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SAMMANFATTNING  
Bland äldre patienter i Sverige är undernäring ett problem som växer sig allt större. 
Forskning har visat att många äldre patienter riskerar att drabbas av ohälsa, minskat 
välbefinnande och lägre egenvårds kapacitet vid undernäring (Johansson, 2004). 
Syftet med denna litteraturstudie var att genom omvårdnadsforskning belysa 
sjuksköterskors attityder och kunskaper till nutritionsbehov och 
nutritionsbedömningar hos äldre patienter över 65 år. En systematisk litteraturstudie 
valdes som metod, systematisk sökning, kritisk granskning, dataanalys samt 
sammanställning av vetenskapliga artiklar inom problemområdet gjordes. I 
dataanalysen framkom teman som sjuksköterskors attityd till nutrition, 
nutritionsbehov och nutritionsbedömning av äldre patienter. Sjuksköterskors kunskap 
och utbildning om nutritionens betydelse för patienternas välbefinnande. Resultatet i 
denna studie visar att nutritionskunskap och utbildning bland sjuksköterskor i dag är 
otillräcklig. Slutsatsen blir således, för att kunna fastställa och tillgodose äldre 
patienter nutritionsstatus bör en ökad kompetens utveckling bland sjuksköterskor 
ske.  
 
Nyckel ord: Nurse, nutrition, knowledge, attitude.  
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1 INLEDNING 
Forskning visar att många äldre patienter riskerar att drabbas av ohälsa och lägre 

egenvårdskapacitet vid undernäring (Söderhamn, 2006). Undernäring är något som är 

vanligt förekommande hos äldre patienter boende i sitt hem, på särskilt boende eller 

när de vårdas på sjukhus. Information och utbildningsbehovet gällande undernäring 

har blivit större bland sjuksköterskorna (Karlström, 1998). Undernäring kan leda till 

att sjukdomstillstånd förvärras, långsammare tillfrisknande och ett ökat lidande för 

patienten. En dålig kosthållning kan innebära viktminskning med medföljande 

undernäring och att ett ohälsotillstånd kan uppstå. Under åren som sjukvårdspersonal 

och sjuksköterskestuderande har vi kommit i kontakt med äldre patienter som är 

undernärda. Vi har upptäckt att negativa attityder och bristande kunskap hos 

sjuksköterskor om nutrition och nutritionsbedömningar resulterar i att nutrition får 

lägre prioritet. Vi anser att en välbalanserad kost och kosthållning borde ligga till 

grund för omvårdnaden av våra patienter för att motverka undernäring och öka 

välbefinnandet. Vi vill därför med hjälp av litteraturstudien belysa sjuksköterskors 

behov av kunskap om nutrition i omvårdnadsarbetet med äldre patienter.  



4 

2 BAKGRUND 

Näringskunskap 
Kroppen behöver olika näringsämnen för att uppnå välbefinnande, det vill säga en 

balans mellan protein, kolhydrater och fett samt vitaminer och mineraler. 

(Livsmedelsverket, 2008-02-29). Vid brist på protein syns symtom som trötthet, 

apati, depression, viktnedgång, minskad muskelmassa, försämrat immunförsvar med 

ökad infektionsrisk och sämre sårläkningsförmåga som följd (Johansson, 2004). Fett 

fungerar som värmeisolering och stötskydd för de inre organen och behövs för 

reglering av cellernas proteintillverkning, hjärnans funktion, immunförsvaret, hudens 

funktion, synen, blodtryck samt blodets levringsförmåga. Kolhydraterna bygger upp 

cellväggar och är viktiga beståndsdelar i ämnesomsättningen (Johansson, 2004; 

Livsmedelverket, 2008) och har flera viktiga funktioner i sårläkningsprocessen, 

sparar proteinanvändningen samt medverkar i kollagensyntesen (Lindholm, 2003). 

Vitaminer och mineraler har olika uppgifter i kroppen: stödjande funktion för 

enzymer, hormonelliknande egenskaper, fungera som budbärare och 

informationsgivare samt att delta i förvaret mot de fria radikalerna och fungera som 

antioxidanter samt förebygga ärrbildning, delta i DNA-syntesen samt stabilisera 

cellmembran och benuppbyggnad. Vitamin- och mineralbrist kan bidra till symtom 

som: torra och blödande munslemhinnor, slemhinnor i mag-tarmsystem, lungor och 

ögon. Trötthet och koncentrationssvårigheter, dåligt humör och medsatt aptit samt 

illamående, kräkningar och ett nedsatt immunförsvar, ökad benuppmjukning är också 

syntom som förekommer vid vitamin- och mineralbrist (Christersson & Sundling, 

1996; Johansson, 2004; MackKay & Miller 2003).  

Mätmetoder vid nutritionsbedömning 
Det finns inga enskilda laboratorieprover som avspeglar nutritionsstatusen hos en 

patient. Det finns däremot vissa analyser: serumkoncentrationen av albumin, 

transferrin, kreatinin, retinolbindande protein och urinsediment som ger värdefull 

information. Ketonkroppar i urinen talar för en negativ energibalans i kroppen och 

avspeglar att nedbrytning av kroppens fettdepåer pågår. Lågt serum-kreatinin 

indikerar en minskad muskelmassa (Ericson & Ericson, 2002). Albumin visar på en 

eventuell långvarig proteinbrist. Sänkta värden på retinolbindande protein indikerar 

för en kortvarig proteinbrist (Johansson, 2004). Transferrin är ett protein från levern 
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med järnbindande kapacitet som sjunker i värdet tidigt vid undernäring (Ericson & 

Ericson, 2002). 

Mätinstrument som används i bedömning av undernäring är bland annat Mini 

Nutritional Assessment (MNA), Body Mass Index (BMI) samt Nutritional Form For 

the Elderly (NUFFE). Dessa instrument ger en indikering på vilken nutritionsstatus 

patienten befinner sig i (Söderhamn, 2006; Söderhamn & Bacharach-Lindström, 

2008).   

MNA frågeformulär är ett verktyg som är framtaget och utprövat för att kunna 

identifiera patienter som ligger i riskzon eller befinner sig i undernäring. MNA är 

internationellt rekommenderat av internationella forskare och kliniska organisationer 

(Nestlé, 1998). Bilaga nr 1. 

Body mass index (BMI) är en internationellt vedertagen mätenhet. 

Kroppsmasseindex anger relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen: 

kroppsvikt dividerat med kroppslängden i kvadrat (Ericson & Ericson, 2002). Vid 

stigande ålder förändras kroppen, energi åtgången minskar, skelettet trycks ihop 

vilket medför minskad längd. Vikten ökar många gånger tack vare minskad 

energiåtgång och BMI kan ge felaktiga värden (Söderhamn & Söderhamn, 2002). 

Nutritional form for the elderly (NUFFE) är nutritionsscreenings instrument som 

innefattar femton stycken frågor angående funktionella, sociala, nutritionella samt 

hälsorelaterade aspekter på näringsintaget. Varje fråga har tre svars alternativ som 

poängsätts från 0-2. Poängen summeras. Ju högre poäng desto högre risk för 

undernäring (Söderhamn, 2006; Söderhamn et al. 2008). Bilaga nr 2. 

Undernäring 
Genom kunskapen om god nutrition kan hälsa främjas. Bristande näringsintag kan 

påverka att undernäring uppstår (Lindholm, 2003). Undernäring är ett tillstånd i 

kroppen och inte en bestämning av hur lite eller mycket patienten äter (Akner, 2006). 

Orsaker till undernäring i samband med sjukdom kan bero på otillräckligt 

näringsintag, försämrad absorption och ökat energibehov på grund av stora 

energiförluster från exempelvis sårvävnad, malabsorption och katabolism. Det kan 

även bero på nedsatt förmåga att äta, minskad aptit eller försämrad absorption av 

näringsämnen i mag-tarmkanalen (Mossberg, 2006). Begreppet undernäring bör 

endast användas när energi- eller näringsintag understiger det biologiska behovet. 

Om en patient har en eller fler sjukdomar kan bedömningen av nutritionstillståndet 
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försvåras eller vara missvisande då de kan vara bidragande till kroppens förändrade 

energiåtgång.  (Akner, 2006). Mossberg (2006) beskriver att den vanligaste formen 

av undernäring är en kombination av brist på protein och energi (PEM). PEM 

innebär att proteiner, fett och kolhydrater från kroppens depåer förbränns i högre takt 

än intaget vilket kan leda till att patienten avmagrar. Undernäring påverkar och 

förändrar kroppen både psykiskt och fysiskt. Det kan ge sig i uttryck i form av att 

patienten har ett ökat sömnbehov, känner sig frusen, minskad 

koncentrationsförmåga, ökad irritabilitet samt apati (Hessov, 2001). Vid 

undernutrition blir kroppens immunförsvar nedsatt och medför risk för infektioner 

och följdsjukdomar (Lindholm, 2003).  

Problemformulering 
Underäring och ofrivillig viktminskning återspeglar ett hälsoproblem inom vården då 

den ökar risken för ohälsa och sänker välbefinnandet hos patienter (Akner, 2006). 

Därför är utredning, planering samt uppföljning av nutritionsbehovet en viktig del i 

sjuksköterskans arbetsuppgifter i omvårdnaden av äldre patienter (Nilsson Balknäs & 

Andersson, 2004). Genom att ha en god kunskap om nutrition kan sjuksköterskor 

förhindra eller förebygga undernäring samt främja god hälsa (Lindholm, 2003). Det 

kan därför anses betydelsefullt att undersöka sjuksköterskors attityder och kunskaper 

till nutritionsbehov och nutritionsbedömningar i omvårdnaden av äldre patienter.  

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors attityder och kunskap 

till nutritionsbehov och nutritionsbedömning hos patienter. 
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3 METOD 
Systematisk litteraturstudie valdes som metod för uppsatsen. En litteratur studie har 

som mål att systematisk söka, kritiskt granska/analysera för att sedan sammanfatta 

forskningen inom det valda ämnet. Artiklarna i litteraturstudien ska vara 

kvalitetsbedömda och sökmetoden väl redovisad (Forsberg & Wengström, 2003). 

Urval och sökförfarande i databaser 
Artiklar som inkluderades i studien skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

1997 – 2008 samt vara Peer reviewed. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska, 

danska, norska eller engelska samt handla om sjuksköterskors attityder och kunskap 

om nutritionsbehov och nutritionsbedömningar.  

 

Exklusionskriterier var litteraturstudier samt artiklar som handlade om 

nutritionsbehov och nutritionsbedömningar vid specifika sjukdomstillstånd. 

 

Sökningar gjordes i Cinahl, Medline, samt SveMed+ med sökorden nurs, nutrition, 

knowledge samt attitude. Först gjordes en sökning av sökordet enskilt med 

trunkering. I Cinahl och Medline användes * som trunkering i SveMed+ användes $. 

Vid den andra sökningen kombinerades sökorden med AND för att få så relevanta 

träffar som möjligt. Den första bedömningen gjordes genom kontroll av artiklarnas 

titlar och om titeln stämde överens med studiens syfte lästes abstraktet igenom. 

Dubbletter sorterades bort. De abstrakt som stämde överens med studiens syfte 

beställdes eller skrevs ut. Manuell sökning gjordes efter genomgång av valda 

artiklars referenslistor för att hitta fler artiklar som kunde inkluderas i studien. Den 

manuella sökningen resulterade inte i någon studie som kunde användas i denna 

litteratur studie. Totalt sex (6) artiklar valdes ur för kvalitetsgranskning varav 2 är 

kvalitativa och 4 är kvantitativa. Artiklarna numrerades från 1-6 (redovisas i 

artikelmatrisen). 
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Sökredovisning 

Sökord 
Cinahl                                   

Träffar     Använda nr  
                 SveMed+ 
 Träffar              Använda nr 

PubMed 
Träffar   Använda nr 

1. Nurs* 
 309333 0 6428 0 39346 0 

2. Nutrition* 34151 0 1873 0 37239 0 

3. Knowledge* 44496 0 1647 0 59502 0 

4. Attitude* 72073 0 14900 0 14900 0 

1 AND 2 4328 0 104 0 1593 0 

1 AND 3 17650 0 306 0 5421 0 

1 AND 4 25087 0 1039 0 4554 0 

2 AND 3 1647 0 27 (1,3) 2180 0 

2 AND 4 1669 0 70 0 436 0 

3 AND 4 10743 0 1004 0 5068 0 

 
1 AND 2 AND 3 433 

1 st nr 6 
(1,2,4,5) 9 (1,3) 170 0 

2 AND 3 AND 4 432 0 21 (1,3) 205 0 

1 AND 2 AND 4 289 0 13 (1,3) 71 0 

1 AND 3 AND 4 4169 0 250 0 2106 0 

1 AND 2 AND 3 AND 4 71 
4 st nr 
2,3,4,5 9 1 st nr 1(3) 43 0 

Dubbletter angivna inom parantes 
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Kvalitetsgranskning  
Artiklarna granskades först enskilt av uppsatsförfattarna och därefter diskuterades 

materialet gemensamt. Willman och Stoltz (2002) bedömningsmallar för kvalitativa 

och kvantitativa studier användes. Efter att mallarna modifierats och anpassats 

poängsattes artiklarna. Frågeställningen om huvudfynd togs bort och redovisas i 

artikelmatrisen. Kvaliteten av artiklarna bedömdes: kvalitativ Låg = 0-4, Medel = 5-

9, Hög = 10-14, kvantitativ Låg 0-4, Medel 5-8, Hög 9-12. Se bilaga 3 och 4. 

Eftersom alla artiklar som granskades bedömdes ha hög kvalitet kom alla 6 att ingå i 

litteraturstudien. Efter granskningen sammanställdes artiklarna i en artikelmatris för 

att få fram en tydligare helhetsbild av syfte, metod, resultat, huvudfynd samt kvalitet. 

Se bilaga 5.  

Dataanalys 
Efter kvalitetsgranskningen påbörjades analysprocessen och artiklarna lästes flera 

gånger först enskilt av uppsatsförfattarna för att sedan gemensamt diskuteras. En kort 

beskrivning av artikeln samt huvudfynd dokumenterades för att sedan jämföras. 

Huvudfynden jämfördes, likheter och skillnader kunde urskiljas. Under analysen 

framkom två kategorier som resultatet grupperades under: sjuksköterskors kunskaper 

samt sjuksköterskors attityd om nutrition och nutritionsbedömningsinstrument.  

 

Etiska aspekter 

Uppsatsförfattarna har i enlighet med Forsberg och Wengströms (2003) etiska 

aspekter sammanställt och analyserat resultatet i artiklarna utan förvrängning eller 

plagiering.   
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4 RESULTAT  

Sjuksköterskors kunskap om nutritionsbedömning och nutritionsbehov. 
Schaller och James (2005) studie visade på att de sjuksköterskor som deltog i studien 

hade bristfälliga kunskaper i ämnet nutrition men sjuksköterskorna säger att de 

använde sig av olika källor för att hämta ny kunskap.  

Studier gjorda av Aagaard (1998) Kowanko et al. (1999) Munch, et al. (2006) Perry 

(1997a och b) Schaller och James (2005) poängterade brister i kunskapsnivån. 

Nästan samtliga respondenter i Aagaards studie (1998) ansåg att sjuksköterskans 

nutritionskunskaper har stor betydelse för patientens näringsstatus. 94 procent av 

sjuksköterskorna uppgav att de önskade mer kunskap om nutrition. Områden som de 

flesta sjuksköterskor ville öka sina kunskaper i var: näringsbehov hos patienter, 

matens näringsinnehåll samt åtgärder som en sjuksköterska kan vidta om en patient 

äter dåligt. I en tidigare studie av Perry (1997b) visade resultatet på att 30 % inte 

kunde ange det korrekta energibehovet för medicinska och kirurgiska patienter.  

Resultatet av frågeformuläret i Schaller och James (2005) studie visade att 89 av 103 

deltagande sjuksköterskor hade kunskap om att kalium var viktigt för att upprätthålla 

vätskebalansen och merparten av deltagarna kunde identifiera D-vitamin som 

”solljusvitaminet”. De flesta sjuksköterskorna visste att patienter behöver färre 

kalorier vid stigande ålder. De kände till skillnaden mellan olika näringsämnen, men 

de visste inte att icke essentiella aminosyror kan produceras av kroppen själv. 

Sjuksköterskorna i Kowanko et al. (1999) studie svarade att undernäring var när 

kroppen inte fick den näring som den behövde för sina funktioner. Symtom som 

angavs var viktminskning, brist på energi, lågt serum albumin och dålig sårläkning.  

Nästan samtliga sjuksköterskor (Aagaard, 1998) som svarat på frågeformuläret ansåg 

att de hade bristande nutritionskunskaper. Deltagarna i studien av Kowanko et al 

(1999) uppvisade bristande kunskaper om äldre patienters proteinbehov. Hälften 

tyckte inte att de hade tillräcklig kunskap till att identifiera undernäring. Flertalet 

tillfrågade erkände att de först skulle ta reda på orsaken till viktminskningen vilket 

ledde till sena nutritionsinsatser. Endast 15 % av den tillfrågade personalen hade 

kunskap om vilka riktliner som är satta för gränsen till undervikt. Många 

sjuksköterskor upplevde sig inte ha tillräckliga kunskaper för att bedöma en patients 

nutritionsstatus på rätt sätt. 
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Frågorna om BMI i Perrys studie (1997a) visade att endast 6 stycken av 92 svarande 

kunde svara korrekt, fyra slagit upp BMI och resterande valde att inte svara på 

frågorna. Perrys (1997b) studie visade att 13 sjuksköterskor var bekanta med termen 

BMI men endast sex kunde den rätta formeln. 7 procent av sjuksköterskorna i 

Aagaards studie (1998) uppgav att de skulle använda BMI som ett mätinstrument vid 

misstanke om undernäring. Endast 8 % i studien gjord av Munch et al. (2006) 

använde sig av BMI som screeningsmetod. Det framkom även att det inte fanns 

några fasta riktlinjer för när patienter ska vägas och screenas. Endast hälften av 

sjuksköterskorna i Aagaards studie (1998) svarade att de har riktlinjer för nutritions 

bedömningar på avdelningen. Vikt, längd och serum albumin togs vid misstanke om 

undernäring. Endast 7 % svarade att de använder BMI som ett mätinstrument. I 

Perrys studier (1997a; 1997b) svarade hälften av sjuksköterskorna att de skulle väga 

patienterna för att få en riktlinje om patientens nutritionsstatus. I Perry (1997b) 

nämndes även mängden mat, hudens kondition, gastro-intestinala symtom samt 

blodprovsresultat som möjliga bedömnings instrument. Resultatet från Kowanko et 

al (1999) studie visade att majoriteten sjuksköterskor fokuserade på uppenbara 

symtom som viktnedgång, trötthet samt kondition av hud och hår. En av sju 

sjuksköterskor beskrev välbefinnande genom fysiska och psykiska symtom.  

 

Av alla 103 sjuksköterskor i studien som gjordes av Schaller och James (2005) var 

det bara 14 procent som under de senaste två åren deltagit i utbildningsprogram där 

fokus legat på nutrition. I Kowanko et al. (1999) studie hade de flesta sjuksköterskor 

fått en liten intern utbildning. Däremot svarade cirka hälften av de 92 tillfrågade i 

studien gjord av Perry (1997a; 1997b) att de genomgått en utbildning inom nutrition. 

Sjuksköterskor med en arbetslivserfarenhet längre än tio år fick ett signifikant högre 

resultat på kunskapstestet om nutrition än dem med färre än tio års erfarenhet 

(Schaller & James, 2005). Däremot visade en studie gjord av Munch et al. (2006) att 

arbetslivserfarenhet och utbildningsgrad inte alltid är avgörande i kunskapsnivå om 

nutrition. Studien visade även på att en bättre kunskapsnivå bland sjuksköterskor, 

läkare och annan vårdpersonal var önskvärd.  

Sjuksköterskors attityder till nutritionsbedömning och nutritionsbehov. 
En vanlig attityd bland sjuksköterskorna i Schaller och James (2005) studie var att de 

inte behövde så djupgående nutritionskunskaper eftersom de hade en dietist kopplad 
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till avdelningen. Även i Perrys studie (1997a) ansåg 30 procent att de skulle 

konsultera en dietist om en patient har felaktig nutrition, mindre än en fjärdedel 

ansåg att de kunde förlita sig på sina egna kunskaper och resterande skulle föredra att 

konsultera en läkare. Kowanko et al. (1999) belyste i sin studie att samtliga 

sjuksköterskor var medvetna om riskerna för undernäring och ansåg att just dessa 

patienter borde ägnas mer tid för att fastställa deras nutritionsstatus. Några 

sjuksköterskor trodde inte att deras arbetskamrater skulle vara villiga att göra det. 

De flesta sjuksköterskor i Kowanko et al (1999), Perry (1997a; 1997b) studier 

svarade att det yttersta ansvaret för patientens nutrition låg på sjuksköterskorna och 

att det är viktig att hjälpa patienter som har problem att äta men få tyckte att det ingår 

i sjuksköterskans arbetsuppgifter. I Aagaards studie (1998) svarade endast 62 % att 

de tyckte att de som sjuksköterskor hade huvudansvaret för patientens 

näringstillstånd. Resterande 34 % ansåg att det viss del åligger på sjuksköterskans 

ansvar.   

En genomgång av journalerna i studien som Perry (1997a och 1997b) gjort visade att 

de flesta sjuksköterskor uppgav att de vägde patienterna i större utsträckning än vad 

de faktiskt gjorde. Fler sjuksköterskor använde observation av matintag och aptit 

som nutritionsunderlag än vad som uppgetts i frågeformuläret.  
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5 DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Databaser som valdes för vår litteraturstudie var Cinahl, PubMed och Svemed+. 

Cinahl valdes för att få omvårdnadsfokus på arbetet, då databasen innehåller 

vetenskapliga artiklar inom området omvårdnad och är enligt Willman och Stoltz 

(2002) en av de viktigaste vetenskapliga databaserna för sjuksköterskor. Databasen 

PubMed täckte bland annat medicin och omvårdnad och är även den en viktig 

databas för sjuksköterskor. Swemed innehåller vårdforskning i Norden och har 

vetenskapliga artiklar. Sökningarna i databaserna resulterade i gemensamma träffar 

och dubbletter. Det kan tolkas som bevis för att sökningarna i databaserna var 

korrekta och likartade.  

I det initiala skedet av denna litteraturstudie söktes först och främst efter artiklar 

relaterade till nutritionens betydelse för sårläkningsprocessen. För att vi skulle finna 

så relevanta artiklar som möjligt sökte vi igenom de olika databaserna med sökord 

som till en början var relaterade till bensår hos äldre patienter. Under sökandet efter 

relevanta artiklar upptäckte vi att området var alldeles för snävt så vi breddade 

sökningen. Nutritionsartiklar hittades och vi upptäckte en stor problematik med 

undernäring bland äldre patienter samt bristande nutritionskunskaper hos 

sjuksköterskor. Vi omformulerade då vårt syfte med litteraturstudien och inriktade 

oss på nutrition, attityd och kunskap hos sjuksköterskor vilket innebar att vår sökning 

inriktades på nya sökord så som nutrition, näringslära, hälsa och välbefinnande. 

Fortsatt sökning skedde med hjälp av utökade sökningar med nya sökord så som 

nurs, nutrition, knowledge och attitude. Eftersom uppsatsförfattarna utöver engelska 

och svenska även behärskade danska och norska kunde artiklar även på dessa språk 

inkluderas i sökprocessen. Litteraturstudien baserades sedan på vetenskaplig artiklar 

skrivna på engelska, svenska, danska samt norska. Det fackliga språket kan ha 

medfört nyansskillnader vid översättning och tolkning av texten och kan på så sätt ha 

påverkat resultatet i litteraturstudien. Artiklar med titlar och abstrakt som inte föll 

inom inklusionskriterier exkluderades. Detta kan ha inneburit att artiklar som 

resultatmässigt passat in i litteraturstudien valts bort, vilket kan ha påverkat 

resultatet. En kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes utifrån en modifierad 

granskningsmall (Willman & Stoltz, 2002) som vi sedan objektivt bedömde. 

Kvalitetsgranskning genomfördes med hjälp av ett poängsystem. Poängsystem kan 
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vara missvisande om frågorna inte är generaliserbara det vill säga om 

granskningsmallen inte är realiserbar. Vi ansåg dock att risken med poängsystemet 

var liten. För att göra kvalitetsgranskningen tillförlitlig granskade vi artiklarna var 

och en för sig. Därefter förde vi ett gemensamt resonemang kring varför artikeln 

skulle inkluderas. Eftersom alla artiklar som granskades var på engelska, norska och 

danska var vi medvetna om att det fanns en risk att resultatet från de olika studierna 

kunde feltolkas. För att minska risken för feltolkning bearbetade och analyserade vi 

alla artiklar enskilt för att sedan jämföra dem tillsammans.  Artiklarnas 

sammanfattande resultat sammanställdes under två teman. Både kvalitativa och 

kvantitativa studier ingick i litteraturstudien vilket enligt Forsberg och Wengström 

(2003) ger en bred bild av det som undersöks. Vi ansåg att artiklarna representerade 

sjuksköterskors attityder, kunskaper och utbildning på ett sådant sätt att det gav en 

ökad tyngd för vårt syfte. Då syftet från början var inriktat på nutritionens betydelse 

för sårläkningsprocessen vid bensår och under arbetets gång ändrades innebar det att 

sökförfarandet tog annan riktning. Ett färdigutvecklat syfte hade inneburit att 

sökförfarandet gått smidigare.  

Resultatdiskussion 
I merparten av artiklarna som ingår i litteraturstudien svarade de flesta sjuksköterskor 

att det yttersta ansvaret för patientens nutrition ligger på sjuksköterskorna och att det 

är viktig att hjälpa patienter som har problem att äta men få tycker att det ingår i 

sjuksköterskans arbetsuppgifter. Uppsatsförfattarna anser att nutritionsstatus och 

nutritionsbedömningar hos äldre patienter bör vara en del i alla yrkeskategoriers 

ansvar. Vi anser att den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan bör ha huvudansvaret 

för nutritionsbedömning.  

I Perrys studie (1997b) arbetade sjuksköterskorna på akutavdelningar. Tidsbrist och 

akuta situationer medförde att vikttagning och dokumentation inte prioriterades samt 

att sjuksköterskorna kanske förlitade sig på att patientens nästa avdelning tog ansvar 

för detta. Uppsatsförfattarna anser att det är fel att lämna över ansvaret på någon 

annan och ”hoppas” på att det blir gjort på nästa avdelning eller boendet där 

patienten bor. Vi misstänker vidare att nutritionsstatus och bedömning då kan 

komma att falla bort helt och hållet. Vi anser att det ska finnas standard 

undersökningar som alltid bör följas för att underlätta nutritionsbedömningen.  
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Endast i Aagaards Studie (1998) kom sjuksköterskorna med förslag till förbättring av 

omvårdnaden, bland annat bättre rutiner för nutritionsbedömningar, bättre samarbete 

mellan avdelningen/sjuksköterskor och kökspersonalen och ökad bemanning under 

själva måltiderna. Enligt sjuksköterskorna kunde orsaken till dåligt fungerande 

rutiner vara: låg nutritions kunskap, dålig ekonomi och låg bemanning. 

Uppsatsförfattarna anser att en förutsättning för en god nutritionsvård är ett väl 

fungerande samarbete mellan yrkesgrupper (läkare, undersköterskor, sjuksköterskor, 

dietister och kökspersonal) och kontinuerlig fortbildning med inriktning på 

utveckling av rutiner och vårdplaner. Vidare anser uppsatsförfattarna att en tydlig 

struktur och ansvarsfördelning kan underlätta det praktiska arbetet. Kommunikation 

mellan yrkesgrupperna kan underlätta en attitydförändring i omvårdnaden kring 

nutrition. Uppsatsförfattarna anser att tidsbrist inte får var en orsakande faktor för 

åsidosättning vid bedömning av nutritionsstatus. 

Äldre patienters sjukdomstillstånd, orsakad av felaktig nutrition, kan minskas av 

ökade nutritionskunskaper hos sjuksköterskor enligt Perry (1997a). Genomgående i 

alla studier visar på bristande kunskap om nutrition hos sjuksköterskor. En 

vidareutbildning eller utökad nutritionsutbildning efterfrågas i samtliga studier. 

Uppsatsförfattarna delar åsikten om att sjuksköterskor är dåligt utbildade inom ämnet 

nutrition. Undersökningen som Munch et al. (2006) gjorde i Danmark visar att 

nutritionsbedömning och näringslära är väldigt lågt prioriterade. Uppsatsförfattarna 

anser att den låga prioriteringen kan förklaras med att brister i kunskap om näring 

och nutritionsbedömning som finns inom alla yrkeskategorier. Uppsatsförfattarna 

föreslår en utökning av ämnet nutrition i sjuksköterskeutbildningen. 

Utbildningsnivåerna hos sjuksköterskorna i de olika studierna skiljer sig åt. Detta kan 

förklaras med att studierna är gjorda i olika länder och att utbildningsplanerna ser 

olika ut för varje land.  

Vidare i de olika studierna finner uppsatsförfattarna olikheter i resultaten gällande 

sjuksköterskornas arbetslivserfarenheter relaterat till deras kunskapsnivåer. Studien 

gjord av Munch et al. (2006) menar att kunskapsnivån inte har någon relation till 

arbetslivserfarenheten däremot visar studierna gjorda av Schaller & James, (2005) 

och Perrys (1997a) på motsägande resultat. Uppsatsförfattarnas egen hypotes är att 

sjuksköterskornas intresse för nutrition har en inverkande roll på deras 

kunskapsnivåer och om hur de bedömer nutritionsbehovet.  
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BMI - kunskaperna hos sjuksköterskorna i Perrys studie (1997a) visade sig vara 

mycket bristfällig. Även MNA och FBCE visade sig i studierna vara mycket svåra att 

applicera i verkligheten om nutritionskunskapen var bristfälliga. Enligt 

uppsatsförfattarna kan detta vara en av orsakerna till att många äldre patienter inte 

blir nutritionsbedömda och nutrition blir lågt prioriterat. Söderhamn och Bachrach-

Lindström och Ek (2008) ifrågasatte i sin studie användningen av BMI på äldre 

patienter eftersom de ansåg att BMI inte var tillförlitligt på äldre patienter då BMI är 

uträknat på yngre vuxna. Dock ingår BMI i de flesta screeningsinstrumenten som en 

viktig del. Söderhamn och Söderhamn (2006) utvecklade i en tidigare studie 

mätinstrumentet NUFFE då det i flera studier framkommit att det fanns en bristande 

kunskap om nutrition. Screeningsinstrument NUFFE kan enligt uppsatsförfattarna 

vara en god hjälp för sjuksköterskor att identifiera riskpatienter och att man då i god 

tid kan ge förebyggande behandling. Mätinstrumentet NUFFE kan även lätt användas 

även av annan vårdpersonal som inte har ingående kunskap om de olika 

screeningsverktygen eller nutritionens betydelse för kroppen till skillnad från MNA 

som många gånger upplevs komplicerade. Viktigt är dock att sjuksköterskan 

fortsätter att jobba i team med dietister, läkare, annan vård och kökspersonal. 

Uppsatsförfattarna anser att nutrition bör belysas mer och ges en större plats i 

utbildningen av all vårdpersonal.  

Uppsatsförfattarna anser att äldre patienters föreställningar om mat bör beaktas, så att 

måltidsmönstret och rätterna anpassas till den äldre människans individuella vanor 

och tidsrytm. Genom att fokusera på matvanor är det möjligt att upptäcka patienter i 

riskzonen för undernäring och man kan då utarbeta en vårdplan.  

Slutsats 
Efter att ha läst alla artiklar och studier har vi kommit till slutsatsen att det ofta är 

bristande nutritionskunskaper och resurser av personal och tid som gör att äldre 

patienter blir undernärda. Det är vårt ansvar som vårdgivare att ta hand om äldre 

patienter på ett så korrekt sätt som möjligt. Vi kan förebygga undernäring och öka 

välbefinnandet hos äldre patienter genom att förändra attityder och öka 

kunskapsnivåerna hos sjuksköterskor inom ämnet nutrition. Uppsatsförfattarna 

upplever det oroväckande att den bristfälliga kunskapen inte uppmärksammats 

tidigare. Vidare vill uppsatsförfattarna föreslå djupare forskning inom området för en 

ökad kompetensutveckling.  
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BILAGOR 

Bilaga 1,   

Mini Nutritional Assessment 
 
Förnamn:  
Kön:  
Datum: 
Ålder:  
Vikt (kg): 
Längd (cm):  
Personnummer: 
Fyll i poängsiffran i rutorna för initial 
bedömning och summera. Om poängen är 11 
eller mindre fortsätt med den slutliga 
bedömningen. 
 
A. Har födointaget minskat under 
de senaste tre månaderna på grund 
av försämrad aptit, 
matsmältningsproblem, tugg- eller 
sväljproblem? 
0 = Ja, minskat avsevärt 
1 = Ja, minskat något 
2 = Nej, ingen förändring 
 
B. Viktförlust under de senaste tre 
månaderna 
0 = Ja, mer än 3 kg 
1 = Vet ej 
2 = Ja, mer än 1 kg men mindre än 
3kg 
3 = Nej, ingen viktsförlust 
 
C. Rörlighet 
0 = Är säng eller rullstolsbunden 
1 = Kan ta sig ur säng/rullstol men går 
inte ut 
2 = Går ut med eller utan hjälpmedel 
 
D. Har varit psykiskt stressad eller 
haft akut sjukdom under de senaste 
tre månaderna? 
0 = Ja     
2 = Nej 
 
 
 

 
 
 
E. Neuropsykologiska problem 
0 = Svår förvirring/demens eller 
depression 
1 = Lätt förvirring/demens 
2 = Inga neuropsykologiska problem 
 
 
F. Body Mass Index (BMI) = vikt 
(kg)/ längd (m2) 
0 = BMI mindre än 19 
1 = BMI 19 till mindre än 21 
2 = BMI 21 till mindre än 23 
3 = BMI 23 eller mer 
 
 
Poäng för initial bedömning: Fråga 
A-F (max. 14) 
12 poäng eller mer Normal, ingen risk 
för undernäring, behöver ej 
komplettera med slutlig bedömning 11 
poäng eller mindre Risk för 
undernäring, fortsätt med den slutliga 
bedömningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
G. Har eget boende? (ej särskilda 
boendeformer/sjukhus) 
0 = Nej 1 = Ja 
 
H. Intar mer än 3 ordinerade 
läkemedel dagligen? 
0 = Ja 1 = Nej 
 
I. Har trycksår eller annan hudsår? 
0 = Ja 1 = Nej 
 
J. Äter fullständiga huvudmål per 
dag? 
0 = 1 fullständigt huvudmål 
1 = 2 fullständiga huvudmål 
2 = 3 fullständiga huvudmål 
 
K. Äter eller dricker vanligtvis 
• Minst en mejeriprodukt dagligen 
(Mjölk/ost/yoghurt)? Ja Nej 
• Två eller flera ägg varje vecka? Ja 
Nej 
• Fisk, fågel eller kött varje dag? Ja 
Nej 
0.0 = Inget eller ett ja svar 
0.5 = Två ja svar 
1.0 = Tre ja svar, 
 
L. Äter minst två frukter eller två 
portioner med grönsaker dagligen? 
0 = Nej  
1 = Ja 
 
M. Dricker dagligen 
(vatten/juice/kaffe/te/mjölk/öl)? 
0.0 = Mindre än 3 glas/muggar 
0.5 = 3 till 5 glas/muggar 
1.0 = Mer än 5 glas/muggar, 
 
N. Kan äta själv eller behöver hjälp 
vid måltiden? 
0 = Behöver mycket hjälp/matas 
1 = Behöver lite hjälp 
2 = Äter själv utan några problem 
 
 
 
 

 
 
O. Bedömer själv sitt 
näringstillstånd som 
0 = Svårt undernärd/felnärd 
1 = Är osäker om sitt 
näringstillstånd/vet ej 
2 = Har inga näringsproblem 
 
P. I jämförelse med andra i samma 
ålder 
uppfattar sitt hälsotillstånd som: 
0.0 = Inte så bra som andras 
0.5 = Vet ej 
1.0 = Lika bra som andras 
2.0 = Bättre än andras,  
 
Q. Överarmens omkrets i cm (Mid 
arm Circumference, MAC) 
0.0 = MAC mindre än 21 cm 
0.5 = MAC 21-22 cm 
1.0 = MAC mer än 22 cm, 
 
R. Vadens omkrets i cm (Calf 
Circumference, CC) 
0 = CC mindre än 31 cm 
1 = CC 31 cm eller mer 
 
Poäng för slutlig bedömning: Fråga 
G-R (max. 16 ), 
Poäng för initial bedömning 
Total poäng (max. 30 ), 
Gradering av näringstillståndet: 
17–23.5 poäng risk för undernäring 
Mindre än 17 poäng undernärd 
  



 

Bilaga 2, 

The Nutritional Form For the Elderly (NUFFE)  
(English version “NUFFE-ENG”)  

 

1. Has your weight changed in the 

past twelve months?  

0 .. weight has either gone up or 

remained unchanged  

1 .. weight has dropped somewhat  

2 .. weight has dropped considerably  

 

2. Do you eat the same amount of 

food now as you did a year ago?  

0 .. More or the same as previously  

1 .. Somewhat less than previously  

2 .. Considerably less than previously  

 

3. What is your appetite like now?  

0 .. Good  

1 .. Somewhat low  

2 .. Poor  

 

4. Do you eat at least one cooked 

meal/day?  

0 .. Yes, always  

1 .. Often  

2 .. Seldom  

 

5. What sized portions do you 

normally eat?  

0 .. Large or ordinary portions  

1 .. Fairly small portions  

2 .. Very small portions  

 

6. Do you eat fruit or vegetables on 

a daily basis?  

0 .. Yes  

1 .. Often  

2 .. Seldom  

 

7. Do you have the types of food that 

you need at home?  

0 .. Yes  

1 .. Often  

2 .. Seldom  

 

8. Do you normally eat together 

with someone else?  

0 .. Yes  

1 .. Sometimes  

2 .. Very seldom  

 

9. Do you get exercise every day?  

0 .. I exercise a lot, for example by 

taking walks  

1 .. The only exercise I get is indoors  

2 .. Mostly I just sit down or lie in bed  

 

 

 

 

 



 

10. Is it difficult for you to eat 

because of mouth or dental 

problems or due to  

difficulties in swallowing?  

0 .. No  

1 .. Sometimes  

2 .. Yes  

 

11. How much liquid do you drink 

in total per day?  

0 .. More than 5 glasses/cups per day  

1 .. 3-5 glasses/cups per day  

2 .. Less than 3 glasses/cups per day  

 

12. Do you have problems eating 

due to diarrhoea, constipation, 

feeling unwell  

or nausea?  

0 .. No  

1 .. Sometimes  

2 .. Yes, often  

 

13. Do you need help eating?  

0 .. No  

1 .. Sometimes  

2 .. Yes, often  

 

14. How many different sorts of 

medicine do you take per day?  

0 .. none  

1 .. 1-2 different medicines /day  

2 .. 3 or more different medicines /day  

 

15. Is it difficult for you to eat as a 

result of poorer health?  

0 .. No  

1 .. Sometimes  

2 .. Yes, often 

 

 

 

 



 

Bilaga 3, Modifierad granskningsmall för kvalitets bedömning av  

kvalitativa artiklar (Willman och Stoltz´s, 2002) 

Författare Kowanko 1998 Munch, Pedersen, Faergeman, 
Thulstrup 2006 

Tydlig avgränsning/ 
problemformulering 

Nej Ja 

Forsknings metod 
Semistrukturerade 

intervjuer 
Strukturerade intervjuer 

Antal 7 136 

Ålder/yrkesverksamma år Ja Ja 

Kön Nej Nej 

 
Tydlig avgränsning 
problemformulering 

Ja Ja 

Kontext presenterad Ja Ja 

Etiskt resonemang Ja Ja 

   

Relevant urval Ja Ja 

Strategiskt urval Ja Ja 

   

Urvalsförfarande beskriven Ja Ja 

Datainsamling beskriven Ja Ja 

Analys tydligt beskriven Ja Ja 

   

Resultat logiskt, begripligt? Ja Ja 

Råder datamättnad Nej Ja 

Råder analysmättnad Nej Nej 

   

Tydlig resultat redovisning Ja Ja 

Resultat i förhållande till teoretisk 
referensram 

Ja Ja 

Genernas teori Nej Nej 

 
Summa 11 12 

Bedömning av kvalitet Hög Hög 

Kriterier för bedömning av poäng  
Låg = 0-4, Medel = 5-9, Hög = 10-14, 



 

 

Bilaga 4, Modifierad granskningsmall för kvalitetsbedömning av 
kvantitativa artiklar (Willman & Stoltz´s, 2002) 

Kriterier för bedömning av poäng  
Låg 0-4,Medel 5-8, Hög 9-12,   
   

Författare Aagaard 1998 Perry 1997a Perry 1997b Scaller och James 
2005 

Forsknings metod Deskriptiv, 
kvantitativ 
tillämpning 

Deskriptiv studie 
med enkäter och 
granskning av 

journaler 

Deskriptiv studie 
med enkäter, 
granskning av 

journaler 

Deskriptiv 
tvärsnitts 

undersökning 

Forsknings plats Medicin avdelningar 
på 4 sjukhus i Norge 

5 avdelningar på 
akutsjukhus i 

England 

5 avdelningar på 
akutsjukhus i 

England 

Privat och allmänt 
sjukhus i Australien 

Antal 59 92 92 103 

Ålder Nej 21-65 21-65 26-50 

Representativt urval Ja Ja Ja Ja 

Kön 56 kvinnor 3 män Nej Nej Nej 

Kriterier för 
exkludering/inklude
ring 

Ja Nej Nej Ja 

 

Syftet tydligt 
beskrivet 

Ja  Ja Ja Ja  

Tydlig frågeställning Ja Ja Ja Ja 

Urvalsförfarande 
beskrivet 

Ja Ja Ja Ja 

Representativt urval Ja Ja Ja Ja 

Randomiserings -
förfarande beskrivet 

Ja Ja Ja Ja 

 

Bortfalls analys 
beskriven 

Ja Ja Ja Ja 

Bortfalls storlek 
beskriven 

Ja Ja Ja Ja 

Statistisk metod Ja Ja Ja Ja 

Etiskt resonemang Nej Ja Ja Ja 

 

Valida instrument Ja Ja Ja Ja 

Reliabla instrument Ja Ja Ja Ja 

Generaliserbart 
resultat 

Ja Ja Ja Ja 

     

Summa poäng 11 12 12 12 

Bedömning av 
kvalitet 

Hög Hög Hög Hög 



 

 

Bilaga 5, Artikel matris (Willman & Stoltz, 2002) 
 Författare Syfte Metod,  analysmetod  Urval Resultat Kval

itet 
1 Aagaard 1998 "Nutrition 

and nursing knowledge" 

 
Norge 

Undersöka och beskriva hur 
sjuksköterskor på en 
somatisk avdelning hanterar 
äldre patienters nutritions 
behov 

Frågeformulär där 
sjuksköterskorna skulle svara 
på frågor om sjuksköterskors 
nutritionskunskap utdelades 
och resultatet granskades och 
analyserades med hjälp av 
Statistics Package for the 
Social Sciences (SPSS). 

118.  27 % ansåg att de hade tillräckliga kunskaper 
för att tillgodose äldres näringsbehov men 94 
% av de svarande önskade mer kunskap om 
nutrition. 62 % svarade att sjuksköterskan har 
ansvar för att patienten får näringsbehovet 
tillgodosett. Sjuksköterskorna kom med 
förslag och önskemål gällande samarbete, 
schemaläggning, rutiner. 

Hög 

2 Kowanko, Simon och 
Wood  1999 "Nutritional 

care of the patient: nurses´ 

knowledge and attitudes in 
an acute care setting". 

Australien 

 

Att utforska sjuksköterskans 
attityd och kunskap om 
nutrition och matservering 
till patienter på ett sjukhus i 
Australien. 

Intresseanmälan till 
medverkan av studien sattes 
upp på anslagstavlor på större 
sjukhus i Australien. 
Intresserade respondenter 
intervjuades och resultaten 
analyserades med hjälp av ”a 
template analysis style”. 

7  Flertalet sjuksköterskor uppgav otillräckliga 
kunskaper för bedömning av patienters 
nutritionsstatus. Majoriteten av 
respondenterna förstod att en bra nutrition 
innebär att man tillgodoser kroppens behov, 
men kunde inte redogöra för specifika ämnen 
och dess uppgift.  

Hög 

3 Munch, Pedersen, 
Faergeman, Thulstrup 2006 
”Plejepersonalets viden og 
holdning om ernäring til 

äldre plejehjemsbeboere- 

en spörgeske 

maundersögelse" 

Danmark 

Undersöka vårdpersonalens 
kunskap, förhållning till 
vårdtagarnas näringsintag 
och behov, samt användning 
av nutritions 
mätningsinstrument.  

En tvärsnittsundersökning, 
Frågeformulär om 
näringstillskottsbehandling. 
MacNemars test användes för 
att belysa skillnaden mellan 
kunskap och handling, attityd 
och handling  

136  95 % av vårdgivarna skulle acceptera en 
viktnedgång på ett år på +-3 % 

Hög 



 

4 Perry 1997a               
"Fishing for 
understanding: Nurses 

knowledge and attitude in 

relation to nutritional 

care"  

 
Storbritanien 

Utforska sjuksköterskors 
kunskap och attityder 
angående nutrition 

Frågeformulär och enkäter, 
granskning av 141 
dokumentationer och 
journaler. Studien innehåller 
två olika delar som sedan 
sammanställts med hjälp av 
metod: Spearman´s 
Correlation Coefficient 

92  Studien påvisar tydligt på bristande 
nutritionskunskaper hos sjuksköterskor. 71 % 
av de tillfrågade sjuksköterskorna ansåg det 
åligger sjuksköterskan att nutritionsbedöma 
patienterna. 65 svarade att de inte tyckte att 
varje patient som kom till avdelning behövdes 
nutritionsbedömas.  De sjuksköterskor som 
hade mer än 10 års erfarenhet samtyckte i 
större utsträckning att varje patient ska 
nutritionsbedömas.  

Hög 

5 Perry 1997b           
"Nutrition: a hard nut to 

crack. An exploration of 

the knowledge, attitudes 
and activities of qualified 

nurses in relation to 

nutritional nursing care". 

 

Storbritanien 

Utforska sjuksköterskors 
kunskap och attityder 
angående nutrition i 
samband med patient 
omvårdnad. 

Enkäter och frågeformulär 
delades ut samt granskning av 
141 dokumentationer och 
journaler. Studien innehåller 
två olika delar som sedan 
sammanställts med hjälp av 
metod: Spearman´s 
Correlation Coefficient 

92  Utveckling av tidigare studie gjord av samma 
författare. Planerat inlagda patienter blev i 
större utsträckning vägda än akut inlagda 
patienter. Sjuksköterskorna använde sig i sin 
omvårdnad av observationer av hudens 
kondition, gastro-entestinala symtom 
mängden matintag hos patient som analys och 
bedömningsinstrument av patientens 
nutritionsstatus. 

Hög 

6 Scaller och James 2005                 
"The nutritional knowledge 
of Australian nurses" 

 
Australien 

Att utforska kunskapen om 
nutrition hos sjuksköterskor 
i regionen Victoria i 
Australien. 

Frågeformulär angående 
nutrition. Analysmetod var 
Statistics Package for the 
Social Sciences (SPSS) 
verosion nr 11, 

103  Sjuksköterskor över 36 år hade mer kunskap 
om nutrition än yngre sjuksköterskor.  
Sjuksköterskor med mer än tio års erfarenhet 
hade statistiskt signifikant högre/mer kunskap 
än de med mindre än tio års erfarenhet 

Hög 

 


