledningen bör uppdatera
sjukvårdspersonalen, om ny forskning angående undernäring.
Det skulle vara intressant med ytterligare forskning, om hur utbildning inom
nutrition, skulle påverka förekomsten av malnutrition bland äldre patienter . Detta
kan i sin tur leda till ekonomiska vinster och förbättrad omvårdnad, för patienter
med dåligt näringsintag.
Enligt Socialstyrelsens (2000) finns det inte specifika kurser om nutrition på alla
universitet som driver sjuksköterskeutbildning (Socialstyrelsen, 2000, ss. 82-83).
Därför kan det bli svårt att utbilda andra vårdpersonal när det finns brister i
kunskapen om nutrition. Det kan leda till att sjuksköterskan får svårt att utvärdera
den egna verksamheten, samt följa utvecklingen och forskning.
Enligt SSN riktlinjer bör sjuksköterskan jobba utifrån fyra grundläggande
ansvarsområden som är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa
och att lindra lidande. Det beskrivs att sjuksköterskan har en skyldighet att
använda, förbättra och utveckla sina kunskaper och erfarenheter inom yrket (URL
4).
”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på
lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för
alla människors lika värde och för den enskilda människans
värdighet.”(SFS 1982:763)
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Bilaga 3. Översikt av litteratursökningar i databaser PubMed och
CINAHL(EBSCO), gjorda mellan 18-25/9 2010
Databas

Sökord

Limits

CINAHL

Malnutrition/
prevention
and control
AND Nurses
Attitudes
Malnutrition
OR Nutrition
disorders
AND
Gerontologic
nursing OR
Nurses by
role
Malnutrition
AND
Nutrition
Assessment

2000-2010

Malnutrition/
prevention
and control
AND
Attitude
Malnutrition
AND
Nutrition
Assessment

CINAHL

CINAHL

PubMed

PubMed

PubMed

Malnutrition
OR Nutrition
disorders
AND
Geriatric
nursing OR
Nurse’s role

Antal
artiklar

Förkastade

Antal valda
artiklar som
lästes
igenom

Antal valda
artiklar till
arbetet

24

10*
11**

3

2+1 manuell

Inga limits

52

37*
11**

4

1

2000-2010,
age 65+

312

155*
130**
17***

10

4+1 manuell

2000-2010

74

48*
20**

6

3

Abstrakt;Eng
lish,
Swedish;
Age: 65+;
2000-2010
English,
Swedish,
Age: 65+;
2000-2010

62

30*
25**

7

1+2 manuell

55

51*
4**

0

0

* Antal förkastade efter läsning av titel
** Antalet förkastade efter läsning av abstrakt
*** Antalet förkastade efter kvalitetsbedömning
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Bilaga 4. Översikt av inkluderade artiklar
Författare
Årtal
Land
Adams, N., Bowie,
A., Simmance, N.,
Murray, M., and
Crowe, T. (2008)
Australia

Bachrach-Lindström,
M., Jensen, S.,
Lundin; R., &
Christensson, L.
(2007).
Sverige

Bavelaar, J.W.,
Otter, C.D., van
Bodegraven, A.A,
Thijs, A, & van
Bokhorst-de van der
Schueren, M.A.E.
(2008).
Nederländerna

Studiens syfte

Syftet med denna studie var
att fastställa förekomsten av
undernäring i en population av
äldre inlagda patienter och att
utforska vårdpersonalens
uppfattningar och
medvetenhet om tecken och
riskerna för undernäring och
behandlingsalternativ
tillgängliga
Syftet med denna studie var
att undersöka attityder hos
vårdpersonalen inom
äldrevården
mot faktorer av betydelse för
näringsmässiga omvårdnad

Syftet med denna studie var
att få insikt i nuvarande praxis
att diagnostisera och behandla
undernäring i samband med
sjukhusvistelse av läkare,
läkarstuderande och
sjuksköterskor.

Design/
Intervention/
Instrument
Design: kvantitativ
och kvalitativ
Instrument:
MNA
Frågeformulär

Deltagare
(/bortfall)

Analysmetod

Huvudresultat

Patienter (n=100)
Vårdpersonal(n=57
)

Dokumentation
Observationer av
patienter
ANOVA, Chi två test

Studien visade att 30 % av
patienter var identifierade som
undernärda, medan 61 % var i
riskzonen för undernäring.
Dokumentationen om
viktnedgång och dålig aptit
saknades för de flesta patienter.

Design:
Kvantitativ
Instrument:
Frågeformulär

Sjuksköterskor och
undersköterskor
(n=252)

Kvantitativ
Frågeformulär med
18 påstående med
Likert-typ skala.
Mann–Whitney Utest.

Design:
kvantitativ
Instrument:
BMI
Dokumentation

Patienter (n=395)
Bortfall (n=71)

Prospektiv
analysmetod
Journal granskning

Studien visade att av alla
vårdpersonalen, visade 53% en
positiv attityd till faktorer av
betydelse för näringsomvårdnad och resten visas en
neutral eller negativ attityd.
Den "Intervention"
dimensionen, som handlar om
näringsmässiga problem och
hur man
hantera dem, återspeglas den
högsta positiva attityder, vilket
motsvarar 71% av
vårdpersonal.
Studien visade att 31 % av
patienter var undernärda.
Läkare använde mätinstrument
på 15 % av patienter, studenter
använde på 52 % och
sjuksköterskor på 30 % av
patienterna.

Stuedesign
/kvalite
Grad I
CCT I

Grad I
CCT I

Grad II
CCT II
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Dickinson, A.,
Welch, C., and Ager,
L. (2007)
UK

Syftet med denna studien var
att förbättra omvårnad för
äldre patienter under
måltiderna.

Design: en
aktionsforskning;
Tre faser:
1:a fas: observation
av måltiderna, fokus
grupper, intervjuer
2.a fas: inlärning av
personal, reflektion
teknik, roll
modellering av god
praxis.
3:e fas: samma
datainsamling som i
1:a fasen.
Förändring
genomförande,
Utvärdera förändring.
Design:
Kvantitativ
Instrument:
BMI
Frågeformulär

Patienter (n=25)
Omvårdnads
personal (n=ej
tydligt angiven)

Kvalitativ
innehållsanalys

Studien visade att stora
förändringar har gjorts efter 2:a
fasen, bl.a. att sjuksköterskor
har lärt sig att utföra mättningar
och räckna ut BMI, samt komm
fram till att lära känna patienten
är ett sätt att bedöma patientens
situation.

Grad I
KI

Kondrup, J., et al.
(2002)
Danmark.

Syfte med denna studie var att
undersöka hur man kan
förebygga undernäring.

Patienter (n=750)
Sjuksköterskor
(n=268)
Bortfall:
Patienter (n=30)

Statistisk differens ;
med student´s t test,
Fishers test för att
kategorisera data

Studien visade att främsta
orsaken till att det saknades
screening på fler patienter var
brist på kunskap och riktlinjer
för att utföra det

Grad II
RCT II

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

Syftet med studien var att
avgöra om förbättringar i
nutrition kunskap skett under
den mellanliggande
perioden(1997-2004).

Design:
Kvantitativ
Instrument:
Frågeformulär

Kvantitativ
Deskriptiv statistik

Studien visade en tydlig
förbättring i procedurer,
beräkning av energiintaget hos
riskpatienter. Resultaten även
visade att det finns lokala
riktlinjer på avdelningar.

Grad I
RCT I

Syftet med denna studie var
att utforska
screeningsmetoder,
behandlingar och andra
kvalitativa indikationer som
kan vara nytta vid nutritions
omvårdnad. Tre områden
undersöktes, sjukhuset,

Design
Tvärsnittsstudie
Instrument
Frågeformulär

år 1997: läkare
(n=1000)
sjuksköterskor
(n=1000)
År 2004: läkare
(n=2000)
sjuksköterskor
(n=2000)
Patienter (n=
20 255):
Sjukhuset (n=
6021), sjukhem
(n=11 902) och
egna boende
(n=2332)
Bortfall (n= 7212)

Meijers, J.M.M., et
al.(2009)
Tyskland

Statistisk analys
med signifikans, t –
test, chi- två test och
konfidensintervall

Studien visade att atienter som
bodde i sjukhem följdes upp
mer när det gällde att kolla vikt
utifrån BMI än för de som var
på sjukhus och bodde på egna
boenden. Trots det var
förekomsten av undernäring
mycket högre i sjukhemmet.

Grad I
CCT I
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Mowe, M., Bosaeus,
I., Höjgaar
Rasmussen, H.,
Kondrup, J.,
Unosson, M., and
Irtun, Ö. (2006).
Danmark
Sverige
Norge
Mowe, M., Bosaeus,
I., Höjgaard
Rasmussen, H.,
Kondrup, J.,
Unosson, M.,
Rothenberg, E., &
Irtun, Ö. (2008).
Norge, Sverige,
Danmark
Singh, H., Watt, K.,
Veitch, R., Cantor,
M., and Duerksen,
D.R. (2006)
Kanada

Söderhamn, U.,
Bchrach-Lindström,
M., And Ek, A-C.
(2006)
Sverige

Söderhamn, U., and
Söderhamn,O. (2008)
Sverige

sjukhem och egna boenden.
Syftet med denna studie var
att undersöka näringsmässiga
praxis i olika sjukhus
inställningar i förhållande till
Espen standard bland
skandinaviska läkare och
sjuksköterskor.

Design:
Kvantitativ
Instrument:
Frågeformulär

Från tre länder:
Läkare(n=1753),
sjuksköterskor
(n=2759)

Kvantitativ
deskriptiv analys.
Pearson’s x2-test,
Mann–Whitney Utest

Studien visade att både
genomgång och bedömning av
riskpatienter skiljer sig åt
mellan länderna. Information
om nutritionsstatus vid
inskrivning var vanligast i
Danmark; medan kroppsvikt

Grad II
RCT II

Syfte med denna studie var att
studera självrapportering
angående kunskap om
nutritions omvårdnad bland
skandinaviska läkare och
sjuksköterskors

Design:
Kvantitativ
Instrument:
Frågeformulär

Deltagare
(n=4512)
Läkarre (n=1753)
Sjuksköterskor
(n=2759)

Kvantitativ
deskriptiv statistisk
analys.

Studien visade att de tillfrågade
svarade att otillräcklig kunskap
var den vanligaste orsaken till
brist på kunskap om nutrition,
följt av bristande intresse och
brist på ansvar

Grad I
RCT I

Syftet med denna studie var
att granska dokumentationen
av nutritionsbedömning hos
patienter och även undersökta
vårdpersonalens kunskaper
om nutritionsstatus.

Design:
Kvantitativ
Instrument:
Frågeformulär
SGA
Dokumentation

Patienter (n=69)
Bortfall (n= ej
angiven)

Deskriptiv
analysmetod
Dokumentations
genomgång

Grad II
CCT II

Syftet med denna studie var
att utföra en nutritionsstatus
med hjälp av NUFFE för att få
en öka befinnandet av hälsa
samt att jämföra användning
av screeningsmetoder och att
se hur ssk dokumenterar
angående nutritionsstatus.
Syftet med denna studien var
att få breddare kunskap och
förståelse för vad som kan
främja och underlätta
sjuksköterskans arbete vid

Design
Tvärsnittsstudie
Instrument:
Intervjuer
NUFFE instrumentet

Patienter
(n=147)
Bortfall
(n=16)

Statistsikt analys
signifikans, Student´s
t-test, Mann-Whitney
U-test, Chi-två test,
Fisher´s test,
ANOVA.

Studien visade att mer än
hälften av patienter
identifierades som undernärda.
Dokumentation om
viktnedgång, aptit och matintag
var registrerat för mindre än 33
% av patienter.
Studien visade att 69 % av de
äldre har en ökad risk för
undernäring samt att hälften av
patienterna var inte
identifierade eller
dokumenterade vid risk av
undernäring.

Design:
Kvalitativ
Instrument:
Intervjuer

Sjuksköterskor
(n=10).
Två sjukhus
(I och II):
Sjukhus I

Hermeneutisk
analysmetod.

Studien visade att dialog med
patienten, observationer och
kontroller, samt samarbetet
mellan personal är viktiga
aspekter vid

Grad I
KI

Grad I
CCT I
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Wentzel Persenius,
M., Hall-Lord, M-L.,
Bååth, C., and
Larsson, B.W.(2007)
Sverige

bedömningen av nutritions
omvårdnad hos äldre
patienter.
Syftet med denna studie var
att studera kommunal och
landsting anställda
sjuksköterskors uppfattningar
om bedömning av pat.
nutritionsstatus och
bedömning/screening verktyg,
samt ssk upplevelser om
dokumentation av kost, där
fördelar och nackdelar med en
dokumentation modell
beskrivs

(n=4)
Sjukhus II (n=6)

nutritionsomvårdnad av äldre
patienter

Design:
Beskrivande studie.
Instrument:
Intervjuer
Frågeformulär

Sjuksköterskor:
Chef
sjuksköterskor
(n=42)
Vanliga
sjuksköterskor
(n=131)

Kvalitativ
innehållanalys.
Student's t-test,
Mann-Whitney Utest, chi-kvadrat test
och Fishers exakta
test vid behov.

Wentzel Persenius,
M., Wilde-Larsson,
B., and Hall-Lord,
M.L. (2009)
Sverige

Syftet med denna studien var
att ge en teoretisk förståelse av
de problem och strategier
angående omvårdnad för
patienter med enteral nutrition
på intensivvårdsavdelningar.

Design:
Kvalitativ
Instrument:
Observationer
Intervjuer

Sjuksköterskor
(n=12)

Kvalitativ
Grounded teori
analysmetod

Xia, C., and
McCutcheon, H.
(2005)
Australia

Syftet med denna studie var
att beskriva och utforska vad
sjusköterskorna, på två olika
avdelningar, gjorde under
måltiderna då patienter åt.

Design
Deskriptiv design.
Kvantitativ och
kvalitativ metod
Instrument:
Observationer
Intervjuer.

Sjuksköterskor (n=
50)
avdelning 1(n=26)
avdelning 2(n=24)
Äldre (n=48)
avdelning 1 (n=23)
avdelning 2 (n=25)
Intervjuer:
sjuksköterskor
(n=4)
äldre
(n=4)

Statistisk analys och
tema analys.

Studien visade att
nutritionsbedömning
/analysverktyg och
näringsmässiga riktlinjer
användes sparsamt. De flesta
sjuksköterskor dokumenterade
illamående/ kräkningar, diarré
och svårigheter svälja, medan
energiintag och BMI var sällan
dokumenterat. Skillnader fanns
mellan sjuksköterskor i den
kommunala vården och
landstingen.
Studien visade att fem
kategorier bildades utifrån
intervjuerna; Kärnan ”Att ha
och att hålla näringsmässiga
kontroller – balansen mellan
individuell vård och
rutinmässig vård”.
Studien visade att
sjuksköterskorna inte tog mat
intaget på allvar tills något
seriöst hände, som att patienten
gick hastigt ner i vikt. Senare
lunch för sjuksköterskorna
skulle underlätta patienterna
under deras måltid, då de kan
behöva hjälp och då finns det
personal tillgängligt.

Grad I
KI

Grad I
KI

Grad II
DS II
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Bilaga 5. Kvantitativ bedömningsmall från Carlsson och Eiman (2003)

Koppling till ämnet
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Bilaga 6. Kvalitativ bedömningsmall från Carlsson & Eiman (2003)
Poängsättning
Abstrakt (syfte, metod,
resultat = 3p)
Introduktion
Syfte
Metod
Metodval adekvat till
frågan
Metodbeskrivning
(repeterbarhet möjlig)
Triangulering
Urval (antal, beskrivning,
representativitet)
Patienter med
lungcancerdiagnos
Bortfall
Bortfall med betydelse för
resultatet
Kvalitet på analysmetod
Etiska aspekter
Resultat
Frågeställning besvarad
Resultatbeskrivning
(redovisning, koder etc)
Tolkning av resultatet
(citat, kod, teori etc)
Diskussion
Problemanknytning
Diskussion av egenkritik
och felkällor
Anknytning till tidigare
forskning
Slutsatser
Överensstämmelse med
resultat (resultatets
huvudpunkter belyses)
Ogrundade slutsatser
Total poäng (max 48 p)
Grad I: 80 %
Grad II:70 %
Grad III: 60 %

0

1

2

3

Saknas

1/3

2/3

Samtliga

Saknas
Ej angiven

Knapphändig
Otydlig

Medel
Medel

Välskriven
Tydlig

Ej angiven

Ej relevant

Relevant

Ej angiven

Knapphändig

Medel

Utförlig

Saknas
Ej
acceptabel
Ej undersökt

Finns
Låg

Medel

God

Liten del

Hälften

Samtliga

Ej angivet
Analys
saknas/Ja
Saknas
Ej angivna

> 20 %

5-20 %

<5%

Nej
Låg
Angivna

Medel

Hög

Nej
Saknas

Ja
Otydlig

Medel

Tydlig

Ej
acceptabel

Otydlig

Medel

God

Saknas
Saknas

Låg
Låg

Medel
God

Tydlig

Saknas

Låg

Medel

God

Slutsatser
saknas

Låg

Medel

God

Finns
P

Saknas
P

P

P
P
%
Grad

Titel
Författare
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Bilaga 7. Analys av huvudresultat och översikt av underkategorier och kategorier
Tabell 7:1 Analys av huvudresultat
Underrubrik
alternativt
Subkategori

Rubrik alternativt
Kategori

Sjuksköterskan bör ha kunskap och vara
medveten om nutritionsfrågor. Vikten och
betydelsen av dessa frågor främjade den
enskilda äldre patientens näringsmässiga
omvårdnads bedömning

Bedömning och
dokumentation av
patientens
nutritionsstastu

Sjuksköterskans
möjligheter att
identifiera
malnutrition

Kunskap och medvetenhet om nutritionsfrågor
som rörde den äldre patienten var viktiga vid
bedömning av nutritionsstatus.

Inhämta kunskap
om patienten

Sjuksköterskans
möjligheter att
identifiera
malnutrition

Teamsamverkan

Sjuksköterskans
möjligheter att
identifiera
malnutrition

Författare

Huvudresultat

Söderhman och
Söderhman
(2008)
Sverige

sjuksköterskorna samarbetar med olika
yrkesgrupper bland annat läkare, dietister och
undersköterskor

Tabell 7:2 Översikt av underkategorier och kategorier
Underkategorier
-

Kategorier

Bedömning av patientens
nutritionsstatus

-

Hjälpmedel för bestämning av
nutritionsstatus

-

Inhämta kunskap om patienten

-

Kunskap om matsituationen

-

Teamsamverkan

-

Negativ inställning

-

Positiv inställning

Sjuksköterskans möjligheter att
identifiera malnutrition

Sjuksköterskors inställning till
nutritionsbedömning
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