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Forskning visar att äldre personer på särskilt boende har större risk för att drabbas av 

undernäring. Detta trots att både livsmedelsverket och Socialstyrelsen har många 

riktlinjer angående nutrition för äldre. En faktor som påverkar är att måltiderna på 

särskilt boende är komprimerade vilket ökar risken för att nattfastan blir längre än 

socialstyrelsen rekommendation på 10-11 timmar.  

Genom att mäta äldre personers nattfasta vill författaren med denna studie genomföra en  

jämförelse med tidigare resultat av nattfasta hos äldre i särskilt boende. I studien 

registreras även antal personer som är undernärda samt personer med risk för 

undernäring enligt Mini Nutritional Assessment. Studien visade att antalet äldre som var 

undernärda hade minskat medan risken för undernäring hade ökat hos de äldre. 

Resultatet redovisas på gruppnivå och presenteras i medelvärde för varje särskilt 

boende. Resultatet visade att nattfastan har minskat något sedan 2008 och 2010 men är 

lika lång som 2009 och att det är långt kvar till rekommendationen på 10-11 timmar. 

Endast tre av 31 avdelningar klarade Socialstyrelsens rekommendation på 10-11 

timmars nattfasta. Trots att denna studie är liten hoppas författaren att den kan inspirera 

till att regelbundna mätningar görs av nattfasta och nutritionsstatus för att följa 

eventuella förändringar och sätta in förebyggande åtgärder, åtminstone på universitet 

och högskolor. 

Författaren kommer tillsammans med en kollega att genomföra ytterligare en 

uppföljning av nattfastan och nutritionsstatus inom en treårsperiod. 
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Title: Nutrition status of elderly people living in nursing home 
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Science indicate that elderly people living in nursing home have bigger risk for 

malnutrition. This despite the fact that both National Food Agency and Socialboard of 

Wellfare has many guidelines regarding nutrition for the elderly. One important factor is 

that the meals in nursing home is compressed, which increases the risk of longer night 

fast than the Socialboard of Wellfare recommendation in 10-11 hours.  

The main aim of the present study is to compare the present and the past performance of 

the night fasting in older people in nursing homes. The study also measures the number 

of people who are malnourished and those at risk for malnutrition according to the Mini 

Nutritional Assessment. The study showed that the number of older people suffering 

from malnutrition had decreased while the risk of malnutrition had increased in the 

elderly. 

The results are presented on group basis and in mean values for each nursing home. The 

results showed that night fasting has declined slightly since 2008 and 2010, but is the 

same as in 2009. However, is still far from the recommendation of 10-11 hours. Only 

three of the 31 departments passed the Socialboarder of Wellfare recommendation of 

10-11 hours night fasting. 

Although this study is small the author hopes that it can inspire to regular measurements 

of night fasting and nutritionstatus in order to monitor any changes and take 

preventative action, at least on universities and colleges .  

The author will together with a colleague conduct a follow-up of night fasting within a 

three years period. 
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INLEDNING 

Äldre personer över 65 år intar sina måltider generellt fyra till fem gånger per dag 

antingen de bor i ordinärt eller på särskilt boende enligt en studie gjord av Engelhart, 

Lamme och Akner (5). De multisjuka sköra äldre som bor i ordinärt boende har större 

intervall mellan måltiderna på dagen vilket innebär att nattfastan minskar för denna 

kategori jämfört med de som bor på särskilt boende. Trolig anledning är att måltiderna 

komprimeras under dagen när flest personal arbetar. Studien visade också att kortare 

nattfasta innebar större energiintag under dagen (5). Nattfastan definieras som tiden 

mellan sista måltiden på kvällen till första måltiden på morgonen (3). Äta och dricka är 

en angenäm aktivitet som möter de livsviktiga biologiska, sociala, psykologiska och 

kulturella behoven hos alla människor (14). Abraham Maslow, en amerikansk psykolog, 

har illustrerat människans behov i en trappa. Behovstrappan beskriver i det nedersta 

steget de mest primära behoven föda, sömn, och värme/kyla. De är de viktigaste 

behoven för människans existens och illustreras med det längsta trappsteget. Dessa 

behov behöver vara säkrade för att människan ska få energi över till nästa steg som är 

trygghet och säkerhet (2). Studien fokuserar på ett av de primäraste behoven - föda. 

Med äldre personer avses personer över 65 år i denna studie. 

   

1 Bakgrund 

 

1.1 Äldre 

 

Den demografiska utvecklingen visar att allt fler blir äldre i samhället och befolkningen 

har gått från en befolkningspyramid till en mer rektangulär form i västvärlden. Det 

innebär att unga, medelålders och antalet äldre är i stort sett lika många. Samhället 

behöver anpassas för att kunna möta allt fler äldre och deras behov av omvårdnad och 

sjukvård (21). Med stigande ålder ökar riskerna för sjukdomar och 

funktionsnedsättningar men trots detta visar det sig att äldre skattar sin hälsa som god 

(6). Hälsa definieras av socialstyrelsen som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande för den enskilde, upplevd känsla av hälsa trots sjukdom eller skada (27). 

Äldre har ofta olika fysiska och/eller psykiska funktionshinder på grund av ålder, 

sjukdom och skörhet (28). Att räkna antalet sjukdomar, symtom eller läkemedel hos 

äldre bör inte vara den enda vägen för att se framtidens samhällsproblem med en 

växande äldre befolkning. Upplevd hälsa och upplevt socialt nätverk kan ha större 
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betydelse för behov av vård och omsorg än antal sjukdomar och läkemedel (6). Alla 

dessa faktorer som ålder, sjukdom, skörhet, beroende av hjälp, minskad aptit med mera 

kan förklara varför äldre personer på särskilt boende har större risk för att drabbas av 

undernäring (29). Forskning visar att det är en hög förekomst av undernäring i särskilt 

boende och detta trots att många riktlinjer finns från både Livsmedelsverket och 

Socialstyrelsen angående nutrition för äldre (30, 31, 28). 

 

1.2 Undernäring 

 

Ofrivillig viktnedgång är vanligt förekommande hos äldre som har någon form av 

kronisk sjukdom och det kan leda till trötthet, apati, depression och försämrad 

livskvalitet (12). Ofrivillig viktnedgång är oftast en minskning av både andelen muskler 

och fett. Det är inte bara förlusten av muskler som påverkar utan de muskler som består 

blir försvagade och uttröttade. Undernäring definieras som inadekvat nutritionsstatus, 

otillräckligt näringsintag, nedsatt aptit, muskel och viktförlust. Det betonas också att 

undernäring hos äldre är ett multidimensionellt begrepp av fysiska och psykosociala 

faktorer (12, 26). Det kan vara av stor vikt att måltiderna sprids över den vakna delen av 

dygnet för att öka närings- och energiintag. Rekommendationen är att nattfastan inte bör 

överskrida 10-11 timmar (19). Lång nattfasta är vanligt förekommande inom särskilt 

boende och kombinationen av lång nattfasta och få måltidstillfällen under dygnet kan 

leda till hög frekvens av undernäring (3). Kroppen behöver energi och näring även 

nattetid för att klara den basala metabolismen och lång nattfasta förlänger ett katabolt 

tillstånd som innebär att kroppens vävnader bryts ner (8, 3, 28, 31). Risken för 

sjuklighet och funktionsnedsättningar ökar i takt med åldrandet och kan leda till 

svårigheter med att bibehålla ett bra näringstillstånd och ökad risk för undernäring. Ett 

försämrat näringstillstånd kan leda till ökad risk för försvagat immunförsvar, 

infektioner, trycksår, sämre läkningsförmåga och minskad ork. Undernärd kan betyda 

olika saker men för äldre innebär det oftast otillräckligt energi- och näringsintag, d.v.s. 

intaget täcker inte kroppens behov (17). 

Undernäring kan vara en av de viktigaste faktorerna som påverkar äldre personers hälsa 

och välbefinnande negativt, prevalensen av undernäring är generellt högre hos äldre 

personer boende på särskilt boende jämfört med de som bor i ordinärt boende (10, 1). 

Flera faktorer kan påverka intaget av mat och dryck negativt och göra att den äldre 

personen riskerar att bli undernärd. Några faktorer kan vara förlust av tänder, reducerad 
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salivutsöndring, social isolering, fattigdom, ångest och depression. Även flera somatiska 

sjukdomar kan bidra och orsaka undernäring (14, 1). Konsekvensen av undernäring ökar 

risken för sjuklighet, trycksår, fall och dålig munhälsa (33). 

Undernäring räknas också som en av de största faktorerna som ökar risken för dödlighet 

hos äldre personer och bör upptäckas så tidigt som möjligt för att undvika allvarliga 

sjukdomstillstånd (15, 1). Brownie påtalar i sin studie, gjord i Australien, att 

prevalensen för undernäring i särskilt boende kan vara upp till 85 %, medan siffran för 

äldre personer i ordinärt boende är fem till tio procent (1). 

Socialstyrelsen har genomfört en studie av förekomsten av undernäring hos nästan 900 

äldre personer boende på olika typer av särskilt boende. Skattningsskalan som användes 

var Mini Nutritional Assessment (MNA).  Av de äldre personerna bedömdes 36 % vara 

undernärda och 48 % bedömdes löpa risk för undernäring (18). 

 

1.3  Bedömningsinstrument 

 

Senior Alert är ett kvalitetsregister som bygger på data insamlat med hjälp av MNA, 

Modifierad Norton Scale, Downton Fall Risk Index (DFRI) och Revised Oral 

Assessment Guide (ROAG). Detta kvalitetsregister används på personer över 65 år för 

att förebygga och minimera vårdskador som undernäring (MNA), trycksår (Norton), fall 

(DFRI) och ohälsa i munnen (ROAG) (22). 

De skador som kan uppkomma på grund av fall, trycksår, undernäring och ohälsa i 

munnen är allvarliga och risken att drabbas av något av detta ökar med stigande ålder. 

För att finna de med risk krävs ett samarbete mellan olika verksamheter där de äldre 

finns. Det är också viktigt med bra dokumentation och uppföljning av personer med risk 

(6). MNA är ett instrument som kan identifiera äldre personer över 65 år som har risk 

för att bli eller redan är undernärda. Instrumentet utvecklades för 20 år sedan av 

geriatriker och användes både på sjukhus, öppen vård och äldreboende för att på ett 

enkelt sätt bedöma näringsstatus hos personer över 65 år och kunna sätta in åtgärder. 

Instrumentet innehåller 18 screeningfrågor men för att göra det enklare, mer 

lätthanterligt och snabbare att använda så utvecklades MNA-shortform som innehåller 

de sex första frågorna i original MNA.  Instrumentet innefattar frågor om ökad/minskad 

aptit och vikt de senaste tre månaderna, rörelseförmåga, psykisk funktionsstatus och om 

personen har haft någon akut åkomma senaste två månaderna. Varje svar ger poäng som 

räknas ihop och ger en siffra för bedömning. Hamnar poängen mellan noll till sju är 
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personen undernärd, mellan åtta och elva poäng finns risk för undernäring och över tolv 

poäng innebär välnärd (23). 

Flera studier har visat att MNA-shortform kan vara ett fungerande 

bedömningsinstrument för att tidigt kartlägga och upptäcka risk för undernäring och ger 

snabbt möjlighet att sätta in åtgärder (19).  

Instrumentet ses som pålitligt eftersom det innehåller screeningsdelarna BMI (body 

mass index) och mid-arm circumference (10, 16, 9). BMI är relationen mellan vikt och 

längd och beräknas kroppsvikt i kg dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat (34). 

Resultatet delas in i fyra kolumner; < 19 = underviktig, 19-24 = normal, 25-29 = 

överviktig och > 30 = fetma. För personer över 70 år bör inte BMI vara under 22. Mid-

arm circumference är överarmens omkrets mitt emellan acromion (skulderbladets 

utskott) och olecranon (armbågsutskottet) på den icke dominanta armen. Om omkretsen 

är < 21 cm bedöms det som noll poäng, 21-22 cm ger 0,5 poäng och > 22 cm 1 poäng. 

Ju högre poäng desto bättre (22, 23). 

 

1.4 Teoretisk referensram 

 

Virgina Hendersson teori beskriver sjuksköterskans speciella funktion. En precis 

sammanfattning av teorin ges i den klassiska definitionen: 

”Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, 

att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull 

död); åtgärder individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller 

kunskap. Denna arbetsuppgift ska utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart 

som möjligt återvinna sitt oberoende” (11). 

Hendersson hävdar att, även om behoven är allmänmänskliga, tolkas och tillfredsställs 

de på olika sätt hos olika individer, beroende på såväl kulturell och social bakgrund som 

individuella faktorer. Alla människor, friska såväl som sjuka, har vissa grundläggande 

behov. Hon identifierade behoven som: mat, husrum, kläder, kärlek, uppskattning, 

känsla av att vara till nytta, samt upplevelse av ömsesidig samhörighet med och 

ömsesidigt beroende av andra i en mänsklig gemenskap. Det finns faktorer som inverkar 

på de grundläggande behoven och individens förmåga att tillgodose dem. Här betonas 

sociokulturell bakgrund, fysisk och psykisk kraft, vilja och motivation samt ålder. 

Henderson identifierar fjorton komponenter som hon menar ingår i allmän omvårdnad 

där nummer ett är att hjälpa patienten att andas och nummer två är att hjälpa han eller 
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hon att äta och dricka för att undvika undernäring (11, 32). Henderson diskuterar vikten 

av god måltidsordning och adekvat näringsintag och menar att de äldre som bor på 

särskilt boende ej har möjlighet att äta när de är hungriga och måltiderna är fördelade 

inom ett kort intervall under dagen, sen frukost och tidig kvällsmat. Omvårdnadsteorin 

visar hur ett basalt omvårdnadsarbete kan få de äldres grundläggande behov 

tillfredsställt och hjälpa sjuksköterskan i sitt arbete med att förändra måltidsordningen 

så den blir mer jämnt fördelad över dygnet (32).  

Både Maslow och Henderson poängterar vikten av födan för individen och att ett gott 

nutritionsstatus förbättrar möjligheten till ett bättre välbefinnande för individen. 

Undernäring kan leda till nedsatt funktionsförmåga, försämrade sårläkningsprocesser 

och ökad risk för fall, infektioner och trycksår. Åtgärder för att förebygga undernäring 

kan vara regelbundna viktkontroller och nutritionsbedömningar (22). 

Specialistsjuksköterskan har skyldighet att kvalitetsutveckla och förbättra vården till att 

bli säkrare och mer kostnadseffektiv. Användning av bedömningsinstrument kan bidra 

till att göra vården säkrare och att resultat kan mätas i form av kvalitet och inte bara i 

volym och kostnad (4). 

 

1.5 Nutritionsprojekt  

 

 Under år 2008-2010 genomfördes ett nutritionsprojekt i en liten kommun i södra 

Sverige och det finansierades med stimulansmedel från Socialstyrelsen. Målet med 

projektet var att börja använda bedömningsinstrumentet MNA regelbundet, minska 

nattfastan, ändra måltidsordningen, utbilda personalen och utforma en trevlig 

måltidsmiljö. MNA infördes på alla särskilda boenden för att hitta äldre personer i 

riskgruppen för undernäring och de äldre personer som var undernärda. En 

undersökning gjordes för att uppskatta nattfastans längd. Omsorgspersonalen fick under 

en vecka dokumentera alla de äldre personernas näringsintag. Ledaren för projektet 

räknade därefter ut medelvärdet för varje äldre persons nattfasta och sammanställde det 

utifrån varje avdelning i de olika särskilda boendena. Samtidigt gjordes en 

journalgranskning där varje äldre persons näringsstatus redovisades och presenterades 

gruppvis för varje avdelning. Under 2008 var 13 % av de äldre personerna undernärda 

och år 2009 var siffran 8,2 %. Risk för undernäring var 28,2% respektive 38 %. 

Nattfastan var i genomsnitt år 2008 13-16 timmar och år 2009 12-14 timmar. År 2010 

var den genomsnittliga nattfastan 13-14 timmar och 14,6% av de äldre personerna var 
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undernärda och 34,2% hade risk risk för undernäring. Resultatet visade att medan 

projektet pågick så förändrades nutritionsstatus och nattfasta till det bättre (7, 24, 25). 

I denna studie kommer en undersökning göras för att jämföra om nattfasta respektive 

undernäring blivit bättre eller sämre på kommunens särskilda boende sedan 

nutritionsprojektet som avslutades 2010. Sedan projektet genomfördes har kommunen 

börjat använda Senior Alert som bedömningsunderlag, inte bara MNA, eftersom risk för 

trycksår, fall och dålig munhälsa är sammanlänkade och påverkas av den äldre 

personens nutritionsstatus. Det satsas mycket pengar på projekt men när projekten är 

slut så ”rinner allt ut i sanden” utan att ha implementerats i verksamheten. Med denna 

studie vill författaren se om projektet som genomfördes under en treårsperiod har gett 

ett hållbart resultat.  

 

2 Syfte 

 

Syftet med studien är att genom MNA studera hur lång nattfasta är på utvalda särskilda 

boende i en bestämd kommun år 2014 samt studera om risken för att bli/vara undernärd 

minskat efter ett nutritionsprojekt, 2008-2010. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

Har den genomsnittliga nattfastan kortats i särskilda boende sen år 2008? 

Har antalet äldre personer med risk för undernäring minskat under samma period? 

Är antalet undernärda äldre personer färre än år 2008? 

Har avdelningar på särskilt boende med nattfasta som överskrider rekommendationen på 

10-11 timmars nattfasta högre andel undernärda än de med kortare nattfasta? 

 

3 Metod 

 

3.1 Design 

 

Denna studie är en uppföljning av det nutritionsprojekt som genomfördes i kommunen 

2008-2010. Samma metod och bedömningsinstrument som i den tidigare studien har 

använts. Bedömningsinstrument är mätningsunderlag (bilaga 1) för näringsintag och 
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MNA-shortform.  Mätningsunderlaget mäter alla äldre personers måltider så att 

nattfastan blir tydlig och kan mätas. 

Designen för studien är kvantitativ eftersom den bygger på kvantitativ data och 

journalgranskningsdata enbart används objektivt. Studien bygger på retrospektiv data. 

Undersköterskor och vårdbiträden, som benämns omsorgspersonal, har genomfört 

själva mätningen av nattfastan.  

 

3.2 Urval 

 

Studien genomfördes på alla äldre som är boende på särskilda boende i kommunen som 

totalt har 325 boendeplatser för äldre.  Det finns sex särskilda boende i kommunen men 

två är så stora att författaren delat in de i mindre enheter efter storlek och inriktning. 

Resultatet redovisas utifrån nio särskilda boende. Totalt finns det 31 avdelningar på de 

nio boendena och de olika inriktningarna är demens, psykogeriatrisk, korttidsboende/ 

växelvård och äldreboende. Exkluderas från studien görs de personer som är under 65 år 

och de som har palliativ diagnos. 

 

3.3 Genomförande 

 

Förvaltningschef, verksamhetschef, enhetschefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska 

inom äldreförvaltningen i kommunen har informerats om studien via ett 

informationsbrev (Bilaga 2). Enhetschefer och omvårdnadspersonalen har under en 

arbetsplatsträff fått muntlig information om tillvägagångssätt, tidpunkt och urval av 

författaren. Det fanns möjlighet för omsorgspersonalen och enhetschefer att ställa frågor 

om genomförandet och medverkan under hela perioden.  

Alla avdelningar i de särskilda boende fick mätningsunderlaget i god tid före 

mätningsperiodens början. Mätningsperioden pågick under sju dygn. Dygnet delades in 

enligt följande: 07-10 morgon, 10-14 lunch, 14-17 middag, 17-21 kväll och 21-07 natt. 

Det viktigaste som skulle framgå var när första näringsintaget gjordes och när det sista 

för dagen intogs för att kunna mäta nattfastan. Omsorgspersonalen har antecknat i 

mätningsunderlaget när varje äldre person intagit näring i form av mat eller dryck. 

Nattfastan har sedan delats in i undergrupper som < 11 timmar, 11-13 timmar till 14-15 

timmar och > 15 timmar, detta har gjorts av författaren. Med mätningsunderlaget 

(Bilaga 1) medföljde ett informationsbrev (Bilaga 3) till omsorgspersonalen där även 
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författarens telefonnummer och mailadress fanns för att de skulle kunna kontakta 

författaren om det fanns frågor före och under mätningen.  

Journalgranskning av samtliga personer 65 år och äldre på särskilt boende har 

genomförts av författaren för att få fram data om hur många som är undernärda 

respektive har risk för undernäring. Här finns Senior Alert som ett underlag, där en del 

är MNA- shortform. Övriga delar (DFRI, Norton och ROAG) i Senior Alert berörs ej. 

Varje äldre person över 65 år som vill bedöms med hjälp av bedömningsinstrumentet 

MNA-shortform kontinuerligt, minst två gånger om året, av den patientansvariga 

sjuksköterskan tillsammans med omsorgspersonalen. Resultatet dokumenteras i 

journalen varje gång för att kunna följas upp. Författaren genomförde 

journalgranskningen under samma period som mätningsunderlaget för nattfastan fanns 

ute hos omsorgspersonalen. Författaren fann att 279 personer hade blivit bedömda de 

senaste fyra månaderna och använde de resultaten i sin journalgransking. 

 

3.4 Analys 

 

Författaren har sammanställt data som kommit in via mätningsunderlaget och räknat ut 

genomsnittlig nattfasta hos alla de äldre personerna som har deltagit i studien. 

Mätresultatet har analyserats och redovisats utifrån varje särskilt boende för att se om en 

förbättring skett sen projektet avslutades år 2010. Data från journalgranskningen har 

redovisats utifrån de olika boendena. Boendena har kodats med en bokstav från A-I i 

resultatet. Jämförelse av resultatet från journalgranskningen och mätningsunderlaget har 

gjorts för att se om det fanns ett samband mellan lång nattfasta och undernäring hos de 

äldre personerna. De avdelningar som hade lång nattfasta tittade författaren på om 

någon var undernärd eller hade risk för att vara undernärd. Analysen följer samma 

metod som i projektet och är en uppföljningsstudie. 

 

3.5 Etiska ställningstagande 

 

Förvaltningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetschef och alla 

enhetschefer har godkänt studien samt Linneuniversitetets etiska råd. 

Omsorgspersonalen informerades muntligen och skriftligen genom informationsbrev 

om tillvägagångssättet för studien. All data kommer att och har behandlats utifrån 

konfidentialiteteskrav och nyttjandekrav enligt SFS 2003:460 (20). Data som författaren 



                                                  

9 

fått tillbaka kan inte avslöja individen och resultatet redovisas på gruppnivå. Författaren 

har inte inhämtat samtycke från var och en av de äldre personerna utan samtycket är 

inhämtat från ledningen i äldreförvaltningen där medicinskt ansvarig sjuksköterska 

svarar för de äldre personernas säkerhet och integritet. Enligt SFS 2003:460 21§ (20) så 

får forskning utan samtycke förekomma om forskningen kommer att leda till nytta för 

personen och att forskningen innebär en obetydlig risk för skada och ett obetydligt 

obehag för personen. Studien kommer inte att påverka den enskilda personen direkt men 

indirekt kan studien leda till bättre nutritionsstatus eftersom nutritionsstatus för varje 

särskilt boende har lyfts fram (20). Den äldre personen kommer inte att ha risk för skada 

eller obehag av studien eftersom omsorgspersonalen bara registrerar den äldre 

personens naturliga handling. Omsorgspersonalen uppmärksammar ämnet och det blir 

aktuellt igen vilket ger en stor vinst för de äldre. Detta eftersom när resultatet sedemera 

presenteras så ser omsorgspersonalen och ledningen ”svart på vitt” att nattfastan 

eventuellt är för lång. 

 

4 Resultat 

 

Exklusionskriterier var personer < 65 år och de med palliativ diagnos men det tillkom 

även de som försåg sig själva med mat och dryck i sina lägenheter på tider som 

personalen ej hade vetskap om. Totalt antal personer som ingick i studien av nattfastan 

blev 269 personer. Detta ger ett bortfall på totalt 17%.   

Exklusionskriterier för riskbedömning med Senior alert är < 65 år och de med palliativ 

diagnos, men även där finns ett bortfall av de som tackar nej till att delta i Senior alert.  

I journalgranskningen blev bortfallet totalt 14% beroende på att de äldre tackat nej eller 

att den äldre var nyinflyttad och riskbedömning ej var gjord än. 

  

Sedan 2010 har nattfastan kortats från 13,5 tim till 13,1 timmar 2014, se figur 1. Första 

mätningen av nattfastan skedde 2008 och då var den 13,9 timmar. Inget boende klarade 

nattfasta < 11 timmar men två boende av nio hade 11,6 timmar respektive 11,7 timmars 

nattfasta i medelvärde, se figur 2. Avdelningsvis så är det tre avdelningar som klarar 

<11 timmars nattfasta. Två avdelningar har idag nattfasta > 16 timmar och det var det 

även 2010 men det var inte samma avdelningar. I flera underlag gick det att se att 

nattpersonalen gav till exempel smoothies eller nyponsoppa. Detta gjorde att nattfastan 
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bröts eftersom ofta fick personen sista måltiden för dagen kl. 17.00 om inte kvällsfika 

serverades och första näringsintaget dagen efter kl. 8.30. 

 

Antalet som hade risk för att vara undernärda har ökat från 34 % 2010 till 43 % idag. 

Däremot har antalet undernärda äldre personer minskat från 14 % (38 personer) 2010, 

till 6 % (18 personer) 2014,  se tabell 1.  

 

De två avdelningarna som har >16 timmars nattfasta har inga undernärda äldre personer 

men däremot sex äldre personer på vardera avdelning som har risk för undernäring. 

Av de tre avdelningarna som klarar <11 timmars nattfasta har två av avdelningarna inga 

undernärda medan den tredje har en äldre som är undernärd.  

       

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Medelvärde nattfasta i särskilt boende år 2008-2014     
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Figur 2: Nattfasta per äldre person boende i särskilt boende 

 
 

 

 
  
 

 

Tabell 1: Näringsstatus fördelat på antal patienter som har risk för undernäring 

eller är undernärda 2014 enligt Senior Alert 

Platser/enhet Välnärda Risk för 

undernäring 

Undernärd Bortfall 

A n=26 (32) 13(24) 10 (5) 1(2) 2(1) 

B n= 41 (38) 26(17) 11 (12) 4 (1) 0(8) 

C n =27 (27) 15(12) 5 (5) 3 4(10) 

D n=46 (46) 19(15) 13 (13) 2 (4) 12(14) 

E n= 26 (30) 8(7) 12 (10) 1 (5) 5(8) 

F n= 38 (38) 15(19) 10 (10) 2 (5) 11(4) 

G n= 42 (42) 16(9) 24 (15) 2 (16) 0(2) 

H n= 31 (31) 5(1) 15 (3) 3 (2) 8(25) 

I n= 48 (48) 23(29) 21 (16) (3) 4(0) 

Not: inom parentes anges antal patienter för 2010 

 

 

5 Diskussion 

 

Denna studie är genomförd som en uppföljning av ett projekt som genomfördes 2008-

2010 inom äldreförvaltningen i en kommun i södra Sverige. De två delar av projektet 
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som författaren intresserade sig mest för var att följa upp nattfasta, undernäring och risk 

för undernäring hos äldre personer som bor på särskilt boende. Detta är också delar av 

projektet som kommunen värnar om och ser som viktigt. I och med det nationella 

kvalitetsregistret så är undernäring hos våra äldre ett samhällsintresse. 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Urvalet grundades i att Senior Alert (22) har 65 år som gräns för deltagande. Likaså 

togs de äldre personer med palliativ diagnos bort från populationen eftersom deras 

nutritionsstatus ser helt annorlunda ut, nutrierar sig genom dropp enbart tex. De äldre 

personer som deltog skulle också bo på ett särskilt boende. Det tillkom ett bortfall som 

författaren inte hade i åtanke före studien, de personer som faktiskt tar mat och dryck 

själva i sin lägenhet utan personalens medverkan eller vetskap. Flera äldre tar sig en 

nattmacka, frukt eller liknande utan personalens vetskap och då blev ej det 

näringsintaget registrerat i mätningsunderlaget. Dessa äldre personer fick tillhöra 

exklusionsbortfallet. Tidigare forskning visade att nattfastan är lång i särskilt boende 

och det fick författaren också fram i sin studie. Så trots att studien är gjord i en liten 

kommun så finns generaliserbarheten, troligtvis ser det ut så här i andra kommuner 

också. 

 

För att få fram ett jämförbart resultat har författaren använt sig av samma metod som 

det ursprungliga projektet. Mätningsunderlaget utformades precis som det som 

användes vid tidigare mätningar för att få fram nattfastan. Eftersom det inte är 

författaren själv, utan omsorgspersonalen, som fyller i mätningsunderlaget så hade ett 

tydligare underlag varit att föredra. Det hade räckt att sista och första näringsintaget 

hade registrerats. Likaså har det varit många olika omsorgspersonal som registrerat och 

alla har troligtvis sett det på olika sätt och gjort olika. Desto mindre variation som ett 

instrument ger vid upprepade mätningar desto högre tillförlitlighet har resultatet (13). 

Tillförlitligheten av data är tveksam eftersom det är flera olika omsorgspersonal som 

dokumenterat uppgifterna, vilket gör att resultatet varierar. Tillförlitligheten hade varit 

högre om den äldre personen själv hade kunnat fylla i uppgifterna, resultatet hade då 

varit mer exakt.  Stabilitet, inre konsistens och likvärdighet är nyckelbegrepp för 

tillförlitlighet tillsammans med exakthet och noggrannhet (13). Författaren bedömmer 

reliabiliteten som låg. Däremot så anser författaren att validiteten är högre eftersom det 
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var näringsintagen som efterfrågades och det var näringsintagens tider som författaren 

fick in från mätningen.   

Nattfastan registrerades av omsorgspersonalen vilket gjorde att författaren var beroende 

av deras medverkan och intresse för att genomföra studien. Detta skiftade mellan de 

olika särskilda boende insåg författaren vid granskningen av de ifyllda underlagen. En 

negativ inställningen till denna extra uppgift kunde ses ”mellan raderna” på flera av 

underlagen. När författaren var ute och informerade framkom ej detta utan det sågs som 

ett mycket aktuellt ämne. Det framkom också vid informationstillfället att 

organisationen inte hade utrymme för denna extra uppgift på grund av tidsbrist.  

Författaren har försökt att ej tolka resultatet med sin förförståelse, arbetar själv som 

patientansvarig sjuksköterska inom särskilt boende med insyn i organisation och 

dygnsrytm, utan sett vart och ett av de olika särskilt boende som en kodad bokstav och 

tolkat resultatet utifrån koden. Förförståelsen kan aldrig bortses ifrån vilket innebär att 

vi aldrig kan nå en fullständigt objektiv förståelse för en annan människas handlande 

och beteende. Allt vi ser tolkas utifrån vår kunskap om världen och våra tidigare 

erfarenheter (35). 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Endast tre avdelningar av 31 klarade socialstyrelsens (19) rekommendation på 10-11 

timmars nattfasta. Resultatet presenteras på gruppnivå och medelvärde men på 

individnivå fanns det många som ej hade för lång nattfasta.  Bortfallet vid mätning av 

undernäring blev mindre 2014 på grund att det idag görs MNA på alla >65 år som ej har 

palliativ diagnos och som bor på kommunens särskilda boende, korttidsboende och 

växelvård vilket inte gjordes 2010. Då uteslöts personer boende på korttidsboende och 

växelvårdspatienter från mätning med MNA. 

Som Henderson (32) påtalat så är måltiderna ojämnt fördelade över dygnet och det ger 

en lång nattfasta för äldre personer på särskilt boende. Men med små förändringar i 

omsorgspersonalens arbetssätt tex se hela dygnets näringsintag för varje person, går det 

troligtvis att korta nattfastan och på så sätt öka välbefinnandet för den äldre. Ett stort 

steg är att få all omsorgspersonal att engagera sig mer i ämnet och aktivt delta i 

förbättringsarbete som gynnar de äldres nutritionsstatus. Enligt definitionen av 

Hendersons teori består sjuksköterskans arbete i att hjälpa en individ med åtgärder som 

främjar hälsa som den inte kan utföra själva på grund av nedsatt kraft, vilja eller 
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kunskap (11). Med andra ord kan, vill eller förstår ej den enskilde individen nyttan av 

kortad nattfasta är vi skyldiga att hjälpa. Det syntes tydligt i de ifyllda 

mätningsunderlagen att vissa nätter fick de äldre nästan alltid någon form av näring 

medan vissa nätter fanns ingen dokumentation om näringsintag. Många avdelningar har 

den sista måltiden för dagen kl. 17.00 och sedan är det frukost vid cirka 8.30 dagen 

efter.  På många avdelningar gick det att tyda att det serverades frivillig kvällsfika 

ungefär kl 19.30. Detta ger minst 13 timmars nattfasta vilket är två timmar för mycket 

enligt Socialstyrelsens rekommendation. Dessa 13 timmar bryts lätt med en smoothies 

eller lite nyponsoppa vilket framkom i resultatet och det tar inte lång tid i anspråk att ta 

fram och vara behjälplig med att servera och eventuellt mata dem som behöver hjälp.  

Att främja människors oberoende och samtidigt ge den hjälp de behöver på ett gott och 

värdigt sätt är en viktig uppgift i omvårdnaden (11). Varje människa utvecklar en 

livsstil för att tillgodose sina grundläggande behov, livsstilen främjar alternativt hämmar 

individens hälsa. När individen inte själv kan tillgodose sina grundläggande behov ska 

jag som sjuksköterska gå in med stödjande och ersättande åtgärder (32).  Genom att 

använda bedömningsinstrument som MNA identifieras risker hos den äldre personen 

och sjuksköterskan får möjlighet att sätta in åtgärder för att minimera risken för till 

exempel undernäring. Genom att upptäcka eventuell risk för undernäring tidigt kan mer 

riktade och anpassade åtgärder sättas in för att förhindra undernäring och dess 

komplikationer (36).  Både resultatet av riskbedömningen och åtgärderna dokumenteras 

i journalen för att kunna följas upp.  

Författarens journalgranskning visade att antalet undernärda hade minskat sen 2010, 

men antalet äldre som hade risk för att vara undernärda hade ökat. På de två 

avdelningarna som det var >16 timmars nattfasta fanns inga undernärda. Ebrahimi & 

Wijk fann i sin studie om nattfasta att lång nattfasta kan leda till undernäring men det 

visade inte författarens studie (3). Äldre personer som bor på särskilt boende är oftast 

multisjuka och sköra. Lågt BMI och undernäring ger ökad dödlighet hos äldre personer 

i samband med multisjuklighet (36).  En studie av Saka et al. (2010) visar att 62 % av 

413 äldre personer med över fyra geriatriska syndrom hade risk för undernäring enligt 

MNA. Ökade syndromen till över sex eller över åtta så steg procenten till 80 respektive 

92. I Saka et al:s studie har 14 syndrom räknats in, bland annat nedsatt syn och hörsel, 

fallrisk, demens, depression, yrsel, diabetes med mera (37). Vikten av att vi 

sjuksköterskor gör riskbedömningar med godkända screeninginstrument, sätter in 
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åtgärder, följer upp och dokumenterar är enormt viktig för våra äldres välbefinnande 

och hälsa. 

 

6 Konklusion 

 

Denna studie bekräftar tidigare forskning i ämnet nattfasta och undernäring på särskilt 

boende, nattfastan är för lång, risk för undernäring och att vara undernärd är för hög.  

Ämnet nattfasta och undernäring har kommit mer i fokus men det behövs mer kunskap 

för all personal som arbetar inom äldrevård. Kunskapen behövs för att förstå vad som 

påverkar den äldre individens nutritionsstatus och hur man kan sätta in olika åtgärder 

för att förebygga undernäring. Det behövs lokala förbättringsarbeten med syfte att 

minska nattfastan och forskning med kvalitativ design för att förstå påverkan av lång 

nattfasta för den enskilda individen.  Genom att intervjua den äldre personen och få 

deras egna syn på sin nattfasta kan det bli en annan bild av nattfastan och dess påverkan. 

Författaren kommer att använda studiens resultat för att genomföra förbättringsarbete 

för att minska nattfastan där författaren är verksam. Förbättringsarbetet är redan 

förankrat i ledningen och kommer att bestå av utbildning i näringslära och betydelse av 

att bryta nattfastan. Två avdelningar kommer att ingå som pilotgrupp för att införa 

mätning av nattfasta regelbundet. En uppföljning för att se om risken för undernäring 

minskat och nattfastan kortats är redan inplanerad inom en treårsperiod. 
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Underlag boende _______________ avd ______ datum__________    Bilaga 1 

 

Initialer på 

patient 

Morgon 

07.00-10.00 

Lunch  

10.00–14.00 

Middag  

14.00–17.00 

Kväll  

17.00–21.00 

Natt 

21.00–07.00 
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         Bilaga 2 

 

Informationsbrev till verksamhet och MAS 

Jag läser specialistsjuksköterskeutbildningen ”Vård av äldre” och vill i min 

magisteruppsats genomföra en studie om nattfasta och risken för undernäring som finns 

hos våra äldre på särskilt boende idag. I kommunen genomfördes 2008-2010 ett 

nutritionsprojekt där en del handlade om nattfasta och en del om risken för att vara 

undernärd. Ingen uppföljning har gjorts och det är jag nu intresserad av att göra.  

Studien kommer att bestå av två delar, en del innehåller ett underlag med fokus på när 

den boende intar näring för att kunna se hur lång nattfasta den boende har, denna fylls i 

av omsorgspersonalen. Den andra delen utgörs av en journalgranskning som utförs av 

mig för att se hur många som är eller har risk för att bli undernärda. Alltså samma 

metod som användes i projektet. Data är avidentifierad och kommer att presenteras på 

gruppnivå.  Materialet kommer att förvaras på ett respektfullt och säkert sätt vilket 

innebär att endast jag har tillgång till det.  

Genom detta brev ansöker forskaren om verksamhetens samtycke och tillstånd till att 

genomföra denna studie.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Katarina Losell 

Leg sjuksköterska Ronneby kommun 

Katarina.losell@ronneby.se      0730-670438 

Handledare: Katarina Swahnberg docent och lektor Linneuniversitetet institutionen för 

hälso- och vårdvetenskap tel. 0480-447369 
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 Bilaga 3

  

Informationsbrev till personal på avdelningarna 

 

I min specialistutbildning inom vård av äldre genomför jag en studie om äldres 

nutritionsstatus i särskida boende. I studien kommer nattfastan och risken för 

undernäring i särskilda boende att belysas. Resultat kommer att jämföras med resultatet 

som kom fram i nutritionsprojektet som pågick i kommunen 2008-2010, som en 

uppföljning.  

För att kartlägga vid vilka tider våra äldre äter och dricker under dygnet behöver jag er 

hjälp med att fylla i medföljande underlag, underlaget är likadant som det som användes 

vid projektet 2008-2010. Kartläggningen börjar kl 07.00 måndag morgon till kl 07.00 

måndag veckan efter. OBS: Vatten och saft är ej näring och behöver inte dokumenteras. 

För att ingå i studien ska personerna vara 65 år och äldre och inte ha en palliativ 

diagnos. 

  

Tacksam för all hjälp 

Med vänlig hälsning 

Katarina Losell telnr: 0730-67 04 38 mail: katarina.losell@ronneby.se 

Sjuksköterska i Ronneby kommun 

Handledare: Katarina Swahnberg docent och lektor Linneuniversitetet institutionen för 

hälso- och vårdvetenskap tel. 0480-447369 

 Underlag avd B (exempel). 

 

Initialer på 

patient 

Morgon 

07.00-10.00 

Lunch  

10.00–14.00 

Middag  

14.00–17.00 

Kväll  

17.00–21.00 

Natt 

21.00–07.00 

A.A 7.00  Nypon-

soppa 

8.30 Frukost 

11.00 Fm – 

kaffe 

12.30 Lunch 

15.00 Em- 

kaffe 

16.30 Middag 

19.00 

Kvällsfika 

22.00  

Smoothies 

I-B. Å 8.30 

Frukost 

12.30  

Nyponsoppa 

16.30  

Efterrätt 

19.00 

Näringsdryck 
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