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SAMMANFATTNING 
Befolkningen blir allt äldre och vårdtyngden i den kommunala äldreomsorgen ökar. Äldre 
som bor på särskilda boenden är en utsatt grupp för undernäring. Syftet med studien var att 
beskriva vad sjuksköterskan anser sig göra för att identifiera, bedöma samt åtgärda 
undernäring hos äldre som bor på särskilda boenden. Studien genomfördes som en 
intervjustudie med kvalitativ ansats där sjuksköterskor som arbetar på särskilda boenden 
intervjuades. I resultatet framkom att sjuksköterskorna använde sig av observationer och 
mätinstrument för att identifiera och bedöma undernäring hos vårdtagarna. Åtgärderna var att 
skapa en aptitlig måltidsmiljö, erbjuda olika koster och kosttillägg samt ett bra teamarbete 
mellan yrkeskategorier. Resultatet gav en ökad insikt i sjuksköterskans arbete för att förhindra 
undernäring hos vårdtagarna. 
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BAKGRUND 
 
På särskilda boenden har författarna vid flertal tillfällen observerat vårdtagare som har 
minskad aptit och är underviktiga. På grund av dessa förhållanden ville författarna ta reda på 
vad sjuksköterskor gör för att identifiera, bedöma och åtgärda undernäring hos vårdtagarna. 
 
Människan är beroende av vätska och näring för att överleva. Detta är ett grundläggande 
behov och har stor betydelse för individens hälsa (Bjerkreim, 2006). Vi äter inte bara för att 
överleva, utan måltiden och ätandet är också av stor social och psykologisk betydelse (Strang, 
2005). Minskad aptit och viktnedgång kan ses som ett hot mot livet och hälsan. Därmed är 
ätandet av stor betydelse för individens välbefinnande och är nära förknippad med individens 
identitet (Gustafsson, Ekblad och Sidenvall, 2005). 
 
Undernäring definieras som en obalans mellan individens näringsintag och dennes 
näringsomsättning. Tillståndet karaktäriseras av viktminskning och förlust av fett- och 
proteinmassa (Mossberg, 2001; SoS-rapport, 2000:11). Enligt Socialstyrelsens rapport, 
(2000:11) är cirka 17 procent av Sveriges befolkning över 65 år, och antalet personer över 80 
år ökar. Vårdtiderna på sjukhus har förkortats radikalt, vilket medför att en ökad vårdtyngd 
överförs från den slutna vården till den kommunala äldreomsorgen. I Beck och Ovesen (2002) 
studie framkommer att 33 procent av alla äldre på särskilda boenden har ett Body Mass Index 
(BMI) som tyder på undernäring. Socialstyrelsen (2000:11) visar i sin rapport att mellan elva 
och 66 procent av äldre vårdtagare som vårdas på sjukhus eller inom äldreomsorgen är 
undernärda.  
 
Undernäring medför ekonomiska konsekvenser för sjukvården, då det medför längre vårdtid 
och eventuell specialistvård (SoS-rapport, 2000:11). Chia-Hui Chen, Schilling och Lyder 
(2001) redogör i sin studie att undernärda äldre får upp till 20 gånger mer komplikationer än 
välnärda. På grund av den ökade förekomsten av komplikationer kunde de undernärda ha upp 
till 100 procent längre vårdtid, och därmed ökade sjukvårdskostnaderna. 
 
Larsson och Rundgren (2003) menar att en vanlig fördom inom äldrevården är att äldre inte 
behöver lika mycket näring som tidigare i livet. Tvärtom är ett gott näringsintag en 
förutsättning för ett eventuellt tillfrisknande och rehabilitering. 
 
 
Risker och orsaker till undernäring hos äldre 
Kroppsliga orsaker och risker 

Det normala åldrandet medför kroppsliga förluster och förändringar. Sidenvall (2003) menar 
att med stigande ålder följer kroppsliga förändringar som i sin tur påverkar aptiten och 
ätandet. Förlusten av förmågan att känna smak och lukt är exempel på detta (Chia-Hui Chen, 
et al., 2001). Oförmågan att känna smak och lukt påverkar hela upplevelsen av maten och 
ätandet negativt (Sidenvall, 2003). Energibehovet minskar med stigande ålder på grund av 
fysiologiska orsaker, såsom minskat antal celler i kroppen samt att den fysiska aktiviteten 
minskar (Larsson et al., 2003). Eftersom äldre människor inte rör sig lika mycket får de inte 
samma aptitstimulering som tidigare i livet (Bjerkreim, 2006; Pirlich och Lochs, 2001). 
Många äldre har nedsatt munhälsa. Nedsatta munhälsa medför muntorrhet, ömma slemhinnor 
och problem med tänderna, vilket försvårar ätandet. Det förekommer att äldre har tandprotes, 
och har den dålig passform kan ätandet försvåras, vilket i sin tur kan utveckla undernäring 
(Bjerkreim, 2006; Wårdh, 2007). 
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Undernäring medför en ökad trötthet, kraftlöshet samt likgiltighet, som i sin tur leder till att 
vårdtagaren äter ännu mindre (www.sjukvardsradgivningen.se, 2008-02-19). Ett otillräckligt 
näringsintag ger ett försvagat immunförsvar, vilket ger en ökad risk för infektioner 
(Mossberg, 2001). Äldre människor har mindre marginaler och är därför mer känsliga för 
viktförlust än yngre. Detta kan i sin tur leda till en ökad sjuklighet och död (SoS-rapport, 
2000:11). 
 
Sjukdomar kan bidra med minskad aptit och svårigheter med ätandet. Exempel på dessa är 
kroniska systemsjukdomar och neurologiska sjukdomar. Även maligna sjukdomar ökar 
utveckling av undernäring, då energiomsättningen förändras. System som styr matlust och 
aptit påverkas av sjukdom, med matleda som följd (SoS-rapport, 2000:11). Sjukdom och 
svårigheter att röra sig kan medföra att det blir svårare handla mat och att tillaga den. Antalet 
måltider kan då bli färre och varma måltider ersätts av enklare alternativ (Sidenvall, 2003). 
Konsumeras mycket läkemedel kan dessa, samt biverkningar av dem, ge en hämmande effekt 
på aptiten. Vid nedsatt aptit måste hänsyn tas till vilka och hur mycket läkemedel vårdtagaren 
konsumerar (Pirlich et al., 2001). 
 
Yttre omständigheter 
Måltidsmiljön är en viktig faktor för aptiten och näringsintaget (Livsmedelsverket, 2003). Att 
äta tillsammans med andra kräver att vissa normer och värderingar följs, såsom 
bordsbeteendet (SoS-rapport, 2000:11). Sidenvall (1999) påpekar i sin studie att vårdtagare 
som inte lever upp till dessa normer, kan få övriga bordskamrater att känna sig obekväma i 
situationen. Samtidigt kan vårdtagare som inte kan äta själva, eller äter med avvikande 
beteende känna skam när de äter tillsammans med andra (Sidenvall, Fjellström och Ek, 1994). 
Måltiden är viktig för det sociala livet, eftersom människan är social till sin natur. Genom att 
äta tillsammans med vänner och familj stärks den positiva upplevelsen av måltiden 
(Gustafsson och Sidenvall, 2002; Livsmedelsverket, 2003). Ensamhet är därmed en 
bidragande orsak till att drabbas av undernäring. Att förlora sin livskamrat kan göra att 
människan blir socialt isolerad. Social isolering och ett minskat socialt nätverk kan leda till 
depression, vilket i sin tur kan leda till viktminskning och undernäring (Chia-Hui Chen, et al., 
2001). 
 
Identifiering och bedömning av undernäring 
Identifiering och bedömning av undernäring är av stor betydelse och avgörande för 
vårdtagarens framtida vård. Socialstyrelsen (SoS-rapport, 2000:11) säger i sin rapport att 
syftet med bedömningen av näringstillståndet är att identifiera undernärda vårdtagare, samt de 
som befinner sig i riskzonen för undernäring. Bedömningen ska sedan ligga till grund för 
vårdtagarens vård och behandling. När en vårdtagare under de tre senaste månaderna haft en 
viktminskning på 10 procent, ses det som en indikation för undernäring (Lindholm, 2003). 
Minst tre parametrar bör ingå för att konstatera undernäring. Dessa parametrar är ofrivillig 
viktförlust, mätning av Body Mass Index (BMI) samt aktuella ätproblem (SoS-rapport, 
2000:11). 
 
Genom att använda sig av kostregistrering kan vårdtagare som är i riskzon för undernäring 
identifieras. Kostregistrering består av att det totala kaloriintaget under en viss tid 
dokumenteras. Det totala kaloriintaget beräknas för att se om vårdtagaren får i sig tillräckligt 
med näring eller om näringstillskott måste tillsättas (Poulsen, Vendel Petersen, Rahm 
Hallberg och Schroll, 2007). 
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Genom att regelbundet kontrollera vikten hos vårdtagarna kan undernäring identifieras. 
Vikten kan sättas i relation till vårdtagarens kroppslängd, ett Body Mass Index (BMI) räknas 
ut. Normalt BMI för den äldre människan (65 år och äldre) ligger mellan 24-29. Undernäring i 
denna åldersgrupp representeras av ett BMI värde mindre än 22 (SoS-rapport, 2000:11). 
 
Vidare kan olika bedömningsinstrument användas för att identifiera och bedöma undernäring. 
Christensson, Unosson och Ek (2002) visar i sin studie att bedömningsinstrumenten Subjektiv 
Global Assessment (SGA) eller Mini Nutritional Assessment (MNA) är goda instrument för 
att identifiera och bedöma undernäring. De menar att dessa bedömningsinstrument kan 
användas för att bedöma undernäring, oavsett vårdtagarens ålder och bakomliggande 
sjukdomar. SGA är ett bedömningsinstrument som baseras på anamnes och fysiska 
undersökningar för att bestämma näringstillståndet. MNA är ett annat bedömningsinstrument i 
form av frågeformulär. Detta frågeformulär är särskilt anpassat för att identifiera 
näringstillståndet hos äldre människor. Det innehåller 18 poängsatta frågor som sammanfattar 
den äldres näringsstatus (SoS-rapport, 2000:11). 
 
Äldre som är undernärda förlorar kroppsvikt i form av fett- och muskelmassa. Genom att mäta 
underhudsfettet på exempelvis överarmen, kan undernäring identifieras (Chia-Hui Chen et al., 
2001). 
 
Omvårdnadsåtgärder för att åtgärda undernäring 
Omvårdnadsåtgärderna för undernäring syftar till att vårdtagaren ska få hjälp och stöd vid 
måltiderna samt att hon eller han ska få äta i en aptitstimulerande miljö (SoS-rapport, 
2000:11). För att åtgärda undernäring är omvårdnad och anpassad kost av stor betydelse. 
Detta innebär att förhindra försämring av vårdtagarens allmäntillstånd, obehag och problem i 
samband med måltiderna. Genom detta kan vårdtagarens livskvalitet öka 
(www.sjukvardsradgivningen.se 2008-02-19). Grunden i nutritionsbehandlingen ska vara 
normalkost med tillfredsställande energi- och näringssammansättning (SoS-rapport, 2000:11). 
 
Har vårdtagaren svårt att tugga eller att svälja är en bra åtgärd att konsistensanpassa maten 
(Livsmedelsverket, 2003). Då stora portioner kan upplevas oaptitliga av vårdtagaren, är det 
viktigt att portionsstorleken minskas vilket gör maten mer tilltalande för vårdtagaren. Genom 
att använda sig av energi- och proteinrik kost kan näringsbehovet tillfredsställas. Maten kan 
även berikas med exempelvis grädde eller andra feta mejeriprodukter för att tillgodose 
vårdtagarens näringsbehov. Om detta inte är tillräckligt, finns kosttillägg i olika former (SoS-
rapport, 2000:11; www.sjukvardsradgivningen.se, 2008-02-19). Christensson et al., (2001) 
visar i sin studie att vårdtagare med individuellt anpassad kost ökar i vikt och muskelmassa. 
 
Genom att öka antalet måltider under dygnet kan näringsintaget öka. Måltiderna bör fördelas 
jämt över dygnet och vid behov är det viktigt att extra mellanmål kan serveras. Får inte 
vårdtagaren i sig tillräckligt med näring under dagen bör mellanmål serveras även på natten. 
Nattfastans längd minskar då och därmed minskas även risken för undernäring 
(Livsmedelsverket, 2003).  
 
Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
Sjuksköterskan har det yttersta omvårdnadsansvaret gällande vårdtagarens näringsbehov. 
Detta innefattar att identifiera eventuella problem, bedöma samt åtgärda dessa. 
Sjuksköterskan ansvarar även tillsammans med övrig personal att maten serveras på ett 
trevligt och aptitligt sätt. För att på bästa sätt ge en tillfredsställande nutritionsbehandling bör 
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läkare, dietist, sjuksköterska och övrig personal samarbeta i vårdprocessen (Livsmedelsverket, 
2003; SoS-rapport, 2000:11). 
 
Undernäring och lidande 
Subjektiv kropp är en gemensam benämning av hela kroppen som fysisk, psykisk, existentiell 
och andlig på samma gång. Vi människor har tillgång till livet genom vår kropp. Med detta 
menas att varje förändring i kroppen medför en förändring av tillgången till livet (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Ett lidande kan därmed uppstå då 
vårdtagarens bild av sig själv som hel person hotas. Lidandet grundar sig i att vårdtagaren inte 
kan leva upp till sina egna förväntningar eller omgivningens förväntningar (Wiklund, 2003). 
Lidandet kan då bero på att vårdtagaren inte känner igen sin kropp, och att vårdtagaren inte 
längre kan lita på den (Dahlberg, et al., 2003). 
 
Lidande innebär att människan vill något men inte kan (Dahlberg et al., 2003). Vårdtagaren 
kan uppleva skam då denne inte kan äta själv eller tillsammans med andra människor 
(Gustafsson, 2003). Wiklund (2003) förklarar skammen som konsekvensen av en kränkt 
värdighet, vilket ger ifrån sig ett lidande. Stigande ålder medför kroppsliga förändringar och 
förluster som påverkar ätandet (Sidenvall, 2003). Wiklund (2003) menar att när människan 
förlorar kroppsliga funktioner uppstår ett lidande, på grund av den sorg människan känner till 
följd av det denne förlorat eller kommer att förlora. 
 
Vårdlidande är lidande som orsakas av vård och behandling eller brister av dessa. När 
människan blir beroende av vård, lägger denne sitt liv i vårdgivarnas händer (Wiklund, 2003). 
Gustafsson (2003) menar att det kan finnas en rädsla hos vårdtagarna för att inte bli tagna på 
allvar av vårdgivarna. Det är vårdgivarna som har makten att minimera vårdlidandet 
(Wiklund, 2003).  
 
 
PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
I sjuksköterskans omvårdnadsansvar ingår bland annat att vårdtagarens grundläggande behov 
tillfredsställs. Ett av dessa grundläggande behov är att tillfredställa energi- och 
näringsbehovet. Ett otillfredsställt energi- och näringsintag, det vill säga undernäring, kan 
leda till olika konsekvenser, såväl psykologiska, fysiologiska som sociala. Alla dessa 
konsekvenser ökar risken för lidande hos vårdtagarna. För att identifiera och minska 
eventuellt lidande hos vårdtagare anser författarna av denna studie, att det finns ett stort behov 
av att undersöka sjuksköterskans arbete att motverka undernäring. Författarna vill därför ta 
reda på: 
 

• Vad gör den ansvariga sjuksköterskan för att identifiera undernäring hos 
vårdtagarna? 

• Hur bedömer den ansvariga sjuksköterskan undernäring hos vårdtagarna? 
• Hur åtgärdar den ansvariga sjuksköterskan undernäring hos vårdtagarna? 

 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva vad sjuksköterskan anser sig göra för att identifiera, 
bedöma samt åtgärda undernäring hos vårdtagare som bor på särskilda boenden. 
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METOD 
 
Studien har utförts som en intervjustudie med kvalitativ ansats. Denna ansats bedömdes vara 
lämplig då Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningen syftar till att förstå 
informantens perspektiv och synvinkel. Sex intervjuer genomfördes utifrån semistrukturerade 
intervjufrågor. 
 
Undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen för studien var sjuksköterskor som arbetar på särskilda boenden i ett 
län i södra Sverige. För att begränsa antalet informanter valde författarna att intervjua sex 
sjuksköterskor som arbetade på sex olika särskilda boenden. Antalet intervjuer valdes utifrån 
ramen för C-uppsats som var minst fem intervjuer. Totalt intervjuades åtta informanter, då det 
vid två intervjutillfällen deltog två informanter istället för en. Författarnas inklusionskriterium 
var att informanterna skulle ha arbetat på det särskilda boendet i minst två år. Benner (1993) 
menar att utvecklingen från novis till expert inom ett område sker genom att sjuksköterskan 
skaffar sig erfarenhet under en längre tid. Författarna av denna studie ansåg att två års 
erfarenhet hos informanterna var tillräckligt för att kunna besvara syftet. Samtliga informanter 
var kvinnor och hade varit legitimerade sjuksköterskor i två till 42 år. De hade arbetat på den 
nuvarande arbetsplatsen i två till elva år. Två av informanterna var legitimerade 
distriktssköterskor, en var utbildad inom narkos och anestesi och en inom medicinsk- och 
kirurgisk vård. Två av informanterna var ansvariga för ett nutritionsprojekt inom kommunen. 
Tre av informanterna hade gått enstaka fortbildningskurser inom nutrition och en hade läst en 
fristående fempoängskurs inom nutrition, vid ett universitet. 
 
Tillvägagångssätt 
Rekryteringen av informanterna gjordes genom att författarna kontaktade arbetsledare från 
tidigare praktik- och arbetsplatser. Författarna ringde till arbetsledarna och informerade om 
syftet med studien, informanternas rättigheter som deltagare samt tidsåtgång för intervjuerna. 
När författarna hade fått muntligt tillstånd från varje enskild arbetsledare kontaktades 
informanten via telefon. Författarna valde informanter från tidigare praktiker och 
arbetsplatser, och var därmed bekanta med informanterna sedan tidigare. Informanterna fick 
information om syftet med studien, tidsåtgång för intervjun, deras rättigheter som deltagare i 
studien samt att intervjuerna skulle spelas in på band. Informanterna tillfrågades därefter om 
de var villig att delta i studien. Efter att författarna fått informerat samtycke från 
informanterna, samt då tid och plats bestämts, skickades ett informationsbrev (se bilaga 1). 
För att inte ta tid från vårdtagarna, genomfördes intervjuerna på informanternas lediga tid, 
alternativt inplanerad tid. Intervjuerna hölls i avskilda rum på informanternas arbetsplatser. 
Thomasson (2002) påpekar att det är viktigt att intervjun hålls i en ostörd miljö. Detta för att 
informanten ska kunna berätta, samt att forskaren ska kunna lyssna och reflektera över det 
som sägs. 
 
Datainsamlingsmetod 
Data samlades in med hjälp av en semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade 
intervjuformen valdes för att författarna av studien liksom Polit och Beck (2006) anser att den 
semistrukturerade intervjun innebär att informanten kan tala fritt om ämnet, men ändå att 
intervjun kan ledas med hjälp av några huvud- och följdfrågor. En intervjuguide utformades 
med tre huvudfrågor, samt följdfrågor (se bilaga 2). 
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Pilotintervju är en förberedelse inför den rätta studien (Poilt et al., 2006) Den första intervjun 
utfördes som en pilotintervju, för att kontrollera om intervjufrågorna var relevanta till syftet 
med studien. Intervjufrågorna utvärderades genom att se om de svarade mot studiens syfte. 
Författarna ansåg att intervjufrågorna i pilotintervjun var relevanta och svarade på syftet och 
intervjun inkluderades därför i denna studie. 
 
Innan intervjuerna startade förvissade sig författarna om att informanterna förstått 
informationsbrevet. Intervjuerna spelades in på band, för att författarna skulle kunna 
koncentrera sig helt på vad som sades under intervjuns gång. Enligt Thomasson (2002) är 
bandspelare bra att använda sig av när forskaren vill höra informantens egna ord och ha 
tillgång till hela berättelsen vid analysen. Tidsåtgången för intervjuerna var mellan 15 minuter 
till 40 minuter. Båda författarna var delaktiga vid samtliga intervjutillfällen och kompletterade 
varandra genom att växelvis styra intervjuerna. Då den ena var aktiv, intog den andra en och 
lyssnande och reflekterande roll.  
 
Då intervjuerna genomförts, delade författarna upp intervjumaterialet, och transkripterade 
hälften var. Enligt Kvale (1997) finns inga givna riktlinjer för hur intervjun ska transkripteras, 
utan det beror på avsikten med studie. Författarnas avsikt med studien var att redovisa det 
som informanterna sade sig göra för att identifiera, bedöma samt åtgärda undernäring hos 
vårdtagarna. Intervjuerna transkripterades därmed ordagrant. Därefter analyserades och 
sammanställdes materialet. 
 
Analysmetod 
Analys är en process med syfte att organisera intervjutexten samt att koncentrera innehållet i 
denna (Kvale, 1997). Intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys på 
manifest nivå. Graneheim och Lundman (2004) menar att manifest nivå innebär att det som 
ligger ”öppet” och är uppenbart i intervjun analyseras. Denna analysmetod innebär en process 
indelad i fyra steg: uttagning av meningsenheter, kondensering, kodning och indelning i 
kategorier samt eventuella subkategorier. 
 
För att spara tid delades materialet slumpvis upp mellan författarna. Författarna analyserade 
tre intervjuer var. Analysen började med att författarna läste igenom hälften var av de 
transkripterade intervjuerna upprepade gånger. Graneheim et al., (2004) menar att genom att 
läsa igenom materialet flera gånger får forskaren en större helhet av materialet. Författarna 
analyserade varje enskild intervju för sig. Sammanställningen av de sex analyserna gjordes 
därefter tillsammans, och ett analysschema utformades för samtliga intervjuer (se bilaga 3). 
Författarna analyserade genom att ta ut relevanta meningsenheter ur materialet. Därefter 
kondenserades meningsenheterna, genom att överflödiga ord togs bort, men att innehållet 
ändå bevarades. Därefter fortsatte analysprocessen med att koda kondenseringarna. Med 
kodning menas att kondenseringarna sammanfattas i ett eller flera ord som representerar den 
väsentliga innebörden i kondenseringen (Graneheim et al., 2004). Koderna som hade en 
gemensam innebörd placerades sedan in i subkategorier. Genom att sätta in koderna i 
subkategorier och i kategorier, kan forskaren se på materialet med nya ögon, och materialet 
kan sammanställas till en ny helhet (Graneheim et al., 2004). För att göra resultatet 
överskådligt delades subkategorierna in i kategorier efter studiens frågeställningar.  
 
För att kunna få ny förståelse krävs att människan har en förförståelse. Utifrån förförståelsen 
tolkar vi för att skaffa ny förståelse (Dahlberg, 1997). Författarna hade genom tidigare 
erfarenheter och observationer skapat sig en förförståelse om problemet som skulle studeras. 
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Författarnas förförståelse var att undernäring var vanligt hos äldre vårdtagare och utifrån detta 
tolkades det som att sjuksköterskor inte gjorde tillräckligt för att motverka undernäring. För 
att inte påverka studiens resultat försökte författarna bortse från sin förförståelse. Dahlberg 
(1997) påstår att inga forskare kan nollställa sig helt från sin förförståelse. Därmed begränsas 
förmågan till öppenhet i forskandet. 
 

Forskningsetiska aspekter 
Forskaren är skyldig att minimera eventuella risker som kan skada informanterna.  Forskaren 
ska även visa informanterna respekt, rättvisa samt mänsklig värdighet (Polit et al., 2006). 
Författarna av denna studie tog hänsyn till informanterna, genom att respektera och informera 
dem om deras rättigheter som deltagare i studien.  
 
Enligt Helsingforsdeklarationen (www.wma.net, 2008-02-19) är forskaren skyldig att 
informera informanten om syftet med studien, att deltagandet är frivilligt samt att allt material 
ska behandlas konfidentiellt. Informanterna har även rätt att avbryta studien när de vill. För att 
kunna genomföra en studie måste forskaren få informerat samtycke från informanten. 
Författarna av denna studie informerade informanterna via telefon och informationsbrev, om 
studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt att allt material skulle behandlas 
konfidentiellt. De fick även information om att de hade rätt att avbryta studien när de ville. 
Arbetsledarna kontaktades för att få muntligt tillstånd att genomföra intervjun på den berörda 
arbetsplatsen. För att inte ta informanternas tid från vårdtagarna ombads informanterna att 
planera in tid för intervju eller att delta på ledig tid. 
 
När studien blivit godkänd kommer allt material att förstöras, det vill säga transkripteringar 
samt banden med de inspelade intervjuerna. 
 
 
RESULTAT 
 
Resultatet sammanställdes utifrån sex intervjuer, med åtta informanter. Utifrån dessa 
framkom fem subkategorier som sedan indelades i kategorier efter studiens frågeställningar. 
Resultatet visade vad sjuksköterskor som arbetade på särskilda boenden gjorde för att 
identifiera, bedöma och åtgärda undernäring hos vårdtagarna. 
 
Identifiering och bedömning av undernäring hos vårdtagarna 
Observationer 
Samtliga informanter berättade att personalen, det vill säga undersköterskor och vårdbiträden, 
fungerade som sjuksköterskornas förlängda arm. Det var personalen som hade daglig kontakt 
med vårdtagarna och kunde därmed se om de åt dåligt eller om kläder blivit för stora. 
Personal som var med i alla måltidssituationer kunde observera hur vårdtagaren klarar av att 
äta eller om denne behöver hjälp med matning. Vid den dagliga omvårdnaden observerades 
hudförändringar och även början till trycksår. Så fort tecken på undernäring upptäcktes eller 
observerades rapporterades detta till sjuksköterskorna. Alla informanter beskrev vikten av ett 
tätt samarbete med personalen för att kunna identifiera undernäring, vilket citatet visar på: 
”Alltså mycket har vi ju hjälp av hemtjänstpersonalen som jobbar här. De ser ju personer 
som bor här inne, dagligen. Och oftast så kommer de till oss och meddelar om de upptäckt 
någonting.” 
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Informanterna observerade vårdtagarna när de besökte dem och tittade efter tecken på 
undernäring. En av informanterna tyckte det var en nackdel att inte se vårdtagarna dagligen, 
medan en annan såg det mer som en fördel att inte träffa vårdtagarna dagligen. Hon menade 
att när hon inte träffade vårdtagaren så ofta, kunde hon lättare se förändringar hos dem: 
”Ibland kan det vara att man ser dem för ofta, så upptäcker man inte det. Men ser man dem 
inte så ofta så reagerar man mer när man kommer och ser att det blivit en förändring.” 
 
Informanterna upplevde det svårare att identifiera undernäring hos ödematösa vårdtagare och 
var eniga om att det inte räckte med att endast väga och se till dessa vårdtagares vikt. För att 
kunna identifiera undernäring hos dessa vårdtagare användes MNA och blodprover utöver 
viktkontroll. Informanterna kombinerade även viktkontroll med att se till vårdtagarnas 
allmäntillstånd och kroppsform: ”Ansiktet blir inte ofta ödematöst utan det är ju mer benen i 
så fall. Även runt revbenen som inte brukar bli ödematösa kan man titta på. De kan ju se 
väldigt konstiga ut i kroppsformen då.” 
 
Då vårdtagarna hade svårigheter att äta kontrollerade informanterna vårdtagarnas munstatus 
för att upptäcka eventuella svampinfektioner och sår. Informanterna kontrollerade 
vårdtagarnas tänder och eventuella tandproteser för att se om de kunde tugga maten 
ordentligt. Även hudturgor och slemhinnor kontrollerades för att upptäcka eventuella symtom 
på intorkning. 
 
Informanterna menade att undernäring är ett komplext tillstånd och betonade därför vikten av 
att se helheten hos vårdtagarna och inte bara enstaka tecken som exempelvis viktnedgång. 
Samtliga informanter försökte se vad undernäringen berodde på. De tittade på om vårdtagaren 
hade någon bakomliggand sjukdom, exempelvis infektion eller depression. En av 
informanterna betonade särskilt vikten av en väl fungerande mage som citatet nedan visar på: 
 

Det är ju också viktigt det här med att magen fungerar, för det påverkar ju matlusten. 
Just det så de inte är förstoppade. Då mår de illa, och så undrar man, varför de mår 
illa. Så har de kanske inte skött magen på flera dagar. Alltså en väl fungerande mage 
är viktigt. 

 
För att förvissa sig om hur vårdtagarna upplevde maten och ätandet, hade informanterna 
samtal med vårdtagarna. Informanterna förde en diskussion med vårdtagaren om vad 
undernäringen och eventuella ätsvårigheter kunde bero på. Vårdtagarna tillfrågades även vad 
de tyckte om maten och vilka matvanor de hade. 
 
Mätinstrument 
Samtliga informanter hade rutiner på viktkontroller någon eller några gånger om året. På de 
flesta särskilda boendena förekom viktkontroll som en rutinkontroll när vårdtagaren flyttade 
in. Detta gjordes för att få en utgångsvikt, med syfte att lättare kunna se eventuell 
viktnedgång, och därmed tecken på undernäring. 
 
BMI användes för att avgöra om vårdtagaren var undernärd eller befann sig i riskzon för 
detta. En av informanterna påtalade att BMI bara var en skattningsskala för att se om 
vårdtagaren var undernärd. Hon menade att man inte helt kunde förlita sig på vad BMI visade, 
utan det var viktigt att se från person till person. En annan av informanterna menade däremot 
att BMI användes som riktmärke eller gränsdragning på när vårdtagaren klassades som 
undernärd: ”Sen tar vi ju BMI, försöker vi kolla och då vill vi att de ska ligga över 22 som är 
ju välnutrierad då.” 



 9

 
Två av informanterna använde sig av MNA för att identifiera och bedöma undernäring. De 
tyckte att MNA var ett bra instrument då den var lätt och säker att använda. En av dessa två 
informanter tyckte att MNA gjorde att man hittade mer undernärda än vad det egentligen 
fanns. Hon menade att det då var bättre att identifiera dessa än att missa vårdtagare som var 
undernärda. Informanterna tyckte vidare att MNA var bra då den även kunde användas av 
övrig vårdpersonal, eftersom MNA lätt identifierar vårdtagaren som är undernärda. Övriga 
informanter kände till MNA, men använde det inte. Anledningen till detta var att den 
upplevdes besvärlig och omständlig. Endast en av informanterna använde SGA, men inte i så 
stor utsträckning. 
 
För att samla in information om vad vårdtagarna åt, använde de flesta informanterna sig av 
kostregistrering i form av mat- och vätskelista, när undernäring misstänktes. Detta gjordes för 
att ta reda på vad och hur mycket näring som vårdtagarna verkligen fick i sig. Några av 
informanterna poängterade att den personal som serverade vårdtagaren matbrickan, skulle 
vara samma som bar bort den. Detta för att ta reda på vad och hur mycket vårdtagaren ätit: 
 

Om jag misstänker att de får i sig för lite så ber jag hemtjänsten att de gör mat- och 
vätskelista under två-tre dagar… Sen får man ju räkna att, beroende på då vad för 
något de äter, annars är det 30 kalorier per kilo kroppsvikt som är det normala så 
man ser vad som skiljer sig där då och ser hur mycket de behöver ha i sig. 

 
När informanternas frågades om de tyckte det var svårt att identifiera undernäring hos 
vårdtagarna gavs olika svar. De flesta av informanterna tyckte inte det var svårt att identifiera 
undernäring, eftersom de hade stor hjälp av personalen. En av informanterna tyckte att det var 
svårare att åtgärda undernäringen än att identifiera den. 
 
Åtgärder av undernäring hos vårdtagarna 
Matsituationen 
Informanterna såg till att personalen skapade en bra måltidsmiljö, det vill säga lugnt och 
trivsamt. Två av informanterna påtalade att det var viktigt att göra maten fin och dekorativ för 
ögat. Detta gjordes genom att använda fina glas, använda sig av färger och kontraster samt att 
inte servera för stora portioner. En informant poängterade att det var viktigt att vårdtagarna 
fick se maten och ta för sig av den själva. Hon arbetade för detta eftersom hon sett att då 
vårdtagarna fick ta sin mat själva tog de mat även en andra gång. Hon upptäckte även att det 
bidrog till en lugnare matsituation. 
 
Informanterna såg också till att vårdtagarna hade en bra sittställning, genom att instruera och 
informera personalen om detta. Informanterna var noga med att se till att de vårdtagare som 
behövde hjälp vid matsituationen fick den hjälp de behövde. Vissa vårdtagare behövde sitta i 
lugn och ro, medan andra behövde social stimulering. Informanterna sade att vårdtagare som 
drabbats av stroke eller andra sjukdomar kan få ett förändrat bordskick. Detta kunde upplevas 
störande eller obehagligt för andra bordskamrater. Informanterna försökte då se till att dessa 
vårdtagare fick sitta i avskilda rum vid måltiden: 
 

Ibland kanske man måste ändra lite runt matbordet, alltså platserna. Bordsskicket kan 
ju förändras. Det kan vara att någon fått en stroke, då kan denna bli lite mer fysisk 
och pratar mer och störande. Så man får hitta lösningar hela tiden…Vi får vara 
flexibla. 
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För att ge vårdtagarna social stimulering strävade informanterna efter att försöka få 
vårdtagarna att äta tillsammans i den gemensamma matsalen. På några särskilda boenden 
använde man sig av pedagogiska måltider. Informanterna förklarade då att personal satt med 
vid matbordet som förebilder. Informanterna menar att maten och matsituationen handlar 
mycket om gemenskap: 
 

Men det är ju så, maten, om man säger så, det är ju mycket socialt. Förr var det så att 
man lagade mat, man satt med familjen och åt… Det ser man redan när det är 
lunchdags, en halvtimme innan sitter de uppradade och så är det stora glädjen. 

 
Samtidigt som informanterna strävade efter att vårdtagarna skulle äta tillsammans i den 
gemensamma matsalen, menade de att vårdtagarens vilja och självbestämmande måste 
respekteras vilket visas i citatet nedan: 
 

Det är inte alla som vill ut och sätta sig i en matsal bara för att man blir gammal. 
Utan man kanske vill sitta för sig själv någongång och man kanske vill sitta med 
andra någongång, alltså bara så att man är lyhörd när det gäller de äldre, när de ska 
äta. 

 
En informant sade att måltiderna inte fick bli för långa. Hon menade att om måltiden tog för 
lång tid, bidrog det till att vårdtagaren blev för trött för att äta. Det var då viktigt att sätta en 
gräns på måltidens längd. För att vårdtagarna skulle kunna äta mellanmål när de själva ville 
berättade en informant att det alltid fanns en skål med frukt framme. Frukterna var delade för 
att vårdtagarna skulle orka äta upp det de tog till sig. Vårdtagarna hade egna pentryn med 
kylskåp och kokvrå så att de hade möjlighet att laga mat och äta mellanmål när de ville. 
Någon av informanterna menade att detta särskilt utnyttjades när anhöriga kom på besök. För 
att underlätta vårdtagarnas ätande erbjöds små måltider och ofta. Lättare mat såsom vällning 
erbjöds även på natten för att minska nattfastans längd. 
 
Koståtgärder 
Informanterna såg till att maten som undernärda vårdtagarna serverades innehöll mycket 
näring och kalorier. Då det fanns behov ordinerades proteinrik kost. På två av de särskilda 
boendena gjordes så kallade ”näringskickar”, innehållande kaloririka mejeriprodukter, såsom 
glass och grädde. Även maten berikades med kaloririka mejeriprodukter för att höja 
näringsinnehållet samt att göra maten mer aptitlig. 
 
När vårdtagarna hade svårt att äta normalkost, var det viktigt att kosten anpassades efter 
vårdtagarens förmåga att äta. Olika koster prövades såsom passerad kost, flytande kost eller 
timbalkost. 
 
På samtliga särskilda boenden tillhandahölls näringsdrycker. Olika näringsdrycker användes 
beroende på orsaken till vårdtagarens undernäring. Även önskekost erbjöds till de vårdtagare 
som hade dålig aptit och som ansågs vara i särskilt behov av detta: 
 

Önskekost kan man ju få. Vi har ju ibland riktigt sjuka cancerpatienter som är väldigt 
illamående och tycker det är svårt att se mat och känna doften av mat. Då kan man ju 
fråga dem om det är något speciellt de önskar. 

 
Teamarbete 
Stegen i vårdprocessen följdes genom att följa upp och utvärdera de insatta åtgärderna samt 
att dokumentera dessa. För att åtgärda undernäring hos vårdtagarna hade informanterna ett tätt 
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samarbete mellan de olika yrkeskategorierna. På några av de särskilda boendena förekom 
arbetsplatsträffar någon gång i veckan där olika yrkeskategorier deltog, såsom informanterna 
själva, övrig vårdpersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast och biståndshandläggare. Då 
diskuterades och planerades vårdtagarnas fortsatta omvårdnad. Någon nämnde att de var med 
på kökspersonalens möten för att diskutera maten som serverades. Dietist kontaktades för tips 
och rådgivning. Vissa av informanterna kunde även kontakta en nutritionsansvarig 
sjuksköterska för att få råd och hjälp. Informanterna beskrev vidare att de alltid kunde 
kontakta läkaren om de behövde hjälp. Informanterna och läkaren såg över vårdtagarnas 
läkemedel och vid behov utförde de tillsammans läkemedelssanering. I samband med 
tandproblem togs kontakt med tandläkare. 
 
 
DISKUSSION 
 
I resultatet framkom att sjuksköterskor som arbetar på särskilda boenden, identifierar och 
bedömer undernäring med hjälp observationer och olika mätinstrument. Åtgärder som 
utfördes var att skapa en aptitlig måltidsmiljö, använda olika koster samt kosttillägg. 
Samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna ansågs viktigt för att åtgärda undernäring hos 
vårdtagarna. 
 
Syftet med studien var att beskriva vad sjuksköterskan anser sig göra för att identifiera, 
bedöma samt åtgärda undernäring hos vårdtagare som bor på särskilda boenden. Författarnas 
frågeställningar som utformade syftet anses besvarade och därmed uppnåddes syftet med 
studien. 
 
Metoddiskussion 
Då syftet med denna studie var riktat mot vad sjuksköterskor anser sig göra för att identifiera, 
bedöma och åtgärda undernäring hos vårdtagarna, valdes en kvalitativ ansats. Författarna 
ansåg att denna ansats var lämplig eftersom författarna ville ta reda på vad sjuksköterskorna 
faktisk gör för att motverka undernäring hos vårdtagarna. Kvale (1997) menar, då något inte 
går att mäta eller kvantifieras är en kvalitativ ansats lämplig. 
 
En intervjustudie gjordes där sjuksköterskor intervjuades. Författarna valde att göra en 
intervjustudie för att få svar direkt från informanterna hur de arbetar för att motverka 
undernäring. Kvale (1997) menar att om forskaren vill veta något om någon människas 
livsvärld eller arbetssituation, kan en intervjustudie göras. På så sätt kan forskaren förstå 
informantens synvinkel och på så sätt utveckla innebörden av informanternas erfarenheter. 
 
Data samlades in via semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjuformen 
valdes för att få så mycket information som möjligt från informanterna. Denna intervjuform 
gjorde att informanterna kunde tala öppet inom området, men ändå styras med hjälp av frågor. 
Polit et al. (2006) menar att den semistrukturerade intervjun ger informanterna en frihet att 
tala i intervjun, men att de ändå kan styras av forskaren med hjälp av frågor. Författarna 
menar att en alternativ metod att samla in data kunde ha varit enkäter med öppna frågor. 
Denna intervjuform valdes bort då författarna ansåg att det inte fanns möjlighet att ställa 
följdfrågor och att viktiga nyanser som tonfall och kroppsspråk kunde gå förlorade. 
 
Informanterna hade arbetat i minst två år som sjuksköterskor. Författarna menar att det 
krävdes en viss arbetserfarenhet för att sjuksköterskorna skulle kunna besvara 
intervjufrågorna och för att syftet med studien skulle kunna uppnås. Benner (1993) förklarar 
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att sjuksköterskan blir expert på ett område genom att skaffa sig erfarenhet inom området, 
under en längre tid. Författarna av denna studie ansåg att sjuksköterskorna hade tillräcklig 
erfarenhet av undernäring, då de upplevdes kunniga och kunde redogöra för sitt arbete. 
 
Författarna var bekanta med informanterna sedan tidigare, vilket kan ses både som en fördel 
och nackdel. Fördelen var att författarna och informanterna kände sig bekväma i 
intervjusituationen, vilket gjorde att informanterna tala fritt. Nackdelen var att författarna 
förväntades förstå det som blev osagt. Detta eftersom författarna redan hade viss erfarenhet av 
det särskilda boendet och informanternas arbete från tidigare praktik eller arbete. Thomasson 
(2002) menar att när intervjuaren känner informanten sedan tidigare finns en risk att inte hela 
berättelsen kommer med då intervjuaren förväntas förstå det som inte sägs. 
 
Författarna höll intervjuerna på informanternas arbetsplatser för att informanterna skulle 
känna sig mer bekväma i situationen. Dahlberg (1997) menar att detta kan vara en fördel 
eftersom informanten då känner sig trygg i den välbekanta miljön. Författarna upplevde att 
informanterna kände sig bekväma i situationen eftersom de villigt talade om sitt arbete. Hade 
intervjuerna däremot hållits på en, för informanterna, främmande plats kunde det därmed 
finnas en risk att de inte berättade all relevant information. 
  
Intervjuerna spelades in på band. Fördelen med att spela in intervjuerna var att författarna 
lättare under intervjun kunde lyssna på det som sades och samtidigt reflektera, istället för att 
skriva ner allt som informanterna sa. Kvale (1997) påstår att när intervjuaren använder sig av 
bandinspelning, kan intervjuaren koncentrera sig helt på intervjun. Thomasson (2002) säger 
att de flesta människor kan uppleva det obehagligt eller störande när de blir inspelade på 
band. Vetskapen av att någon ska gå tillbaka flera gånger och lyssna på det som sagts, gör att 
informanten känner större krav på att säga rätt saker och formulera sig väl. Författarna av 
denna studie hade förberett informanterna på att intervjuerna skulle spelas in på band genom 
att tidigt informera om detta. Informanterna visste även att de kunde avbryta deltagandet när 
de ville, vilket författarna trodde minskade obehaget hos informanterna för att bli inspelade på 
band. Författarna upplevde inga tendenser till att informanterna kände obehag av att bli 
inspelade på band, eftersom informanterna talade gärna och obehindrat. 
 
En alltför detaljerad intervjuguide kan vara mer som ett hinder än som stöd (Dahlberg, 1997). 
Intervjuguiden som användes fungerade som ett stöd för att frågeställningar och syftet skulle 
kunna besvaras. Intervjuguiden kändes som en trygghet för författarna då de kunde ”luta sig 
mot” denna om det behövdes och upplevde den därför inte som något hinder. Hade författarna 
inte använt sig av intervjuguiden hade intervjuerna varit svåra att styra på grund av 
författarnas oerfarenhet av att intervjua. 
 
Poilt et al., (2006) förklarar pilotintervju som en förberedelse inför den rätta studien. 
Författarna såg pilotintervjun som en övning samt för att ta reda på om intervjufrågorna var 
relevanta gentemot syftet. Eftersom författarna inte hade någon tidigare erfarenhet av att göra 
intervjustudier upplevdes den som värdefull. Informanterna fokuserade inte helt på sina 
ansvarsområden gällande undernäring, utan hade tendens att övergå till andra yrkeskategoriers 
ansvarsområden. Författarna skulle därför, under intervjuernas gång, styrt in sjuksköterskorna 
mer på deras eget ansvarsområde. 
 
Båda författarna var närvarande och delaktiga i alla sex intervjutillfällena, vilket var en fördel. 
Då den ena var aktiv och höll i intervjun, kunde den andra inta en lyssnande och reflekterande 
roll. Författarna kompletterade varandra väl genom att ställa frågor och lyssna. Nackdelen 
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med att vara två intervjuare kunde vara att informanten upplevde sig underlägsen, vilket 
kunde medföra att information utelämnades. Kvale (1997) säger att forskningsintervjun inte är 
ett samtal mellan två likställda människor eller på lika villkor. Det är intervjuaren som styr 
och begränsar samtalet inom ramen för ett visst ämne. Detta kan medföra att den som blir 
intervjuad håller inne med information. Då alla informanterna som deltog i studien villigt 
talade om sitt arbete, upplevde författarna inte av någon underlägsenhet hos dessa. 
 
Vid två av de sex intervjutillfällena deltog två informanter istället för en. Informanterna 
frågade författarna vid intervjutillfället om det gick bra att de var två som deltog vid intervjun. 
Författarna såg inga hinder i detta och tillät därför att båda deltog. En fördel med att 
informanterna var två var att innehållet i intervjun blev rikt då de kompletterade varandra. 
Samtidigt kunde författarna se nackdelar med detta, då informanterna diskuterade mycket 
mellan varandra, vilket gjorde det svårt att styra och begränsa intervjuerna. Sammanlagt 
deltog alltså åtta sjuksköterskor vid totalt sex olika intervjutillfällen. Antalet intervjuer ansågs 
vara tillräckliga i förhållande till den tid som var avsatt för att genomföra studien. 
 
För att spara tid delades banden med de inspelade intervjuerna upp mellan författarna och 
författarna transkripterade samt analyserade hälften av de sex intervjuerna var. Nackdelen 
med att analysera ensam kunde vara att vissa saker ur intervjutexten inte kom med i analysen. 
Varje intervju analyserades för sig och sattes in i ett analysschema. Dessa analysscheman 
sammanställdes därefter till ett gemensamt analysschema. Nackdelen med detta var att 
onödigt arbete gjordes. Istället kunde författarna från början, direkt gjort ett gemensamt 
analysschema för intervjuerna. 
 
Kvale (1997) säger att hög validitet i en studie innebär att författaren av studien undersöker 
det som avses att undersökas. Genom att använda sig av en kvalitativ ansats på manifest nivå 
med semistrukturerade intervjuer tog författarna reda på vad sjuksköterskor sade sig göra för 
att identifiera, bedöma och åtgärda undernäring. Författarna anser därför att de undersökt det 
som var menat att undersökas. Därmed är trovärdigheten i studien hög. Reliabiliteten talar om 
hur tillförlitlig metoden är som använts (Polit et al., 2006). Reliabiliteten är även ett mått på 
hur tillförlitlig studiens resultat är. Ett rikt resultat ger en hög tillförlitlighet (Kvale, 1997). 
Författarna av denna studie anser att metoden som använts var relevant till syftet och gav ett 
innehållsrikt resultat, vilket medförde studien hög tillförlitlighet. 
 
Resultatdiskussion 
I resultatet framkom att sjuksköterskorna huvudsakligen använde sig av observationer och 
olika mätinstrument för att identifiera och bedöma undernäring hos vårdtagarna. Det framkom 
vidare att de åtgärdade undernäring genom att ta hänsyn till måltidsmiljön, anpassa kosten och 
med ett teamarbete samordna åtgärderna. 
 
I studien framkom att vårdpersonalen utförde regelbundna observationer av vårdtagarna för 
att identifiera undernäring. Samtliga informanter hade stor hjälp av personalen som träffade 
vårdtagarna dagligen. Personalen kunde tidigt se förändringar och därmed snabbt rapportera 
detta till sjuksköterskorna. Författarna anser att observationer av vårdtagaren är av stor vikt 
för att se tidiga tecken och för att tidigt identifiera undernäring. Observationer är därför 
viktiga för att undernäring och dess komplikationer inte ska utvecklas, samt att minimera 
eventuellt lidande hos vårdtagaren. Enligt Socialstyrelsens rapport (2000:11) har 
sjuksköterskan omvårdnadsansvaret för vårdtagarna. Författarna av denna studie menar därför 
att sjuksköterskan är skyldig att identifiera och åtgärda undernäring hos vårdtagare. Wiklund 
(2003) menar att vårdtagaren lägger sitt liv i vårdgivarens händer och att det därmed är 
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vårdgivaren som har makten att minimera eventuellt lidande. Sjuksköterskor måste kunna lita 
på personalen och deras kunskaper för att tidigt identifiera undernäring. Lindholm (2003) 
stärker vikten av observationernas betydelse genom att påstå att observationer, såsom att se 
om kläder blivit för stora, gör att tecken på undernäring tidigt kan upptäckas och åtgärdas. 
Författarna menar därför att ett gott samarbete mellan olika yrkeskategorier är viktigt för att 
på bästa sätt ge en god nutritionsbehandling, vilket är i linje med vad Livsmedelsverket 
(2003) rekommenderar. 
 
Informanterna försökte ta reda på orsaken till undernäringen, såsom bakomliggande sjukdom, 
infektion eller depression. Författarna av denna studie anser att, ta hänsyn till den 
bakomliggande orsaken är en förutsättning för att kunna åtgärda undernäring och få ett 
bestående resultat. Sjuksköterskan måste även ha kunskap om och ta hänsyn till vårdtagarens 
normala åldrande, som i sig kan medföra undernäring. Sidenvall (2003) menar att det normala 
åldrandet medför kroppsliga förändringar som påverkar aptiten och ätandet. Författarna av 
denna studie anser att, om inte kunskapen om det normala åldrandet finns, är det risk att 
sjuksköterskan sätter in fel åtgärder och undernäringen åtgärdas inte på bästa möjliga sätt. 
Exempelvis kan sjuksköterskan sätta in näringsdryck eller berikad kost då vårdtagaren tappat 
aptiten, men orsaken kan egentligen vara att denne på grund av det normala åldrandet har 
förlorat förmågan att känna smak och lukt. 
 
I resultatet framkom att informanterna kontrollerade vårdtagarnas mun- och tandstatus, för att 
se om de hade sår, svamp eller illa passande tandproteser som försvårade ätandet. Författarna 
menar att munhälsan är av stor vikt för ätandet och för vårdtagarens välbefinnande. Därför är 
det en förutsättning att sjuksköterskor är medvetna om munhälsans betydelse för att motverka 
undernäring samt lindra eventuellt lidande. Alfengård och Klevsgård (2005) säger i sin studie 
att sjuksköterskans kunskaper om mun- och tandstatus har stor betydelse för hur hon 
identifierar och bedömer problemet, samt hur hon vidtar åtgärder för detta. 
 
I resultatet framkom att informanterna i stor utsträckning använde sig av mätinstrument, 
såsom BMI, viktkontroller, MNA, SGA och kostregistrering för att identifiera och bedöma 
undernäring. Författarna anser att sjuksköterskor inte helt kan förlita sig på dessa 
mätinstrument, då hänsyn måste tas till helheten av vårdtagaren. Författarna menar att om 
mätinstrumenten ska vara tillförlitliga och ge tillförlitligt svar, måste dessa användas på ett 
korrekt sätt. Exempelvis beskriver Akner (2006) att det kan uppstå problem när BMI används 
på äldre vårdtagare, då tolkningssvårigheter kan uppstå. Den äldre kan till exempel ha sjunkit 
ihop vilket gör det svårt att mäta kroppslängden. I studiens resultat framkom även att 
informanterna ansåg att bedömningsinstrumenten MNA och SGA var bra då de kunde 
användas av all vårdpersonal. Författarna menar att sjuksköterskorna då lämnar över ett stort 
ansvar till vårdpersonalen eftersom dessa bedömningsinstrument kräver en sjuksköterskas 
kunskap för att ge ett tillförlitligt resultat. Finns inte sjuksköterskans kunskap finns risk att 
frågor från bedömningsinstrumenten feltolkas av vårdtagaren, och resultatet blir därmed inte 
fullständigt. Därför bör det vara en sjuksköterska som utför MNA eller SGA. Det krävs även 
en sjuksköterskas kunskap för att gå vidare att åtgärda undernäring när detta konstaterats. 
Edqvist (2007) säger att MNA kan användas av all vårdpersonal, men att det krävs en 
sjuksköterskas kompetens för att fullfölja bedömningen. 
 
Informanterna strävade efter att få alla vårdtagare att gå till den gemensamma matsalen och 
äta. Författarna menar att måltiden handlar mycket om gemenskap, vilket är viktigt för hälsan 
och välbefinnandet. Strang (2005) menar att meningen med måltiden inte bara är att vi ska få i 
oss näring och överleva, utan den är även av stor psykologisk och social betydelse. I resultatet 
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framkom att vårdtagarna som inte kunde sköta bordsskicket och upplevdes störande av övriga 
vårdtagare, fick äta i avskilda rum. Författarna anser att detta inte var den bästa lösningen 
eftersom situationen var komplex. Hänsyn måste tas både till den enskilda vårdtagaren och 
övriga vårdtagare. Det kan finnas risk att vårdtagaren känner sig kränkt när denne blir flyttad 
till ett annat rum. Samtidigt kan vårdtagaren känna skam när denne äter tillsammans med 
andra och inte klarar av bordskicket. Sidenvall et al. (1994) poängterar i sin studie att 
vårdtagare som har svårigheter att äta kan känna skam då deras bordsskick försämrats. 
Författarna av denna studie menar att sjuksköterskorna måste se till vårdtagarens värdighet 
och självbestämmande, för att denne inte ska kränkas och känna skam. Wiklund (2003) menar 
att när människans värdighet kränks upplever denne skam vilket orsakar lidande. 
 
Alla informanter försökte skapa en bra och stimulerande måltidsmiljö för vårdtagarna såsom 
att göra maten dekorativ och att inte servera för stora portioner. Författarna anser att om 
vårdtagaren har dålig aptit kan en väl tilltagen portion upplevas oaptitlig och på så vis göra att 
vårdtagaren äter ännu mindre. Därför är det av stor betydelse att minska portionsstorleken för 
att öka vårdtagarens aptit. Författarnas resonemang kan styrkas av Socialstyrelsens rapport 
(2000:11) som beskriver att stora portioner kan upplevas oaptitliga av undernärda och sjuka 
vårdtagare. Wiklund (2003) säger att vårdlidande är ett lidande orsakat av vårdandet eller 
brister i vårdandet. Författarna av denna studie anser att vårdare som omedvetet gör 
måltidssituationen oaptitlig för vårdtagaren, orsakar ett vårdlidande för denne. Därför är det 
viktigt att sjuksköterskor tar hänsyn till vårdtagarnas måltidsmiljö för att minimera eventuellt 
lidande. Vilket även är sjuksköterskans skyldighet då det enligt Socialstyrelsens rapport 
(2000:11) är sjuksköterskan som har omvårdnadsansvaret gällande att se till vårdtagarnas 
näringsbehov. 
 
För att minska nattfastan erbjöd informanterna vårdtagarna nattmål. Författarna menar att ett 
extra nattmål kan vara nödvändigt för att vårdtagaren ska få i sig tillräckligt med energi och 
näring. Livsmedelsverket (2003) påstår att förlängd nattfastan kan medföra ökad risk för 
undernäring. Författarna av denna studie anser att erbjuda vårdtagarna nattmål inte är helt 
optimalt eftersom vårdtagarens nattsömn då störs. En störd nattsömn kan innebära att 
vårdtagaren blir trött under dagen och på grund av tröttheten inte orkar äta. Halvorsen Bastöe 
och Frantsen (2006) beskriver att för lite sömn kan försämra människans kapacitet att prestera 
under dagen. 
 
 
SLUTSATS 
 
I studien framkom att sjuksköterskor identifierar och bedömer undernäring med hjälp av 
observationer och mätinstrument såsom viktkontroll, BMI, MNA, SGA samt kostregistrering. 
För att åtgärda undernäring togs hänsyn till måltidsmiljön då denna gjordes dekorativ och 
trivsam för att öka vårdtagarnas aptit. Olika koster, kosttillägg och konsistensanpassad kost 
erbjöds då behov fanns. Samarbetet mellan olika yrkeskategorier betonades för att lyckas med 
en tillfredsställande nutritionsbehandling. 
 
Undernäring ökar risken för lidande. Sjuksköterskor har omvårdnadsansvaret och har därmed 
makten att minimera utvecklingen av undernäring och lidande. För att sjuksköterskor ska 
kunna minimera undernäring och eventuellt lidande är det viktigt att problemet 
uppmärksammas. Detta för att sjuksköterskor ska bli mer medvetna om konsekvenserna av 
undernäring samt det eventuella lidande vårdtagarna utsätts för. Studien har bidragit till en 
ökad kunskap om hur sjuksköterskan arbetar och bör arbeta för att förhindra undernäring hos 



 16

vårdtagarna. Eftersom äldre människor är en växande åldersgrupp och är mer benägna att 
drabbas av undernäring är det viktigt att vidare forskning inom området görs. Forskning inom 
området kan berika äldreomsorgen då omvårdnaden kan utvecklas till det bättre, och därmed 
minimera lidande. 
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Bilaga 1 
Växjö Universitet  Växjö den 5 februari 2008 
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete 
 

 

Till sjuksköterskan 

Vi heter Johanna Jansson och Lisa Johansson och går 6:e terminen på 

sjuksköterskeprogrammet. Vi håller nu på med att skriva vår uppsats på 15 hp. Syftet med 

studien är att beskriva vad sjuksköterskan gör för att identifiera, bedöma och åtgärda 

undernäring hos vårdtagare som bor på särskilda boenden.  

 

För att besvara syftet, kommer vi att intervjua/samtala med sjuksköterskor som arbetar i 

kommunen på särskilda boenden. Därför behöver vi din hjälp. Fundera kring följande frågor:  

 

• Hur arbetar du för att identifiera och upptäcka undernärda vårdtagare? 

• Hur arbetar du för att bedöma undernäring hos vårdtagare? 

• Hur arbetar du för att åtgärda undernäring hos vårdtagare? 

  

Följdfrågor tillkommer under samtalets gång. 

 

Vi beräknar att samtalet kommer att ta ca 30 minuter. För att vi ska kunna ta till oss allt som 

sägs under samtalet kommer det att spelas in på band. Dessa band kommer att förstöras när 

uppsatsen är godkänd. 

 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att, utan anledning, avbryta deltagandet när du vill. 

Allt som sägs kommer att behandlas konfidentiellt, för att inte kunna spåra vilka som deltagit 

i studien. 

 

Är det något du undrar över går det bra att kontakta oss eller vår handledare Karin Alfengård 

via mail: Lisa: ljouc05@student.vxu.se Johanna: jjauc05@student.vxu.se Karin: 

karin.alfengard@vxu.se  

Tack på förhand hälsningar Johanna & Lisa 

 

Jag vill deltaga i studien och godkänner villkoren ovan. 

 

Underskrift: ______________________________________ Datum:___________  



Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrundsvariabler 

 
• Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 
• Hur länge har du arbetat på denna arbetsplatsen? 
• Har du någon vidareutbildning, ex. distriktsköterska, speciell nutritionsutbildning? 
 

 
Identifiera = Hitta, upptäcka 

 
• Vilka rutiner har du för att upptäcka och identifiera undernäring. När görs de och hur? 
• Hur får du information om när en äldre vårdtagare är i riskzonen för undernäring?  
• Vilka rutiner har du för att dokumenteras tecken på undernäring hos vårdtagarna? 
• Tycker du att det är svårt att identifiera undernäring och i så fall varför? 

 
 
 
Bedöma = Graden av undernäring, näringstillståndet 

 
• Hur bedömer du undernäring? Har du några speciella rutiner för detta? 
• Använder du några speciella bedömningsinstrument, och i så fall vilka och varför 

dessa? Är de till någon hjälp? 
• På vilka grunder kontaktar du dietist eller läkare? 
• Hur bedömer du undernäring hos ödematösa vårdtagare? 

 
 
 
Åtgärda 
 

• Hur går du tillväga för att åtgärda undernäring? Har du några rutiner? 
• Har ni några rutiner/ riktlinjer för att åtgärda undernäring här? 
• Samarbetar du med dietist, läkare eller logoped? 
• På vilka grunder styrs åtgärderna? 

 
 
Övrigt 
 

• Samarbetar kökspersonalen och vårdpersonalen? 
• Lagas maten här på boendet? 
• Är maten väl kryddad? 
• Har vårdtagarna någon delaktighet i om de vill sitta själva eller gemensamt? 



Bilaga 3 

Exempel på analysschema 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategorier Kategorier 
Varje vårdtagare, 
nyinflyttad 
vårdtagare så tar vi, 
kontrollerar vi vikt 
och längd för att 
beräkna BMI. 

Varje ny 
vårdtagare 
kontrolleras med 
BMI. 

BMI  
 
 
Mätinstrument 

Alltså mycket har vi 
ju hjälp av 
hemtjänstpersonalen 
som jobbar här. De 
ser ju personer som 
bor här inne, 
dagligen. Och oftast 
så kommer de till 
oss och meddelar 
om de upptäckt 
någonting. 

Hemtjänstpersonal 
meddelar om de 
sett förändring. 

Personalen   
 
 
 
Observationer 

 
 
 
 
 
 
Identifiering 
och 
bedömning av 
undernäring 
hos 
vårdtagarna 
 

Nattpersonalen tar 
med sig välling och 
lite sånt när de går 
runt och erbjuder 
detta så vårdtagarna 
får i sig en omgång 
till där.  
 

Nattpersonalen 
erbjuder 
vårdtagarna 
välling. 

Erbjud nattmål  
 
 
Koståtgärder 

Samtidigt har vi 
pedagogiska 
måltider på 
demensboendet, där 
personalen är med. 
Så de är en bra 
förebild. Så tar de 
koppen och dricker 
så kanske en annan 
gör likadant.  

Pedagogiska 
måltider, då 
personalen är med 
som en bra 
förebild. 

Pedagogiska 
måltider 

Matsituationen 
 

Sen kan man ta 
kontakt med dietist 
och få jättemycket 
bra information, hur 
man ska göra, vad 
den här personen 
ska äta nu för 
något? 

Ta kontakt med 
dietist för att få 
information. 

Dietist. Teamarbete 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åtgärder av 
undernäring 
hos 
vårdtagarna 
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