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SAMMANFATTNING  
Undernäring är ett tillstånd som kan påverka äldre personers dagliga liv och som därmed kan 
påverka hälsan negativt. Faktorerna som kan leda till undernäring är många och av skiftande 
slag. Syftet med arbetet var att identifiera och beskriva faktorer som kan leda till att äldre 
personer bli undernärda. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie och 
genomförandet av sökningarna gjordes i de vetenskapliga databaserna Cinahl, ELIN, 
PsycINFO och PubMed. I den systematiska litteraturstudien ingick 12 kvalitetsgranskade 
artiklar, både kvantitativa och kvalitativa studier. Resultatet påvisade följande faktorer som 
inverkar på undernäring: munhälsa, kost, ålder, fysisk hälsa, mental hälsa, aptit och 
boendeform. En ökad kunskap om och förståelse för faktorer som bidrar till undernäring kan 
bistå vårdpersonal i arbetet med att förebygga undernäring och att ge omvårdnad till dem som 
redan utvecklat undernäring. 
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Inledning 

Behovet av mat och dryck är ett grundläggande fysiologiskt behov. Tillräckligt med mat och 

dryck behövs för att upprätthålla normala kroppsfunktioner samt för mänsklig tillväxt och 

utveckling. Om intaget av mat och dryck rubbas får det konsekvenser för de fysiska 

funktionerna samt för det sociala, psykiska och andliga livet. Undernäring bland äldre 

personer är ett förbisett och betydande problem (Bjerkreim, 2006). Vi anser att det behövs 

utökad kunskap om näringens betydelse och identifikation av bidragande faktorer till 

undernäring eftersom möjligheten att vi som sjuksköterskor kommer att möta äldre personer 

som lider av undernäring är betydande. Genom denna litteraturstudie vill vi bistå med ökade 

kunskaper om faktorer som bidrar till undernäring bland äldre personer. Detta för att vi, i vår 

profession som sjuksköterskor, ska kunna observera bidragande faktorer till undernäring, 

minska lidande och på bästa sätt kunna tillgodose den äldres behov och rättighet till trygg och 

säker omvårdnad. Vi kommer att använda oss av begreppet undernäring och menar då en inte 

fullgod och rätt sammansatt kost ur näringssynpunkt samt för lite mat i förhållande till 

kroppens behov. 

 

Bakgrund 

Äldre personer och undernäring 

Under loppet av en människas liv förändras dennes mat- och dryckesbehov. Människor i olika 

åldersgrupper har skilda krav på matens sammansättning och en del grupper av människor är 

mer utsatta för påfrestningar än andra, exempelvis den åldrande människan (Bjerkreim, 2006). 

Undernäring bland äldre personer är ett problem som uppkommer genom att medicinska, 

psykiatriska, psykologiska, orala och socioekonomiska faktorer interagerar (Rothenberg & 

Landin, 2001). I samband med åldrandet minskar muskelmassan och ersätts av fettceller, 

vilket medför att äldre personer kräver mindre energi. Detta ökar kraven på kostens 

sammansättning. På grund av att äldre personer äter mindre mängd mat och därmed får ett 

minskat intag av proteiner och vitaminer är de en utsatt grupp gällande undernäring. Till 

exempel bör ungefär en femtedel av energiintaget komma från proteiner, nära hälften från 

kolhydrater och en tredjedel från fett (Bjerkreim, 2006).  
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Undernäring inom vård och omsorg 

Undernäring inom vård och omsorg är ett betydande problem och den drabbar främst äldre, 

långtidssjuka personer som tappat aptiten och som dessutom har svårigheter att äta på grund 

av olika funktionshinder. Undernäring kan leda till att den äldre personen blir trött och håglös 

och att sjukdomstillstånd kan förvärras och tillfrisknande gå långsammare (Svedin, 2003). 

Äldre personer på institution är en särskilt utsatt grupp gällande undernäring, en del äldre är 

undernärda då de kommer till institutionen medan andra äldre personer blir undernärda under 

tiden på institutionen (Bjerkreim, 2006). Ju tidigare problemet med undernäring 

uppmärksammas desto snabbare kan åtgärder och resurser sättas in för att minska onödigt 

lidande (Persson, 2009). Bristande eller utebliven vård innebär en kränkning av människans 

värdighet och kan ses som ett sätt att utöva makt över en hjälplös. Många gånger åsamkas 

patienten, helt omedvetet, vårdlidande på grund av bristande kunskap och avsaknad av 

reflektion om mänskligt lidande från personalen (Eriksson, 1994). Otillräckliga hjälpinsatser 

eller bristfällig hjälp kan göra vardagen till ett lidande för den äldre personen. Kroppsligt 

lidande samt oro och störningar i personens liv får inte vara så dominerande att det 

genomsyrar allt (Nyström, 2004). Inom omvårdnad är det av stor vikt att vårdpersonalen är 

observant på att lidande kan ha samband med otillräckligt tillgodosedda grundläggande 

behov. Genom detta bidrar vårdpersonalen till att lindra patientens lidande (Kristoffersen & 

Breievne, 2005). Ett sätt för människan att uppnå livskvalité kan vara att tillfredsställa 

fysiologiska behov, behov av samhörighet och kärlek samt behovet av trygghet (Nordenfelt, 

1991). Förmågan att ha makt och autonomi, samt att kunna påverka sin situation är 

betydelsefulla förmågor för att bevara en god livskvalité under ålderdomen (Blomqvist och 

Edberg, 2004). Att se den äldre personens livskvalité enbart utifrån medicinska aspekter är 

missvisande. Ur ett omvårdnadperspektiv är det är av stor vikt att tillgodose primära behov, så 

som mat och dryck (Grimby, 2001). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

Sjuksköterskan kommer i sitt arbete i kontakt med patienter i olika ålderskategorier. För att 

kunna bedöma deras näringsstatus måste sjuksköterskan ha grundläggande kunskap om de 

särskilda behov av näringsämnen som behövs i olika faser av livet och även kunna se vilka 

patienter som löper särskild risk att drabbas av näringsbrist (Bjerkreim, 2006). Kunskap om 

näringens betydelse, bistår sjuksköterskan då hon ska utveckla omvårdnadsåtgärder med syfte 

att förebygga, behandla och minimera näringsproblem (Chen, 2005). Hos de personer som 

bedöms vara undernärda eller ligga i riskzonen för att bli undernärda ska bakomliggande 
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orsaker identifieras och energibehovet beräknas. Genom att ta en grundlig anamnes i 

kombination med kliniska observationer och undersökningar kan sjuksköterskan klarlägga 

patientens näringsstatus. Viss data är särskilt viktig att bedöma vid misstanke om undernäring, 

det kan gälla exempelvis trötthet, initiativlöshet och låg aktivitetsnivå, vilka kan vara tecken 

på att behovet av näring är dåligt tillfredsställt (Bjerkreim, 2006). Utgångsläget vid planering 

av omvårdnadsåtgärder är att göra en korrekt bedömning av patientens problem med syfte att 

kunna påverka dennes vätske- och energiintag samt välbefinnande vid måltiderna. 

Omvårdnadsåtgärderna ska planeras i samarbete med patienten, dennes anhöriga samt berörd 

vårdpersonal och ska vara individuellt anpassade. Det kan exempelvis gälla hjälp och stöd för 

att få och äta god mat eller att måltiden serveras i en trevlig miljö (Unosson, 2000).  

 

Mätmetoder 

Färdiga vikttabeller kan användas för att bedöma om en person är under- eller överviktig. 

Vikttabellerna uppvisar normala tillstånd mellan längd och vikt. Ett sätt att göra denna 

bedömning är att använda kroppsmasseindex (Body Mass Index, BMI). BMI räknas ut genom 

att personens kroppsvikt i kilo divideras med kvadraten av kroppslängden mätt i meter. En 

svaghet med BMI är att den inte skiljer på fett- och muskelmassa, eftersom aktiva celler 

efterhand ersätts med fettceller Äldre personer bör ha ett BMI på 24-29, eftersom både 

muskelmassa och längd minskar med stigande ålder. BMIs gränsvärde för normalvikt är 18,5-

24,9. Subjective Global Assessment (SGA) är ytterligare en teknik att använda vid bedömning 

av näringstillståndet hos en patient. Den tar hänsyn till inte endast förändringar av kroppen 

utan även förändringar av fysiska funktioner. SGA innefattar bland annat personens 

nuvarande vikt i relation till viktförändringar, matintag, sjukdomsstatus, personens 

funktionella status och minskning av underhudsfett och muskler (Persson, 2009).  

 

Problemformulering 

Det finns inte mycket tidigare forskning gjord kring det förebyggande arbetet, diagnostiken 

och behandlingen av redan etablerad undernäring. Det är av stor vikt att bedömning och 

handläggning av undernäring är fortlöpande och integrerad med annan vård. Kunskap och 

kännedom finns om att mat- och näringstillförsel fungerar som basal förutsättning för livet 

och dessutom som behandling vid undernäring (Akner, 2006). För att minimera risken att 

äldre personer blir undernärda är det väsentligt att identifiera faktorer som bidrar till 

undernäring. Den här studien är betydelsefull för att vårdpersonal ska kunna identifiera 
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faktorer som påverkar undernäring hos äldre personer, för att så sätt kunna bidra till god 

omvårdnad. 

  

Syfte 

Syftet är att identifiera och beskriva faktorer som bidrar till undernäring hos äldre personer. 

 

Metod 

Vår studie har genomförts som en systematisk litteraturstudie där vetenskapliga artiklar, både 

kvantitativa och kvalitativa, lämpliga för vårt syfte, söktes i databaser för medicin och 

omvårdnad. Genom systematiska litteraturstudier kan målsättningen exempelvis vara att 

åstadkomma generaliseringar, utveckla teorier, söka kausala samband och att söka praktiska 

tillämpningar (Backman, 1998, Forsberg & Wengström, 2003). 

 

Inklusionskriterier 

Följande inklusionskriterier formulerades. Artiklarna skulle vara publicerade mellan januari 

1998 och december 2008. Personerna i studierna skulle vara ≥ 65 år och artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska. Studierna som ingår i vårt arbete ska vara godkända av etisk kommitté 

eller ha ett etiskt resonemang. Enligt Forsberg och Wengström (2003) är god etik av stor vikt i 

all vetenskaplig forskning.  

 

Sökförfarande och urval 

Vi började urvalsarbetet med att, i relevanta databaser, pröva olika sökord för att bilda oss en 

uppfattning om det fanns något forskat inom vårt valda område, vilket det visade sig finnas. 

De slutliga sökorden valdes för att de var relevanta för omvårdnad samt arbetets syfte (se 

tabell 1,2,3 och 4). De definitiva sökningarna gjordes under januari och februari 2009 i 

databaserna Cinahl, Elin, Pubmed, PsycINFO, eftersom de är relevanta för 

omvårdnadsområdet. Sökorden formulerades utifrån uppsatsens syfte. Först söktes orden 

enskilt, vilket resulterade i ett stort antal träffar. För att minska på antalet träffar och för att 

smalna av sökningen gjordes olika kombinationer av sökorden. Sökorden kombinerades med 

de booleska sökoperatorerna AND och OR vilket framgår av tabell 1,2,3,och 4. Enligt 

Östlundh (2006) ger sökord kombinerade med AND endast träffar på artiklar som innehåller 

båda sökorden, kombination med OR ger träffar på artiklar innehållande bara ett av sökorden. 

Vi dokumenterade sökförfarandet i söktabeller, 1-4. Sökningarna begränsades av 

inklusionskriterierna. 
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Tabell 1. Sammanställning av sökning på databasen Cinahl 

  

 

         Tabell 2. Sammanställning av sökning på databasen Pubmed 
  

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa 
abstract 

Lästa i 
fulltext 

Inkluderad i 
studien 

Nummer i 
artikelmatris 

1 Nutrition disorders 12 12 0 0 0  
2 Elderly people 8157 0 0 0 0  
3 Institution 82 82 1 0 0  
4 Malnutrition 145 145 3 0 0  
5 Community Dwelling 278 0 0 0 0  
6 Old age 7 7 1 0 0  
7 ≥ 65 1129 0 0 0 0  
8 Geriatric 728 0 0 0 0  
9 Nutrition 28 28 0 0 0  
10 Nursing 325 0 0 0 0  
1 AND 2 AND 3 1461 0 0 0 0  
4 AND 2 AND 3 818 0 0 0 0  
4 AND 2 AND 5 110 0 0 0 0  

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa 
abstract 

Lästa i fulltext Inkluderas i 
studien 

Nummer i 
artikelmatris 

1.Malnutrition 1429 0 0 0 0  
2 Nutrition Disorders 1 1 1 0 0  
3.Elderly people 1403 0 0 0 0  
4.CommunityDwelling 1828 0 0 0 0  
5.Geriatric 2706 0 0 0 0  
6 Nutrition 9837 0 0 0 0  
7 Nursing 43679 0 0 0 0  
8 Older adults 5526 0 0 0 0  
9 Undernutrition 226 226 0 0 0  
10 Elderly 12823 0 0 0 0  
11 Nurses 42411 0 0 0 0  
12 Low Weight 102 102 1 0 0  
13 Eating 4640 0 0 0 0  
14 Later years 133 133 3 0 0  
15 Parenteral hydration 7 7 0 0 0  
1 OR 2  4368 0 0 0 0  
1 OR 2 AND 3 1698 0 0 0 0  
1 OR 2 AND 4 183 183 23 0 0  
1 OR 2 AND 5 1429 0 0 0 0  
1 AND 3 41 41 4 4 4 3, 6, 10, 12 
1 AND 5 52 52 7 4 1 11 
5 AND 6 64 64 11 0 0  
5 AND 6 AND 7 19 19 1 0 0  
5 AND 6 AND 4 87 87 8 0 0  
1 AND 8 AND 4 10 10 1 1 0  
5 AND 9 AND 7 3 3 3 1 0  
6 AND 3 AND 11  24 24 1 1 0  
12 AND 8 AND 4 10 10 1 1 0  
15 AND 6 AND 5   2 2 2 1 0  
13 AND 14 86 86 2 1 0  
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4 AND 6 AND 5 109 0 0 0 0  
4 AND 7 AND 5 25 25 3 0 0  
8 AND 9 328 328 30 7 3 1, 4, 7 
8 AND 9 AND 10 7 7 2 2 0  
8 AND 9 AND 5 9 9 1 1 1 2 

 
                
               
              Tabell 3. Sammanställning av sökning på databasen PsycINFO 

 
Sökord Antal träffar Lästa titlar Läst 

a abstract 
Lästa i 
fulltext 

Inkluderad i 
studien 

Nummer i 
artikelmatris 

1 Malnutrition 286      
2 Riskfactors 18 18     
3 Elderly people 4783 0 0 0 0  
4 Nutritional disorders 8 8 0 0 0  
5 Old age 5968 0 0 0 0  
6 Community Dwelling 4345 0 0 0 0  
7 Undernutrition 114 114 3 0 0  
8 Seniors 1467 0 0 0 0  
9 Nursing 12872 0 0 0 0  
1 AND 2 3 3 3 0 0  
1 AND 2 AND 3 0 0 0 0 0  
4 AND 3 1 1 0 0 0  
4 AND 5 1 1 1 0 0  
4 AND 5 AND 6 0 0 0 0 0  
1 AND 6 121 121 3 0 0  
7 AND 8 26 26 2 1 1 8 
1 AND 6 109 109 1 1 0  
1 AND 2 3 3 3 0 0  
1 AND 2 AND 9 1 1 1 0 0  
1 OR 7 107 107 6 1 1 9 

 
        
Tabell 4. Sammanställning av sökning i databasen Elin. 

 

 

Efter att ha läst artiklarnas titlar och de abstrakt till de titlar som ansågs vara relevanta för 

syftet, skrevs 28 artiklar ut för att läsas i fulltext och primärgranskas där vi kontrollerade att 

de överensstämde med syfte och inklusionskriterier. Efter primärgranskningen exkluderades 

12 artiklar för att de inte överensstämde med arbetets syfte. De 16 återstående artiklarna 

kvalitetsgranskades utifrån Willman, Stoltz (2006), (bilaga 1 och 2), mallar för kvantitativa 

respektive kvalitativa vetenskapliga artiklar. Granskningen av artiklarna gjordes inledningsvis 

av var och en för sig. Därefter diskuterades de enskilda granskningarna tillsammans och en 

gemensam bedömning av kvalitén gjordes. Artiklarna bedömdes vara av låg, medel respektive 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa abstract Lästa fulltext Inkluderad i 
studien 

Nummer i 
artikelmatris 

1 Malnutrition 6618 0 0 0 0  
2 Elderly 48577 0 0 0 0  
3 Factors 703997 0 0 0 0  
1 AND 2 379 379 7 0 0  
1 AND 3 1086 0 0 0 0  
1 AND 2 AND 3 94 94 4 1 1 5 
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hög kvalité. Detta resulterade i 16 artiklar. 15 artiklar av medel och hög kvalité valdes ut för 

att ingå i studien, en valdes bort på grund av låg kvalité. I ett senare skede valdes ytterligare 

tre artiklar bort för att de inte motsvarade syftet. Sammanlagt hade vi då 12 artiklar att utgå 

från i vårt arbete. Dessa presenteras i artikelmatris (bilaga 3). Bedömningen och 

poängsättningen gick till så att ja-svar gavs ett poäng och nej- respektive vet ej- svar gavs noll 

poäng. Därefter räknades poängen ihop. För de kvantitativa artiklarna gällde följande 

poängberäkning: 0-7 poäng bedömdes som låg kvalité, 8-15 poäng medelkvalité och slutligen 

gav 16-23 poäng som hög kvalité. För de kvalitativa artiklarna gällde följande: 0-6 poäng 

bedömdes som låg kvalité, 7-12 medelkvalité och slutligen 13-17 poäng hög kvalité.  

 

Dataanalys 

Analysen är ett arbete som kan beskrivas som att gå från en helhet till mindre delar för att 

komma till en ny helhet (Friberg, 2006). Litteraturstudiens syfte avgör vad som ska 

analyseras. Skälet till att analysera datamaterial är att åstadkomma ordning bland insamlad 

data och för att få till stånd en överskådlighet och systematisk bild. Detta underlättar 

tolkningen av data (Backman, 1998). En innehållsanalys betyder att systematiskt och stegvis 

klassificera data för att kunna urskilja mönster (Forsberg & Wengström, 2003). Vi började 

med att läsa igenom alla artiklarna för att få en förståelse för vad dess innehåll fokuserade på. 

Artiklarna lästes av var och en för sig och diskuterades sedan tillsammans. Därefter lades 

tyngdpunkten på artiklarnas resultatdel, vilka lästes igenom ett flertal gånger för att identifiera 

faktorer som påverkade undernäring. Vi diskuterade kring resultatens innehåll för att komma 

fram till gemensamma huvudpunkter. Ibland var vi tveksamma till vad som var den egentliga 

faktorn till undernäringen. Därefter skapades kategorier utifrån bidragande faktorer till 

undernäring. En del artiklars resultat tog upp flera faktorer vilket ledde till att dessa artiklars 

resultat finns med i flera kategorier. Resultatet presenterades i följande kategorier: munhälsa, 

kost, ålder, fysisk hälsa, mental hälsa, aptit och boendeform. 

 

Etisk granskning 

Två av de i studien inkluderade artiklarna redovisade inte etiskt resonemang. Därför togs 

kontakt, via mail, med artikelförfattarna för att få klarhet i om etiskt resonemang ändå fanns. 

Båda hade godkännande från den forskningsetiska kommittén vid respektive universitet. 
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Resultat 

Forsberg och Wengström (2003) menar att forskaren ska vara noggrann i sina slutsatser och 

kunna ge en redovisning av resultaten som ska vara välgrundade. De menar vidare att alla 

artiklar som ingår i en litteraturstudie ska redovisas samt att resultaten ska presenteras. Vi har 

för avsikt att redovisa de resultat som motsvarar syftet med studien och inte undanhålla några 

resultat. Analysen resulterade i sju faktorer: munhälsa, kost, ålder, fysisk hälsa, psykisk hälsa, 

aptit och boendeform. Under dessa rubriker beskrivs vårt resultat. 

 

Munhälsa 

Risken att drabbas av undernäring ökar signifikant och kontinuerligt för äldre personer när 

förmågan att tugga minskar. Dessutom utgör ett minskat antal tänder, alternativt helt avsaknad 

av tänder, en betydande risk för undernäring. Regelbunden undersökning av äldre personers 

tänder bör göras hos tandvården för att bevara en funktionell tandstatus, detta för att 

förebygga undernäring. Svårigheter med att svälja och dålig allmän munstatus, är avgörande 

faktorer för undernäring och påverkar personens förmåga till ett fullgott näringsintag. 

Dessutom förändras människors smaksinne med åren vilket påverkar näringsintaget (Coelho, 

Rocha & Fausto, 2006; Crogan & Corbett, 2002; Dion, Cotart & Rabilloud, 2007; Keller & 

Hedley, 2002). Muntorrhet är ett relativt vanligt förekommande fenomen bland äldre 

personer, ungefär en tredjedel av de 197 äldre personer som deltog i en studie led av 

muntorrhet orsakad av skiftande faktorer, exempelvis läkemedel och minskad salivutsöndring 

(Coelho et al., 2006). Förmågan att tala är en förutsättning för att kunna göra sig förstådd med 

andra människor. Om den äldre personen har svårigheter att tala och därmed göra sig 

förstådd, exempelvis på grund av brist på tänder, kan detta vara en bidragande faktor till 

undernäring (Dion et al., 2007). Atrofisk glossit är vanligt bland äldre personer. Ungefär en 

tredjedel av äldre personer inlagda på sjukhus hade atrofisk glossit, visade en studie, samt att 

sjukdomen var en markör för undernäring och minskad muskelmassa och kan orsakas av 

bristfälligt vitaminintag, exempelvis vitamin B och C (Böhmer & Mowé, 2000).  

 

Kost 

Den äldre personen kan lida av sjukdomar som gör att denne har restriktioner gällande matens 

sammansättning exempelvis vid diabetes. Detta kan leda till att den äldre personen inte får ett 

fullgott näringsintag och riskerar viktnedgång. Ändringar av den äldre personens kost och 

minskat antal måltider under dagen är faktorer som ökar risken för att bli undernärd. Att 

dessutom kontinuerligt lämna mat vid måltiderna ökar markant risken att drabbas av 
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undernäring (Crogan & Corbett, 2002; Keller & Hedley, 2002). Det är betydelsefullt att som 

vårdpersonal vara uppmärksam på om den äldre personen uppvisar bristande intresse för mat 

samt om denne har ett försämrat smaksinne eftersom detta ofta visar sig innan en utveckling 

av undernäring sker (Böhmer & Mowé, 2000). För den äldre personen påverkar det 

näringsstatusen i negativ riktning att äta mindre mängd frukt, grönsaker, kött, mjölk och 

mjölkprodukter än det rekommenderade dagliga intaget (Keller & Hedley, 2002). Det är 

väsentligt ur omvårdnadssynpunkt att hos äldre personer bedöma näringsstatusen med syfte 

att på ett tidigt stadium upptäcka och förebygga brister gällande näringsintaget. Ett adekvat 

näringstillägg ska ges i syfte att optimera personens förutsättningar för god hälsa (Pirlich et 

al., 2006). Personer som enbart får intravenös näringstillförsel eller får näring via sond löper 

risk för undernäring (Crogan & Corbett, 2002). 

Äldre personer som inte erbjöds oralt näringstillägg som komplement till måltiderna och som 

låg i riskzonen för att bli undernärda ökade varken sina MNApoäng eller sin vikt (Laque et 

al., 2000). Mini Nutritional Assessment (MNA) är en skattningskala som är en enkel och 

billig mätmetod, speciellt validerad för äldre personer, som används för att upptäcka de 

personer som redan är undernärda eller riskerar att bli det (Nestlé, 2009). Matens kvalité 

prioriteras inte när den äldre personen äter ensam. Detta kan bland annat förklaras av minskad 

matlust till följd av ensamhetskänsla. Dålig ekonomi är ytterligare en faktor till att maten inte 

prioriteras (Keller & Hedley, 2002). 

 

Ålder 

Förekomsten av undernäring är betydligt större på geriatriska avdelningar, onkologiska 

avdelningar och på mag- och tarmavdelningar jämfört med gynekologiska avdelningar. Detta 

kan delvis förklaras med skillnader i ålder hos patienterna på dessa avdelningar. Det är inte 

endast frekvensen av undernäring som ökar med åldern utan även graden av undernäring. 

Ökad ålder är dessutom en självständig faktor för undernäring (Pirlich et al., 2006). 

 

Fysisk hälsa 

Det finns ett klart samband mellan sjukdomar och undernäring. I en studie där jämförelse 

gjordes av olika fysiska sjukdomar visar det sig att fler patienter som har maligna sjukdomar 

jämfört med patienter som har benigna sjukdomar är undernärda, knappt en tredjedel 

respektive drygt en fjärdedel av totalt 1886 deltagare. Malign sjukdom identifieras dessutom 

som en självständig faktor vid undernäring. Olika medicinska diagnoser i allmänhet påverkar 

undernäring och i synnerhet stressrelaterade sjukdomar så som magsår. Det framkom att 
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diabetes, olika cancerdiagnoser eller centrala neuro-degenerativa sjukdomar ökar risken för 

undernäring (Crogan & Corbett, 2002; Dion et al., 2007; Pirlich et al., 2006). 

En äldre person vars serumalbuminnivå ligger under 35 g/L är en indikator som tyder på 

undernäring. Därför är det av stor vikt att vara uppmärksam på och kontrollera 

serumalbuminnivån så att den inte sjunker till för låga värden (Johansson, Bachrach 

Lindström, Carstensen & Ek, 2009; Coelho et al., 2006; Thorsdottir et al., 2005). Att den 

äldre personen har låg serumkolesterolnivå och lågt antal lymfocyter är ytterligare indikatorer 

som tyder på undernäring (Coelho et al., 2006). Antalet sårbara äldre personer med ökad 

känslighet för undernäring och som är i behov av hjälp i det dagliga livet ökar. Därför är en 

regelbunden bedömning med användning av MNA väsentligt. Den äldres egna uppfattning av 

sitt hälsotillstånd är också betydelsefullt för att identifiera äldre personer som är i riskzonen 

för att utveckla undernäring (Johansson et al, 2009.). Personer som plötsligt och oavsiktligt 

går ner i vikt är särskilt utsatta gällande risken för att bli undernärda och bör därför övervakas 

kontinuerligt med tanke på näringsstatus (Thorsdottir et al., 2005). Att inte ha förmåga att äta 

självständigt på grund av olika fysiska hinder, utan att behöva hjälp vid måltiderna, kan leda 

till att personen inte får ett fullgott näringsintag. Behöver personen dessutom hjälp med 

matinköp föreligger ännu en risk till att den äldre personen blir undernärd (Coelho et al; Dion 

et al; Keller & Hedley, 2002).    

 

Mental hälsa 

Depression är en faktor som påverkar näringsstatusen negativt (Crogan & Corbett, 2002;  

Dion et al., 2007; Johansson et al., 2009). Speciellt män som uppvisar symtom på depression 

löper hög risk att utveckla undernäring. Det visar sig även att en låg självupplevd hälsa är den 

mest betydande orsaken till att utveckla undernäring, följt av depression. Kvinnor som är i 

riskzonen för att drabbas av undernäring upplever sig vara ensamma och är inte nöjda med 

sina sociala kontakter och/eller upplever att dessa är bristfälliga (Johansson et al., 2009). 

Äldre personer som har nedsatta kognitiva förmågor löper större risk att utveckla undernäring 

(Coelho et al., 2006; Crogan & Corbett, 2002). En regelbunden och kombinerad bedömning 

av vårdpersonalen, genom att använda MNA och/eller Geriatric Depression Scale-20 (GDS) 

samt personens subjektivt upplevda hälsa är en betydelsefull utgångspunkt för att identifiera 

personer som är i riskzonen för att utveckla undernäring. Geriatric Depression Scale (GDS) är 

ett diagnostiskt hjälpmedel för att diagnostisera depression hos äldre personer. Skalan finns i 

en svensk version och är väl validerad med 20 frågor där den äldre kan svara ja eller nej på 

frågorna. Testet går snabbt att genomföra och har tillfredsställande sensitivitet och specificitet 
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(Karlsson, 2008). Kvinnor som upplever sig ha sämre livskvalité drabbas lättare av 

viktnedgång. Personer som har varit med om negativa livshändelser, så som sämre hälsa hos 

sig själv eller livskamraten, släktingarnas dödsfall, skilsmässa från barnen och byte av 

boende, upplever sig ha sämre livskvalité (Brantevik, Jacobsson, Grimby, Wallén & Bosaeus, 

2005). 

 

Aptit 

Illamående och nedsatt aptit är problem vilka kan orsakas av, vara en biverkan av samt vara 

en följd av interaktion mellan läkemedel. Detta bör sjuksköterskan och övrig vårdpersonal ha 

kunskap om och ta hänsyn till vid omvårdnaden. Ett klart samband finns mellan patienter som 

behandlas med flera läkemedel samtidigt, har dålig aptit, är illamående och är undernärda. Av 

de patienter som är definierade som undernärda har två femtedelar fler än fem olika 

läkemedel per dag, och av de patienter som definieras som välnärda har en femtedel fler än 

fem olika läkemedel. Polyfarmaci identifieras dessutom som en oberoende faktor vid 

undernäring (Pirlich et al., 2006). En persons aptit påverkas av många olika faktorer och 

därför är det väsentligt att vara observant på de faktorer som kan påverka aptiten och 

eventuell viktnedgång hos den äldre personen (Brantevik et al., 2005; Keller & Hedley, 2002). 

 

Boendeform 

En studie av Bourdel-Marchasson et al. (2008) påvisade att det är tre gånger så hög risk att bli 

undernärd för personer som bor på långvårdsklinik jämfört med personer som bor på 

vårdhem. I viss mån är skillnaden relaterad till den äldre personen själv. Inom långvård med 

hög personaltäthet och lång nattfasta ökar risken för undernäring. Bättre vägningsutrustning 

samt hög andel boende som hade ett stort behov av hjälp vid måltider är också orsaker till att 

den äldre personen blir undernärd. På boenden där personalen har större vana med 

undernäringskontroll, undernäringsbehandling och behandling av sväljproblem är risken 

mindre för att utveckla undernäring. På vårdhem där fokus och omsorg läggs ner på de 

boendes näringsstatus minskar risken att de äldre drabbas av undernäring. Det är väsentligt att 

omvårdnadspersonal har god kunskap och utbildning i kostens betydelse, 

undernäringsbedömning samt sväljningsproblem för att minimera riskerna för undernäring 

Brantevik et al.(2005) och Kofod & Birkemose (2004) beskriver att det är betydelsefullt att 

äldre personer på olika former av boenden får vara delaktiga och ha inflytande vid planering 

och tillagning av måltider för att motverka utveckling av undernäring. Det är också väsentligt 
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med sällskap av exempelvis medboende eller personal vid måltiden, eftersom detta inverkar 

positivt på lusten att äta.  

 

Metoddiskussion 

Vårt arbete grundar sig på en systematisk litteraturstudie, där vi systematiskt sökt, granskat 

och sammanställt resultaten i vetenskapliga artiklar inom vårt valda problemområde. Fördelen 

med litteraturstudier är att sjuksköterskor och övrig omvårdnadspersonal kan använda sig av 

litteratursökningar för att hitta aktuell empirisk forskning som gjorts inom ett specifikt 

område, söka lösningar på ett omvårdnadsproblem samt därmed utveckla sina yrkesroller. 

Nackdelen med litteraturstudier kan vara att den person som läser dem tolkar något som 

någon annan skrivit, vilket kan innebära risk för feltolkningar. Vi hade vissa svårigheter att 

hitta relevanta artiklar, och något som vi uppmärksammade var att flera studier inriktade sig 

på att beskriva olika mätmetoder för identifiering av näringsstatus. Många artiklar var även 

litteraturstudier. Vi gjorde våra sökningar i vetenskapliga databaser som var relevanta för 

omvårdnad och arbetets syfte. Sökningarna i databaserna gjordes på ett sätt som breddade vårt 

sökresultat, det vill säga olika sökord och kombinationer gjordes i de olika databaserna. Vi 

valde Willman et al. (2006) granskningsmallar eftersom vi ansåg att utformningen och 

frågeställningarna var tydliga och klara. I efterhand, då vi har mer kunskap, anser vi att fler 

kombinationer av sökorden i de olika databaserna kunde ha gjorts vilket kan ha genererat i 

fler artiklar. De flesta artiklarna som vi fann var kvantitativa, vilka vi upplevde vara svåra att 

analysera på grund av att det ofta var svårt att utläsa resultaten. Forsberg och Wengström 

(2003) menar att en studies trovärdighet stärks genom triangulering, det vill säga att forskaren 

på olika sätt samt ur olika synvinklar undersöker samma fenomen i en studie. Forskaren kan 

använda sig av både kvantitativa och kvalitativa ansatser för att belysa ett fenomen. I denna 

litteraturstudie kombinerades kvantitativa artiklars resultat med kvalitativa artiklars resultat 

och på så sätt kan det liknas vid en metodtriangulering. Vi menar att studiens resultat går att 

överföra till liknande kontexter och/eller liknande grupper. Detta på grund av att antalet äldre 

personer ökar och att framkomna faktorer som bidrar till undernäring går att identifiera i olika 

sammanhang inom vård- och omsorg. 

  

 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa undernäring bland äldre personer samt vilka faktorer 

som påverkade denna. Resultaten pekade på att faktorerna som påverkade undernäring bland 

äldre personer var av olika karaktär. Det framkom bland annat att undernäring kunde bero på 
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omständigheter gällande patienten själv så som dålig mun- och tandstatus, ålder och kön. 

Andra faktorer som påverkade undernäring var omständigheter kring den äldre personen som 

denne inte alltid själv kunde påverka så som boendeform och personal.   

 

Ensamhet och mental hälsa 

Faktorer som bidrar till undernäring hos äldre är depression och ensamhet (Crogan & Corbett, 

2002; Dion et al., 2007; Johansson et al., 2009). Män som lider av depression samt personer 

som själva upplever sig ha dålig hälsa har större risk att drabbas av undernäring ( Johansson et 

al., 2009). Ett bristfälligt socialt nätverk med endast avlägsna relationer och få ytliga 

kontakter bidrar till känslor av ensamhet och övergivenhet, dessutom kan upplevelsen av att 

inte betyda något för någon leda till förlorad självkänsla (Blomqvist & Edberg, 2004). Äldre 

personer som bor, lever och intar sin måltid ensamma kanske inte alltid tillagar mat av lika 

god kvalité som om denne delar sin måltid med en annan person. Dessutom kan det leda till 

att personen äter mindre regelbundet, vilket kan ha negativ inverkan på näringsstatusen. Äldre 

personer med ett stort socialt nätverk har ett signifikant högre kostintag och det framkommer 

även att depression kan leda till minskad aptit vilket i sin tur kan förorsaka undernäring 

(Cederholm, Johansson & Sandman, 2000). Vi menar att det är av stor vikt att sjuksköterskan 

och övrig vårdpersonal observerar och informerar sig om den äldre personens mentala hälsa 

eftersom den kan inverka på viljan att äta. Detta är speciellt betydelsefullt att tänka på då den 

äldre personen bor ensam. Engagemang och vilja från sjuksköterskan och övrig vårdpersonals 

sida är betydelsefullt i alla omvårdnadssituationer. Kristoffersen (2005) menar att 

sjuksköterskor bör ha kunskap om orsakerna till ensamhet så att de kan bedöma vilka 

personer som är i farozonen att drabbas av ensamhet. Ensamhet kan vara en följd av dålig 

hälsa men ensamhet kan även leda till sjukdom. 

 

Munhälsa 

Flera studier tar upp vikten av att kunna svälja, kunna tugga samt att ha en god allmän 

munstatus (Coelho et al., 2006; Crogan & Corbett, 2002; Dion et al., 2007; Keller & Hedley, 

2002). Även vikten av en tillfredsställande salivproduktion för att undvika muntorrhet är 

betydelsefullt (Coelho et al., 2006). Sväljsvårigheter är ett allvarligt tillstånd ur 

näringssynpunkt på grund av att dessa så ofta är förenade med minskat mat- och vätskeintag, 

risk för snabb viktförlust samt risk för uttorkning (Cederholm et al., 2000). Munhälsan har 

betydelse för välbefinnandet. Om problem uppstår i munhålan som exempelvis sår, blåsor och 

muntorrhet kan detta innebära obehag och smärta. Munproblem kan göra att ätandet påverkas 
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genom att dessa problem exempelvis leder till att personens förutsättningar för att bearbeta, 

avsmaka, njuta och uppfatta maten försämras. Svårigheter som finns vid ätandet kan leda till 

att undernäring utvecklas (Andersson, Bjurbrant-Birgersson & Wårdh, 2007). Att bära 

tandprotes kan medföra att tuggförmågan försämras och det är därför av stor vikt för den äldre 

personen att försöka behålla de egna tänderna i så stor utsträckning som möjligt. Människans 

förmåga att kunna tugga och äta all slags mat påverkar graden av livskvalité (Grimby & 

Grimby, 2001). Muntorrhet kan leda till en snabb kariesutveckling och med förlust av 

tänderna som resultat. Tandstatusen har förändrats i befolkningen till att majoriteten av de 

äldre numera har egna tänder och detta kräver en god munvård (Unosson, 2000). Nedsatt 

förmåga och ork kan leda till att munvården blir eftersatt. Personer som är i behov av 

omvårdnad kan behöva hjälp och stöd med sin munvård. Munvård är ett ofta förbisatt område 

inom omvårdnad, trots att vårdpersonal menar att god munhälsa är av stor vikt. 

Obehagskänslor och en känsla av intrång i den äldres integritet är anledningar till att munvård 

inte prioriteras så högt inom omvårdnad (Andersson et al., 2007). Vi anser att munhälsan bör 

vara ett högt prioriterat område vid omvårdnad, eftersom den i så hög grad inverkar på den 

äldres förmåga att äta och därmed dennes möjlighet att kunna tillgodogöra sig maten. Om den 

äldre personen inte kan tillgodogöra sig mat på grund av bristande munhälsa kan det påverka 

hela dennes hälsa och livskvalité. 

 

Kost 

Ett inte fullgott näringsintag, förändringar i den äldres matsammansättning, så som nya 

maträtter, samt färre antal måltider under dagen resulterade i viktnedgång hos den äldre 

personen. Att dessutom kontinuerligt lämna mat vid måltiderna inverkade negativt på 

näringsintaget (Crogan & Corbett 2002; Keller & Hedley, 2002). Det är av stor vikt att 

vårdpersonalen är uppmärksam gällande den äldre personens intresse för mat (Böhmer et al., 

2000). Mat som serveras till äldre personer stämmer många gånger inte med den äldres vanor 

och förväntningar. Den mängd mat som den äldre personen äter upp är avgörande för 

energiintaget och för de personer som äter små mängder mat ställs ännu högre krav på 

energiinnehåll och näringstäthet. Kosten är en del av behandlingen och ska vara anpassad till 

personens närings- och energibehov samt dennes förutsättningar att äta och personliga 

önskemål. Äldre personer som äter liten mängd mat bör uppmuntras att äta flera mellanmål av 

bra kvalité, dessutom bör vid behov kosttillägg erbjudas (Unosson, 2000). Studier gjorda på 

medicinska, kirurgiska eller ortopediska avdelningar visade att ungefär en tredjedel av den 

mat som serverades blev kvarlämnad på tallriken och att en tiondel av den mat som beställdes 



 15 

till avdelningen skickades tillbaka orörd till köket. Så många som tre av fyra lämnade mat 

kvar på tallriken. Anledningar till att patienterna inte åt upp maten var bland annat för stora 

matportioner, nedsatt hunger eller att maten var serverad på ett olämpligt sätt (Christensson, 

Ödlund-Olin & Unosson, 2007). Personalen har en viktig funktion i samband med den äldres 

måltid (Böhmer et al., 2000). Vi menar att engagemang och vilja från vårdpersonalens sida är 

mycket betydelsefullt i samband med måltiderna för hur den äldre personen ska uppleva 

måltidssituationen. Ett sätt att göra detta är att förhöra sig med en äldre person om dennes 

önskemål kring mat och måltider.  

 

Slutsats 

För att underlätta för vårdpersonal att ge god omvårdnad, samt för att minska lidande hos 

äldre personer som riskerar att bli eller redan är undernärda, är det av stor vikt att ha kunskap 

om och kunna identifiera faktorer som bidrar till undernäring. Studier visade att munhälsa, 

kost, ålder, fysisk hälsa, mental hälsa, aptit och boendeform var betydande faktorer som 

påverkade undernäring hos äldre personer. Vi har den föreställningen att förståelse och 

kunskap om undernäring finns bland sjuksköterskor och övriga vårdgivare men att den 

kunskapen ständigt behöver aktualiseras. Enligt Eckerlund och Stig (2000) finns en betydande 

potential för besparingar av såväl mänskligt lidande och ekonomiska resurser genom att 

effektivt förebygga undernäring samt att behandla undernärda personer.  

 

Implikationer för fortsatt forskning 

Vår uppfattning är att det är mycket betydelsefullt att fortsätta forskningen kring undernäring 

bland äldre personer. Detta för att göra vårdpersonal uppmärksam på faktorer som bidrar till 

undernäring samt att genom detta minimera lidande för den äldre personen. 
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Artikelmatris av studier som undersöker vilka faktorer som bidrar till undernäring hos personer inom äldreomsorgen. 

 
Nr Författare / Land Titel Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalité 
1 Bourdel-Marchasson, 

I., Rolland, C., Jutand, 
M-A., Egea, C.,  
Baratchart, M.D., & 
Barberger-Gateau, P. 
Frankrike 

Undernutrition 
in geriatric 
institutions in 
South-West 
France: Policies 
and risk factors. 

Nutrition 
25 (2009)   

Beskriva näringsstatusen 
hos geriatriska patienter 
jämfört med deras form 
av boende för att 
identifiera 
institutionsfaktorer som 
är associerade till en 
högre grad av 
undernäring. 

Kvantitativ 
Urval: stratifierat, 
601 boende. 
Könsfördelning 
okänt. 

Det var högre risk för 
undernäring inom 
långvård jämfört med 
vårdhem, samt stora 
skillnader mellan typ 
av boende. 
Undernäringen hade 
samband med den 
boendes hälsoproblem 
och var endast i låg 
grad relaterad till 
institutionens 
förhållningssätt. 
 

Hög 

2 Brantevik, Å.M., 
Jacobsson, I.E., 
Grimby, A., Wallén, 
T.C.E., Bosaeus, I.G. 
Sverige 

Older 
hospitalised 
patients at risk 
of malnutrition: 
correlation with 
quality of life, 
aid from the 
social welfare 
system and 
length of stay 

Age and 
ageing 34 
(2005) 

Förekomsten av 
undernäring hos 
sjukhusvårdade äldre 
och ta fram enkla 
kliniska testinstrument. 
Att undersöka om 
undernäring var relaterat 
till brist på vård från 
hälsovården eller 
socialtjänsten, livskvalité 
och sjukhusvistelse. 
 

Kvantitativ  
Mätningar och 
frågeformulär 
Urval: 244 
deltagare,  
161 kvinnor, 83 
män. 

126 boende var i 
riskzonen för 
undernäring enl. BMI 
< 22 och/eller vikt- 
nedgång 5% / 6mån. 
Kvinnors upplevelse 
av livskvalité och om 
de hade en sjuklig 
make var relaterat till 
viktnedgång. 

Hög 



 

 
Nr Författare / Land Titel Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalité 
3 Böhmer, T., Mowé, 

M. 
Norge 

The association 
between 
atrophic 
glossitis and 
protein-calorie 
malnutrition in 
old age.   

Age and 
ageing 29 
(2000) 

Att undersöka 
sambandet mellan 
atrophic glossitis 
(frånvaro av papiller på 
tungan) till mer än 50%  
och näringssstatus. 

Kvantitativ 
Urval: 
randomiserad 
undersökning,  
311 deltagare, 140 
män 171 kvinnor 
(kontrollgrupp 
106) 
Längd, vikt, 
armmuskelomfång, 
muskelstyrka samt 
funktionsstatus 
(ADL).  
 

Atrophic glossitis är 
relaterat till låg vikt, 
BMI, minskat triceps-
hudveck, 
armmuskelomfång, 
muskelstyrka, ADL 
och 
serumkoncentration av 
kolesterol, 
askorbinsyra 
cholecalcidiol och 
B12. 

Hög 

4 Coelho, A.K., Rocha, 
F.L., Fausto, M.A. 
Brasilien 

Prevalence of 
undernutrition 
in elderly 
patients 
hospitalized in a 
geriatric unit in 
Belo Horizonte, 
MG, Brazil. 
 

Nutrition 
22 (2006) 

Bedömning genom 
anthropometrisk och 
biokemisk mätning av 
förekomsten av 
undernäring bland en 
åldrande befolkning 
boende i Belo Horizonte. 

Kvantitativ 
  
Urval: 197 
deltagare, båda 
könen. 
 

Förekomsten av 
undernäring bland 
äldre är mycket hög.  

Medel 



 

 
Nr Författare / Land Titel Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalité 
5 Crogan, N.L., Corbett, 

C.F. 
USA 

Predicting 
Malnutrition in 
Nursing Home 
Residents Using 
the Minimum 
Data Set. 

Geriatric 
Nursing 23 
(2002) 

Att undersöka 
förekomsten av Protein- 
och kaloriundernäring, 
samt identifiera de mest 
tydliga orsakerna genom 
att använda MDS 
(Minimum Data Set). 
 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
Urval: 
randomiserat.  

Medicinska diagnoser 
och kognitiva 
nedsättningar påverkar 
undernäring. 

Hög 

6 Dion, N., Cotart, J-L., 
Rabilloud, M. 
Frankrike 

Correction of 
nutrition test 
errors for more 
accurate 
quantification 
of the link 
between dental 
health and 
malnutrition. 

Nutrition 
23 (2007) 

Att undersöka 
sambandet mellan 
försämrad tandstatus och 
undernäring bland äldre 
personer på institution, 
samt ta i beaktande de 
tyngsta riskfaktorerna 
för undernäring och 
mätfel i samband med 
mätning genom MNA. 
 

Kvantitativ 
Enkätintervjuer 
 
Urval:1094 
deltagare, båda 
könen 
Randomiserat. 

Tandstatusen spelar 
roll vid utvecklande av 
undernäring. God 
munvård är av stor vikt 
i förebyggande syfte. 

Hög 



 

 
Nr Författare Titel Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalité 
7 Johansson, Y., 

Bachrach-Lindström, 
M., Carstensen, J., Ek, 
A-C. 
Sverige 

Malnutrition in 
a home-living 
older 
population: 
prevalence, 
incidence and 
riskfactors. A 
prospective 
study. 
 

Journal of 
Clinical 
Nursing 
(2009) 

Att undersöka och 
beskriva förekomsten 
och fördelningen av 
undernäring bland 
hemmaboende äldre 
relaterat till 
demografiska och 
medicinska faktorer, 
egenvård och 
hälsorelaterad 
livskvalité. Ytterligare 
ett syfte var att 
undersöka faktorer som 
kan påverka 
undernäring. 
  

Kvantitativ, 
randomiserad, 
prospektiv, 
longitudinell 
 
Urval: 1086, 587 
kvinnor, 590 män.  

Enligt MNA är risken 
att drabbas av 
undernäring 14,5 %. 
Låg handstyrka och 
lägre själv-upplevd 
hälsa och symtom på 
depression var faktorer 
som påverkade 
undernäring. 

Hög 

8 Keller, H.H., Hedley, 
M.R. 
Canada 

Nutritional risk 
needs 
assessment of 
community-
living seniors: 
Prevalence of 
nutrition 
problems and 
priorities for 
action. 
 

Journal of 
Community 
Health  27 
(2002) 

Att utröna förekomsten 
av näringssrisker och 
specifika 
näringsproblem,  
dessutom deltagarantal 
och vilka 
utbildningsmetoder som 
föredras av 
medlemmarna på  
”De äldres 
rekreationscenter”. 
 

Kvantitativ, 
randomiserad 
Enkäter  
 
Urval: 247  
deltagare, 
könsfördelning 
okänd. 
 
 

Näringsproblem och 
risker är utbrett bland 
äldre på boenden, och 
detta visar på att 
utveckling och 
genomförande av 
utbildning på detta 
område är viktigt. 

Medel 



 

 
Nr Författare Titel Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalité 
9 Kofod, J., Birkemose, 

A. 
Danmark 

Meals in 
nursing homes. 

Scand J 
Caring 
Science 18 
(2004) 

Testa hypotesen om 
boende uppskattar 
måltidssituationen på 
den typ av vårdhem i 
Danmark som medvetet 
förbättrat de boendes 
måltidssituation.   
 

Kvalitativ 
Urval: 19 
deltagare. 10 
kvinnor, 9 män. 

De flesta boende 
uppskattade den 
hemlika miljön och att 
äta tillsammans. 
Viktigt att personalen 
är med vid måltiden 
för att observera intag 
av mat, mängd m.m. 
 

Hög 

10 Lauque, S., Arnaud-
Battandier, F., 
Mansourian, R., 
Guigoz, Y., Paintin, 
M., Nourhashemi, F., 
& Vellas, B. 
Frankrike 

Protein-energy 
oral 
supplementation 
in malnourished 
nursing-home 
residents. A 
controlled trial. 

Age and 
Ageing 29 
(2000) 

Att validera ett 
näringsåtgärdsprogram 
för äldre personer 
boende på vårdhem. 

Prospektiv 
randomiserad 
kontrollerad 
studie. Kvantitativ 
Urval: 88 
deltagare, 74 
kvinnor 14 män.  
 

Kosttillägg är positivt 
för att öka det dagliga 
protein- och 
energiintaget, 
kroppsvikten och 
näringsstatusen hos de 
mest undernärda 
personerna och de som 
är i riskzonen för att 
bli undernärda. 
 

Hög 



 

 
Nr Författare Titel Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalité 
11 Pirlich, M., Schutz, T., 

Norman, K., Gastell, 
S., Lubke, H.J., 
Bischoff, S.C., Bolder, 
U., Frieling, T., 
Guldenzoph, H., 
Hahn, K., Jauch, K-
W., Schindler, K., 
Stein, J., Volkert, D., 
Weimann, A., Werner, 
H., Wolf, C., Zurcher, 
G., Bauer, P., & 
Lochs, H. 
Tyskland 
 

The German 
hospital 
malnutrition 
study. 

Clinical 
Nutrition 
25 (2006)  
 

Att fastställa 
förekomsten och graden 
av sjukdomsrelaterad 
undernäring inom tysk 
sjukvård. 

Kvantitativ. 
Antropometriska 
mätmetoder 
användes. 
Urval: Konsekutivt 
1886 deltagare, 
båda könen.  

Undernäring är kopplat 
till lång 
sjukhusvistelse. Hög 
ålder, malign sjukdom 
och andra sjukdomar 
är de huvudsakliga 
faktorerna för 
undernäring.  

Medel 

12 Thorsdottir, I., 
Jonsson, P.V., 
Asgeirsdottir, A.E., 
Hjaltadottir, I., 
Bjornsson, S., & 
Ramel, A. 
Island 
 

Fast and simple 
screening for 
nutritional 
status in 
hospitalized, 
elderly people. 

Journal of 
Human 
Nutrition 
and 
Dietetics 
18 (2005) 

Att konstruera en 
enklare screening-metod 
vid undernäring. 

Kvantitativ.  
Urval: 
Randomiserat, 60 
deltagare, 
könsfördelning 
okänt. 
 

Det finns behov av ett 
enklare och snabbare 
mätinstrument för att 
fastställa undernäring. 
 

Medel 

 
 
 
 
 

 


