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Sammanfattning 
 

Malnutrition hos äldre är ett vanligt problem i svensk hälso- och sjukvård och leder 

obehandlad till större komplikationsrisk för patienten och ökade kostnader för vården. 

För att upptäcka patienter med risk för malnutrition är det viktigt att screena alla patienter 

vid inläggning. Syftet var att identifiera kliniskt användbara och valida instrument för 

sjuksköterskor vid nutritionsscreening av äldre patienter i slutenvård. Studien utfördes 

som en systematisk litteraturstudie i vilken sex vetenskapliga artiklar ingick. De 

instrument för nutritionsscreening som beskrevs i artiklarna, sammanlagt 14 stycken, 

analyserades och jämfördes och slutligen identifierades sex mätinstrument som både 

kliniskt användbara och valida; MNA-1, MNA-2, MNA-3, MNA-4, MNA-short form och 

Simplyfied model. Frågor om patientens matvanor framkom som särskilt viktiga vid en 

nutritionsscreening. För att nutritionsscreening ska bli en mer självklar del i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete behövs även förändring av vårdpersonalens kunskap 

och inställning till nutritionsscreening. 
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1. Inledning 

 
Vi har under våra praktikperioder inom slutenvård lagt märke till att 

nutritionsbedömningsformulär, t.ex. MNA och SGA som ingår i vår 

sjuksköterskeutbildning sällan används ute i verksamheten. 

Nutritionsbedömningsformulär är viktiga för att upptäcka patienter som är malnutrierade 

eller löper risk att bli det. Med tanke på att malnutrition är ett vanligt och svårupptäckt 

problem bland äldre patienter (Chen, Lyder & Schilling, 2001; Raja, Gibson, Turner, 

Winderlich, Porter, Cant, & Aoni, 2008) anser vi att det är anmärkningsvärt att risken för 

malnutrition inte alltid bedöms. Oupptäckt och därmed obehandlad malnutrition kan leda 

till ökad komplikationsrisk och längre vårdtider (Chen et al., 2001). Europarådet har i en 

resolution om nutritionsvård på sjukhus (Europarådet, 2003) bl.a. rekommenderat att alla 

sjukhusinlagda patienter ska screenas avseende nutritionsstatus. Även socialstyrelsen 

anser att alla som kommer i kontakt med vården i Sverige bör screenas för att upptäcka 

eventuella nutritionsproblem. Läkare, sjuksköterska och dietist delar på ansvaret för att 

bedöma patienternas nutritionstillstånd och det bör finnas fasta rutiner i varje verksamhet 

som definierar hur ansvarsområdet ska fördelas (Socialstyrelsen, 2000). 2006 

publicerades en svensk studie (Johansson, Larsson, Rothenberg, Stene, Unosson, & 

Bosaeusn, 2006) där en enkätundersökning bland läkare, sjuksköterskor och dietister 

visade att svenska sjukhus inte efterlevde Europarådets rekommendationer, utan visade 

brister gällande förekomst av lokala riktlinjer, ansvarsfördelning mellan olika 

yrkeskategorier, samt kunskap och intresse för nutritionsfrågor hos yrkesverksamma. 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Malnutrition 

Begreppet malnutrition inbegriper all obalans i näringsstatus och kan innebära både över- 

och undervikt. Det förknippas dock främst med undernäring och den oftast 

förekommande formen av malnutrition i svensk sjukvård är protein och energibrists 

malnutrition (PEM) (Socialstyrelsen, 2000). I vår studie kommer vi att använda ordet 

malnutrition med den innebörden. 



2 

 

Malnutrition (Ödlund Olin, 2010) uppkommer p.g.a. obalans mellan näringsintag och 

förbrukning, vilket leder till viktminskning och försämrad organfunktion. Det kan i sin 

tur orsaka ökad sjuklighet samt en rad komplikationer, såsom muskelsvaghet, ökad 

fallrisk och trycksår.  

 

2.2 Malnutrition hos äldre 

Malnutrition drabbar alla åldersgrupper, men äldre patienter tillhör en grupp med ökad 

risk att drabbas. Det finns många faktorer som ökar riskerna. Äldre människor har 

normalt ett minskat energibehov p.g.a. att kroppens komposition förändrats, så att 

fettprocenten ökar och muskelmassan minskar. Samtidigt kvarstår behovet av 

näringsämnen. Risken för kroniska sjukdomar ökar med åldrandet och därmed 

användandet av flertalet mediciner vars biverkningar kan leda till muntorrhet, illamående, 

förstoppning, smakförändringar och minskad matlust. Samtidigt ökar sjukdomar och 

skador kravet på energi för att patienten ska tillfriskna (Chen et al., 2001).  

När munhälsan påverkas, vare sig det beror på åldrandet i sig, medicinering eller 

användning av tandproteser, försvåras ätandet. När patienten äter mindre minskar 

matlusten som ett resultat av att smaklökarnas reproduktion avtar. Smak- och luktsinne 

kan även försämras p.g.a. sjukdom och åldrande och det blir då allt svårare att 

tillgodogöra sig den energi och näring som behövs (Chen et al., 2001).  

Nedsättning av syn och hörsel drabbar ofta den äldre människan och då det sociala livet 

påverkas negativt, minskar livskvaliteten och det psykiska välbefinnandet. Genom att 

införskaffandet och tillagandet av mat försvåras eller omöjliggörs ökar risken för 

malnutrition. Ensamhet, depression, ekonomiska bekymmer och brist på sociala 

interaktioner kan tillföra negativa konsekvenser i den äldres tillvaro, som kan leda till 

malnutrition. Ensamhet är kopplat till att orsaka otillräckligt mattintag samtidigt som det 

ofta leder till rastlöshet, uttråkning och känsla av olycka. Depression leder ofta till 

viktförlust och minskad matlust. Fattigdom och finansiella svårigheter är ännu en risk 

som är kopplad till malnutrition, då samhällsservice och mediciner ofta blir prioriterade 

framför mat (Chen et al., 2001).  
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2.3 Förekomst av malnutrition inom svensk hälso– och sjukvård 

Socialstyrelsen (2000) har sammanfattat 25 svenska studier och funnit att 

näringsbristtillstånd förekommer hos 28 % av patienterna inom svensk hälso- och 

sjukvård. Denna siffra antas vara ännu högre inom vården av äldre och sjuka patienter. 

Ödlund Olin (2010) menar att var tredje äldre patient på svenska sjukhus och boenden 

lider av malnutrition.  

 

2.4 Komplikationer vid malnutrition 

Malnutrition ger negativa konsekvenser för både patienten och sjukvårdssystemet, då det 

kan ge en allvarlig påverkan på kroppens organ samt ett försvagat immunförsvar, vilket 

ökar komplikationsrisken för patienten och kan ge upphov till längre sjukhusvistelser och 

minskad levnadstid. Den äldre riskerar även att utveckla fler sjukdomar och behöver 

oftare upprepad sjukhusvård, något som kan minska patientens livskvalitet genom bl.a. 

sjukdom, funktionsnedsättning och en förändrad självbild.  En ökad belastning på 

sjukvårdssystemet ger kostnadsökningar för samhället (Chen et al., 2001). 

 

2.5 Malnutrition och lidande 

Ett viktigt begrepp inom Erikssons omvårdnadsteori är ”lidande”. Istället för att fokusera 

på sjukdom tycker Eriksson att målet för sjuksköterskans arbete borde flyttas till att 

handla mer om att lindra patienters lidande. Det finns flera olika former av lidande. 

Sjukdomslidande är direkt kopplat till sjukdomen och dess behandling medan livslidande 

handlar om människans hela livssituation. Sjuksköterskan har störst inverkan på 

vårdlidandet eftersom det orsakas av dålig eller utebliven vård (Eriksson, 1994). 

Malnutrition orsakar med sin ökade komplikationsrisk (Chen et al., 2001) ett 

sjukdomslidande. Att inte uppmärksamma malnutrition så att den kan behandlas orsakar 

därför ett vårdlidande. För att minimera vårdlidandet är respekt för patienters värdighet 

och individuellt anpassad vård viktig (Eriksson, 1994) 

 

2.6 Nutritionsbedömning/Nutritionsscreening   

Malnutrition har sällan enbart en orsaksgrund utan det finns ofta flera bidragande faktorer 

och den kan visa sig på skilda sätt (Ödlund Olin, 2010). Enligt socialstyrelsen (2000) 



4 

 

krävs det flera olika tester för att hitta alla patienter med malnutrition. Exempel på tester 

för nutritionsbedömning är kostundersökningar, data om kroppssammansättningen, 

biokemiska analyser och bedömningar av t.ex. immun- och muskelfunktion. 

Nutritionsbedömningsformulär ger en mer subjektiv bedömning, då dessa oftast består av 

frågor om bl.a. patientens matvanor och vissa kroppsmått där svaren sedan bedöms så att 

patientens nutritionsstatus kan graderas. För att underlätta bedömningen kan en 

nutritionsscreening genomföras, vilket är en mindre insats som snabbt kan avgöra vilka 

patienter som bör utredas vidare. Minimumkrav för nutritionsscreening bör vara uppgifter 

om BMI (Body Mass Index), eventuell viktförlust och mun- eller ätproblem, vilket kan 

sägas utgöra en kortare variant av en subjektiv nutritionsbedömning. Det är ännu inte 

klarlagt vilken specifik metod inom vare sig nutritionsscreening eller 

nutritionsbedömning, som bör användas i Sverige (Socialstyrelsen, 2000). 

 

2.7  Validitet och reliabilitet 

För att kunna avgöra kvaliteten i en kvantitativt inriktad studie är validitet och reliabilitet 

de två viktigaste faktorerna. Reliabilitet kan jämföras med precision, eller med andra ord 

hur stor spridning det är på resultatet i en studie. Vid mindre spridning innebär det högre 

reliabilitet och därmed ökar sannolikheten att samma resultat fås om en undersökning 

görs en andra gång (Polit & Beck, 2006). 

Validitet fokuserar på om undersökningen mäter det den utger sig för att mäta. Även om 

vi inte mäter reliabilitet för de screeninginstrument som är med i vår studie så finns det en 

koppling mellan reliabilitet och validitet. Ett screenininstrument kan inte ha hög validitet 

om det har låg reliabilitet. Dock kan screeninginstrumentet ha hög reliabilitet utan att ha 

hög validitet (Polit & Beck, 2006).  

Det finns olika sätt att mäta validitet. Med innehållsvaliditet bedöms om ett 

mätinstrument innehåller relevanta frågor för att mäta det som avses. Begreppsvaliditet 

går ut på att jämföra uppmätta resultat med förväntade resultat, det finns flertalet sätt att 

få fram en teori som säger vilka resultat man kan förvänta sig (Polit & Beck, 2006). Det 

skulle kunna innebära en jämförelse mellan screeninginstrumentets resultat och längden 

på sjukhusvistelsen för dessa patienter. Längden på sjukhusvistelsen borde öka för en 
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malnutrierad patient. I vår studie kommer vi att använda kriterievalidtet vilket förklaras 

längre ner (2.8). 

 

2.8 Klinisk användbarhet och kriterievaliditet i nutritionsscreening 

Enligt definitionen för nutritionsscreening ska det vara en mindre och snabb insats 

(Socialstyrelsen, 2000). I en australiensisk studie (Raja et al, 2008) poängterade de 

verksamma sjuksköterskorna liten tidsåtgång som en viktig faktor för användbar 

nutritionsscreening. Deras slutsats blir att för att ett screeninginstrument ska vara kliniskt 

användbart, bör det vara enkelt och snabbt att använda. 

För att kunna identifiera tecken på nutritionsproblem bör screeninginstrumentet ha så hög 

validitet som möjligt (Socialstyrelsen, 2000).  

Validiteten för ett screeninginstrument kan t.ex. avgöras genom att jämföra 

screeninginstrumentets resultat med resultatet från en annan mätmetod. Detta kallas 

kriterievaliditet och anges ofta med måtten sensitivitet och specificitet (Gunnarsson, 

2002). Sensitiviteten för ett screeninginstrument för malnutrition anger i procent hur 

många av de verkligt malnutrierade i studien som blir identifierade av 

screeninginstrumentet (Ahlblom et al, 2006). Om sensitiviteten är 100% innebär det att 

screeninginstrumentet identifierar alla malnutrierade. Specificiteten visar istället hur 

många av de icke-malnutrierade som instrumentet identifierade som just icke-

malnutrierade (Ahlblom et al, 2006). Det innebär att om specificiteten t.ex. är 80% visar 

det att endast 20% blir felaktigt bedömda som malnutrierade. Ett annat sätt att ange 

kriterievaliditet är med Pearssons korrelationskoefficient (r) som anger hur väl olika 

mätvärden bildar ett linjärt samband (Ejlertsson, 2003). I detta fall innebär det att vi får 

ett värde på hur väl ett screeninginstrument korrelerar mot en full nutritionsbedömning. 

Korrelationskoefficienten (r) anges i en siffra mellan -1 och + 1 och sambandet ökar ju 

närmre siffran är antingen -1 eller + 1. 

 

3. Problemformulering 

Malnutrition är ett vanligt problem bland äldre patienter som obehandlat kan leda till 

allvarliga konsekvenser (Chen et al., 2001). För att kunna upptäcka patienter med risk för 

malnutrition är det av avgörande betydelse att alla patienter screenas vid inläggning (Raja 
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et al, 2008). På det sättet kan man undvika det som Eriksson (1994) kallar vårdlidande. 

Här finns idag brister inom svensk hälso- och sjukvård. Anledningarna verkar ha flera 

förklaringar, som brist på lokala riktlinjer för ansvarfördelning och avsaknad av kunskap 

och förståelse hos vårdpersonal för vikten av nutritionsscreening (Johansson et al., 2006). 

Det saknas riktlinjer för vilken metod eller vilket instrument som är bäst att använda vid 

nutritionsscreening (Socialstyrelsen, 2000) och därför vill vi med vår studie försöka ge 

klarhet i frågan. Tidigare forskning har visat att ett bra, kliniskt användbart instrument för 

nutritionsscreening bör ha hög validitet för att tillförlitligt kunna identifiera tecken på 

nutritionsproblem. Det bör dessutom vara enkelt och snabbt att använda (Socialstyrelsen, 

2000). 

4. Syfte 

Syftet är att identifiera valida och kliniskt användbara instrument för sjuksköterskor vid 

nutritionsscreening av äldre patienter i slutenvård
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5. Metod 

5.1 Artikelsökning och urval 

 

Artiklar söktes i de elektroniska databaserna; PubMed, Cinahl, SweMed+ och AgeLine. 

De söktermer vi använde i PubMed och SweMed+ var MeSH-termerna (=Medical 

Subject Headings); ”mass screening”, ”nutritional assessment”, ”nutritional status”, 

”aged” och ”hospitalization”.  I Cinahl och AgeLine användes sökorden; ”nutritional 

screening” och ”nutritional assessment”. Vid sökningen användes först varje sökord var 

för sig och kombinerades sedan med AND eller OR för ett relevant resultat. Sökningen 

begränsades också med att vi valde artiklar skrivna på svenska eller engelska från 2005 

eller senare och med inriktning mot äldre patienter. I Cinahl begränsades sökningen även 

till artiklar som var peer reviewed. I PubMed, SweMed + och AgeLine gjordes en 

manuell begränsning för peer reviewed efter lästa abstrakt med hjälp av Ulrich´s 

Periodicals Directory. 

Alla titlar i sökresultaten lästes och då en samstämmighet med vårt syfte antyddes, lästes 

även abstrakt. Dubletter sorterades bort. Utifrån lästa abstrakt togs artiklar med relevans 

för vår studie ut och lästes i fulltext. Sammanlagt lästes 30 artiklar och av dessa befanns 

åtta artiklar överrensstämma med vårt syfte. Manuell sökning gjordes efter genomgång av 

referenslistor från de inkluderade artiklarna vilket resulterade i en inkluderad artikel. Åtta 

artiklar var kvantitativa och en var gjord som litteraturstudie. Sökningarna gjordes mellan 

1- 18 februari 2010. 

 

5.2 Kvalitetsgranskning  

Artiklarna granskades med hjälp av en kvalitetsgranskningsmall (Bilaga 2) för 

kvantitativa studier av Polit och Beck (2004). Enligt denna mall besvaras 50 frågor som 

berör de lästa artiklarnas utformning och innehåll med "ja" eller "nej". 14 frågor ströks då 

de befanns irrelevanta, p.g.a. tidsbrist eller då en nivå av kunskap vi inte besitter krävdes. 

Kvalitetsgranskningsmallen följer huvudrubrikerna i en vetenskaplig studie, antalet 

frågor per huvudrubrik skrivs i parantes; Titel (1), abstrakt (1), introduktion (11), metod 

(21), resultat (7) och diskussion (4). Utöver dessa finns även några övergripande frågor 

(5) om artiklarnas presentation, forskarens/forskarnas trovärdighet samt en 

sammanfattande bedömning. Därmed har denna kvalitetsgranskningsmall den omfattning 
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som krävs för att bedöma en studies kvalitet enligt Forsberg och Wengström (2008) som 

också rekommenderar en tregradig indelning av artiklarnas kvalitet i hög, medel eller låg. 

Vi kategoriserade kvaliteten på artiklarna efter antalet ja och nej-svar. De artiklar som 

bedömdes ha låg kvalitet fick mindre än 26 ja-svar. Tre artiklar ströks p.g.a. låg kvalitet. 

Resterande artiklar fick mellan 28-31 ja-svar och bedömdes därför som medel i kvalitet. 

För hög kvalitet skulle mer än 32 ja-svar ha krävts. 

 

5.3 Inklusions- och exklusionskriterier 

 

5.3.1 Inklusionskriterier 

 Studier från år 2005 och framåt. 

 Studier på svenska och engelska. 

 Studier som har gjorts på sjukhuspatienter ≥65år. 

 Studier som beskriver screeninginstrument som innehåller upp till 10 punkter. 

 Studier som beskriver screeninginstrument som kan användas självständigt av 

sjuksköterskor.  

5.3.2  Exklusionskriterier 

 Studier som riktas specifikt mot patienter med cancer-, dialys- och 

gastrointestinala sjukdomar.  

 

5.4 Etiska aspekter 

 

Alla utom en av de inkluderade artiklarna har fått godkänt från etiska kommittéer (tre 

artiklar) eller gjort etiska överväganden (två artiklar). Den artikel som inte redovisat 

några etiska överväganden är en litteraturstudie och författarna till den har ansett att de 

etiska övervägandena redan gjorts i de studier deras artikel bygger på. Vi har 

sammanställt och analyserat artiklarnas resultat utan att förvränga eller plagiera. Därmed 

följs de etiska aspekter som anvisas enligt Forsberg och Wengström (2008).   

 

5.5 Analys 

 

För att analysera och kvalitetsbestämma screeninginstrumenten som ingår i de utvalda 

artiklarna med avseende på klinisk användbarhet och validitet gjorde vi tvärsnittsstudier 

vilka redovisas i kvotskala, förutom pearssons korellationskoefficient (r) som redovisas i 

intervallskala (Eljertsson, 2008). Vi har inte använt några andra verktyg än de tabeller 
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som har redovisats i de artiklar som ingår i studierna. Dock har vi beräknat 

determinationskoefficienten för att få en bättre förståelse av pearssons 

korrelationskoefficient. Resultatet för de olika screeninginstrumenten redovisas i 

tabellform under följande rubriker: Screeninginstrument, klinisk användbarhet och 

kriterievaliditet. Nedan beskriver vi klinisk användbarhet och kriterievaliditet. 

 

5.5.1 Klinisk användbarhet 

För att möjliggöra en jämförelse mellan de olika screeninginstrumentens kliniska 

användbarhet poängsattes de ingående momenten efter bedömd tidsåtgång och 

svårighetsgrad. Screeninginstrumenten innehöll frågor, samt ev. BMI-uträkning, mätning 

av överarmens och vadens omkrets eller bedömning av trycksår. Hur tidskrävande en 

BMI- uträkning är beror t.ex. på om information om patientens vikt och längd redan finns 

tillgänglig och på hur svårt det annars är att inhämta informationen. Kan t.ex. patienten 

lätt förflytta sig från säng till våg? Eftersom BMI-uträkningen därför ibland kan ta mer 

tid än att ställa en fråga så väljer vi att se denna som en minskning av den kliniska 

användbarheten. En mätning av överarmens och vadens omkrets som ingår i ett av 

screeninginstrumenten kräver redskap, kunskap och viss vana hos sjuksköterskan och 

minskar därför den kliniska användbarheten. I ett av screeninginstrumenten ska en 

bedömning av trycksår göras vilket också kräver både tid och kunskap. Därför gav en 

fråga ett poäng, BMI-uträkning två poäng och en bedömning eller mätning tre poäng. 

Sammanlagd poäng för ett screeningsinstrument kategoriserades enligt hög, medel eller 

låg klinisk användbarhet (se tabell 1). 

 

Klinisk användbarhet – 

Hög 

Klinisk användbarhet - 

Medel  

Klinisk användbarhet - 

Låg   

1 – 5 poäng 6- 10 poäng > 10 poäng 

Tabell 1. Kategorisering av klinisk användbarhet 

 

5.5.2 Kriterievaliditet 

Screeninginstrumentens validitet redovisades på olika sätt i artiklarna och i de fall det 

fanns uppgifter om hur väl screeninginstrumentets resultat stämde med resultatet från en 
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full nutritionsbedömning, så redovisade vi dessa under benämningen ”kriterievaliditet” 

angett i antingen sensitivitet och specificitet eller pearssons korrelationskoefficient (r). 

Nedan följer ett exempel från resultatet i studie 6 där relevant information för vår studie 

står kursivt: 

 “Twenty-one (30%) were scored to have clinical malnutrition by the nutritionist. The 

mean MNA-SF score was 7.8 (SD +/- 2.9), range 2 to 12, and 51 patients (74%) scored 

positive for malnutrition or risk of malnutrition (MNA-SF score less than 11) These 

results are shown in figure 1. Sensitivity for MNA-SF was 1.0 and specificity 0.38, giving 

0.57 correctly classified subjects.” 

 

 För att kunna analysera resultat då pearssons korrelationskoefficient (r) användes,  

beräknade vi determinationskoefficienten (r
2
) vilket innebär en kvadrering av mätvärdet 

(Eljertsson, 2008). Exempelvis då pearssons korellationskoefficient (r) är 0,8 menas att 

det valda screeninginstrumentet stämmer mot en full nutritionsbedömning till 64% (0,8
2
 

= 0,64). Kategorisering för kriterievaliditet har skett enligt hög, medel eller låg efter 

nedanstående tabell (2) 

 

Kriterievaliditet – Hög Kriterievaliditet - Medel Kriterievaliditet - Låg 

Sensitivitet > 80% 

Specificitet > 80% 

Sensitivitet > 60% 

Specificitet > 60% 

Sensitivitet < 60% 

Specificitet < 60% 

Pearsons 

korrelationskoefficient (r) > 

+/- 0,8 

Pearsons 

korrelationskoefficient (r) > 

+/- 0,7 

Pearsons 

korrelationskoefficient (r) < 

+/- 0,7 

Tabell 2. Kategorisering av kriterievaliditetsgrad 

 



11 

 

6. Resultat  

Screening- 

Instrument 

Klinisk användbarhet Kriterievaliditet 

MNA-1 

Studie 1 

Medel Medel (r =0,74) 

MNA-2 

Studie 1 

Medel Medel (r =0,72) 

MNA-3 

Studie 1 

Medel Hög (r =0,87) 

MNA-4 

Studie 1 

Hög Medel (r =0,71)  

MNA-sf  

Studie 2 

Medel Uppgift saknas 

Simplyfied model 

Studie 3 

Medel Sensitivitet Hög (89%) 

Specificitet Hög (88%) 

MST 

Studie 4 

Hög Sensitivitet Låg (58,5%) 

Specificitet Hög (84,6%) 

Nursing Nutritional 

Screening Tool 

Studie 5 

Medel Uppgift saknas 

Nutritional Risk Assessment 

Tool 

Studie 5 

Uppgift saknas Uppgift saknas 

Nutritional Assessment 

Checklist 

Studie 5 

Hög Uppgift saknas 

Nutrition Assessment Chart 

Studie 5 

Hög Uppgift saknas 

Nutrition Risk of Older 

Adults Risk Score 

Studie 5 

Medel Uppgift saknas 
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Five Question Nutritional 

Screening Tool 

Studie 5 

Hög Uppgift saknas 

DETERMINE 

Checklist/Awareness Tool 

Studie 5 

Medel Uppgift saknas 

MNA – sf 

Studie 6 

Medel Sensitivitet Hög (100%) 

Specificitet Låg (38%) 

Tabell 3. Klinisk användbarhet och kriterievaliditet hos screeninginstrumenten. 

6.1 Sammanfattning  

 

Sammanlagt 14 olika screeninginstrument identifierades. För ett av dem saknades dock 

uppgift om både utförande och validitet och för ytterligare sex redovisades ingen 

validitet.  

Två screeninginstrument bedömdes ha hög klinisk användbarhet, medan fem stycken 

värderades vara medelgoda och de resterande ha låg klinisk användbarhet. Fem 

screeninginstrument värderades ha genomgående medel- eller hög kriterievaliditet. 

Följande sex screeninginstrument identifierade som både kliniskt användbara och valida: 

MNA-1, MNA-2, MNA-3, MNA-4, Simplyfied model och MNA-sf. 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

 

7.1.1 Artikelsökning och urval 

 

Databasen Cinahl valdes för att omvårdnadsfokus krävdes för att svara på studiens syfte 

och denna riktas speciellt mot det området. Även PubMed är en viktig databas för både 

omvårdnad och medicin. Eftersom målgruppen i studien var äldre patienter användes 

AgeLine som riktas särskilt mot äldre. Det gjordes även sökningar i SweMed+ för att få 

tillgång till den nordiska forskningen inom området. I SweMed+ var möjligheten till 

automatiska begränsningar liten och mycket av sorteringen fick göras manuellt. För att 

minimera risken för felresultat sågs urvalet över flera gånger. Initialt användes sökord i 
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form av MeSH-termer då dessa är anpassade för att ge bästa resultat i respektive databas. 

Både "screening" och "assessment" användes då skillnaden mellan dessa inte alltid är 

tydlig. För att ytterligare begränsa sökresultatet mot vårt syfte användes sökorden "aged" 

och "hospitalization". I brist på en MeSH-term med inriktning på specifikt "nutritional 

screening", användes termen "mass screening" tillsammans med ”nutritional status”. I 

Cinahl och AgeLine gav dock MeSH-termerna sämre resultat och istället användes 

sökorden; "nutritional screening" och "nutritional assessment". För att ytterligare täcka in 

sökområdet gjordes en manuell sökning av de inkluderade artiklarnas referenslistor. Av 

de 30 ursprungliga artiklarna uteslöts tio p.g.a. att de riktades mot andra åldersgrupper än 

≤ 65 år, fyra uteslöts för att de inte handlade om screeningsinstrument och fem för att de 

beskrev bedömningsinstrument och/eller krävde blodprovsanalys. 

  

7.1.2 Kvalitetsgranskning 

 

Kvalitetsgranskningsmodellen från Polit och Beck (2004) valdes då den kunde användas 

till både kvantitativa studier och litteraturstudier och därmed fungerade till samtliga av 

våra artiklar. Vissa frågor togs bort, exempelvis då de rörde interventionsstudier, 

eftersom vi inte granskade några sådana. Vi besvarade inte heller frågor som krävde 

litteraturgenomgång eller efterforskning kring forskarens kvalifikationer.  

Vissa frågor kunde inte besvaras med ett tydligt ja eller nej, dessutom krävdes ofta en 

subjektiv bedömning, t.ex. om tillräckliga ansträngningar hade gjorts för att skydda 

deltagarna, om lämpliga jämförelser hade gjorts eller om bästa möjliga 

datainsamlingsmetoden hade använts. Dessa kräver större erfarenhet och kunskap av att 

bedöma vetenskapliga artiklar än vad vi har för att kunna bli rättvist besvarade. Hade fler 

frågor besvarats skulle resultatet från kvalitetsgranskningen kunnat bli mer tillförlitligt.  

Vi har båda kvalitetsgranskat artiklarna var för sig och sedan diskuterat bedömningen 

gemensamt för ett säkrare resultat.  
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7.1.3 Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det lämpligt att inkludera artiklar från de 

närmsta fem åren i en litteraturstudie vilket vi valde att göra. Det innebär att äldre men 

ev. kliniskt användbara och valida screeninginstrument inte kunnat inkluderas. 

Vi har valt att fokusera på enbart screeninginstrument men skillnaden mellan screening- 

och bedömningsinstrument kan vara otydlig. Samma instrument kallas ibland screening 

och ibland bedömning. Kriteriet för screening är att det ska vara en mindre insats som 

snabbt kan identifiera tecken på malnutrition (Socialstyrelsen, 2000) och vi valde utifrån 

det att enbart inkludera instrument som innehöll upp till tio punkter. Detta var en 

subjektiv avgränsning som kan bedömas annorlunda med ett förändrat resultat till följd. 

Då malnutrition är särskilt framträdande i den äldre patientgruppen lades fokus på 

patienter över 65 år. För att sjuksköterskan självständigt ska kunna utföra 

nutritionsscreening behövs att denna ska kunna initieras och utföras utan läkarordination. 

Detta resulterade i att screeninginstrument som innehöll blodprovsanalys uteslöts. Studier 

som inriktade sig på patienter med cancer eller gastrointestinala sjukdomar samt 

dialyspatienter uteslöts p.g.a. att dessa tillstånd har en direkt inverkan på nutritionen.  

  

Att vi har inkluderat en litteraturstudie kan ifrågasättas med tanke på vår analysmetod. 

Litteraturstudien är en metaanalys och fungerar då som en andrahandskälla i vår studie. 

Dock påverkar den inte något resultat i och med bristen på information gällande 

kriterievaliditet vilket innebär att screeninginstrumenten från litteraturstudien inte har 

kunnat bedömas. Det vi ser som en vinst med att inte exkludera litteraturstudien är att den 

visar att det finns ett stort urval av screeninginstrument. Samtidigt indikerar bristen på 

bevisad validitet att det finns ett behov av mer forskning.   

7.1.4 Analys 

Genom att ha använt oss av en metaanalysinspirerad metod har vi kunnat identifiera sex 

kliniskt användbara och valida screeninginstrument och därmed uppfyllt vårt syfte. Om vi 

istället hade valt att göra en textanalys hade vi troligtvis inte kunnat få fram samma 

resultat. Vi hade fått göra en annan typ av jämförelse enligt kvalitativ forskningstradition, 

vilket skulle kunna ha gett en djupare förståelse för de enskilda screeninginstrumenten 
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men omöjliggjort en lika tydlig gradering. Upplevelser kring screeninginstrumentens 

användning ur patientperspektiv som vi lagt fokus på genom Erikssons lidandeteori 

saknas i samtliga artiklar och diskussionen kring detta påverkas därför inte av vald 

analysmetod. Vi anser att den kvantitativa modellen var mest givande för vår studie 

eftersom vårt resultat, med den tydliga graderingen, kan underlätta vid valet av 

screeninginstrument.  

 

För att kunna gradera den kliniska användbarheten valde vi att använda oss av ett 

poängsystem. Att överföra ”enkelt och snabbt” som är subjektiva termer till en konkret 

gradering innebär olika tolkningsmöjligheter. Därför är vårt resultat ett av flera möjliga.  

Eftersom det brister i informationen kring screeninginstrumentens avläsning i studierna 

har tidsåtgången eller kravet på kunskap för detta moment inte kunnat bedömas. Den 

kliniska användbarheten hade kunnat påverkas om även detta hade ingått i bedömningen. 

 

När vi här försöker få fram ett så ”enkelt och snabbt” screeninginstrument som möjligt 

kommer gränsen för när det förlorar i reliabilitet och i förlängning även validitet slutligen 

att nås. Det innebär att ett screeninginstrument med färre frågor kommer att få ett bättre 

betyg i klinisk användbarhet men med alltför få frågor kommer malnutrierade patienter 

inte att upptäckas. Problemet som är till grund för vår studie är att screeninginstrument 

inte används i tillräcklig utsträckning p.g.a. bl.a. tidsbrist och därför kan det vara 

nödvändigt att göra en avvägning mellan screeninginstrumentets reliabilitet och chansen 

att det används. Därtill kommer även risken för att ett otillräckligt screeninginstrument 

skulle kunna inge falsk trygghet vid användning för sjuksköterskan.   

 

En svårighet med analysen av screeninginstrumentens validitet var att studierna testat och 

redovisat validitet på olika sätt. För att göra en jämförelse möjlig redovisas här endast 

kriterievaliditet i form av jämförelse av screeninginstrumentets resultat mot en full 

nutritionsbedömning. Om vi även hade kunnat redovisa begreppsvaliditet för de olika 

screeninginstrumenten hade detta kunnat påverka resultatet och ge en bättre bild av den 

totala validiteten. Att jämföra validitetsresultaten från de olika artiklarna mot varandra 
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utan hänsyn till artiklarnas kvalitet och olika statistiska analysmetoder kan ha lett till 

missvisande resultat.  

Kritierievaliditeten redovisas i både sensitivitet/specificitet samt pearssons 

korrelationskoefficient (r) vilket försvårar jämförelsen då de inte är likvärdiga. Därför har 

vi bedömt dessa var för sig med hög, medel och låg kriterievaliditet. Då vi inte har funnit 

några gränser för bedömning av hög, medel eller låg kriterievaliditet för varken 

sensitivitet/specificitet eller pearssons korrelationskoefficient (r), har analysen gjorts efter 

beräkningar av determinationskoefficienten (r
2
) och vår egen bedömning. 

 

Generaliserbarhet eller extern validitet används i en kvantitativ studie för att avgöra 

huruvida en studies resultat kan appliceras på andra grupper eller miljöer (Polit & Beck, 

2006). Vi tror att våra resultat kan komma till användning i det svenska 

sjukvårdssystemet eftersom studierna är utförda i västvärlden varav två i Norden. Vi tror 

inte att de bakomliggande orsakerna till malnutrition hos äldre eller manifestationerna av 

detta tillstånd skiljer sig mellan dessa länder och Sverige.  Dock har man i tre av 

artiklarna uteslutit patienter med kognitiv funktionsnedsättning. Då vårt syfte var att 

identifiera screeninginstrument lämpliga för alla äldre patienter kan detta innebära en 

brist i generaliserbarheten.  

Forsberg och Wengström (2008) betonar vikten av ett slumpmässigt urval för att 

resultatet i en studie ska kunna generaliseras. Slumpmässigt urval tillämpades endast i en 

av de inkluderade artiklarna i vår studie, vilket även skulle kunna begränsa 

generaliserbarheten i vår studie.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att identifiera valida och kliniskt användbara instrument för 

sjuksköterskor vid nutritionsscreening. Sju screeninginstrument kunde inte bedömas då 

det inte fanns några uppgifter om validitet. MNA-sf hade hög sensitivitet (100%)men låg 

specificitet vilket innebär att det även identifierar många utan malnutrition som 

riskpatienter. Dock identifieras alla patienter med malnutrition av MNA-sf och 

screeninginstrumentet anses därför ha tillräcklig validitet. MST däremot hade låg 

sensitivitet och då riskeras många med risk för malnutrition att förbli oupptäckta. Så trots 
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den höga specificiteten hade detta screeninginstrument otillräcklig validitet. Vi har i vårt 

resultat identifierat sex olika screeninginstrument som både kliniskt användbara och 

valida. Dessa är MNA-1, MNA-2, MNA-3, MNA-4, Simplyfied model och MNA-sf. 

Fem av de sex kliniskt användbara och valida screeninginstrument som identifierats är 

delar av MNA (Mini Nutritional Assessment). Detta är en full nutritionsbedömning som 

består av sammanlagt 18 punkter varav 14 är frågor kring bl.a. patientens matintag, ev. 

viktförlust och samtidiga sjukdomar och resterande 4 punkter består av BMI-uträkning, 

mätning av överarm och vad och bedömning av trycksår. MNA är ett väl testat 

nutritionsbedömningsinstrument med goda resultat för validitet (Vellas, Guigoz, Garry, 

Nourhashemi, Bennahum, Lauque & Albarede, 1999). MNA-sf är utarbetad som en 

inledande screening och ingår i en full MNA-bedömning. Denna ingick i två av våra 

inkluderade artiklar, men i studie 2 (Salvi, Giorgi, Grilli, Morichi, Espinosa, Spazzafum, 

Marinozzi & Dessi-Fulgheril, 2008) redovisades ingen kriterievaliditet och vi kunde 

därför inte använda denna artikel i vår analys, dock bedömdes MNA-sf ha hög validitet. 

MNA-1 till 4 består av konstruerade teman ur hela MNA-bedömningen och vi har här 

inte kunnat hitta någon ytterligare forskning kring dessa för en jämförelse mot vårt 

resultat. Det mest intressanta resultatet gav MNA-3 som med sina sex frågor om 

matvanor korrelerade mycket väl (till 75%) med hela MNA-bedömningen, vilket visar att 

patientens matvanor var den viktigaste informationen vid en nutritionsscreening. MNA-

1,2 och 4, som representerar de andra delarna av MNA innehållande exempelvis BMI, 

uppgifter om patientens fysiska och psykiska tillstånd, samt patientens egen uppfattning 

kring sitt näringsstatus, fick inte lika bra resultat då de bara stämde till 50-54%, vilket 

visar att dessa uppgifter var mindre intressanta vid en nutritionsscreening. 

 

Socialstyrelsen (2000) anser att ett minimum för nutritionsscreening bör innehålla 

uträkning av BMI samt frågor kring ev. viktförlust och ätproblem. Av, de i vår studie, 

undersökta, screeninginstrumenten är det endast MNA-sf som stämmer med samtliga av 

dessa riktlinjer. MNA-3 och Simplyfied model som befanns ha högst validitet i vår 

analys, följer inte socialstyrelsens riktlinjer då MNA-3 saknar BMI-uträkning och fråga 

om viktförlust och Simplyfied model saknar frågor om ätproblem. Vi anser därför att det 
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krävs ytterligare forskning kring dessa två screeninginstrument för att vidare kunna 

säkerställa socialstyrelsens riktlinjer för nutritionsscreening. 

 

Screeninginstrumentet Simplyfied model får bedömningen hög validitet och medelstor 

klinisk användbarhet i vår analys. Detta screeninginstrument utvecklades specifikt för 

den studie i vilken det ingick och har enbart testats på den population som studien baseras 

på. Någon användarvänlig avläsning av screeningintrumentet verkar inte ha utvecklats, 

vilket innebär att när svaren är inhämtade så är det sjuksköterskans uppgift att sätta in 

resultatet i en matematisk formel för bedömning. Vi anser här att det finns brister i 

tydlighet kring denna avläsning men detta är en aspekt som inte ingår i vår analys. Hade 

vi haft med detta i bedömningen hade Simplyfied model eventuellt inte bedömts som 

kliniskt användbar. 

 

7.2.1 Resultatet sett ur ett omvårdnadsperspektiv 

Med utgångspunkt i Erikssons (1994) teori om vårdlidande finner vi att vikten av att 

screena för malnutrition med valida screeninginstrument stärks. Att inte screena kan leda 

till ett onödigt lidande för patienten genom att utebliven vård vid förbisedd malnutrition 

utsätter patienten för ökad komplikationsrisk (Ödlund Olin, 2010). I Rajas och 

medarbetares studie (2008) utvärderades rutinmässig nutritionsscreening på sjukhus. Det 

visade sig att efterföljandet av denna riktlinje var låg bland sjuksköterskorna och ungefär 

hälften av riskpatienterna för malnutrition blev oupptäckta. En av de främsta orsakerna 

till den dåliga efterlevnaden var tidsbrist (Raja et al, 2008). Vårt resultat visar att 

screeninginstrument med endast några få frågor och uträkningar kan ge ett tillförlitligt 

resultat och därmed behöver inte nutritionsscreening vara en tidskrävande eller 

komplicerad metod. Andra hinder för nutritionsscreening på sjukhus har kopplats till 

bristande ansvarsfördelning och rutiner (Johansson et al., 2006) men även då tydliga 

riktlinjer för detta är fastlagda följs de inte alltid (Raja et al., 2008). Det har påvisats att 

sjuksköterskorna uppfattar sin egen professionella bedömning som tillräcklig för att 

identifiera riskpatienter för malnutrition, något som visats i flera studier (Johansson et al., 

2006; Raja et al., 2008). Detta är en attityd som vi själva upplevt under vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Eriksson (1994) betonar att vården ska vara individuellt 
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anpassad och att samma metod inte alltid är bäst för alla patienter. Sjuksköterskorna i 

Rajas och medarbetares studie (2008) uttryckte t.ex. att kommunikationsproblem utgör ett 

hinder vid nutritionsscreening av kognitivt nedsatta patienter. Applicerat på vår studie 

utgör detta en begränsning i användandet av samtliga screeninginstrument. 

För att minimera vårdlidande är även respekt för patientens värdighet viktigt (Eriksson, 

1994) Det kan inte uteslutas att patienter kan uppleva det som obehagligt att bli utfrågade 

om matvanor och ätproblematik. Även de mätningar och bedömningar som ingår i vissa 

screeninginstrument skulle kunna upplevas som kränkande. Vi anser därför att vidare 

studier kring klinisk användbarhet även bör innehålla studier av vilket 

screeninginstrument som är bäst ur patientens synvinkel. 
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7.3 Slutsats 

 

Ett validabelt och kliniskt användbart screeninginstrument för malnutrition bör vara 

utformat med endast få frågor. Frågor kring patientens matvanor är särskilt viktiga. 

Nödvändigheten av uträkningar och bedömningar kan ifrågasättas eftersom de är 

tidskrävande och ett screeninginstrument kan ha hög validitet utan dem.  

Screeninginstrumentets avläsning bör bedömas som en del av den kliniska 

användbarheten då den kan påverka tidsåtgång och svårighetsgrad. Det finns 

screeninginstrument med otillräckligt utredd validitet vilket innebär en risk för att 

patienternas vårdbehov inte blir tillgodosedda om dessa används. En god validitet behövs 

för att alla malnutrierade patienter ska upptäckas med hjälp av screeninginstrumentet och 

därmed kunna behandlas. För att nutritionsscreening ska bli en mer självklar del i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete med äldre patienter i slutenvård, anser vi att det 

förutom tillgång till ett validabelt och kliniskt användbart screeninginstrument behövs en 

tydlig ansvarsfördelning och förändring av vårdpersonalens kunskap och inställning till 

nutritionsscreening. Ytterligare forskning behövs för att utreda hur MNA 1-4 och 

Simplyfied model fungerar på andra patientgrupper för att stärka deras validitet. För att 

hitta ett screeninginstrument som fungerar för alla äldre patienter behöver även kognitivt 

nedsatta patienter inkluderas i forskningen gällande nutritionsscreening. 
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Bilaga 1; Artikelsökning 

 

SweMed+ sökning A 

SweMed+ 

2010-02-03 

 Limits: 

Svenska, 

Engelska, 

2005 

Titlar lästa Abstracts 

lästa 

Artiklar lästa 

Nutritional 

assessment  

256     

Mass screening 1091     

Aged 12714     

Nutrition 

assessment OR 

Mass screening 

1344     

Nutrition 

assessment OR 

Mass screening 

AND 

Aged 

258 37 37 13 0 

 

SweMed+ sökning B 

SweMed+ 

2010-02-03 

 Limits: 

Svenska, 

Engelska, 

2005 

Titlar lästa Abstracts 

lästa 

Artiklar lästa 

Nutrition 

assessment  

256     

Mass screening 1091     

Aged, 80 and 

over 

1585     

Nutrition 

assessment OR 

Mass screening 

1344     

Nutrition 

assessment OR 

Mass screening 

AND 

Aged, 80 and 

over 

22 18 18 5  0  

 



 

AgeLine  

AgeLine 

2010-02-02 

 Limits:  

2005 

Svenska 

/Engelska 

Titlar lästa Abstracts 

lästa 

Artiklar lästa 

Nutritional 

assessment  

104     

Nutritional 

screening 

16     

Nutritional 

assessment OR 

Nutritional 

screening 

112 38 38 38 1 

 

Cinahl sökning A 

Cinahl 

2010-02-02 

 Limits:  

Peer 

reviewed 

Svenska 

/Engelska 

2005 

Aged +65 

Aged, 80 and 

over 

Titlar lästa Abstracts 

lästa 

Artiklar lästa 

Nutritional 

assessment  

6649     

Nutritional 

screening 

116     

Nutritional 

assessment OR 

Nutritional 

screening 

6668 315 315 210 6 

 

 

 



 

Cinahl sökning B 

Cinahl 

2010-02-03 

 Limits:  

Peer 

reviewed 

Svenska 

/Engelska 

2005 

Aged +65 

Aged, 80 and 

over 

Titlar lästa Abstracts 

lästa 

Artiklar lästa 

Nutritional 

assessment  

6649     

Nutritional 

screening 

116     

Nutritional 

assessment AND 

Nutritional 

screening 

97 46 46 46 11 

 



 

PubMed 

PubMed 

2010-02-01 

 Limits:  

2005 

Svenska 

/Engelska 

Aged +65 

Aged, 80 and 

over: 80+ 

years 

Titlar lästa Abstracts 

lästa 

Artiklar lästa 

Nutritional 

assessment  

17228     

Mass screening 79076     

Nutritional status 16814     

Hospitalization 120221     

Nutritional 

assessment OR 

Mass 

screening 

95897     

Nutritional 

assessment OR 

Mass 

Screening AND 

Nutritional status 

2697     

Nutritional 

assessment OR 

Mass 

Screening AND 

Nutritional status 

AND 

Hospitalization 

209 63 63 63 11 

 

Manuell sökning 

Inkluderade 

artiklars 

referenslistor 

Limits; 2005 

Svenska 

/Engelska 

Titlar lästa Abstrakts lästa Artiklar 

lästa 

267 11 11 3 1 

 



 

Bilaga 2; Modifierad kvalitetsgranskningsmall 

 
1. Beskriver titeln kortfattat huvudvariablerna och studiepopulationen? 

2. Sammanfattas de grundläggande dragen i studien tydligt och konsistent i 

abstraktet (problem, metod, resultat, konklusion) 

3. Presenteras problemet tydligt och är det lätt att identifiera?  

4. Är problembeskrivningen övertygande till varför studien genomförs?  

5. Är problemet relevant för omvårdnaden?  

6. Är det en god överensstämmelse mellan problemet och metoderna som tillämpas?  

7. Är forskningsfrågor och/eller hypoteser tydligt formulerade? Om inte motiveras 

det varför? 

8. Är forskningsfrågor och/eller hypoteser tydligt formulerade vad gäller 

nyckelvariabler och undersökningsgrupp?  

9. Har tillräckliga ansträngningar gjorts för att skydda deltagarna?  

10. Har studien genomgått etisk prövning?  

11. Användes den mest rigorösa forskningsdesignen som var möjlig utifrån 

forskningsfrågan?  

12. Genomfördes lämpliga jämförelser för att höja tolkningsmöjligheterna i fynden?  

13. Är designen utformad för att minimera bias och hot mot den interna och externa 

validiteten?  

14. Är populationen identifierad och beskriven?  

15. Beskrivs urvalet tillräckligt tydligt?  

16. Användes den bästa möjliga urvalsmetoden för att säkra urvalets representation?  

17. Har risken för urvalsbias minimerats?  

18. Var urvalet tillräckligt stort?  

19. Hade en poweranalys genomförts för att uppskatta hur stort urval som behövdes?  

20. Användes den bästa möjliga datainsamlingsmetoden (t.ex. intervju, observation, 

postenkät, etc)?  

21. Motiverades metoden?  

22. Beskrivs enskilda mätinstrument på ett tillfredsställande sätt och är de ett bra val 

utifrån studiens syfte och studiepopulation?  

23. Genomfördes datainsamlingen på ett sådant sätt att risken för bias minimerades?  

24. Genomfördes analyser för att besvara samtliga forskningsfrågor och/eller 

hypoteser?  

25. Användes lämpliga statistiska metoder (utifrån mätnivån på variablerna, antalet 

grupper som jämfördes, etc)? 

26. Användes den mest kraftfulla analysen (t.ex. kontrollerades analyserna för 

”confounders”)?  

27. Är fynden adekvat beskrivna, i test, tabeller och figurer?  

28. Presenteras fynden på ett sätt som underlättar för en metaanalys och tillräckligt 

detaljerat för evidensbaserad praktik?  

29. Tolkas och diskuteras huvudfynden utifrån tidigare studier och utifrån den 

aktuella studiens begreppsmässiga ramverk?  

30. Är tolkningarna konsistenta med resultatet och studiens begränsningar?  

31. Diskuteras möjligheterna att generalisera fynden?  



 

32. Diskuterar forskarna implikationerna för klinisk praktisk och/eller framtida 

forskning och är dessa implikationer rimliga och fullständiga?  

33. Är rapporten välskriven, välorganiserad och tillräckligt detaljerad för kritisk 

analys?  

34. Är rapportens skriven på ett sätt som gör fynden tillgängliga för kliniskt 

verksamma sjuksköterskor?  

35. Oavsett identifierade brister, tycks fynden vara valida – har du förtroende för 

sanningshalten i resultaten?  

36. Bidrar studien till meningsfull evidens som är användbar inom omvårdnad? 



 

Bilaga 3; Artikelmatris 

 Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalité 

Etik 

1. Kagansky, 

N., l 

Berner, Y., 

Koren-

Morag, N., 

Perelman, 

L., 

Knobler , 

H. & 

Levy, S. 

 

2005 

USA 

 

The 

American 

Journal of 

Clinical 

Nutrition 

 

Poor 

nutritional 

habits are 

predictors 

of poor 

outcome in 

very old 

hospitalized 

patients. 

Att identifiera 

riskfaktorer för 

utveckling av 

malnutrition 

hos gamla 

patienter på 

sjukhus, samt 

att bedöma 

MNA som 

helhet och 

dess 

underkategorie

r; MNA 1-4. 

Kvantitativ 

prospektiv 

kohortstudie där 

414 inneliggande 

geriatrikpatienter 

ingick. Resultaten 

av MNA 

bedömningen 

jämfördes dels mot 

dödlighet på 

sjukhuset och 2,7 

år framåt och dels 

mot 

laboratorietester 

och samtidiga 

sjukdomar. 

Demens, stroke, 

lågt s-Albumin 

och lågt s-fosfor 

visade sig vara 

riskfaktorer för 

malnutrition. 

Laboratorieindex 

för kolesterol, 

hemoglobin och 

C-reaktivt protein 

korrelerade 

signifikant med 

resultatet på MNA 

och MNA-3. 

Samtliga MNA 

resultat 

korrelerade med 

dödlighet på 

sjukhuset och 

efter 2,7 år.  

Medel  

 

Godkänd 

av etisk 

kommité  

 

 

 

2. Salvi, F., 

Giorgi, R., 

Grilli, A., 

Morichi, 

V., 

Espinosa, 

E., 

Spazzafum 

L., 

Marinozzi, 

M. L. & 

Dessi-

Fulgheril, 

P. 

 

2008 

Italien 

Aging 

Clinical & 

Experimenta

l Research 

 

Mini 

Nutritional 

Assessment 

(short 

form) and 

functional 

decline in 

older 

patients 

admitted to 

an acute 

medical 

ward.  

Att bedöma 

om MNA-SF, i 

sig själv, eller 

tillsammans 

med serum-

albuminnivå är 

trovärdig som 

screening-

instrument för 

malnutrition.  

Kvantitiv, 

prospektiv studie 

med 275 patienter 

65-99 år antagna 

till en akut 

medicinsk 

avdelning. 

Resultaten av 

MNA-sf 

screeningen 

jämfördes med 

biologiska 

markörer och 

funktionsförlust. 

MNA-SF 

identifierade att 

46% var 

riskpatienter för 

malnutrition och 

korrelerade med 

biologiska 

markörer och 

funktionsförlust. 

Att kombinera 

mätinstrumentet 

med serum-

albumin ansågs 

vara effektivt.   

Medel 

 

Etiskt 

övervägand

e finns 

 

3. Thorsdotti

r, I., 

Jonsson, 

P.V., 

Asgeirsdot

tir, A.E., 

Hjaltardott

ir, I., 

Bjornsson, 

S. & 

Ramel, A. 

 

2005 

Journal of 

Human 

Nutrition 
and 

Dietetics 

 

Fast and 

simple 

screening 

for 

nutritional 

status in 

hospitalized

Att utvärdera 

två instrument 

för 

nutritionsscree

ning (MNA 

och SSM) och 

undersöka om 

ett nytt, 

snabbare och 

enklare 

instrument 

skulle kunna 

konstrueras 

Kvantitativ studie 

med 60 patienter 

(65+), 

slumpmässigt 

utvalda  från 

Department of 

Geriatrics. MNA 

och SSM 

jämfördes i 

hänseende av 

sensitivitet och 

specificitet med en 

full 

Nutritionsbedömn

ingen visade att 

58,3% av 

patienterna var 

malnutrierade. I 

jämförelse med 

detta visade det 

sig att SSM hade 

högre sensitivitet 

och specificitet än 

MNA. Det bästa 

resultatet fick det 

nya instrumentet, 

Hög 

 

Godkänd 

av etisk 

kommité  

 

  

 

 



 

Island , elderly 

people.  

genom att 

kombinera 

signifikanta 

frågor från de 

båda 

ursprungliga 

instrumenten. 

nutritionsbedömni

ng. De frågor som 

skilde bäst på mal- 

och välnutrierade 

patienter i de båda 

screeningsinstrume

neten valdes för att 

konstruera ett nytt 

verktyg. 

som var en 

kombination av 

MNA & SSM.  

4 Martins, 

C.P.A.L., 

Correia, 

J.R. & 

Freitas do 

Amaral, T. 

 

2010 

Portugal 

 

Journal of 

Nutrition 

For the 

Elderly 

 

Undernutri

tion Risk 

Screening 

and Length 

of Stay of 

Hospitalize

d Elderly 

Att jämföra 

några väl 

använda 

instrument för 

nutririonsscree

ning och 

bedömning 

med ”the 

Nutritional 

Risk 

Screening” 

och att 

utvärdera 

deras koppling 

till LOS 

(=length of 

stay) 

En tvärsnittsstudie 

där 207 äldre, 

nyinlagda patienter 

på två sjukhus 

bedömdes med 

hjälp av SGA, 

MNA, MST, BMI 

och 

antroprometriska 

mått vars resultat 

jämfördes mot 

NRS 2002 och 

LOS. 

NRS 2002 var ett 

bra instrument för 

att förutspå längre 

LOS. MNA 

jämförde sig bäst 

med NRS 2002 

föjlt av SGA. 

Även BMI hade 

bra resultat vad 

gällde sensitivitet. 

MST och 

antropometriska 

mått fick sämst 

resultat. 

Medel 

 

 

Etiskt 

övervägand

e finns 

 

5 Green, 

S.M., & 

Watson, 

R. 

 

2006 

Storbritan

nien 

Journal of 

Advanced 

Nursing  

 

Nutritional 

screening 

and 

assessment 

tools for 

older 

adults: 

literature 

review 

Att undersöka 

vilka 

publicerade 

instrument för 

nutritionsscree

ning och 

assessment 

som finns och 

om de testats 

med 

hänseende till 

validitet, 

reliabilitet, 

sensitivitet, 

specificitet och 

acceptabilitet. 

Jämförande 

litteraturstudie i 

vilken 21 olika 

instrument 

undersöktes. 

De olika 

instrumenten 

skilde sig mycket 

åt i vilka frågor 

som togs upp men 

många verkade 

inte ha testats för 

validitet eller 

reliabilitet. 

Hög 

 

Enligt 

författare 

behövs 

inget etiskt 

godkännan

de för 

litteraturstu

dier. 

6 Ranhoff, 
A. H., 
Gjöen, 

A.U. &  
Mowe, M.  
 
 

2005 

Norge 

The Journal 

of Nutrition, 

Health & 

Aging 

 

Screening 

for 

malnutritio

n in elderly 

acute 

medical 

patients:the 

usefulness 

of  MNA-sf 

Att utvärdera 

MNA-sf i 

hänseende till 

validitet som 

screening-

instrument för 

malnutrition 

hos äldre 

patienter inom 

akut medicin. 

 

En 

observationsstudie 

där 69 

sjukhuspatienter 

över 70 år ingick. 

Resultatet från 

MNA-sf jämfördes 

med en full 

nutritionsstatus-

bedömning av 

dietist. 

74% av 

patienterna 

bedömdes vara i 

riskzonen för 

malnutrition eller 

malnutrierade 

enligt MNA-sf i 

jämförelse med 

30% som 

bedömdes vara 

malnutrierade av 

dietist. 

Medel 

 

Godkänd 

av etisk 

kommité . 

 

 



 

 
 

 

 

 


