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Abstrakt 

 

Bakgrund: Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är omvårdnaden för nutrition till 

äldre i särskilt eller ordinärt boende. Flera studier visar att det råder risk för undernäring 

bland äldre vilket bland annat orsakas av bristande födointag, sämre munstatus, flertal 

mediciner. För att utreda nutritionstatus hos de äldre kan sjuksköterskan eller annan 

hälso- och sjukvårdspersonal använda ett bedömningsinstrument. För att de äldre ska 

bibehålla god nutritionsstatus bör bland annat ett välfungerande samarbete mellan olika 

professioner finnas.  

Syfte: Var att undersöka hur sjuksköterskan bedömer, åtgärdar och följer upp 

nutritionsstatus hos äldre i särskilt och ordinärt boende.  

Metod: Studien är en tvärsnittsstudie som redovisas med beskrivande statisstik. 

Populationen var sjuksköterskor som arbetade mot särskilt och ordinärt boend. Enkäter 

lämnades ut till 112 sjuksköterskor varav 65 besvarades.    

Resultat: Studien visade att få av respondenterna var specialist mot distrikt eller 

äldresköterska. Det förekom bristfälligt utbildning inom nutrition, och en stor andel av 

sjuksköterskorna beskrev att chefen inte arbetar tillräckligt avseende nutritionsfrågor. 

Bedömningsinstumentet MNA användes i de flesta fall. Det saknades rutiner för 

överrapportering av risken för undernäring. Samarbete mellan sjuksköteskorna i studien 

och dietist ansågs vara litet.  

Slutsats: Det finns ett behov av att hälso- och sjukvårdspersonal erbjuds utbildning i 

ämnet nutrition. Det framkommer att det finns ett behov av mer stöd ifrån 

organisationen vad gäller bland annat rutiner för överrapportering mellan olika 

vårdinstanser vid risk för undernäring. För att behålla god nutritionstatus hos de äldre är 

det viktigt med ett gott samarbete mellan de olika professionerna.  
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Abstract 

 

Background: One of the nurse's responsibilities include the care of nutrition for older 

people in special or regular housing. Several studies show that there is a risk of 

malnutrition among older people, due to for example, lack of food intake, poor oral 

status, multiple medications. To investigate the nutritional status in older people, nurses 

or other health professionals should use an assessment instrument. In order to maintain 

good nutritional status among older people, a well-functioning cooperation between 

different professions is necessary. 

Aim: Was to investigate how the nurse assesses, addresses and monitors the nutritional 

status of older people living in particular and ordinary housing. 

Method: The study is cross-sectional and is reported by descriptive statistics. The 

population was nurses who worked in special and regular housing. Questionnaires were 

sent to 112 nurses of which 65 were answered. 

Results: The study showed that few of the respondents were district nurses. There was 

inadequate training in nutrition, and a large proportion of the nurses described that their 

managers did not work enough with nutrition issues. The assessment instrument MNA 

is used in most cases. Lack of procedures regarding reporting of risk of malnutrition 

was described. Cooperation between nurses and dietitians was considered small by 

respondents. 

Conclusion: There is a need of education in nutrition for health care professionals.  

There is a need for more support from the organization such as procedures/guidelines of 

how risk of malnutrition should be reported between different care institutions. To 

maintain good nutritional status in older people  it is important to have a good 

cooperation between various professional categories.  
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1 Inledning 

Sjuksköterskans ansvarsområden innefattar bland annat omvårdnaden för nutrition hos 

de äldre som bor i särskilt och eller ordinärt boende (de som bor i det egna hemmet). I 

en studie framgick att 90% av sjuksköterskorna på de särskilda boenden ansåg att det 

var de som var ansvariga för att bedöma och behandla de äldres nutrition (Johansson, 

Sidenvall, Malmberg & Chistensson, 2009a). För att kunna bedöma, åtgärda och följa 

upp de äldres nutritionsstatus kan sjuksköterskan och eller annan hälso- och 

sjukvårdspersonal använda ett bedömningsinstrument. Sedan flera år tillbaka används 

standardiserade bedömningsinstrument (nationellt kvalitetsregister Senior Alert) i 

vården av äldre, där bedömning av risk för undernäring ingår (Törmä, Winblad, 

Cederholm & Saletti, 2012). Syftet med de här bedömningsinstrumenten är att 

förebygga och behandla vid risk för bland annat undernäring (Senior Alert, 2016a). Det 

som föranleder att nutritionsstatusen rubbas framför allt bland de äldre är otillräcklig 

näringstillförsels (Pirlich et al., 2006). I flera studier har det visat sig att det förekommer 

undernäring bland äldre i både särskilt och ordinärt boende samt även hos de äldre som 

vårdas på sjukhusen (Johansson, 2009b; Wikby, Ek & Christensson, 2009). När 

undernäringen är etablerad bland de äldre kan det bland annat visa sig i försämring av 

den kognitiva förmågan (Wikby et al., 2009) och de äldre kan uppvisa depressiva 

symtom (Noh, Kwon, Park, & Kim, 2015). En negativ konsekvens av att vara eller bli 

undernärd är att det förmodas ge längre sjukhusvistelse (Pirlich et al., 2006). Flera 

studier visar också att dödligheten ökar (Feldblum, German, Castel, Harman-Boehm & 

Shahar, 2011; Söderström, Rosenblad, Adolfsson, Saletti, & Bergkvist, 2014). Enligt 

lag skall de äldre över 65 år som bor i särskilt boende eller ordinärt boende bedömas för 

om det föreligger risk för undernäring eller om det råder undernäring hos den äldre 

enligt kvalitetsregistrer Senior Alert. Trots att bedömningarna skall göras av 

sjuksköterskan eller annan hälso- och sjukvårdspersonal kan det befaras att ett flertal 

äldre inom både särskilt och ordinärt boende inte blivit bedömda och då förblir dessa 

äldre oupptäckta och heller ingen uppföljning av de äldres nutritionsstatus görs i dessa 

sammanhang. Anledningarna till detta kan vara flera enligt forskningen men några kan 

vara bristande rutiner, kunskapsbrist i ämnet, att det är tidskrävande och det krävs god 

personaltäthet. Efter att ha läst in oss i ämnet i aktuell forskning och diskuterat de egna 

erfarenheterna i ämnet verkade det intressant att vidare undersöka om sjuksköterskan 
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använder sig av bedömningsinstrumentet vid bedömningar av nutritionsstatus och även 

se om åtgärder sätts in och om sjuksköterskan följer upp åtgärderna. 

 

2 Bakgrund 

 Risk för undernäring hos äldre 

Det har visat sig att det råder risk för undernäring hos de äldre i både särskilt och 

ordinärt boende. Det har framkommit att 62 % (50 av 80 äldre) och 63% (108 av 172 

äldre) av de äldre hade risk för undernäring i särskilt boende (Saletti, Johansson & 

Cederholm, 1999; Törmä et al., 2013). Det beräknas att 30% av svenska befolkningen 

över 70 år riskerar att bli undernärda (Socialstyrelsen, 2011). En studie av Bachrach-

Lindström, Jensen, Lundin och Christensson (2007) visar att 91% av sjuksköterskor är 

medvetna att det råder undernäring bland de äldre i både särskilt och ordinärt boende 

men också att det råder på sjukhusen. Vad orsaken är till att det råder undernäring hos 

de äldre, > 65 år råder det delade meningar om men bland annat så visade det sig i en 

studie (Johansson et al., 2006) att sjukhusen inte levde upp till Europarådets Riktlinjer 

(Council of Europe, 2003). Det påtalades bland annat brister i utbildning och att det 

fanns en otydlighet i vem som hade ansvar för vad när det gäller nutritionsvård. Det 

visade sig även att det var ett lågt intresse från hälso- och sjukvårdpersonalen för ämnet 

klinisk nutrition (Johansson et al., 2006).  

    Utvecklingen av undernäringstillstånd beror på bristande födointag vilket genererar i 

ett lägre Body mass index (BMI), ökad omsättning och nedbrytning av kroppens 

reserver som leder till viktförlust vilket är riskfaktorer för dödlighet (Dey, Rothenberg, 

Sundh, Boseaus & Steen, 2001; Söderström et al., 2014). När de äldre utvecklat 

undernäring råder det brist på energi, proteiner och eller andra näringsämnen. Detta 

medför att äldre får mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppen som påverkar 

olika funktioner i kroppen och även eventuella sjukdomsförlopp (Elia et al., 2003). 

Tidigare litturetur visar starka samband mellan undernäring som förekommer med 

sjukdom och ökad sjuklighet, förlängd sjukhustid och dödlighet. Vid sjukdom bryts 

kroppens vävnader ner och det är inte säkert att näringsbehandling kan behandla 

sjukdomsrelaterade undernärings tillstånd (Socialstyrelsen, 2000). 

    Det som ökar risken för undernäring hos äldre kan bland annat bero på att de uppnått 

en hög ålder och eller intar flertal mediciner, samt att cancer ökar risken för undernäring 
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(Pirlich et al., 2006). Andra riskfaktorer kan också vara svamp i munnen, tuggproblem 

och nedsatt handstyrka hos de äldre. Det har visat sig att det finns ett samband mellan 

viktförlust och risken för undernäring hos 89% av de äldre (Holst et al., 2013). För den 

äldre kan en viktnedgång sammankopplas med ett normalt åldrande om det inte 

överstiger mer än ett halvt kilo per år (Dey et al., 2001). I en studie visade sig att om de 

äldre har en god nutritionsstatus har de en högre överlevnadsfrekvens i jämförelse med 

de som har risk för eller var undernärda (Söderström et al., 2014). Om det råder 

undernäring och eller ett lågt BMI (lägre än 22) är de oberoende faktorer som ökar 

risken för dödlighet inom ett år (Törmä et al., 2013). 

 

 Bedömningsinstrumenten inom nutrition 

I kvalitetsregistret Senior Alert ingår bedömningsinstrumentet Mini Nutritional 

Assessment (MNA) för att upptäcka risk för eller rådande undernäring hos de äldre. Det 

finns fler som till exempel Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), Nutritional 

Risk Screening (NRS-2002) och Subject Global Assessment (SGA). Dessa 

bedömningsinstrument är utformade till olika områden i hälso- och sjukvård (särskilt 

och ordinärt boende eller sjukhus). Espen Guidelines for Nutrition Screening 2002 

rekommenderar utifrån tidigare forskning att bedömingsinstrumenten MNA, MUST och 

NRS-2002 är de instrument som håller högst validitet det vill säga de mäter det som 

sjuksköterskan vill mäta när det gäller näringsstatus (Kondrup, Allison, Elia, Vellas & 

Plauth, 2003). Även Socialstryelsen (2011) belyser vikten av att dessa 

bedömningsinstrument håller hög validitet och att det är dessa som hälso- och 

sjukvårdspersonal bör använda vid bedömningar av nutritionsstatus.  

    Det har framkommit att det finns skillnader mellan bedömningsinstrumenten, MNA, 

MUST och NRS-2002. Det visade sig att nutritionsrisken varierade mellan dessa och 

hur bedömningsinstrumenten var utformade. Bedömningsinstrumentet MNA var det 

som upptäckte flest fall av risk för undernäring (68%) till skillnad mot MUST som 

upptäckte (54%) fall  av risk för undernäring och det instrument som mätte lägst 

upptäckta fall var NRS-2002 med (47%). Då det förekommer skillnader mellan de olika 

bedömningsinstrumenten är det därför av vikt att använda rätt bedömningsinstrument 

vid utredning av nutritionsstatus (Holst et al., 2012).  
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    Bedömningsinstrumentet MNA är konstruerat för att upptäcka risk för eller rådande 

undernäring hos de äldre. MNA är konstruerat för att kunna bedöma fysiska, mentala 

funktioner samt nutritionsvanor som många gånger påverkar nutritionsstatusen hos de 

äldre. Oberoende var de äldre är kan MNA användas inom både särskilt och ordinärt 

boende men även på sjukhus och eller på vårdcentral (Kondrup et al., 2003).       

    Däremot utvecklades MUST för personer i ordinärt boende. Syftet är att upptäcka 

undernäring som baseras på kunskap om samband mellan nedsatt nutritionsstatus och 

försämrad funktion. I bedömningsinstrumentet sätts olika poäng på BMI, viktminskning 

de senaste tre månader, reducerat matintag den senaste veckan och om individen har en 

svår sjukdom (Kondrup et al., 2003). 

    Det finns ett bedömningsinstrument som är mer anpassat för de som är i behov av 

sjukhusvård som då ska upptäcka risk för eller undernärda personer och det är NRS-

2002. Den baseras på en inledande bedömning av viktnedgång, BMI, reducerat matintag 

och allvarlig sjuklighet (första bedömning). Om någon av dessa bedömningar indikerar 

risk för undernäring görs en slutbedömning (Kondrup et al., 2003).  

    SGA är ett bedömningsinstrument som utgår från anamnes och fysisk undersökning. I 

anamnes ingår viktförlust, förändringar av matintag jämfört med tidigare matintag, 

eventuella problem i mag- och tarmkanal samt funktionell kapacitet och tidigare 

sjukdomshistoria. Vid den fysiska delen ingår bedömning av individens underhudsfett, 

förlust av muskelmassa och förekomsten av ödem. Viktförlust, försämrat näringsintag, 

och förlust av muskelmassa och fettvävnad är uppgifter som är tyngdpunkten i 

bedömningen om individen är undernärd eller inte. Bedömningsinstrumentet är starkt 

sammankopplat med bedömarens kunskap och erfarenhet av symtom och eller tecken 

eller orsaker på undernäring (Socialstyrelsen, 2000). 

 

 Grunden för att använda bedömningsinstrument 

Grunden i bedömningsinstrumenten härstammar från bland annat Erikssons sätt att 

tänka systematiskt. Eriksson (2014) utvecklade det hon kom att kalla för vårdprocessen 

under mitten av 1970 talet. Denna process är en systematisk arbetsmodell som kan 

appliceras i varierande vårdsituationer och dess kärna är vårdandet oberoende vilka 

problem som ska lösas. Vårdprocessen är indelad i olika steg, datainsamling, 

dataanalys, prioritering av vård-område, val av vård-handling och vård-handling som 
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påverkas av indirekta och direkta faktorer (processfaktorer) till exempel ekonomi, 

lagstiftning, utbildning, politiska systemet och så vidare. Bedömningsinstrumentet är 

också en systematisk arbetsmodell vars syfte är samla in fakta, analysera och prioritera, 

sätta in omvårdnadsåtgärder samt utvärdera om dessa mål uppnåtts. När 

omvårdnadsarbetet följer ett vist mönster kan det resultera i en säkrare omvårdnad 

(Eriksson, 2014). Syftet med bedömningsinstrumentet är att förutsäga sannolikheten för 

ett bättre eller sämre resultat på grund av näringsfaktorer, och se om 

nutritionsbehandling sannolikt kan påverka detta resultat. Bedömning görs av den äldres 

nutritionsstatus och då det föreligger risk för undernäring bör en nutritionsplan utföras 

tillsammans med den äldre (Kondrup et al., 2003). Omvårdnaden bör utformas utifrån 

en personcentrerad vård, fokusen riktas mot den äldre och dess anhöriga som blir 

delaktiga i vården. Samtidigt ger det ökad makt och ansvar för den äldre. 

Sjuksköterskan ger den äldre möjlighet att berätta om sin upplevelse av situationen och 

vården utformas efter den äldres resurser, förutsättningar och hinder (Edberg et al., 

2013). Sjuksköterskan bör sträva efter att ge omvårdnad på ett sådant sätt att 

sjuksköterskan visar den äldre alternativa nutritionsåtgärder för att uppnå hälsa (målet) 

samt att ta tillvara på den äldres egna kapacitet att hantera dessa alternativ på ett 

optimalt sätt (Eriksson, 2014).  

    Om den äldre har ett förändrat nutritionsstatus kan det mätas förutsatt att en 

gemensam nutritionsplan genomförts mellan sjuksköterskan och den äldre. I en studie 

beskrivs att de nutritionsåtgärder till exempel mat- och vätskeregistering, mellanmål, 

omprövning av de läkemedel som till exempel bidrar till försämrad aptit blir då ett 

resultat som kan mätas. Det vill säga att den äldres mentala och fysiska funktioner som 

förbättras eller att försämringen förebyggs. Andra tydliga tecken som kan mätas är att 

den äldres komplikationer av sjukdom eller dess behandling kan minskas i antal eller 

svårighetsgrad. Vidare kan det ses att den äldre återhämtar sig snabbare från sjukdom, 

och eller antalet läkemedelsförskrivning minskar. Resultatet av insatta 

nutritionsåtgärder för de äldre kan också mätas då sjukhusvistelsen förkortas (Kondrup 

et al., 2003). Föreligger det ingen risk för undernäring görs en ny bedömning av 

nutritionsstatus, beroende på vilken institution den äldre befinner sig på varierar 

intervallen för nutritions bedömningen. I kvalitetsregistret Senior Alert rekommenderas 

all hälso- och sjukvårdspersonal att riskbedöma den äldre (65 år och äldre) inom 48 

timmar från inskrivning för särskilt och eller ordinärt boende, däremot i slutenvården är 
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rekommendationen inom 24 timmar (Senior Alert, 2016b). I flera studier ansågs det att 

nutritionsstatus bör bedömas med tätare intervall både vid ankomst och under 

sjukhusvistelsen (Kondrup et al., 2003; Lindorff-Larsen et al., 2006). Till skillnad från 

de som är på särskilt eller i ordinärt boende där riskbedömning görs en till två gånger 

per år och oftare vid försämrat hälsotillstånd (Senior Alert, 2016b).  

    För att kunna bedöma och fullfölja nutritionsstatusen av de äldre bör verksamheter 

inom särskilt och ordinärt boende inneha bland annat rutiner och riktlinjer för detta 

ändamål. I en studie framgick att det behöver läggas mer fokus på rutiner kring 

nutritionsstatus i ordinärt boende med tanke på att de fann att 62% av de äldre i studien 

hade risk för undernäring (Saletti et al., 1999). Det är av vikt med rutiner i vården som 

troligtvis genererar till en säkrare vård (patientsäkerhet) för att kunna bibehålla en god 

nutritionsstatus hos de äldre. Edberg et al. (2013) anger att skador i vården kan undvikas 

om bland annat sjuksköterskan följer riktlinjer och rutiner, arbetar efter vetenskapliga 

metoder och tekniker samt innehar rätt kompetens inom verksamheten.  

Fördelen med att använda ett bedömningsinstrument sågs i en danskstudie där 

sjuksköterskan ansåg att många komplikationer hade minskat när bedömning av 

nutritionsstatus gjorts (Lindorff-Larsen et al., 2006). Betydelsen av ett 

bedömningsinstruments kapacitet sågs även i en finskstudie (Suominen, Sandelin, Soini 

& Pitkala, 2007) där sjuksköterskan fick bedöma med sin kliniska blick om patienten 

var undernärd eller inte. Sedan jämfördes sjuksköterskans bedömning med vad 

patienten skattade enligt MNA. Enligt MNA var 56,7 % undernärda och enligt 

sjuksköterskans bedömning var det 15,2 % som ansågs undernärda. De patienter som 

bedömdes som undernärda utifrån sjuksköterskans blick hade en medelvikt på 45 kg 

och BMI på 17. Det Suominen et al. (2007) fann var att det inte räcker med den kliniska 

blicken hos en sjuksköterska för att bedöma nutritionsstatus hos den äldre, det kan 

medföra att det görs många felbedömningar när det gäller risk för undernäring.  

    Bedömningsinstrument ska vara ett arbetsredskap så sjuksköterskan eller annan 

hälso- och sjukvårdspersonal inte missar den äldre som hade behövt insatta åtgärder. I 

studier belyses vikten av att kontinuerligt bedöma nutritionsstatusen för att kunna se 

faktorer som påverkar nutritionsstatusen på ett tidigt stadium, för att kunna förebygga 

och sätta in åtgärder för att förhindra undernäring hos de äldre (Johansson, 2009a; 

Socialstyrelsen, 2000, 2011). Det framgår från studier att utredning av nutrition bör 
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genomgå samma steg såsom annan medicinsk behandling som då är att utreda, ställa 

diagnos, behandlingsplan och uppföljning (Socialstyrelsen, 2000, 2011).          

    Sjuksköterskans ansvar är omvårdnad och kvalitén av omvårdnad till den äldre 

(Edberg et al., 2013). Vilket avgörs om sjuksköterskan har tillräckligt med teoretisk och 

praktiskt kunnande, hur sjuksköterskan bemöter den äldre och hur sjuksköterskan utför 

omvårdnadsinsatser (Svensk sjuksköterskeföreningen, 2010). Om sjuksköterskan 

använder ett bedömningsinstrument vid bedömning och utvärdering av nutritionsstatus 

blir omvårdnaden av den äldre med största sannolikhet mer jämlik.    

 

 Kunskap och fortbildning 

Sjuksköterskan är det centrala instrumentet i vården. För att sjuksköterskan ska 

utvecklas som instrument är det då av vikt att själv förbättra sin kunskap. Förbättring av 

kunskap blir om sjuksköterskan aktivt tar del av senaste vårdvetenskapliga studier då 

blir sjuksköterskan handlingsalternativ och förmåga att bedöma olika situationer mer 

relevanta för vård-förhållandet (Eriksson, 2014). En studie visade att ansvaret är en stor 

del av att inneha kompetens i mötet med individen. Kompetens innebär att 

sjuksköterskan är förberedd inför mötet, med mål och en vilja att förstå individens 

behov och önskemål. Ansvaret är också att sjuksköterskan är medveten om sina egna 

begränsningar. Nästan alla respondenter (sjuksköterskestudenter, vårdlärare och 

handledare till sjuksköterskestudenter) ansåg att den senaste kunskapen ska utgöra 

grunden för omvårdnaden. Respondenterna menade att kunskapen ska vara aktuell den 

ska värderas kritiskt och använda den senaste tvärvetenskapliga kunskap som en grund 

till omvårdnaden samt att vara medveten om behovet av och hur kunskap eftersöks 

(Lejonqvist, Eriksson & Meretoja, 2011). Socialstyrelsen (2000) anser att om hälso- och 

sjukvårdspersonal ska kunna behärska nutritionsfrågor bör utbildning ges och förbättras 

över hela landet. Hälso- och sjukvårdspersonal som är i kontakt med de äldre bör 

genomgå en strukturerad utbildning i nutritionsfrågor. Det som har stor betydelse för 

utveckling och genomförande av adekvat nutritionsbehandling kan erbjudas av en 

nutritionsansvarig dietist som ger kontinuerlig nutritionsutbildning till all personal i 

primärkommunal omsorg. Utbildning om näringslära till sjuksköterskor kan generera 

till en bättre nutritionsstatus för äldre. Wikby et al. (2008) gav i sin studie utbildning i 

näringslära till sjuksköterskor och annan vårdpersonal på särskilda boende både innan 
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och under tiden då studien pågick. Det visade sig i resultatet att skillnaden var 

signifikant bättre i experimentgruppen, de äldre i experimentgruppen som var 

undernärda hade minskat i antal under studieperioden i jämförelse med kontrollgruppen. 

De äldre på boendena i studien blev också signifikant bättre i både motorisk aktivitet 

och den kognitiva funktionen (Wikby et al., 2008). Att ge all hälso- och 

sjukvårdspersonal utbildning i kostfrågor är något som är av vikt. I en studie fick 

vårdpersonal (sjuksköterskan och undersköterskan) tillgång av stödpersonal när nya 

rutiner skulle införas. Kunskapen och stödpersonal gav bättre resultat hos de äldre i 

särskilt boende som bidrog till att nutritionsstatusen förbättrades efter tre och nio 

månaders uppföljning (Lorefält & Wilhelmsson, 2011).  

    Det har framkommit att det råder bristande kunskap i nutritionskunskap ibland hälso- 

och sjukvårdspersonal så som sjuksköterskor, undersköterskor och även läkare. Det 

gäller även om hur sjuksköterskan skall screena patienterna, om det råder risk för 

undernäring eller om det redan existerar en undernäring. De sjuksköterskor som hade 

mer utbildning i nutrition än vad grundutbildningen gav skattade högre poäng vad det 

gäller både kunskap och intresse kring behandling av undernärda samt även hur de 

upplevde relevansen av att sjuksköterskan har kunskap om behandling av patienter med 

undernäring. Studierna visade också en brist på dietister i organisationen, som kan ha en 

utbildande och kunskapshöjande effekt för både sjukvårdspersonal och de äldre (Move, 

2008; Johansson, 2009 a). Synen på tillräcklig kunskap inom nutritionskunskap ansågs 

vara tillfredställande i en dansk studie. De svarande 960 sjuksköterskor och 560 läkare 

ansåg att deras utbildning i nutritionskunskap var tillfredställande och att övrig  hälso- 

och sjukvårdspersonal hade tillfredställande kunskaper. Nästintill hälften av de svarade 

uppgav att nutritionsutbildning var en del av utbildningar som erbjöds på de olika 

avdelningarna under 1997 och 2004 (Lindorff-Larsen, 2007).  

 

 Omvårdnadsplan för nutrition 

Enligt föreskrifter ska hälso- och sjukvård (särskilt och ordinärt boende, sjukhus) ha 

rutiner som motverkar risk för undernäring eller undernäring hos äldre. Den 1 januari 

2015 trädde Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 2014:10) och allmänna råd om 

förebyggande av och behandling vid undernäring. Dessa föreskrifter gäller 

verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och de verksamheter som står 
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under socialtjänstlagen som avser särskilt eller ordinärt boende (hemtjänst). De 

verksamheter som står under hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen ska ha 

rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring (Socialstyrelsen,  2016).  

    Sjuksköterskan gör en bedömning och analys hur omvårdnaden bör ske vad gäller 

nutrition hos de äldre vilket sker i vårdprocessen. Där sjuksköterskan bör försöka förstå 

helheten av individens livssituation (patientanalys) som innebär att analysera en del till 

exempel individens organiska funktioner och bedöma dessa mot hela den unika 

människan (Eriksson, 2014). Förutsättningen för att sjuksköterskan ska kunna göra en 

korrekt, tydlig och välfungerande vårdplan när det gäller nutritionsvård är att det finns 

ett väl fungerande samarbete mellan sjuksköterskan, läkaren och dietisten (Johansson et 

al., 2006). Samtidigt som ett gott samarbete ska fungera mellan olika professioner, bör 

gott samarbete fungera mellan olika vårdinstitutioner vad gäller nutritionsvården hos de 

äldre. För att samarbetet skall fungera mellan olika organisationer så som mellan 

kommun och landsting när det gäller mellan de olika yrkesgrupperna så som 

sjuksköterska, dietist, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare när patienten förflyttas 

från en enhet till en annan är det viktigt med bra rutiner när det gäller överrapportering, 

eftersom att det är olika lagar som styr i de olika verksamheterna (Socialtjänstlagen, 

SoL och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL). I utvecklingen av lagstiftning och 

samhälleliga trender sker det en gemensam växelverkan med kunskapsutveckling inom 

de olika professionerna. De olika yrkesgrupperna från kommun och landstinget har 

olika värderingar, perspektiv och kopplingar till de olika lagarna sammanlagt ger det en 

bred kunskap kring den äldres delaktighet med det interprofessionella teamet. 

Förutsättningen är att alla i teamet kan hantera och sammanföra de olika delarna på ett 

medvetet sätt. För sjuksköterskan blir utmaningen att kombinera de olika 

yrkesgruppernas omvårdnadsvärderingar som då kan genererar till ett gott samarbete 

(Edberg et al., 2013). Förutsättningar för ett bra samarbete vid risk för undernäring för 

de äldre visades i en studie vara att det fanns en bra kommunikation mellan olika 

vårdinstanser såsom mellan särskilt och ordinärt boende och sjukhus. När samarbetet 

fungerar mellan de olika vårdinstanser ökar det kontinuiteten för de äldre vad gäller risk 

för undernäring eller de som ännu inte är upptäckta. Därför är det av vikt att 

vårdpersonal ger information när en utredning av nutritionsstatus har påbörjats och för 

att sedan fullfölja nutritionsbehandlingen inom annan verksamhet (Bachrach-Lindström 

et al., 2006).  
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    När risk för undernäring föreligger hos de äldre är hälso- och sjukvårdspersonal 

ansvariga att förebygga vidare utveckling, en åtgärd kan vara att kontrollera den äldres 

vikt. Socialstyrelsen (2011) rekommenderar att äldreomsorgen i förebyggande och 

behandlade åtgärder kontrollerar den äldres vikt var tredje månad och de som har risk 

för undernäring bör det ske oftare. Johansson et al.´s studie (2009a) visade att 84% vägs 

vid inflyttning till särskilt boende. Däremot bland de som är i riskzonen för undernäring 

är det endast 36% som det görs energiberäkning på. Det är just energiberäkningen som 

är en del av underlaget för en individuell nutritionsplan enligt Europarådets Resolution 

(2003). Som behandlande åtgärder kan en nutritionsplan ge positiva effekter för äldre. 

När en dietist utarbetar en individuell nutritionsplan för den äldre under  

sjukhusvistelsen, och  uppföljning sker i särskilt och eller i ordinärt boende, kan det öka 

den äldres vikt och minska dödlighet (Feldblum et al., 2011). En tidigare studie visade 

att bland de äldre som låg i riskzonen för undernäring kan en tidig kontakt med dietist  

förbättra näringsstatus i åtminstone i vissa fall (Mountford, Okonkwo, Hart & 

Thompson, 2016).  

    Utvärdering av nutritionsstatus är av vikt för de äldre. I vårdprocessen ingår 

patientanalysen som är en kontinuerlig process som pågår under den tid behov finns för 

nutritionsvård. Sjuksköterskan registrerar förbättringar och eller försämringar i den 

äldres nutritionsstatus mot den totala hälsan. Det innebär att sjuksköterskan utvärderar 

insatta åtgärder fortlöpande för att se om nutritionsvården uppnått målet till förbättrad 

nutritionsstatus (Eriksson, 2014). I en studie visade att utvärderingen av nutritionsstatus 

hos de äldre kan mätas. Genom att den äldre återhämtar sig snabbare till hälsa, mentala 

och fysiska funktioner kan det medföra bättre nutritionsstatus (Kondrup et al., 2003).  
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3 Problemformulering 

Nutrition är ett av flera omvårdnadsområden som sjuksköterskan ansvarar för och enligt 

lag är sjuksköterskan ålagd att att bedöma, planera, åtgärda och utvärdera personer med 

risk för undernäring. Sedan 1970 talet har svensk sjukvård arbetat utifrån en struktrerad 

och systematisk arbetsmodell, vårdprocessen (Eriksson, 2014). Det är oklart om 

sjuksköterska arbetar utifrån denna modell och gör de bedömningar av den äldres risk 

för undernäring på ett adekvat sätt? 

    Ett validerat bedömningsinstrument kan vara till en hjälp för sjuksköterskan vid 

utredning av nutritionsstatus hos de äldre i särskilt och ordinärt boende (Kondrup, 

2003). Sedan 2010-talet stärktes kravet på bedömning av nutrition, med införande av 

Senior alert. Bedömning med Senior Alert kräver kunskap för att det ska kunna 

användas på ett tillförlitligt sätt. Det kräver dessutom ett bra samarbete mellan de olika 

teammedlemmarna runt den äldre, för att tidigt upptäcka risk för undernäring. Med 

denna studien avses att undersöka i vilken utsträckning sjuksköterskan bedömer, 

åtgärdar och utvärderar de äldres nutritionsstatus.  

 

4 Syfte 

Var att undersöka hur sjuksköterskan bedömer, åtgärdar och följer upp nutritionsstatus 

hos äldre i särskilt och ordinärt boende. 

 

5 Frågeställningar 

Använder sjuksköterskan bedömningsinstrument för nutritionsstatus? 

Vad prioriteras vid bedömning och åtgärd av nutritionsstatus?  

Vilka tillstånd föranleder att sjuksköterskan använder ett bedömningsinstrument för 

nutritionsstatus?  

Hur ofta följs åtgärderna upp vid undernäring? Följer sjuksköterskan upp åtgärderna 

som ordinerats? 

Vad anser sjuksköterskan om samarbetet med andra teammedlemmar? 
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6 Metod 

 Design 

Den vetenskapsteoretiska grunden är en kvantitativ studie med inriktning mot en icke 

experimentell design. Studien undersökte en viss population (sjuksköterskor) under en 

viss tidpunkt det vill säga en tvärsnittsstudie (Djurfeldt, Larsson  & Stjärnhagen, 2010). 

 

 Kontext 

Studiepopulationen innefattar fyra olika kommuner som arbetar mot särskilt och 

ordinärt boende i södra Sverige. Det fanns skillnader mellan kommunerna i 

uppdelningen mellan särskilt och ordinärt boende. Några sjuksköterskor arbetar endast 

mot särskilt boende eller mot ordinärt boende och de som arbetar mot både särskilt och 

ordinärt boende. De fyra olika kommunerna är av olika storlek 32 000, 28 500, 17 000 

och 13 000 invånare. I och med att kommunerna skiljer sig i storlek så skiljer sig även 

mängden anställda mellan de olika arbetsplatserna i de inkluderade kommunerna. Vid 

en kartläggning framkom att cirka 112 sjuksköterskor arbetar på särskilt och ordinärt 

boende inom den valda studiepopulationen.  

 

 Urval 

Studiens urvalsmetod är ett systematiskt urval alltså valdes sjuksköterskor och 

distriktsköterskor som arbetar mot särskilt och ordinärt boende. De personer som 

överenstämmer med den urvalsgrupp som avser att studeras väljs ut (Denscombe, 

2009). Inklusionskriterierna var att respondenterna är sjuksköterskor som arbetar inom 

särskilt boende och eller ordinärt boende, eller mot båda. Alla respondenterna oavsett 

om de arbetade dag- eller nattjänst ingick i studien. Dessa valdes för att de ansågs ge 

tillräcklig mängd data för att kunna besvara syftet. I studien exkluderades andra 

arbetsgrupper så som demenssjuksköterskor, projektanställda, sjuksköterskor som 

jobbar med Trygg Hemgång.  
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 Konstruktion av enkät 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes det att genomföra en 

enkätstudie. Enkäten utformades helt från grunden och testades på två  sjuksköterskor 

som arbetar på särskilt boende men som inte kom att delta i studien. Efter att 

sjuksköterskorna hade besvarat enkäten framkom en ungefärlig uppfattning om 

tidsåtgång för att besvara enkäten. Några av frågorna ändrades eftersom 

sjuksköterskorna ansåg att de var otydliga. Det är då en fördel att genomföra ett test av 

enkäten (pilotstudie) för att finna om de svarande tolkat frågorna på liknade sätt som 

frågekonstruktören eller om de uppfattas ha en annan innebörd (Ejlertsson, 2014). 

Enkäten innehöll 19 frågor och bestod av både attitydfrågor och ja och nej frågor, samt 

matrisfrågor. Den typ av frågekonstruktion så som matrisfråga valdes för att den sparar 

utrymme i enkäten och frågan utformades så att respondenterna ska instämma helt eller 

inte alls i ett antal påstående under huvudfrågan (bilaga 3). En nackdel med denna typ 

av fråga är att respondenterna kan misstolka frågan. Det eftersträvades att enkätens 

frågor ställdes utifrån att ge svar på studiens syfte (Ejlertsson, 2014). Enkäten 

utformades i både pappersenkät och i Google formulär då i samråd med handledaren, 

och frågorna var ställda på samma sätt i de två utformningarna. Alla pappersenkäter 

kodades med en siffra innan utlämnandet. 

 Datainsamling 

När studien påbörjades kontaktades (per telefon) ansvarig chef för respektive kommun. 

I samtalet med den ansvariga chef gavs det information om författarna, om studiens 

syfte och om de skulle tänkas vara intresserade av att delta i studien. Därefter mailades 

det ut ett informationsbrev (bilaga 1) och ett samtycke (bilaga 2) till de berörda 

cheferna. När påskriften av samtycket hade skett var det ett godkännande att delta i 

studien. Målet var att kunna träffa alla respondenterna personligen för att informera om 

studiens syfte samt att eventuellt få respondenterna mer intresserade av att besvara 

enkäten. Respondenternas motivations styrs av inre faktorer, om de har intresse för 

ämnet i enkäten och viljan att delta och viljan att bidra till studiens resultat (Ejlertsson, 

2014). Personlig kontakt med respondenter skedde i en av fyra grupper, och i en annan 

grupp träffades en områdeschef för respondenterna, då lämnades det ut både enkäter 

(bilaga 3) och informationsbrev (bilaga 1) till dessa. I de två andra grupperna fanns det 

ingen möjlighet att träffa varken ansvarig chef eller respondenterna. Det lämnades då 

enkäter och informationsbrev till en reception där ansvarig chef hämtade och 
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vidarebefordrades dessa till respondenterna. Den andra gruppen mailades Google 

formulär och informationsbrevet till den ansvariga chefen som vidarebefordrades detta 

via mail till respondenterna. För att få in enkäterna inom rimlig tid sattes ett slut datum 

och därefter mailades påminnelse till respektive chef. Det lämnades ut totalt 112 

enkäter, 82 pappersenkäter (bilaga 3) och 30 Google formulär (mailades ut).  

Tabell 1. Procentuell fördelning av hur svarsfrekvens och bortfall fördelade sig. Områdena som undersöktes var 

kommuner i södra Sverige.  

område Frekvens 
n (%) 

Antal svaranden 
n (%) 

Bortfall 
n (%)  

    

Område A 33 (29,2) 12 (10,7) 21 (19) 

Område B 24 (21,2) 20 (17,9) 4 (4) 

Område C  25 (22,1) 18 (16,1) 7(6) 

Område D 30 (26,5) 15 (13,4) 15 (13) 

Totalt  112 (100) 65 (58) 47 (42) 

    

Totalt 112 (100) 65 (58) 47 (42) 

Källa: Spss version 23 

 

 

 Analys av data 

Det insamlade datamaterialet analyserades med univariat analys som är av beskrivande 

karaktär (Djurfeldt et al., 2010). För bearbetning av materialet användes programmet 

SPSS version 23 som erhölls från Linnéuniversitetet för Kalmar, Växjö. Under 

inmatningen av enkätsvaren (datamaterialet) i SPSS version 23 framkom det kvalitativa 

variabler som nominal- och ordinalskala. Med kvalitativa variabler innebär att antalet 

alltid blir ett heltal, det vill säga en människa är en individ. Kategorier såsom 

sjuksköterska, distriktsköterska och specialist mot äldresjuksköterska är variabler som 

tillhör nominalskala. För att rangordna sjuksköterskornas yrkeserfarenhet som till 

exempel 5, 10 och 15 år användes det ordinalskala (Djurfeldt et al., 2010).  

 

  Etiska överväganden 

Vid urvalet av respondenter valdes ett område i södra Sverige. Under pågående arbete 

av studien skickades en rådfråga till Etikkommittén Sydost om det förelåg några hinder 
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för genomförandet av studien. Etikkommittén identifierade inga etiska hinder till att 

genomföra studien. Deras yttrande över studien har diarienummer EPK 353-2016. Dock 

hade etikkommittén några synpunkter såsom att informationsbrevet skulle förtydligas. I 

den inledande fasen gav författarna respondenterna information om studien och dess 

syfte som angavs i informationsbrev (bilaga 1), där de också upplystes om frivilligheten 

att delta och att deltagandet i studien kan avbrytas när de så önskade. Respondenterna 

gavs utrymme till tid för att besvara enkäten. De enkäter som besvarats av 

respondenterna ansåg att de gav sitt samtycke att delta i studien. Författarna följde de 

etiska riktlinjer för informationskravet och samtyckeskravet (Ejlertsson, 2014). Vid 

forskning kan det uppstå etiska dilemman i forskning. Utifrån Belmontrapporten finns 

tre grundläggande etiska principer, göra gott principen, respekt för personen och 

rättviseprincipen som formar ett analytiskt ramverk till vägledning för när etiska 

problem uppstår i forskning (Sandman et al., 2013). Konfidentialitetskravet innebar att 

skydda respondenternas identitet då de varken uppgav namn eller personuppgifter i 

enkäten så att ingen utanför studien kunde identifiera dem (Ejlertsson, 2014). Alla 

respondenter som besvarat pappersenkäter erhöll även ett kuvert som kunde förslutas 

och återlämnas. Därför kunde ingen enskild respondent härledas till en specifik 

besvarad enkät. Alla enkäter numrerades för att kunna registrera hur många som 

lämnats ut samt omfånget av bortfall i den aktuella studien. Studien ville beskriva vilket 

kön respondenterna hade och om studiens resultat kunde beskriva några skillnader 

mellan dessa. Utifrån denna synvinkel blev författarna uppmärksammade av 

etiknämnden om någon grupp är mycket underreperesterad vilket försvårar att skydda 

deras identitet. Enkäten innehöll frågor rörande bakgrundsfaktorer såsom kön, ålder, 

antal år och så vidare. Vid analysen av materialet framgick det att endast kvinnor svarat 

på enkäten och ingen jämförelse mellan könen eller andra skillnader kunde göras. 

Studien var riktad mot en begränsad grupp där antal deltagare inte var högt, för att 

bevara anonymitetsskyddet motiverades det att inte ta reda på exakt födelseår eller ålder 

hos respondenterna (Ejlertsson, 2014). Därför valdes det att dela in ålder i 20-30, 31-40, 

41-50, 51-65 år. 
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7 Resultat 

 Bakgrundsfaktorer 

Totalt lämnades 112 enkäter ut och det erhölls 65 svar från sjuksköterskor i de valda 

områdena, vilket  gav en svarsfrekvens på 58 %. Samtliga svar ingår i den aktuella 

redovisade analysen.  

 

Tabell 2 Bakgrundsfakta om respondenter yrke, ålder, yrkeserfarenhet och vilken verksamhet respondenterna arbetar för. (65n) 

 

Källa: Spss version 23  

 

Tabell 2 belyser att 15,4% av respondenterna i studien som var distriktssköterskor och 

9,2% var specialist mot äldresjuksköterskor. Vilket innebär att det var nästan lika 

många äldresköterskor som distriktssköterskor. Studiepopulationen var verksam inom 

tre olika områden. De tre områdena var särskilt, ordinärt boende och de som arbetade 

mot båda verksamheterna. Den grupp som hade störst svarsfrekvens var särskilt boende 

med 47%. Medianåldern för respondenterna i studien var 41-50 år. Den största andelen 

av respondenterna (75,4 %) hade 6 år eller mer erfarenhet av yrket som sjuksköterska. 

Av de 10 respondenterna som var vidareutbildade till distriktssköterska så var det den 

gruppen som hade mer än tio års erfarenhet som hade flest svar.  

 

 Utbildning och rutiner i organisationen 

Tabell 3 beskriver huruvida sjuksköterskan läst någon utbildning om nutrition på 

högskolenivå, och majoriteten (77,8%) hade aldrig gått någon högskoleutbildning inom 

Kommuner kommun A  Kommun B  Kommun C  Kommun D         Totalt  

Utbildning  n      (%) n     (%) n      (%) n       (%)       n    (%)

  Sjuksköterska 12    (18,5) 20   (30,8) 18   (27,7) 15   (23,1)      65   (100)

  Distriktsköterska  3      (4,6) 2     (3,1) 4     (6,2) 1     (1,5)      10   (15,4)

  Annan (specialist mot äldresjuksköterska)  2      (3,1) 3     (4,6) 1     (1,5) 0     (0)      6     (9,2)

Ålder

  20-30 år 1       (1,5) 2   (3,1) 2     (1,5) 1     (1,5)      6     (9,2)

  31-40 år 3       (4,6) 5   (7,7) 6     (9,2) 4     (6,2)      18   (27,7)

  41-50 år 1       (1,5) 6   (9,2) 4     (6,2) 5     (7,7)      16   (25)

  51-65 år 7       (10,8) 7   (10,8) 6     (9,2) 5     (7,7)      25   (38,5)

Erfarenhet i  yrket som sjuksköterska

  0-5 år 2       (3,1) 6    (9,2) 2     (3,1) 6     (9,2)      16    (25)

  6-10 år 3       (4,6) 2    (3,1) 5     (7,7) 4     (6,2)      14    (21,5)

  >10år  7      (10,8) 12  (18,5) 11   (17) 5     (7,7)      35    (53,9)

Erfarenhet som distrikssköterska

  0-5 år 0      (0) 0     (0) 0     (0) 1      (1,5)       1     (1,5)

  6-10 år 3      (4,6) 0     (0) 1     (1,5) 0      (0)       4     (6,2)

  >10 år 0      (0) 2     (3,1) 3     (4,6) 0      (0)       5     (7,7)

Inom vilken verksamhet  arbetar respondenterna

  Särskilt  boende 6      (9,2) 9     (14) 10   (15,4) 6      (9,2)      31    (47)

  Ordinärt boende 2      (3,1) 3     (4,6) 5     (7,7) 3      (4,6)      13    (20)

  Särskilt  och ordinärt boende 4      (6,2) 8     (12,3) 3     (4,6) 6      (9,2)      21    (32,3)
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nutrition. Vidare visade resultatet att det var nästan lika många som blivit erbjudna del 

av dag som aldrig blivit erbjudna någon utbildning alls. Det visade sig att chefens sätt 

att arbeta med nutritionsfrågor mestadels handlade om att bjuda in företag som 

representerade näringstillskott och så vidare, vilket förekom regelbundet på 

arbetsplatserna. Respondenterna svarade i 22% av fallen att de instämmer helt eller till 

stor del med att chefen arbetar med nutritionsfrågor. En stor del svarade instämmer 

delvis eller inte alls (78,1%) med att chefen arbetar för att sjuksköterskan ska arbeta 

med nutritionsfrågor.  

    Om det föreligger risk för undernäring i särskilt eller ordinärt boende finns det rutiner 

för hur överrapportering till andra verksamheter ska ske. Respondenterna svarade i 

65,6% av fallen att det finns rutiner och de följs ibland eller alltid. 

Tabell 3. Procentuell fördelning över utbildning, organisatoriska frågor  

  

Källa: spss version 23 

 

 

Ämne           Totalt n   Totalt   %

Högskoleutbildning inom nutrition (63n)

  Ja 14 22,2

  Nej 49 77,8

Har arbetsgivaren erbjudit sjuksköterskan någon utbildning i nutrition (65n)

  Del av dag 30 46,1

  En-dagars 7 10,8

  Två-dagars 1 1,6

  Längre utbildning som ger högskolepoäng 3 4,6

  Aldrig 26 40

Vad anser sjuksköterska ha tillgången till  dietist (65n)

  Nej 45 69,2

  Vet inte 3 4,6

  Ja men inte i t illräcklig utsträckning 5 7,7

  Ja 12 18,5

Arbetar din chef för att du som sjuksköterska ska arbeta med nutritionsfrågor (64 n)

  Instämmer helt 7 11

  Instämmer till stor del 7 11

  Instämmer delvis 35 54,7

  Instämmer inte alls 15 23,4

På vilket sätt arbetar chefen för nutritionsfrågor (14 n)

  Nutritionsfrågor som stående punkt på arbetsplatsträffar 5 7,8

  Kostombud 8 12,5

  Nutrtitionsföretagen kommer regelbundet och presenterar och visar sina produkter 12 18,8

Rutiner för hur överrapportering sker (64 n)

  Ja och de följs alltid 11 17,2

  Ja och de följs ibland 31 48,4

  Ja men de följs inte 4 6,2

  Nej 18 28,1

Finns det föreskrifter om hur du förebygger undernäring (64 n)

  Ja det finns föreskrifter 31 48,4

  Nej det finns inte några föreskrifter 9 14,1

  Vet inte 24 37,5
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Mer än en tredjedel av respondenterna kände inte till att det fanns rutiner över hur 

överrapportering ska ske mellan olika instanser. Vidare kunde studien visa att mer än en 

tredjedel svarade att de inte visste om det fanns några föreskrifter från arbetsgivaren 

eller hur undernäring bör förebyggas. Möjligheten till teamsamverkan med dietist 

varierade mellan 14-18,5% och berodde på var sjuksköterskan arbetade. De flesta ansåg 

att möjligheten inte fanns över huvud taget eller att stödet från dietist var bristfälligt 

(bilaga 4, tabell 4).   

 

 Nutritionsvård 
 

Majoriteten av sjuksköterskorna (63%) använder ett bedömningsinstrument  

alltid eller i de flesta fall för att bedöma den äldres nutritionsstatus (tabell 4). Det 

vanligaste bedömningsinstrumentet var MNA och det är det som ingår i Senior Alert. 

Av de respondenter som inte bedömde den äldres nutritionsstatus med ett 

bedömningsinstrument kunde anledningen vara tidsbrist, egen kunskapsbrist eller att 

personen inte var kommunikativ. Det var nästan 33% av respondenterna som svarat på 

vad som var orsaken till att inte göra en bedömning av nutritionsstatus.  

 

Tabell 4. Procentuell fördelning över vilket bedömningsinstrument som används och i vilken utsträckning sjuksköterskan använder 

det. Vidare ses även vad som kan vara anledningen till att det inte används. 

 

Källa: spss version 23 

 

Ämne      Totalt   n    Totalt    %

Vilket bedömningsinstrument används (63n)

  MNA 51 81

  SGA 0 0

  NRS- 2002 1 1,6

  MUST 0 0

  Aldrig 11 17,5

Sjuksköterskan som använder bedömningsinstrument (64)

  Alltid 23 35,9

  I de felsta fall 17 26,6

  Ibland 18 8,1

  Aldrig 6 9,4

Vad kan vara orsaken till  att inte göra en bedömning av nutritionsststus (21n)

  T idsbrist 14 21,9

  Kunskapsbrist 3 4,7

  Personen är inte kommunikativ 4 6,3
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 I studien framgick att sjuksköterskan bedömer den äldres nutritionsstatus utifrån 

parametrar som vikt, aptit, tugg och sväljsvårigheter, funktionsnedsättning och 

orkeslöshet ofta eller ibland i nästan 95% av fallen. Längden bedömdes ofta eller ibland 

i 67,8% av fallen (bilaga 4, tabell 3). Respondenterna ombads att ta ställning till vid 

vilka tillfällen de skulle prioritera att göra en bedömning av näringsstatus med ett 

bedömningsinstrument (bilaga 4, tabell 4). Respondenterna kunde välja ett eller flera 

alternativ varav 63 av respondenterna hade svarat. Det alternativ som flest svarade var 

när personal påtalar att patienten minskat sitt näringsintag (82,5%). Det alternativ som 

fick lägsta svarsfrekvensen var om en kollega ber dem att bedöma näringsstatus 

(42,9%).  

Tabell 5 beskriver även att respondenterna i 73% av fallen tog lite kontakt med dietist 

eller inte alls vid risk för undernäring. Andra åtgärder så som att ge mellanmål, 

kosttillägg och kostberikning var det runt 80 % av de svarande som svarat att de måttligt 

instämmer med. Vidare när det gäller åtgärden genomgång av läkemedelslistan var det 

61,7% av respondenterna som svarat instämmer måttligt och 38,3 % som svarat 

instämmer lite eller inte alls. Den åtgärd som hade störst spridning ibland svaren var 

registrering av energi- och vätskeintag under tre dygn. Då svaren måttligt fick 42,9%, 

lite 39,3% och inte alls fick 17,9%. Om respondenterna svarat att patienterna var i 

riskzonen för undernäring fick de även ge förslag på egna åtgärder. Det var 17,5% 

(n=11) som föreslagit egna åtgärder. De åtgärder som angavs var följande BMI (1,6%), 

följa upp med vikt (1,6%), önskad kontakt med dietist (1,6%), meddela och rapportera 

till patientansvarig sjuksköterska (3,2%), se över måltids och miljö situationen (1,6%), 

näringsdryck (1,6%), att ge särobomber, minska dygnsfastan (1,6%), göra 

munhälsobedömning (1,6%) och täta viktkontroller (3,2%). 
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Tabell 5 procentuell fördelning av när sjuksköterskan prioriterar att göra bedömningar av nutritionsstatus, kontaktas dietisten och 

följer upp insatta åtgärder 

Källa: Spss version 23  

 

Respondenterna svarade i 95,2 % av fallen att de alltid eller i de flesta fall gör 

uppföljningar på insatta åtgärder när risk för undernäring föreligger (tabell 5).  

 

 Teamsamverkan 

I studien framkom vidare att samarbetet mellan sjuksköterskan och andra yrkesgrupper 

så som läkare, undersköterska, vårdbiträde, kökspersonal, sjukgymnast, arbetsterapeut, 

chefen för omvårdnadspersonalen har ett medianvärde som motsvarar ganska bra. 

Respondenterna hade svarat i 100% av fallen att samarbetet med undersköterskan var 

ganska bra eller mycket bra. Det fanns ett ganska bra eller mycket bra samarbete även 

med vårdbiträdet 98,2%. Resultatet visade att 50,9% av sjuksköterskorna svarade att de 

hade lite samarbete med dietisten och 49,1% svarade att de hade måttligt, ganska bra 

eller mycket bra samarbete med dietisten. (bilaga 4, figur 1)  

 

 

 

 

Ämne             Totalt n         Totalt %

Vid vilka tillfällen gör sjuksköterskan en bedömning av nutritionsstatus (63n)

  Försämring i patientens allmäntillstånd 48 76,2

  Personalen påtalar ett  minskat näringsintag 52 82,5

  Viktminskning sedan senaste fysiska mötet 47 74,6

  Om någon kollega ber dig göra en bedömning 27 42,9

Specifika sjukdomstillstånd som valt att gör bedömning av nutritionssstatus (16n)

  KOL 9 14

  Cancer 7 11,1

  Hjärtsvikt och Diabetes 4 6,3

  Demens och Stroke 2 3,2

Tar sjuksköterskan kontakt med dietisten som en del av åtgärder (48n)

  Instämmer till stor del 1 2,1

  Instämmer måttligt 12 25

  Instämmer lite 8 16,7

  Instämmer inte alls 27 56,3

Sjuksköterskans uppföljningar efter insatta åtgärder (62n)

  Alltid 30 48,4

  I de flesta fall 29 46,8

  Ibland 3 4,8
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8 Diskussion  
 

 Metoddiskussion 
 

Utifrån studiens syfte valdes det att utföra en kvantitativ studie som undersöker hur 

sjuksköterskan vidtar olika åtgärder vid kontroll av nutritionsstatus hos äldre. Det 

valdes att genomföra en tvärsnittstudie för att mäta data vid en viss tidpunkt i en viss 

population (sjuksköterskor) (Djurfeldt et al., 2010). Ambitionen var att undersöka om 

och hur många bedömningar, åtgärder och uppföljningar som görs bland sjuksköterskor 

och distriktssköterskor. Med tanke på detta behövdes en större mängd data och att samla 

in data från ett större geografiskt område, därför valdes enkät som datainsamlingsmetod 

(Ejlertsson, 2014). Tanken var från början att kunna jämföra de olika kommunerna i de 

olika frågeställningarna men antalet besvarade enkäter var lågt och det ansågs inte 

möjligt att jämföra kommunerna sjuksköterskor/distriktsköterskor emellan (Djurfeldt et 

al., 2010).  

    Enkäten utformades helt från grunden vilket har både sina fördelar och nackdelar. Det 

valdes att genomföra en enkätstudie för att det ger en stor mängd forskningsdata till en 

relativt liten kostnad såsom av både tid och material. Andra fördelar är att alla 

respondenter får exakt samma frågor och att svaren blir standardiserade (Denscombe, 

2009). Detta medförde också en nackdel då det sågs ett visst internt bortfall i 

svarsfrekvensen i vissa frågor. Respondenterna kanske ansåg att frågan var begränsad 

eller felställd och därför valdes att inte besvara frågan (Denscombe, 2009). Då det 

genomfördes en pilotenkät upptäcktes att det fanns frågor som kunnat formuleras 

annorlunda. För att styrka reliabiliteten, tillförlitligheten i studiens resultat skulle 

enkäten lämnats ut ytterligare en gång för att kontrollera om enkäten besvarades som 

första gången, ett så kallat test-retest (Ejlertsson, 2014). Bland annat visade det sig att 

det hade behövdes fler frågor gällande uppföljning av insatta åtgärder när risk för 

undernäring finns. För att styrka generaliserbarheten hade ytterligare studier behövts 

göras i andra delar av Sverige (Denscombe, 2009). Urvalet till studien var 

sjuksköterskor som arbetar mot särskilt och ordinärt boende, de ansågs ha tillräcklig 

kännedom för att kunna svara på en enkät gällande bedömning, åtgärder och 

uppföljningar vid bedömningar av nutritionsstatus hos äldre. Studiens urval ansågs då 
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kunna besvara  syftet vilket innebär att det är ett generaliserbart resultat (Ejlertsson, 

2014).  

    Studiens resultat bygger på de respondenternas erfarenhet och kunskap i ämnet vid en 

viss tid och plats och detta kan variera mycket mellan olika kommuner. Det som 

framkommit under studiens gång är att det krävs både erfarenhet och kunskap för att 

utforma en bra enkät (Ejlertsson, 2014). Samtidigt har det varit mycket lärorikt att 

konstruera enkäten på egen hand, då det gäller att konstruera frågorna på ett sådant sätt 

att de svarar på studiens syfte. Genom att konstruera enkäten från grunden kan det ha 

påverkat validiteten i studiens resultat, då det blir mer styrka i studiens resultat om en 

enkät/frågeformulär sedan tidigare är använd i annan forskning. Vad som bland annat 

styrker validiteten i en kvanitativ studie är inmatning av data. Svårigheter uppkom vid 

inmatning av datamaterialet i SPSS programmet, då det vid ett flertal tillfällen fick 

ändras och ompröva hur datamaterialet skulle läggas in. Med följd att eventuellt dolda 

inmatningsfel kan ha uppkommit och då i jämförelse med om en annan van användare 

av SPSS programmet matat in datan. Om det förekommer dolda inmatningsfel kan det 

påverka studiens resultat detta på grunden av att författarna saknade den kunskap om 

SPSS programmet som egentligen krävdes (Denscombe, 2009).  

    Kan det fysiska mötet med respondenterna påverka svarsfrekvensen? Vid insamlande 

av data var tanken att träffa alla respondenter för att berätta om studiens syfte, kunna 

besvara frågor och öka deras intresse till att besvara enkäten. Den totala svarsfrekvensen 

blev 58% som ansågs var ganska bra. En del enkätundersökningar når inte ens upp till 

50% fast det är beroende på vilken typ av studie som görs, inom hälsoområdet kan det 

räknas upp till 70% i svarsfrekvens (Ejlertsson, 2014). Hade svarsfrekvensen sett 

annorlunda ut om alla enkäter hade skickats ut utan någon personlig kontakt? Utan 

personlig kontakt med respondenter kan det räknas med en ungefärlig svarsfrekvens på 

20% (Denscombe, 2009). Vi såg det som negativt att inte träffa alla respondenterna men 

sett utifrån fördelningen av svarsfrekvensen så hade det förmodligen inte så stor 

betydelse. Det var närmare bestämt en tredjedel av respondenterna som besvarade 

studien i den kommunen där vi träffade både respondenter och områdeschefen. Ställt 

mot två av de andra kommunerna där vi endast hade telefonkontakt och mailkontakt 

med områdescheferna och där svarsfrekvensen slutade på 50% och 72% . I den kommun 

som hade störst svarsfrekvens (83,3%)  hade vi kontakt med områdeschefen vid ett 

fysiskt möte och efter det mailkontakt. Detta ger en viss antydan till att det i denna 
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studien inte hade någon betydlese om huruvida vi hade fysisk kontakt med 

respondenterna. Det kan ha varit andra faktorer som påverkar hur svarsfrekvensen blir.  

 

 Resultatdiskussion 
 

8.2.1 Rutiner och utbildning /Processfaktorer   

Den största delen av studiepopulationen hade aldrig läst någon utbildning på 

högskolenivå om ämnet nutrition (77,8%). Det var även en stor andel som aldrig blivit 

erbjuden någon utbildning i nutrition av arbetsgivaren, det vill säga del av dag 

utbildning (40%). Alltså kan det finnas en risk för att sjuksköterskan och annan hälso- 

och sjukvårdspersonal har bristande kunskap i både mer avancerad nutritionsvård men 

även i baskunskaper som att bedöma nutritionsstatus, sätta in relevanta åtgärder och 

följa upp dessa. Hur påverkar detta vården runt omkring personerna på de särskilda 

boendena och i ordinärt boende? Får det konsekvenser för den enskilde? Det har 

framkommit i tidigare studier att sjuksköterskan på särskilt boende upplever att hon har 

det yttersta ansvaret för att patienten får tillräckligt med näring (Johansson et al., 

2009b). Det kan upplevas som problematiskt för sjuksköterskan då hen har det yttersta 

ansvaret men samtidigt inte den som ordinerar eventuella medicinska åtgärder och inte 

heller arbetar närmst patienten vid måltider och annan omvårdnad. Det är 

undersköterskan eller vårdbiträdet som befinner sig närmast den äldre i samband med 

måltider och som då också ser hur och hur mycket den äldre äter (Johansson et al., 

2009b). I de här sammanhangen är det viktigt att ha både kunskap och ett gott samarbete 

med de andra yrkesgrupperna som ingår i teamet runt patienten, för att kunna ta beslut 

och ordinera rätt åtgärder. Eftersom läkaren inte befinner sig på plats och oftast har 

väldigt minimalt med tid som hen kan tillägna varje äldre faller automatiskt ansvaret på 

den ansvarige sjuksköterska.  

    Det har visat sig i en del studier att det råder brist på kunskap i ämnet och även att det 

råder ett ointresse för klinisk nutrition (Move, 2008; Johansson, 2009 a/b; Elia, 2003). 

En möjlig del att öka både intresset och kunskapen om nutrition är att organisationen 

erbjuder kontinuerlig utbildning inom ämnet. Det förefaller vara så att arbetsgivaren har 

en stor roll i hur mycket kunskap personalen har som arbetar nära den äldre på särskilt 

boende och i ordinärt boende. Att så många som 78,1% i studien ansåg att deras chef 

arbetade bristfälligt eller inte alls för att sjuksköterskan skall arbeta med nutritionsfrågor 



  

 

24 

är något som behöver belysas mer. I sammanhanget skall nämnas att det pågick en 

utbildning i Senior Alert i två av kommunerna under tiden då studien pågick. Detta 

kommer förmodligen att förändra synsättet hos de sjuksköterskorna och även ibland 

andra yrkesgrupper som arbetar runt omkring de boende som eventuellt inte ser nyttan 

med att använda bedömningsinstrument. När sjuksköterskan använder aktuell och 

evidensbaserad kunskap blir handlingsalternativen och förmågan att bedöma olika 

omvårdnads situationer mer relevanta i vårdrelationen med den äldre (Eriksson, 2014).  

 

8.2.2 Nutritionsvård  

Vid bedömning av den äldres nutritionsstatus bör sjuksköterskan använda ett 

bedömningsinstrument. Studiens resultat visade att nästan 63% av respondenterna 

använde det i de flesta fall eller alltid och att MNA var det vanligast använda 

bedömningsinstrumentet. Kanske kan detta härledas till kvalitets registret Senior Alert 

där ett av bedömningsinstrumenten är just MNA. Det är positivt att respondenterna 

använder ett bedömningsinstrument som är vetenskapligt beprövat utifrån tidigare 

forskning (Kondrup et al., 2003). En annan fördel kan också vara att respondenterna kan 

förmodas vara bekanta med bedömningsinstrumentet MNA. Att vara bekant med 

bedömningsinstrumentet kommer att ha betydelse när sjuksköterskan ska göra 

bedömningar av nutrition när det råder tidsbrist. Respondenterna angav i 33% av fallen 

att de inte använde sig utav något bedömningsinstrument och tidsbrist var den 

vanligaste orsaken (21,9%) till att de inte använde något bedömningsinstrument (bilaga 

4, tabell 3). Att genomföra en screening av nutritionsstatus är något som sjuksköterskan 

fann tidskrävande (Lindorff-Larsen et al., 2006). 

    För att upprätthålla de äldres nutritionsstatus är det av vikt att det avsätts tid vid 

bedömning, åtgärd och uppföljning av de äldres nutrition. Studiens resultat visade att 

sjuksköterskan prioriterade att använda ett bedömningsinstrument om den äldre hade 

minskat i vikt sedan senaste fysiska mötet. Detta kan möjligtvis förekomma i ordinärt 

boende då sjuksköterskan inte träffat den äldre på länge och ser en viktminskning av 

den äldre. Vilket troligen tyder på att viktminskningen är så pass stor att det redan är 

risk för undernäring hos den äldre. Fördelen med bedömningsinstrument är att 

sjuksköterskan systematisk går igenom alla stegen i bedömningsinstrumetet vilket ger 

en indikation på den äldres nutritionsstatus. De äldre får då en mer likvärdig bedömning 

av nutritionstatusen förutsatt att sjuksköterskan använder de bedömningsinstrument som 
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är gjorda för de äldre. Forskning visar att endast sjuksköterskans blick bedömde de 

äldre vara undernärda i 15,2 % av fallen i jämförelse vid bedömning med MNA var de 

äldre undernärda i 56,7% (Suominen et al., 2007). Resultatet kan då bidra till minskning 

av säker omvårdnad vid nutrition om inte sjuksköterskan använder ett 

bedömningsinstrument.   

    Att det inte finns någon dietist att tillgå som en del av åtgärder när riskbedömningen 

av nutritionsstatus gjorts är både en organisatorisk men också en omvårdnads fråga. 

Studiens resultat visade att respondenterna i 73% av fallen tog lite kontakt med en 

dietist eller inte alls vid risk för undernäring. Vad det bero på kan inte denna studie 

svara på. En anledning till att sjuksköterskan inte tar kontakt med dietist kan vara att det 

inte finns dietist att tillgå i organisationen. Tidigare forskning visar att hälften av 

särskilda boendena inte hade tillgång av dietist (Johansson et al., 2009a/b). 

Respondenterna i föreliggande studie fick även möjlighet att själva uppge åtgärder vid 

risk för undernäring där framkom att det önskades kontakt med dietist men att det 

saknades i kommunen. Dietisten kan vara behjälplig till sjuksköterskan både direkt men 

även indirekt gentemot annan vårdpersonal eftersom dietisten uppgift delvis är bland 

annat att ge utbildning i nutritionsfrågor till vårdpersonal (Move, 2008; Johansson et al., 

2009 a,b).  

    Respondenterna uppgav spridda svar vid registrering av energi- och vätskeintag. Det 

var också något som respondenter i mindre utsträckning genomförde i 57,2% av     

svaren i lite eller inte alls som åtgärd vid risk för undernäring. En tidigare studie visade 

att det endast gjordes energiberäkning på 36% av de äldre på särskilda boendena, medan  

det däremot visade sig att 84% av de äldre vägdes vid inflyttning till särskilda boendena 

(Johansson et al., 2009a). Tanken med energiberäkning är att det är en del av den 

individuella nutritionsplanen för den äldre, det är viktigt att inte bara att sätta in 

mellanmål, särobomber utan att veta den äldres egentliga behov. Det är även viktigt att 

se helheten genom att använda sig av omvårdnadsprocessen. Då det är ett hjälpmedel 

för att kunna se de olika delarna i omvårdnadsprocessen.  

  

8.2.3 Samarbete 

Som framgår i resultatet upplever sjuksköterskan lite samarbete med både dietist 

(50,9%) och läkare (25,4%) men även brister i samarbete finns inom de andra 

personalgrupperna som kökspersonal (16%), sjukgymnast och arbetsterapeut (10%). 
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Förutsättningen för att sjuksköterskan ska kunna utföra en nutritionsplan vid risken för 

undernäring är ett gott samarbete mellan andra professioner så som dietist och läkare 

(Johansson et al., 2006).    

    Därav är det av vikt att diskutera nutritionsstatus på de äldre vid teamträffar eller 

liknande då flera av yrkesgrupperna är närvarande. För att samarbete runt den äldre ska 

bli optimalt när det gäller nutritionsstatus och att förebyggande åtgärder sätts in och 

följs upp bör det belysas att alla i teamet så som läkare, dietist, 

undersköterskor,vårdbiträden, kökspersonal, sjukgymnast,arbetsterapeut, och 

områdeschef för omvårdnadspersoanl ska vara involverade i den äldres nutritionsplan.  

Något positivt som framkom i föreliggande studie var att den yrkesgrupp som 

sjuksköterskorna upplevde sig ha ett bra eller mycket bra samarbete med var både 

undersköterskor 95 % och vårdbiträden 98,2 %.  

    Trots att dietisten besitter spetskompetens inom nutrition är det inte säkert att 

utbildning inom nutrition ger den kunskap som det är tänkt till all hälso-och 

sjukvårdspersonal. Holm och Pettersson (2010) fann i sin studie att kunskapen om BMI 

och MNA är låg bland personal på äldreboenden och att mer utbildning inom dessa 

områden  behövs. Knappt hälften av de som hört talas om MNA kunde ge en korrekt 

förklaring på hur det används, detta trots att dietisten arbetat med utbildning om det. 

Om det är risk för undernäring kan kostråd från en dietist delvis förbättra 

nutritionsstatusen till de äldre vilket Mountford, Okonkwo, Hart och Thompson (2016) 

fann i sin studie. Utifrån dessa studier (Holm, 2010; Mountford, 2016) kan det finnas ett 

samband med att arbetsgivaren inte prioriterar att anställa en dietist, att det är osäkert 

om hurvida det är av vikt med dietist eller inte. För att nå ett framgångsrikt resultat vad 

det gäller nutritionsbehandling bör behandlingen vila på de olika yrkeskategoriernas 

perspektiv, så som medicinsk kompetens från läkaren och omvårdnaden från 

sjuksköterskor och undersköterskor och nutritions kompetens ifrån dietisten (Johansson, 

et al. 2009).    

    Det behövs ett gediget arbete och större studier bör göras i den klinisk miljön för att 

undersöka effekterna av dietist och ONS (orala näringstillskott) interventioner 

(Mountford, et al 2016). Detta är en komplex situation då sjuksköterskan kan ha 

bristande kunskap i ämnet nutrtition men trots det har det yttersta ansvaret efter läkaren 

att se till att näringstillförseln för de äldre på boenden och i hemmen är tillräcklig.   
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    Häften av sjuksköterskorna i föreliggande studie uppgav att det finns föreskrifter 

inom organisationen hur undernäring förebyggs men näst intill häften visste inte om det 

fanns föreskrifter. Trots föreskrifter från Socialstyrelsen så visar den senaste rapporten 

att det saknas systematiska rutiner för att förebygga och behandla undernäring 

(Socialstyrelsen, 2016). 

    Vad som är av betydelse är att berörd sjuksköterska/distriktsköterska eller specialist 

mot äldre sjuksköterska får ta del av kunskap kring nutrition och får stimulans från 

organisationen att arbeta för dessa frågor. Troligen kan det öka sjuksköterskans förmåga 

att förutse och utreda eventuell nutritions problematik hos de äldre. Förutsatt att 

organisationen ger kontinuerlig utbildning men även för annan hälso- och 

sjukvårdspersonal som arbetar med äldre. Det krävs flera åtgärder för att häva risken vid 

undernäring. När det föreligger undernäring visade resultatet att sjuksköterskan 

värderade och prioriterade mellanmål/kosttillägg/kostberikning högst. I en engelsk 

studie av Mountford et al (2016) skulle det undersökas om näringstillskott kunde 

förbättra näringsstatusen hos de äldre. Resultatet visade att bara näringstillskott i sig inte 

förbättrar nutritionsstatusen hos de äldre.  

   När det föreligger risk för undernäring är det av vikt att sätta in åtgärder så att den 

äldre återkommer till ett bättre nutritionstatus.  

 

9 Slutsats 
 

Vid tiden då studien genomfördes belyser den att det finns ett behov av att personalen 

erbjuds utbildning i ämnet nutrition. Detta för att höja kunskapen och förstå innebörden 

av att genomföra dessa bedömningar av nutritionsstatus och vikten av att utvärdera sina 

åtgärder som ordinerats. En slutsats av studien är att det ändå görs många bedömningar 

med bedömningsinstrumenten MNA och att de flesta sjuksköterskor sätter in åtgärder 

och att många också genomför utvärderingar. Det framkommer dock brister inom vissa 

områden som rutiner, utbildning i ämnet och rutiner vid överrapportering mellan olika 

vårdinrättningar. Det finns ett behov av att sjusköterskor får mer information om vilka 

föreskrifter som finns i organisationerna gällande hur  sjuksköterskor skall förebygga 

undernäring. Det behöver även belysas att det finns ett behov av mer stöd ifrån 
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organisationen  genom att ämnet lyfts upp mer på till exempel arbetsplatsträffar och 

teamträffar för att höja både intresset för och faktiskt belysa hur viktigt det är för den 

äldre att behålla ett gott nutritionsstatus.  

 

 

 Kliniska Implikationer 
 

Resultatet visade att det var många som aldrig erbjudits utbildning i nutrition. Detta kan 

medföra att det blir brister i hur bedömningar av nutritionsstatus görs och det kan även 

påverka inställningen som sjuksköterskan har till att göra bedömningarna. Kontinuerlig 

utbildning kan öka förståelsen av hur viktigt det är att göra de här riskbedömningarna 

för att den äldre skall behålla en så god hälsa som möjligt. 

    En stor del av sjuksköterskorna i studien upplevde att cheferna arbetade bristfälligt 

för att  sjuksköterskor skall arbeta för nutritionsfrågor. Detta kan i förlängningen leda 

till en sämre nutritionsvård och även en mer kostsam vård både för den enskilde men 

även för organisationen. Om  chefen visar på hur viktigt detta ämne är blir det både 

stödjande för sjuksköterskorna och det gynnar en god bas för att kunna ge en så bra 

nutritionsvård som möjligt.  

    Det framkom i studien att det var en betydande del av respondenterna som saknade 

eller inte visste om det fanns rutiner för överrapporteing av aktuella värden från 

bedömningar av nutritionsstatus till andra vårdinstanser när överflyttningar skulle ske. 

Detta kan generera i att de äldre inte får den nutritionsvård som är nödvändig för att 

upprätthålla bra nutritionsstatus. 

    I studien belystes att sjuksköterskan upplevde att dietisten och sjuksköterskan hade 

ett litet eller obetydligt samarbete. Detta kan bland annat leda till att den äldre blir 

undernärd och eller att problemet inte uppmärksammas. Genom ett bättre samarbete kan 

de olika delarna i omvårdnadsprocessen tillgodoses och tillsammans med de olika 

teammedlemmarna se till att de äldre på särskilt och ordinärt boende får de bästa 

förutsättningar när det gäller nutritionsstatus.  
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 Fortsatt forskning 
  
Det hade varit intressant att studera vidare om nutritionstatus hos de äldre i särskilt och 

ordinärt boende. Som till exempel att göra en uppföljning med samma enkät om ett år 

för att se om det skett någon förändring i de aktuella kommunerna. Det hade då också 

varit intressant att studera närmare när det gäller både kunskapen hos undersköterskor 

och övrig personal som sjuksköterskan samarbetar med. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev 

Informationsbrev gällande enkät undersökning 

Du tillfrågas härmed om att delta i en studie som ska bli ett examensarbete. 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskans bedömning och uppföljning av 

nutrition hos personer 65 år och äldre i särskilt och ordinärt boende.  

Detta ämne behöver belysas då alla i organisationen omkring den äldre behöver vara 

medvetna om hur viktigt det är att identifiera risken för undernäring och sätta in rätt 

åtgärder på ett tidigt stadium. Din kunskap angående bedömning och uppföljningen av 

näringsstatus bidrar till att öka förståelsen om nutritionens betydelse för den äldre. 

Äldre blir lättare undernärda och det kan bl. a. bero på minskad aptit, förändrad 

smakupplevelse, de upplever även mättnadskänsla snabbare än i tidigare åldrar, 

läkemedel kan påverka mag- och tarmkanalen negativt och kan leda till illamående, 

kräkningar och ont i magen. Vi fann det intressant att undersöka i vilken utsträckning vi 

som sjuksköterskor har möjlighet att använda oss av bedömningsinstrument för att 

förebygga och behandla undernäring hos äldre.  

Om du beslutar att delta i studien, kommer du att fylla i en enkät med x antal frågor, 

inga namn behöver lämnas. Dina uppgifter som lämnas till projektledarna kommer att 

analyseras och sedan förstöras när vi har fått vårt examensarbete godkänt. Att delta i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att motivera 

varför. Det kommer inte få några negativa konsekvenser för dig. Vill du ta del av 

undersökningen kan du kontakta projektledarna och eller handledare via mail. Personlig 

kontakt kan ske efter att du skickat mail och vi ringer dig.  

Har du några frågor kontakta någon av nedanstående. 

Projektledare: 

Lena Bergström                                                                ls222yr@student.lnu.se 

Karin Gunnartz                                                                 kg222gp@student.lnu.se  

Handledare: 

Christel Borg                                                                     christel.borg@lnu.se 



  

 

II 

Bilaga 2 Samtycket 
 

 

Samtycke av enkätstudie 

Jag Samtycker till att denna enkätstudie genomförs i denna verksamhet, jag har tagit del 

av informationsbrevet.   

 

 

 

Här med lämnar jag/Chef samtycke till enkätstudie inom denna organisation.  

 

______________________________________________________________________ 

Underskrift                                                                         Namnförtydligande 

 

 

_______________________________ 

Datum      

 

 

______________________________________________________________________ 

Projektledarna      

 

 

______________________________ 

Datum                                                                       

 

 

 

 

 

 



  

 

III 

Bilaga 3  Enkät 

 

Enkät 

         

 

1. Ange ditt kön? (kryssa i ruta) 

 

 Kvinna 

 Man 

           

 

2. Ålder (kryssa i ruta) 

 

 20-30 år 

 31-40 år 

 41-50 år 

 51-65 år 

 65 år  
 

 

3. Vilket är ditt yrke? (Kryssa i den eller de rutor som är aktuellt)  

  

 Sjuksköterska 

 Distriktsjuksköterska 

 Annan (ange vilken) ………………………………..... 

 

 

4. Hur lång är din yrkeserfarenhet som sjuksköterska? (Kryssa i ruta) 

 

0-5 år                                6-10 år  11-15 år 

 

16-20 år  21-25 år   26-30 år 

 

31-35 år  36-40 år 

 

 

5. Om Du är distriktssköterska hur många år av din totala tid som sjuksköterska har 

Du arbetat som distriktsköterska (kryssa i ruta) 

 

0-5 år                                6-10 år  11-15 år 

 



  

 

IV 

16-20 år  21-25 år   26-30 år 

 

31-35 år  36-40 år 

 

 

 

6. Var arbetar Du? (Kryssa i ruta) 

 

 Arbetar mot särskilt boende 

 Arbetar mot ordinärt boende 

 Arbetar mot ordinärt och särskilt boende 
 

 

7. Har Du läst någon kurs i nutrition som ger högskolepoäng? (Kryssa i ruta) 

 

 Ja 

 Nej 
 

 

8. Har Din arbetsgivare erbjudit Dig utbildning i nutrition? (Kryssa i den/de rutor 

som stämmer) 

 

 Del av dag  

 En-dagars 

 Två-dagars 

 Längre utbildning som ger högskolepoäng 

 Aldrig 

 

 

9. A. Arbetar Din chef för att Du/Ni ska arbeta med nutritionsfrågor? Vid svar 

instämmer helt och eller instämmer till stor del, vill vi att Du svarar på fråga B. 

(Kryssa i ruta) 

 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer delvis  

 Instämmer inte alls 

  

B. Om du instämmer helt eller till stor del vill vi att Du tar ställning till  något 

eller   

     några av följande alternativ. (Kryssa i den/de rutor som stämmer) 



  

 

V 

 

 Finns näringsfrågor med som en stående punkt på arbetsplatsträffar, team 

träffar i hemtjänstgrupper  eller särskilt boende 

 Det finns Kostombud på Min arbetsplats (för sjuksköterskor) 

 Nutritionsföretag kommer regelbundet till arbetsplatsen och presenterar 

sina produkter (sond mat, näringsdryck etc.).  

 

 

10. Har Din arbetsplats tillgång till en dietist? (Kryssa i ruta) 

 

 Ja  

 Ja, men inte i tillräcklig utsträckning 

 Nej 

 Vet inte 

 

 

11. Vilket bedömningsinstrument använder Du vid bedömning av näringsstatus ? 

(Kryssa i ruta) 

 

 MNA ( Mini Nutrition Assessment) 

 SGA ( Subjectiv Global Assessment) 

 NRS-2002 ( Nutritional Risk Screening) 

 MUST ( Malnutrition Universal Screeningtest) 

 Använder inga bedömningsinstrument 

 

 

12. Var vänlig att ta ställning till följande påstående till hur Du bedömer 

näringsstatus på personer 65 år och äldre? (Var vänlig ringa in en siffra för varje 

rad)   

 

 

            Aldrig        Sällan     ibland          ofta            Alltid 

    

Kontrollera vikt            0             1        2       3   4  

 

Kontroll av Längd        0             1        2       3                4 

 



  

 

VI 

Bedöma aptit                0             1        2       3                4 

 

Bedömning av tugg-    

och sväljförmåga          0             1        2       3                4

  

Bedömning av  

funktionsnedsättning    0             1        2       3   4 

 

Orkeslöshet                 0              1               2       3   4 

   

 

13. Finns det väl inarbetade rutiner för hur överrapportering sker mellan olika 

vårdgivare ( t ex. från sjukhus, vårdcentraler och olika boenden) när det finns risk 

för undernäring ? (Kryssa i ruta) 

 

 Ja och de följs alltid   

 Ja och de följs ibland 

 Ja men de följs inte 

 Nej 

 

14.  Vid vilka tillfällen skulle Du prioritera att bedöma näringsstatus med ett 

bedömningsinstrument? (Kryssa i de alternativ du prioriterar) 

        

 När patienten försämrats successivt i sitt allmäntillstånd 

 Om personalen påtalar att patienten har minskat sitt näringsintag 

 Om du ser att patienten har minskat i vikt sedan senaste gången du träffade   

vederbörande 

 Om jag blir ombedd att göra det av Läkare, kollega, dietist etc.  

 Specifikt sjukdomstillstånd, ange vilka. (max 5 st ) 

______________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________

___ 

 Använder mig inte av bedömningsinstrument 

 

 

 



  

 

VII 

15. A I vilken utsträckning använder Du något bedömningsinstrument för att bedöma 

näringsstatus på de patienter över 65 år som Du är ansvarig för? (Kryssa i ruta) 

 

 Alltid 

 I de flesta fall  

 Ibland  

 Aldrig 

 

 B Om ibland eller aldrig vad är den vanligaste orsaken till att inte använda  

något bedömningsinstrument ?  

 

 Tidsbrist  

 Egen kunskapsbrist 

 Personen är inte kommunikativ 

 

                 

16. Om det föreligger risk för undernäring. Vilka åtgärder gör du för att häva risk för 

undernäring? (Kryssa i en ruta för varje rad) 

 

Instämmer helt             Instämmer 

inte alls 

 

            Kontakt med dietist                                                          

 

Mellanmål                                                       

  

Kosttillägg                                                       

 

 

Kostberikning                                                                            

             

 

Genomgång av läkemedelslista                                                        

 

Registrering av energi- och vätske-                

intag i tre dygn?                                                         

 

            Ingen åtgärd                                                       

 

Egen Åtgärd i så fall vilken 

…....................................................................................... 

.................................................................................................................................

..... 



  

 

VIII 

  

 

 

17.  I vilken utsträckning arbetar Du/Ni för att uppföljningar av insatta åtgärder blir 

gjorda när risk för undernäring föreligger? (Kryssa i ruta) 

 

 Alltid 

 I de flesta fall  

 Ibland  

 Aldrig 

 

 

18. Finns det föreskrifter från arbetsgivaren hur Du gör för att förebygga undernäring 

hos personer 65 år och äldre? (Kryssa i ruta) 

 

 Ja det finns föreskrifter utarbetade av vår arbetsgivare 

 Nej det finns inte några förskrifter 

 Vet inte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

IX 

19. Hur tycker Du att samarbetet fungerar med övrig personal när det gäller 

förebyggande och behandling av undernäring? Ringa in vilken siffra som 

stämmer överens med hur du tycker, besvara varje rad. 

 

        Inte alls         Lite       Måttligt        Ganska bra      

Mycket bra 

    

 

 Läkaren              0         1     2   3     4 

 

Dietisten              0         1     2   3     4 

 

Undersköterska        0         1     2   3     4 

 

Vårdbiträde             0         1     2   3     4 

 

Kökspersonal/          0         1     2   3     4 

Restaurangpersonal 

 

Sjukgymnast/           0         1     2   3     4 

Fysioterapeut 

 

Arbetsterapeut         0         1     2   3     4 

 

Chefen för                0         1     2   3     4 

omvårdnads-    

personalen 

 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

X 

 
Bilaga 4 Tabell 1 Utbildning och 0rganisation 
  

Tabell 1. Utbildning och organisation      
Kommun A, B, C & D  

 

Kommun A 

n (%) 

Kommun B 

n(%) 

Kommun C 

n(%)  

Kommun D 

n(%) 

Totalt 

n(%) 

Högskoleutbildning inom nutrition 

(63n) 

Ja 1(1,6) 4(6,3) 5(7,9) 4(6,3) 14(22,2) 

Nej 11(17,5) 15(23,8) 12(19) 11(17,5) 49(77,8) 

Har arbetsgivaren erbjudit utbildning 

I nutrition (65n) 

      

Del av dag 6(9,2) 7(10,8) 8(12,3) 9(13,8) 30(46,1) 

En-dagars 1(1,5) 1(1,5) 5(7,7) 0 7(10,8) 

Två-dagars 1(1,5) 0 0 0 1(1,5) 

Längre utb som 

Ger högskoleutb 

1(1,5) 0 1(1,5) 1(1,5) 3(4,6) 

Aldrig 4(6,2) 12(18,5) 3(4,6) 6(9,2)  26(40) 

      

Arbetar din chef för att du som Sjuksköterska ska arbeta med nutritionsfrågor? (64n) 

 

      

Instämmer helt  2(3,1) 0(0) 4(6,3) 1(1,6) 7(11) 

Instämmer till stor 

 del 

1(1,6) 0(0) 4(6,3) 2(3,1) 7(11) 

Instämmer delvis  8(12,5) 13(20,3) 7(11) 7(11) 35(54,7) 

Instämmer inte alls  1 (1,6) 7(11) 2(3,1) 5(7,8) 15(23,4) 

På vilket sätt arbetar chefen för nutritionsfrågor (14n) 

Nutritionsfrågor stående 

punkt på arbetsplatsträff 

3(4,7) 0 1(1,6) 1(1,6) 5(7,8) 

      

Kostombud 2(3,1) 0 5(7,8) 1(1,6) 8(12,5) 

Nutritionsföretagen kommer  

Regelbundet och presenterar och 

visar  

Sina produkter 

2(3,1) 0 8(12,5) 2(3,1) 12(18,8) 



  

 

XI 

Rutiner för hur överrapportering sker (64n) 

 

      

Ja och de följs  

alltid 

0 1(1,6) 5(7,8) 5(7,5) 11(17,2) 

Ja och de följs 

ibland 

10(15,6) 5(7,8) 8(12,5) 8(12,5) 31(48,4) 

Ja men de följs 

inte 

0 4(6,2) 0 0 4(6,2) 

nej 2(3,1) 9(14,0) 5(7,8) 2(3,1) 18(28,1) 

Finns det föreskrifter Om hur Du Förebygger 

Undernäring (64n) 

 

Ja det finns föreskrifter 6(9,4) 6(9,4) 9(14,1) 10(15,6) 31(48,4) 

Nej det finns inte några  

föreskrifter 

1(1,6) 4(6,25) 3(4,7) 1(1,6) 9(14,1) 

Vet inte 
 

5(7,8) 9(14,1) 6(9,4) 4(6,25) 24(37,5) 

 

 

Bilaga 4 Tabell 2 Tillgången av dietist 
 

Tabell 2. Procentuell fördelning av vad sjuksköterskan anser om tillgången till dietist i kommunerna 

Områden 
Kommun 

Nej  
n (%) 

Vet inte 
n (%) 

Ja men inte i 
Tillräcklig 
Utsträckning 
n (%) 

Ja 
n (%) 

Totalt 
n (%) 

      

A 2 (3,1) 0 (0) 1 (1,5) 9 (14) 12 (18,5) 

B 15 (23,1) 2 (3,1) 3 (4,6) 0 (0) 20 (30,8) 

C  16 (24,6) 1 (1,5) 0 (0) 1 (1,5) 18 (27,7) 

D 12 (18,5) 0 (0) 1 (1,5) 2 (3,1) 15 (23,1) 

Totalt 45 (69,2) 3 (4,6) 5 (7,7) 12 (18,5) 65 

Källa: Spss version 23 

 

 



  

 

XII 

Bilaga 4 Tabell 3 vilket bedömningsinstrument används och vilka 
parametrar bedöms 
 

Tabell 3. Procentuell fördelning över vilket bedömningsinstrument som används mest och i vilken 

utsträckning sjuksköterskan använder det. Vidare också av vilken anledning sjuksköterskan inte använder 

det och till sist vilka parametrar är det som sjuksköterskan bedömer. 

Kommun                               Kommun A                   Kommun B                    Kommun C                  Kommun D                   Totalt 
                                                    n(%)                               n(%)                                 n(%)                              n(%)                         n(%)       

Vilket bedömningsinstrument används mestadels (63n) 

 

MNA  

 

8(12,7) 15(23,8) 15(23,8) 13(20,6) 51(81) 

SGA     0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

NRS-2002  0 (0) 0 (0) 0 (0) 1(1,6) 1(1,6) 

MUST 0 (0) 0 (0) 0 (0)  0 (0) 0 (0) 

Använder inget 

Bedömnings- 

instrument 

4(6,3) 5(7,9) 1(1,6) 1(1,6) 11(17,5) 

I vilken utsträckning använder sjuksköterskan ett bedömningsinstrument och av vilken anledning använder hon inte det (64n) 

 

 

Alltid 4 (6,3) 6(9,4) 5(7,8) 8(12,5) 23(35,9) 

I de flesta fall 2(3,1) 5(7,8) 7(11) 3(4,7) 17(26,6) 

Ibland 4(6,3) 5(7,8) 6(9,4) 3(4,7) 18(28,1) 

Aldrig 2(3,1) 4(6,3) 0 (0) 0 (0) 6(9,4) 

Tidsbrist (14n) 2(3,1) 3(4,7) 6(9,4) 3(4,7) 14(21,9) 

Kunskapsbrist (3n) 2(3,1) 1(1,6) 0 (0)  0 (0) 3(4,7) 

Patienten är  

inte 

kommunikativ 

(4n) 

2(3,1) 2(3,1) 0 (0) 0 (0) 4(6,3) 

Vilka parametrar bedömer sjuksköterskan vid kontroll av nutritionsstatus?  

 

Vikt (63n) 

 

     

    Ofta 9(14,3) 11(17,5) 14(22,2) 13(20,6) 47(74,6) 

    Ibland 2(3,2) 4(6,3) 4(6,3) 1(1,6) 11(17,5) 

    Sällan 0 (0) 5(7,9) 0 (0)  0 (0) 5(7,9) 



  

 

XIII 

Längd (62n)      

    Ofta 7(11,3) 7(11,3) 7(11,3) 8(12,9) 29(46,8) 

    Ibland 0 (0) 4(6,5) 4(6,5) 5(8,1) 13(21) 

    Sällan 3(4,8) 9(14,6) 7(11,3) 1(1,6) 20(32,3) 

Aptit (64n)      

   Ofta 10(15,6) 15(23,4) 15(23,4) 12(18,8) 52(81,3) 

   Ibland 2(3,1) 4(6,3) 1(1,6) 2(3,1) 9(14,1) 

   Sällan 0 (0) 1(1,6) 2(3,1) 0 (0)  3(4,7) 

Tugg och svälj 

förmåga (64n) 

     

   Ofta 7(11) 13(20,3) 15(23,4) 10(15,6) 45(70,3) 

   Ibland 4(6,3) 6(9,4) 1(1,6) 4(6,3) 15(23,4) 

   Sällan 1(1,6) 1(1,6) 2(3,1) 0 (0) 4(6,3) 

Funktionsnedsätt

ning (64n) 

     

   Ofta 7(11) 14(21,9) 16(25) 12(18,8) 49(76,6) 

   Ibland 3(4,7) 5(7,8) 1(1,6) 2(3,1) 11(17,2) 

   Sällan 2(3,1) 1(1,6) 1(1,6) 0 (0) 4(6,3) 

Orkeslöshet (64n)      

  Ofta 10(15,6) 13(20,3) 15(23,4) 12(18,8) 50(78,1) 

  Ibland 1(1,6) 6(9,4) 2(3,1) 2(3,1) 11(17,2) 

  Sällan 1(1,6) 1(1,6) 1(1,6) 0 (0)  3(4,7) 

 Källa: Spss version 23  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

XIV 

Bilaga 4 Tabell 4 Vid vilka tillfällen gör ssk/dsk bedömningar med 
bedömningsinstrument, vilka åtgärder ordineras och vilka 
uppföljningar görs? 
 

Tabell 4. Procentuell fördelning inom de olika verksamheterna över vid vilka tillfällen sjuksköterskan gör 

bedömningar med ett bedömningsinstrument och vilka åtgärder som ordineras 

Verksamhet Särskilt 
Boende 
 
n (%) 

Ordinärt 
Boende  
 
n(%) 

Särskilt & Ordinärt 
Boende 
 
n (%) 

Totalt 
 
 
n (%) 

Vid vilka tillfällen gör sjuksköterskan en bedömning 

med ett bedömningsinstrument (63n) 

 

     

Försämring i 

patientens  

allmäntillstånd 

23 (37) 8 (13) 17 (27) 48 (76,2) 

     

Personalen påtalar ett  

minskat näringsintag 

 

27 (43) 10 (16) 

 

15 (24) 52 (82,5) 

Viktminskning sedan  

senaste 

 fysiska mötet 

21 (33,3) 9 (14,3) 17 (27) 47 (74,6) 

     

Om någon kollega ber 

mig göra det 

15 (24) 4 (6,3) 8 (13) 27 (42,9) 

Specifika sjukdoms- 

tillstånd då sjuksköterskan gör en 

Bedömning av näringsstatus (16n) 

KOL *  

 

   9 (14) 

Cancer     7 (11,1) 

Hjärtsvikt och 

Diabetes 

   4 (6,3) 

Demens och Stroke    2 (3,2) 

Vilka åtgärder som sjuksköterskan ordinerar 

Kommer att ta kontakt  

med Dietist (48n) 

    

Instämmer till stor del  1(2,1) 0 0 1(2,1) 



  

 

XV 

Instämmer måttligt 1(2,1) 4(8,3) 7(14,6)  12(25) 

Instämmer lite 3(6,3) 2(4,2) 3(6,3) 8(16,7) 

Instämmer inte alls 16(33,3) 7(15) 4(8,3) 27(56,3) 

Mellanmål (63n)     

Instämmer till stor del  0 0 0 0 

Instämmer måttligt 28(44,4) 10(15,9) 18(28,6) 56(88,9) 

Instämmer lite 0 3(4,8) 0 3(4,8) 

Instämmer inte alls 3(4,8) 0 1(1,6) 4(6,3) 

Kosttillägg (60n)     

Instämmer till stor del  0 0 0 0 

Instämmer måttligt 27(45) 7(11,7) 15(25) 49(81,7) 

Instämmer lite 1(1,7) 3(5) 1(1,7) 5(8,3) 

Instämmer inte alls 3(5) 2(3,3) 1(1,7) 6(10) 

Kostberikning (62n) Särskilt boende Ordinärt boende Särskilt och ordinärt        Totalt 

Instämmer till stor del  0 0 0 0 

Instämmer måttligt 26(42) 11(17,7) 15(24,2) 52(83,9) 

Instämmer lite 2(3,2) 2(3,2) 2(3,2) 6(9,7) 

Instämmer inte alls 3(4,8) 0 1(1,6) 4(6,5) 

Genomgång av 

läkemedelslista (60n) 

    

Instämmer till stor del  0 0 0 0 

Instämmer måttligt 18(30) 6(10) 13(21,7) 37(61,7) 

Instämmer lite 10(16,7) 3(5) 4(6,7) 17(28,3) 

Instämmer inte alls 1(1,7) 3(5) 2(3,3) 6(10) 

Reg. Energi -och 

vätskeintag i tre dygn 

(56n) 

    

Instämmer till stor del  0 0 0 0 

Instämmer måttligt 10(17,9) 4(7,1) 10(17,9) 24(42,9) 

Instämmer lite 14(25) 4(7,1) 4(7,1) 22(39,3) 

Instämmer inte alls 4(7,1) 2(3,6) 4(7,1) 10(17,9) 

Gör ssk/dsk 

uppföljningar efter 

insatta åtgärder (62n) 

Särskilt boende Ordinärt boende Både särskilt och 

ordinärt 

      Totalt 

Alltid 17(54,8) 5(41,7) 8(42,1) 30(48,4) 



  

 

XVI 

I de flesta fall 12(38,7) 6(50,0) 11(57,9) 29(46,8) 

Ibland 2(6,5) 1(8,3) 0 3(4,8) 

Källa: Spss version 23 

* Kronsikt obstruktiv  sjukdom eller Annan lungsjukdom 

 

 

 

Bilaga 4 Figur 1 Samarbetet med andra yrkesgrupper 

 

 

Figur 1. Procentuell fördelning över vad sjuksköterskorna ansåg om samarbetet med andra yrkesgrupper 
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