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Sammanfattning: 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att arbeta med 

problematiken kring malnutrition på särskilt boende för äldre. En deskriptiv design 

användes till den kvalitativa studien. Intervjuer med hjälp av en intervjuguide 

genomfördes med åtta sjuksköterskor som valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Alla 

sjuksköterskor arbetade på särskilda boenden för äldre. Data analyserades genom en 

manifest innehållsanalys. Sjuksköterskorna identifierade malnutrition med hjälp av 

bedömningsformulär, samarbete med omvårdnadspersonal samt sin kliniska blick. 

Orsaker till malnutrition beskrevs som fysiska, organisatoriska eller beroende på den 

äldres egen vilja. Samarbete med olika instanser inom organisationen beskrevs vara av 

största vikt för att förhindra malnutrition och svåra situationer beskrevs uppstå i livets 

slutskede. Förebyggande åtgärder som lyftes fram var kostanpassning, måltidsmiljön 

och stimulering av sinnena. Samtliga sjuksköterskor visade på olika aspekter av 

problem i arbetet med malnutrition hos äldre personer boende på särskilda boenden för 

äldre. De belyste hur de identifierade, arbetade förebyggande med malnutrition, vad 

som orsakade malnutrition och svårhanterade situationer. Sjuksköterskorna, upplevde 

organisatoriska svårigheter som t.ex. arbetssätt och matadministrationen när det gällde 

arbetet med malnutrition. 
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Abstract: 

The aim of this study was illuminate nurses´ experiences of daily work preventing 

malnutrition among elderly living in nursing homes. A descriptive design was used to 

the qualitative study. Interviews with an interview guide were conducted with eight 

nurses that were chosen through a convenience sample. All the nurses worked in 

nursing homes. Data was analysed with a manifests content analysis. The nurses 

identified malnutrition with the aid of instruments, cooperation with nursing staff and 

their clinical glance. Reasons for malnutrition is portrayed as being physical, 

organizational or dependent on the elderlys’ own will. Cooperation with different 

authorities within the organization was portrayed to be of most importance in order to 

prevent malnutrition and difficult situations were portrayed to occur in the end of life. 

Preventive measures that were lifted forward were food adaptation, the meal time 

environment and stimulating of the minds. All nurses showed great knowledge in the 

work with malnutrition with elderly in special nursing homes. They described clearly 

how they identified and prevented malnutrition and which problems that caused 

malnutrition. The knowledge in how to solve the problem with malnutrition lies at the 

nurse´s responsibility, however they experienced organizational difficulties for example 

with the night fast and the food administration. 
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1Introduktion 

1:1 Begreppet malnutrition 

Begreppet malnutrition innebär att kroppen får i sig en för liten mängd kemisk energi 

(kalorier) per dygn (Nationalencyklopedin, 2011). Kroppens energiomsättning är enligt 

Almås (2001) en balans mellan processerna katabolt, det vill säga nedbrytande tillstånd, 

och anabolt, det vill säga uppbyggande tillstånd. Almås menar att begreppet 

malnutrition innebär att kroppen under en längre tid utsatts för ett katabolt tillstånd och 

att följderna av den proteinbrist som följer när kroppen tvingas omvandla aminosyror 

till glukos leder till försämrad sårläkning och ett nedsatt immunförsvar. 

 

1.2 Malnutrition inom äldreomsorgen 

Malnutrition på äldreboenden är ett globalt problem och medför större risk för 

följdsjukdomar så som trycksår och en försämrad läkningsprocess (Azam Ali 2007; 

Neelemaat, Thijs, Seidell, Bosmans & Van Bokhorst-de van der Schueren, 2010). Kaiser 

et al.(2010) har i en studie kartlagt malnutrition hos äldre på särskilda boenden, på 

sjukhus och inom kommunens hemsjukvård i 12 länder. Studiens resultat visade att 2/3 

av deltagarna i studien var malnutrierade eller hade risk för malnutrition. 

 

Motoriska svårigheter såsom att greppa bestick eller att kunna föra bestick till munnen 

är ett vanligt förekommande problem för äldre. De motoriska svårigheterna beskriver 

Holmes (2008) som en vanligt förekommande orsak till malnutrition. Holmes beskriver 

vidare att  det behövs tålamod från omvårdnadspersonalen för att stödja den äldre med 

motoriska svårigheter i matsituationen, och ibland behövs även specialverktyg såsom 

specialbestick och tallrikar som är utformade med högre kanter. Azam Ali (2007) menar 

även att det behövs tid vid måltiden och att ingen måltid bör vara under 30 minuter.  

 

Almås (2001) menar att en anledning till malnutrition hos äldre är att de ofta är 

multisjuka, vilket innebär att de kan ha tugg- och sväljproblem, kroniska infektioner och 

fysiska handikapp. Dunne och Dahl (2007) menar att äldre personer med dysfagi, det 

vill säga sväljsvårigheter, är särskilt utsatta för att drabbas av malnutrition. En av 

anledningarna till det beror på den kostomläggning som äldre med dysfagi får genomgå. 

Kostomläggning kan t.ex. innebära att personen måste äta grovpaté, timbalkost eller 

gelékost som underlättar att tugga och svälja maten. Grovpaté, timbalkost och gelékost 

kan upplevas som oaptitlig och olik den mat som personen i fråga ätit tidigare. 
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Larsson och Rundgren (2003) menar att det vanligaste sättet att behandla dysfagi inom 

olika vårdinstanser är att administrera flytande mat, som beroende på svårighetsgraden 

av dysfagin kan variera i konsistensen mellan puréer och soppor till gelékost. Protein 

och energiinnehållet i den flytande kosten är likvärdigt med innehållet i normalkost, 

dock är äldre personer med dysfagi ändå särskilt utsatta för att drabbas av malnutrition. 

Detta kan enligt Larsson och Rundgren (2003) dels bero på att den flytande maten 

berikas, och därefter smakar annorlunda. Dels kan det också bero på att de sjukdomar 

som är upphovet till dysfagin såsom cancer, neurologisk sjukdom och stroke påverkar 

aptiten negativt. Vidare är illamående en vanlig orsak till dålig aptit hos äldre och kan 

relateras till att äldre ofta har ett högt läkemedelsintag. 

 

Malnutrition är ett problem som har många bidragande faktorer. Faktorer som påverkar 

är enligt studier hur måltidssituationen och måltidsmiljön ser ut (Azam Ali 2007; Kofod 

& Birkemosser, 2004).  Exempel på enkla medel för att skapa en mer bekväm 

måltidssituation beskrevs som att ha dukar på borden, bra belysning och bekväma stolar. 

Textilier med enkla mönster beskrevs som lugnande för personer med demenssjukdom.  

Att få sitta på samma plats vid måltiderna och med samma bordskamrater beskrevs ge 

en känsla av igenkännande och trygghet. Vidare beskrivs hur sinnena hos den äldre kan 

stimuleras till ökad aptit genom att servera måltider som återspeglar årstiderna, samt att 

försöka färgsätta maten genom olika färger på porslin (Azam Ali, 2007). 

 

1:3 Sjuksköterskans ansvar  

Enligt Dunne och Dahl (2007) finns det många sätt för sjuksköterskan att identifiera 

malnutrition hos äldre med hjälp av sin kliniska blick. Författarna beskriver bland annat  

karakteristiska tecken som dålig aptit, muskelförtvining och viktnedgång hos den äldre. 

Enligt kompetensbeskrivningen utfärdad av Socialstyrelsen (2005) ska en legitimerad 

sjuksköterska kunna identifiera och förebygga hälsorisker hos sina patienter samt kunna 

motverka komplikationer i samband med sjukdom och behandling. Sjuksköterskan ska 

dessutom motivera och medverka till en god vårdmiljö samt ha kunskap att 

uppmärksamma arbetsrelaterade risker. 

 

 Dock beskriver Waters Ennis, Saffel- Shrier och Verson (2002) att sjuksköterskor 

alltför ofta misslyckas med att identifiera risk för malnutrition då symtomen som 

viktnedgång, depression och minskad aptit kan tolkas som en del av det naturliga 

åldrandet. Chiarella och McInnes (2010) menar att sjuksköterskor ibland kan finna det 
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svårt veta vad som är deras ansvarsområde när de både har medicinskt- och 

omvårdnadsansvar samt ansvar för att leda omvårdnadspersonalen. Gränserna för deras 

yrkesroll har blivit otydlig. Enligt Ross, Mudge, Young och Banks (2011) fann både 

sjuksköterskor och omvårdnadspersonal det svårt att förstå sin egen och andra 

yrkesgruppers omvårdnadsansvar gällande malnutrition inom vårdlaget.  

 

I Sverige är det den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan som ansvarar för att utvärdera 

sina patienters nutritionsstatus, informera patienter, omvårdnadspersonal och anhöriga 

om nutrition, beställa rätt mat till respektive patient samt att observera och utvärdera att 

patienterna får i sig adekvat med näring (ICN, 2007). I många kommuner i Sverige har 

man infört Senior Alert, vilket är ett svenskt kvalitetsregister. I Senior Alert bedömer 

och registrerar sjuksköterskan risker för malnutrition, fall och trycksår. Registret har 

färdiga åtgärdsprogram- och uppföljningsprogram för de risker som upptäcks 

(Socialstyrelsen 2011). Detta register är till hjälp för sjuksköterskorna i deras arbete 

med att identifiera malnutrition. För att identifiera malnutrition används 

bedömningsskalan Mini Nutritional Assessment (SF-MNA) (Vårdinstitutet, 2011).  

 

Malnutrition hos äldre är enligt Chang et al. (2007) ett lågprioriterat område hos 

sjuksköterskor. Flera studier visar att sjuksköterskor kan känna en kunskapsbrist och en 

osäkerhet i hur de ska identifiera och arbeta med malnutrition hos äldre (Bachrach- 

Lindström, Jensen, Lundin & Christensson, 2007; Mowe et al., 2008). Söderhamn och 

Söderhamn (2008) menar att sjuksköterskors beskrivning av nutritionsproblem är 

ospecifik och vag och studier visar att endast 47 % av de patienter som lider av 

malnutrition identifieras av omvårdnadspersonal såsom sjuksköterskor och 

undersköterskor (Kruizenga et al., 2005). Söderhamn och Söderhamn (2008) poängterar 

också att dokumentationen av viktnedgång och födointag på sjukhus är bristfällig och 

inte utförs på alla patienter. Chang et al. (2007) menar att intresset för att lära sig mer 

om malnutrition hos äldre, och hur man kan bemöta detta är lågt. 

 

Okunskap och brist på helhetssyn hos sjuksköterskor behandlas i omvårdnadsteoretikern 

Patricia Benners (1993) omvårdnadsteori, från novis till expert. Benner beskriver i sin 

teori hur en nyutbildad sjuksköterska har svårt att förutse omvårdnadsproblem som t.ex. 

risk för malnutrition därför att hon ännu inte hunnit öva upp sin kliniska blick. Den 

kliniska blicken beskriver Benner som förmågan att kunna förutse omvårdnadsproblem 

och agera innan det blir ett problem. Patricia Benner beskriver i sin omvårdnadsteori 
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(1993) hur viktigt det är att som sjuksköterskestuderande få träna sin kliniska blick i 

praktiska situationer. Hon beskriver i sin teori hur sjuksköterskan utvecklar sin kliniska 

kompetens i olika faser. Den första fasen som en sjuksköterska genomgår är novisfasen, 

där sjuksköterskans beteende präglas av att på grund av sin oerfarenhet i olika 

situationer vara väldigt regelstyrd och begränsad. Nästa fas är avancerad nybörjare, där 

sjuksköterskan börjar känna igen olika omvårdnadsåtgärder men saknar fortfarande 

blicken att kunna göra helhetsbedömningar. Fas tre är kompetent och det når 

sjuksköterskan då denne jobbat inom samma område i 2-3 år. I fas tre har 

sjuksköterskan utvecklat en förmåga till långsiktig planering och en analytisk förmåga 

gällande problemlösning. Fjärde fasen är skicklig och den uppnår sjuksköterskan då hon 

jobbat i tre till fem år. I den fjärde fasen har sjuksköterskan lärt sig att uppfatta 

situationer i sin helhet och kan ha långsiktiga mål samt identifiera vad som är 

problemets kärna och kan i vissa fall förutse problem innan de har uppstått. Femte 

steget i utvecklingen är expertfasen som innebär att sjuksköterskan då känner igen ett 

stort antal omvårdnadssituationer och intuitivt uppfattar och identifierar förändringar 

och problem redan innan de uppstår. Sjuksköterskan har då jobbat i mer än 5 år inom 

samma område. 

 

1:4 Problemområde 

Malnutrition hos äldre personer som bor på äldreboenden är ett globalt problem. En 

bidragande orsak till det kan vara att de äldre som bor på äldreboenden är multisjuka 

och kan av det ha svårigheter med att äta. Äldres höga läkemedelsintag kan även det ge 

illamående som påverkar matintaget. Malnutrition kan leda till ökat lidande för den 

äldre då det kan ge upphov till trycksår samt att sårläkningsförmågan försämras. Trots 

problemet med malnutrition visar studier att intresset bland sjuksköterskor för att arbeta 

med malnutrition är svagt. Studier visar även att sjuksköterskor ofta känner osäkerhet i 

hur de ska hantera problemet med malnutrition. Mot bakgrund av ovanstående är det 

därför av betydelse att studera hur sjuksköterskor på särskilda boenden för äldre arbetar 

med problematiken kring malnutrition.   

 

1:5 Syfte  

 Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att arbeta med 

problematiken kring malnutrition på särskilt boende för äldre. 
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2 Metod 

 

2:1Design 

Studien har en beskrivande design med kvalitativ ansats. Polit och Beck (2008) 

beskriver att kvalitativ ansats lägger tyngden på att tolka och förstå informanternas 

subjektiva upplevelser.  

 

2:2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

I studien användes ett bekvämlighetsurval. Enligt Polit och Beck (2008) innebär ett 

bekvämlighetsurval att informanter som har mycket att berätta om forskningsfrågan 

väljs ut. Vidare beskriver Polit och Beck att ett bekvämlighetsurval är lämpligt när få 

informanter intervjuas.  Inklusionskriterier i studien var att informanterna skulle vara 

sjuksköterskor arbetande på särskilt boende för äldre i kommunen. Samtliga åtta 

sjuksköterskor inom kommunens äldreomsorg i en mellansvensk stad tillfrågades om att 

delta i studien, varpå alla frivilligt anmälde sitt intresse för att delta i studien. 

Deltagarnas ålder varierade mellan 39-59 år . De hade varit verksamma i yrket mellan 

7-33 år, tabell 1.  Många av deltagarna hade utöver sin allmänutbildning till 

sjuksköterska även vidareutbildning som distriktssköterska, geriatriksköterska, 

medicinsköterska, kirurgsköterska samt kurser av olika slag.   

 

Tabell 1: Antal år inom yrket      

Antal år i yrket Antal deltagare 

7-10 4 

11-20 2 

21-33 2 

 

 

2:3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling genomfördes genom intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Frågorna 

utgick ifrån studiens syfte och frågeställningar och berörde malnutrition utifrån 

innebörden, identifierandet och arbetet kring detta. Vidare berördes bakgrundsvariabler 

hos sjuksköterskorna såsom, ålder, utbildning och antal år i yrket. 

Med informanternas tillåtelse spelades intervjuerna in på band och skrevs sedan 

ordagrant ut av författarna. Sjuksköterskorna intervjuades på en plats som de själva fann 
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lämplig, i anslutning till arbetsplatsen 

 

2:4 Tillvägagångssätt 

Författarna inhämtade skriftligt tillstånd till studien av medicinskt ansvarig 

sjuksköterska i kommunen. Hon informerades muntligt och skriftligt om studien. 

Författarna ringde sedan upp informanterna för att bekräfta intresse av deltagande i 

studien samt att bestämma tid och plats för intervjuer. Därefter informerade författarna 

till studien sjuksköterskorna på de aktuella boendena skriftligt och muntligt om studien. 

Deltagandet var frivilligt och deltagarna kunde avbryta sin medverkan när helst de 

önskade.  Intervjuerna spelades in på band och förvarades på en säker plats hemma hos 

författarna. 

 

2:5 Dataanalys 

Data analyserades med hjälp av innehållsanalys. Innehållsanalys innebär enligt   

Graneheim och Lundman (2004) att kategoriserar data för att kunna identifiera mönster. 

Utifrån att studien som genomfördes var av kvalitativ karaktär användes en manifest 

innehållsanalys, vilket innebar att man analyserar en text för att hitta synliga mönster 

(Polit & Beck 2008). Intervjutexterna lästes sedan igenom flertalet gånger av författarna 

för att få en helhet. Texterna delades sedan in i meningsbärande enheter. Utifrån dessa 

meningsbärande enheter gjordes en kondensering, vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) innebär att man koncentrera den ursprungliga texten. Kondensaten 

kodades och delades in i kategorier och subkategorier, vilket presenteras i tabell 2.  

 

Tabell 2. Exempel ur analysarbetet. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensat Kod Subkategori Kategori 

Jaa och sen 

regelbundet har vi ju 

träffar då, 

teamträffar, när vi 

gör både 

riskbedömningen och 

när vi gör 

uppföljningen då. 

Och teamträffar då är 

vi arbetsterapeut, 

sjukgymnast, 

sjuksköterska och 

omvårdnadspersonal. 

Och i viss mån den 

Regelbundna 

teamträffar där 

riskbedömningar 

och uppföljning 

görs. På 

teamträffen deltar 

arbetsterapeut, 

sjukgymnast, 

sjuksköterska 

omvårdnadsperson

al och i viss mån 

den boende själv. 

Teamträffar vid 

riskbedömning och 

uppföljning. 

Samarbete med 

omvårdnads 

personal 

Identifiering av 

malnutrition 
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boende själv då. 

 

Genom senior alert 

gör vi 

riskbedömningar, 

och då kontrollerar vi 

ju… om de har risk 

för att vara 

undernärd eller om 

de är undernärda. 

I registret 

senioralert görs 

riskbedömningar 

för att identifiera 

undernäring 

Riskbedömningar 

med hjälp av senior 

alert. 

Bedömning av 

malnutrition  

Identifiering av 

malnutrition 

Det har ju med 

erfarenhet att göra, 

att man kommer till 

det att , man känner 

man man ser ju bakåt 

att dem tacklat av 

kanske då. 

Genom erfarenhet 

och känsla ser 

sjuksköterskan när 

den äldre tacklar 

av. 

Sjuksköterskan 

använder sin 

erfarenhet  

Att använda sin 

kliniska  

Identifiering av 

malnutrition 

På sluttampen...om 

man säger när dem 

håller på och ska 

dö,då går man 

automatiskt ned i 

vikt, så är det ju bara 

och då kan man inte 

göra så mycket då 

eller, för det är ju 

liksom naturligt 

skeende. 

 

Vid livets slut går 

den äldre 

automatiskt ned i 

vikt. 

Sjuksköterskan 

kan inte göra så 

mycket eftersom 

det tillhör det 

naturliga skeendet. 

Tillhör det 

naturliga skeendet 

med viktnedgång 

vid livets slut. 

Viktnedgång vid 

livets slut 

Svårhanterade 

omvårdnads 

situationer  

Men det jag tycker 

blir problem är det är 

ju det här när jag 

anser att dem är 

undernärda och så 

tycker dem själv inte 

att dem är undernärd 

. 

Sjuksköterskan 

anser att det blir 

problem när den 

äldre är undernärd, 

men den äldre 

anser inte själv det. 

Sjuksköterskan 

anser att den äldre 

är undernärd, det 

anser inte den äldre 

själv. 

Att värna om den 

äldres egen vilja 

samt en känsla av 

maktlöshet  

Svårhanterade 

omvårdnads 

situationer 

Och just det här med 

munstatus det är ju 

viktigt och se så att 

det inte är något med 

tänderna eller att det 

är svamp i mun eller. 

 

Munstatus är 

viktigt så att det 

inte är svamp eller 

något med 

tänderna. 

Att fastställa 

munstatus är viktigt 

Munstatus Flera bidragande 

orsaker till 

malnutrition  

Om det är någon 

medicin som, som 

man ser att, ja som 

ger nedsatt aptit eller 

illamående eller 

någonting då. 

 

Om det är något 

medicin som ger 

nedsatt aptit eller 

illamående. 

Medicin ger nedsatt 

aptit. 

Läkemedel Flera bidragande 

orsaker till 

malnutrition 

Och så nattfastan vill Det är ett problem Nattfastan. Arbetssätt Flera bidragande 
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man försöka få ner 

men det är, det är 

också ett problem att 

få ner den till 11 

timmar. 

 

att försöka få ner 

nattfastan till 11 

timmar. 

orsaker till 

malnutrition 

Har man 

tuggproblem har man 

sväljproblem eller 

har man motorik som 

inte funkar. 

 

Man kan ha tugg 

och 

sväljsvårigheter 

eller att motoriken 

inte funkar. 

Motoriska 

svårigheter. 

Demenssjukdom  Flera bidragande 

orsaker till 

malnutrition 

Vi har haft en man 

som absolut inte vill 

äta, han kunde inte 

äta, ville inte. 

 

Han ville inte, 

kunde inte äta. 

Den äldre vill inte 

äta 

Den äldres egen 

vilja 

Flera bidragande 

orsaker till 

malnutrition 

Ja, vi arbetar ju med 

information till 

undersköterskorna 

för det vi kommer 

fram till ska ju vi 

föra över till dem då 

genom rapportering 

och arbete 

tillsammans med 

dem. 

 

Information till 

undersköterskorna 

om åtgärder som vi 

kommer fram till. 

Kommer fram 

genom 

rapportering och 

arbete 

tillsammans. 

Informera 

undersköterskor om 

åtgärder. 

Omvårdnads-

personal 

Flera 

samarbetspartners  

Så önskekost har vi 

att kunna ta till då. Ja 

att det är vissa 

maträtter som man 

känner att man vill 

ha då, så kan köket 

tillgodose det. 

Önskekost kan vi 

ta till om det är 

vissa maträtter 

man vill ha, så kan 

köket tillgodose 

det. 

Önskekost. Kökspersonal  Flera 

samarbetspartners 

Och sen 

äthjälpmedel för 

övrigt, det finns ju 

speciella skedar och 

tallrikar och äter man 

hemskt långsamt 

tillexempel så finns 

det de här 

värmetallrikarna. 

Äthjälpmedel som 

speciella skedar 

och tallrikar, 

värmetallrikar om 

man äter långsamt. 

 Hjälpmedel vid 

måltiden. 

Rehabiliteringsper

sonal 

Flera 

samarbetspartners 

Och sen får man ju 

göra, vad säger man 

kostanpassning. 

Alltså kan dom inte 

äta hel mat så kan 

dem få grovpaté eller 

dom kan få prova 

timbalkost. Ja 

Kostanpassning 

tillexempel 

grovpaté, 

timbalkost eller 

gelékost vid tugg 

och svälj-

svårigheter. 

Kostanpassning vid 

tugg och 

sväljsvårigheter. 

Kostanpassning Att förebygga 

malnutrition 
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gelekost om dem har 

svårt  och svälja det 

är ju lite olika 

matkonsistenser då.   

Och hur 

måltidsordningen ska 

se ut och hur 

måltidsmiljön ska 

vara för att stimulera 

en god aptit och en 

trevlig miljö. 

Måltidsordningen 

och måltidsmiljön 

är viktig för att 

stimulera god aptit 

och trevlig miljö. 

Måltidsmiljöns 

betydelse för 

aptiten.  

Måltidsmiljö Att förebygga 

malnutrition 

Stimulera till 

aktiviteter, 

utevistelser och få 

igång aptiten på det 

viset. 

Aktiviteter och 

utevistelse 

stimulerar aptiten. 

Stimulera aptiten 

genom 

sinnesstimulering. 

Sinnesstimulering Att förebygga 

malnutrition 

 
 

2:6 Forskningsetiska överväganden 

Innan studien påbörjades fick alla informanter muntlig och skriftlig information om 

syftet med studien. I informationen framgick att deltagandet var frivilligt och att 

informanterna när som helst fick avbryta sin medverkan samt att materialet hanterades 

konfidentiellt vilket innebär att ingen person kommer att kunna identifieras. Då studien 

riktade sig till vårdpersonal söktes inget tillstånd hos etisk kommitté. 

 

3 Resultat 

Studiens resultat kommer att presenteras utifrån syfte och frågeställningar med hjälp av 

löpande text och citat. Informanterna benämns som I1- I8. Vid innehållsanalysen 

framkom fem kategorier; identifiering av malnutrition, svårhanterade omvårdnads 

situationer, flera bidragande orsaker till malnutrition, flera samarbetspartners samt att 

förebygga malnutrition, tabell 2. 

 

3:1 Identifiering av malnutrition  

Under denna kategori presenteras subkategorierna; Samarbete med 

omvårdnadspersonal, bedömning av malnutrition samt att använda sin kliniska blick. 

 

3:1:1Samarbete med omvårdnadspersonalen 

Informanterna upplevde att de hade stor hjälp av omvårdnadspersonal i sitt arbete att 

identifiera malnutrition. Sjuksköterskorna uttryckte att omvårdnadspersonalen var deras 

öron och ögon ute på avdelningarna vid måltiderna. Vid de dagliga rapporteringarna 
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togs problem kring måltiderna upp gällande de som åt dåligt. Sjuksköterskorna 

upplevde omvårdnadspersonalen som duktiga och vana att hantera problem kring 

malnutrition. 

 

”Och ofta kommer en undersköterska till mig och kanske och berättar att det är något 

problem.”(I1) 

 

3:1:2 Bedömning av malnutrition 

Samtliga sjuksköterskorna var vana vid att arbeta med bedömningsinstrument sedan 

tidigare, de nämnde bland annat MNA- skalan. Samtliga sjuksköterskor i den valda 

kommunen arbetade nu i registret Senior alert. De upplevde Senior alert som ett positivt 

instrument att arbeta med i och med att instrumentet räknar ut risk för bl.a. malnutrition 

och att åtgärderna var lätta att tillämpa. Dock upplevde sjuksköterskorna att själva tiden 

det tog att skriva in och sitta och göra uppföljningar tog lite för lång tid. 

 

”Vi har ju Senior alert, svenskt kvalitetsregister, och där finns MNA skalan med, och då 

upptäcker man ju det för …minst…de som har risk för undernäring dem tar vi vikt på 

minst 4 gånger per år.”(I3) 

 

3:1:3 Att använda sin kliniska blick 

Med klinisk blick menade många sjuksköterskor att det har att göra med deras 

erfarenhet inom yrket och deras egen känsla av att något inte stämmer när de 

identifierade malnutrition. De beskrev det som en känsla eller intuition, de tog hjälp av 

sin erfarenhet sedan tidigare och på så vis kände de på sig när det fanns risk för att ett 

problem skulle uppstå. Vissa av informanterna beskrev hur de använde sin kliniska blick 

mer, de som beskrev detta var de äldre av de intervjuade som arbetat längst tid inom 

sjukvården, oavsett om det var som omvårdnadspersonal eller som sjuksköterska. 

”Sen är det mer en känsla man har också och man måste vara observant.”(I2) 

 

Vidare framkom att sjuksköterskorna är observanta på de faktorer som gör att en person 

med olika riskfaktorer i bakgrunden blir mer mottaglig för malnutrition. De uttryckte att 

en person fick risk för malnutrition när denne hamnade i beroendesituationer av 

personal såsom att sitta i rullstol eller att ha utvecklat en demenssjukdom. 

 

”Om du är dement, sitter i rullstol då blir du nästan omedelbart risk. Så fort man 
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hamnar i beroende situationer, utav personal.”(I1) 

 

3:2 Svårhanterade omvårdnads situationer  

Under denna kategori kommer subkategorierna: viktnedgång vid livets slut och den 

boendes egen vilja samt känsla av maktlöshet att presenteras. 

 

3:2:1 Viktnedgång vid livets slut 

Samtliga intervjuade upplevde döden som en del av livet. De var väl medvetna om att 

deras patienter var gamla och att man kommer till det stadiet när det inte går att göra så 

mycket mer för sin patient, mer än att göra det så bra som möjligt. Vidare beskrev 

sjuksköterskorna att det var fler parametrar som spelade in i detta skede och att de äldre 

oftast tappade i vikt och lusten att äta oftast minskade och detta var en naturlig del i 

livets slutskede. 

 

”Går de ner i vikt och kroppen förbereder, de är ju, många är gamla här dom har hög 

ålder på vårat boende. Och kroppen förbereder sig för att dö helt enkelt.”(I2) 

 

3:2:2 Att värna om den äldres egen vilja samt en känsla av maktlöshet 

Sjuksköterskorna uttryckte svårigheter kring vad de bör göra eller inte göra gällande 

nutrition i vissa situationer. Dessa situationer kunde uppstå vid livets slutskede, då 

sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig ska bestämma vilka nutritionsåtgärder som 

borde sättas in. Sjuksköterskorna beskrev hur de vid livets slut kunde erbjuda 

önskekost, näringsdryck eller annat som den äldre accepterade att ta emot. De beskrev 

vidare hur frustrerande det kunde vara att inte få de äldre att äta och att det i sådana 

situationer ofta uppstod en känsla av maktlöshet. Sjuksköterskorna beskrev dock att alla 

äldre till slut slutar att äta, det är en del av det naturliga skeendet och de äldre förbereder 

sig för att dö. Detta upplevde sjuksköterskorna som en del av livet samt en del av deras 

yrke. 

 

”Det är ju det man kommer ju ändå till det stadium nån gång liksom och när man ska 

bestämma liksom att, var eller det kan man ju aldrig bestämma men när man, man 

känner sig så maktlös.”(I1) 

 

Sjuksköterskorna beskrev också hur en del äldre verkade tappa livslusten och av den 
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anledningen slutade äta. De upplevdes att de äldre hade bestämt sig för att sluta sina liv  

och att det kunde vara svårt att motivera till att äta under sådana omständigheter.  

Här beskrevs också hur svårt det kunde vara att få anhöriga att förstå och acceptera en 

situation där deras anhörig inte längre ville tillgodogöra sig näring. Sjuksköterskorna 

beskrev att detta beslutsfattande gällande omvårdnadsåtgärder samt att acceptera den 

äldres vilja är en del av yrket som kunde vara svårt att hantera. Det framkom i 

berättelserna att sjuksköterskorna gjorde vad de kunde men att det ibland inte räckte till, 

utan att det låg utanför deras kontroll. 

 

”Aptiten avtar ju och…det kan ju hända ibland liksom att dem har bestämt sig, man vill 

inte nå mer, utan nu vill dem sluta, så det är ju hela tiden en avvägning hur mycket man 

ska..eller vad man gör så att säga.”(I4) 

 

”Men det är klart vissa gånger kan man ju också känna sig otillräcklig, det kan man 

göra och det kan man göra i många saker i det här yrket.”(I4) 

 

3:3 Flera bidragande orsaker till malnutrition  

Under denna kategori kommer subkategorierna munstatus, läkemedel, arbetssätt, 

demenssjukdom och den äldres egen vilja att presenteras. 

 

Sjuksköterskorna beskrev vad de ansåg vara innebörden av begreppet malnutrition. 

Samtliga intervjuade svarade att innebörden av begreppet malnutrition innebar att man 

fick i sig mindre näring eller energi än vad man hade behov för. Några beskrev 

malnutrition som att, av olika anledningar inte kunna tillgodogöra sig näringen och 

många använde sig av begreppet undernärd eller näringsbrist för att beskriva begreppet 

malnutrition.  

 

3:3:1 Munstatus 

Samtliga sjuksköterskor lyfte fram munstatus som en viktig orsak kring svårigheter när 

det gällde ätandet för de äldre. Sjuksköterskorna berättade att det var viktigt att se över 

munstatusen så att det inte fanns problem gällande sväljsvårigheter, svamp samt vilket 

skick tänderna är i. Vidare beskrev sjuksköterskorna att många äldre har tandproteser 

och att det är viktigt att se till att dessa sitter bra så att den äldre kan äta ordentligt. 
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”Hur ser dem ut i munnen, hur sitter tänderna, vad har dom för tänder, hur ser dom ut, 

ska vi till tandläkaren en sväng.”(I7) 

 

3:3:2 Läkemedel. 

Många av de äldre är multisjuka och på grund av detta äter de många mediciner som 

kan vara en orsak till malnutrition. Med detta menade sjuksköterskorna att de 

tillsammans med läkaren såg över om det kunde vara medicinen som kunde vara 

orsaken bakom minskad matlust eller illamående. Men att stimulera aptiten på annat sätt 

utan att detta skulle leda till en medicinändring upplevdes som en svårighet ibland.  

 

”Och problemet kan ju vara tillexempel om det finns mediciner som gör att man har 

dålig matlust, man kanske inte kan ta bort dem medicinerna.”(I8) 

 

3:3:3 Arbetssätt 

Sjuksköterskorna beskrev två organisatoriska svårigheter som påverkade malnutrition 

hos äldre, dessa var nattfastan samt matadministrationen.  Sjuksköterskorna beskrev att 

nattfastan var svårt att få till på ett fungerande sätt. De menade att de har kunskap och 

riktlinjer om hur nattfastan ska skötas men att det ibland blir svårt att utföra praktiskt. 

Med detta menade sjuksköterskorna att de äldre alltid kunde få något att äta på natten 

men att det kunde vara svårt att få ner antalet timmar. De menade att 

omvårdnadspersonalen måste vara medvetna om vilka av de äldre som lägger sig tidigt 

så att de kommer upp i tid på morgonen och på så sätt bryter nattfastan. 

 

”Och många av våra äldre är trött på kvällen och vill lägga sig tidigt. Och vaknar ju 

säkert någon gång på natten men det är svårt att fånga upp dem där tiderna när de är 

vaken.”(I2) 

 

”Nattfastan är ju någonting som är viktigt också. Som är svårt och, många gånger svårt 

och komma tillrätta med.”(I2) 

 

En annan aspekt kring maten som sjuksköterskorna berättade om var matvagnarna och 

att maten oftast inte lagas på plats eller i anslutning till avdelningarna. Sjuksköterskorna 

beskrev inte detta som en orsak till malnutrition men att de tyckte att en del av 

matupplevelsen och stimulerandet av aptiten blev lidande.  De menade att de äldre gick 

miste om viktiga delar av matupplevelsen, som t.ex. doften av matlagning. Vilket en 
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sjuksköterska beskriver på följande sätt.  

 

”För när maten kommer ut ur dom här värme skåpen, de här värmevagnarna vi har, så 

får man ju aldrig, alltså det blir en unken doft, lite kantin storköks doft som slår emot 

en. Man får aldrig känna det här, potatis som kokas med skal, hur det luktar, och hur det 

luktar med stekt fisk och kålpudding, det kommer aldrig riktigt fram. Så det är…det är 

inget problem, men det är lite synd att vi inte får till det.”(I7) 

 

3:3:4 Demenssjukdom  

Enligt sjuksköterskorna så kan det även vara fysiologiska orsaker som leder till 

malnutrition. De menade att många äldre med en demenssjukdom kan ha svårt att förstå 

hur de ska äta och att de bör äta och detta i sig gör att det kan vara svårt att få dem att 

äta. Vidare berättade sjuksköterskorna att det även kan bero på att den äldre har haft en 

stroke som har gjort det svårare att kunna använda händerna, att motoriken inte fungerar 

som den ska.    

 

”Sen kan det ju rena fysiologiska orsaker….en demens tillexempel, gör väl kanske att 

man inte fungerar fullt ut heller, att få sig den näring man behöver, det det fungerar inte 

riktigt i motorik och allt sånt där.”(I5) 

 

3:4:5 Den äldres egen vilja 

Sjuksköterskorna beskrev hur det förekom att de äldre helt enkelt inte vill äta. 

Sjuksköterskorna menade att det kunde bero på att många äldre drabbas av nedstämdhet 

och tappar livslusten. Det beskrevs som en nedåtgående spiral där den äldre inte vill äta 

och därför tappar orken, vilket i sin tur leder till att den äldre inte orkar äta.  

 

”Det är ju många som tappat lusten och det är därför man inte äter. Och äter man inte 

så blir inte livslusten bättre utan den blir ju sämre och sämre så att säga .”(I6) 

 

Vidare beskrev sjuksköterskorna hur en del äldre var väldigt måna om sitt utseende och 

för den sakens skull inte ville äta, för risken att gå upp i vikt. Sjuksköterskorna beskrev 

här vikten av att informera de äldre om betydelsen av att äta för att undvika 

följdsjukdomar. Sjuksköterskorna beskrev också hur de alltid respekterade den äldres 

rätt till självbestämmande och att de bara kunde råda och rekommendera men aldrig 

bestämma. 
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” Hennes vilja var att inte bli större.”(I1) 

 

3:4 Flera samarbetspartners  

Under denna kategori kommer subkategorierna omvårdnadspersonal, kökspersonal samt 

rehabiliteringspersonal att presenteras. 

 

3:4:1 Omvårdnadspersonal. 

Sjuksköterskorna beskrev hur de förde ett nära samarbete med omvårdnadspersonalen, 

och några beskrev vikten av att som omvårdnadsansvarig sjuksköterska vara noggrann 

med att informera och undervisa omvårdnadspersonalen i nutritionsfrågor samt att följa 

upp resultatet av nutritionsåtgärder. Sjuksköterskorna berättade hur de var de som gick 

utbildningar och kurser i nutrition och att det då var av största vikt att kunna föra över 

den här kunskapen till omvårdnadspersonalen.  Vidare beskrev sjuksköterskorna vikten 

av att ha en kontinuerlig dialog med omvårdnadspersonalen, som är de som är närmast 

de äldre och som är närvarande vid måltiderna. Omvårdnadspersonalen beskrevs vidare 

som en stor tillgång när det gällde att observera måltiderna för att på så vis identifiera 

risker och problem kring måltiden.  

 

”Så framför man åtgärderna till personalen också, för det är ju en sak om jag sitter där 

och klickar i åtgärder i senior alert…men det ska ju bli åtgärdat också.”(I3) 

 

”Alltså när man jobbar så här då, på ett ålderdomshem, med övervägande dementa 

personer, så pratar vi ju kost och nutrition och svårigheter i stort sätt dagligen, jag och 

omvårdnadspersonalen.”(I7) 

 

I sjuksköterskornas berättelser framkom att det fanns problem vid måltiderna gällande 

omvårdnadspersonal när de hjälper en äldre person med matning. Problemen som 

beskrevs var att man som omvårdnadspersonal inte alla gånger har lugnet och tålamodet 

att assistera den boende vid måltiden. Sjuksköterskorna uttryckte också hur vissa äldre 

kan ha svårt att förstå att de ska öppna munnen, speciellt om de har en demenssjukdom. 

Sjuksköterskorna berättade också att och det kunde vara svårt att som 

omvårdnadspersonal ha tålamodet att lirka och stimulera till att öppna munnen. 
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”Ibland kan jag se som ett problem när det blir svårigheter att tugga och svälja, att man 

som omvårdnadspersonal kanske inte har lugnet och tålamodet att sitta den tid det 

tar…det ska lirkas det ska, ja alltså det är ju svårt. Så det kan bli ett problem ibland, 

inte för all omvårdnadspersonal men för en del. ”(I7) 

 

”Går måltiderna alldels för fort….behöver man mer tid…det finns många bitar i det där 

som man kan ventilera och fundera över…”(I5) 

 

3:4:2 Kökspersonal  

Sjuksköterskorna beskrev samarbete med köket som en viktig dialog för att förhindra 

malnutrition hos de boende. Det fanns skillnader mellan hur mycket sjuksköterskorna 

använde sig av köket och kökspersonalen för att skapa dialog runt måltiden. Några 

uttryckte att personalen i köket kunde hjälpa till att göra hemgjorda näringsdrycker, och 

en sjuksköterska beskrev hur kökspersonalen genom att medverka vid kostmöten 

tillsammans med omvårdnadspersonalen kunde bidra med mycket bra information.  

Sjuksköterskorna uttryckte att det var lättare att föra dialog på de mindre särskilda 

boenden för äldre, och att det var en fördel på de boenden där man lagade maten från 

grunden. En sjuksköterska beskriver: 

 

”Närheten mellan kökspersonal där man som här lagar maten från grunden…har 

kontakt med vårdpersonalen på ett helt annat sätt än ett stort hus, och det är ju att 

föredra.”(I5) 

 

Sjuksköterskorna beskrev vidare att det kunde vara svårt ibland för de äldre som inte 

tyckte om vissa maträtter. Sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns så många 

alternativ för de äldre att välja mellan, utan då erbjöds de fil eller smörgås istället. Dock 

beskrev sjuksköterskorna att det går att beställa önskekost via köket om det är något 

man inte tycker om . 

 

”De som inte tycker om all mat, för det vet jag att det inte finns två maträtter att välja 

på tillexempel, det är ett problem….att det inte finns så mycket valmöjligheter.”(I3) 

 

3:4:3 Rehabiliteringspersonal 

Sjuksköterskorna beskrev att dialogen mellan arbetsterapeuter och sjukgymnaster var en 

stor tillgång när det gällde omgivningsanpassning och olika verktyg som förenklade för 
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de äldre att kunna äta. Sjuksköterskorna beskrev att arbetsterapeuter och sjukgymnaster 

kunde hjälpa till med allt från specialverktyg till sittställningar. Många sjuksköterskor 

beskrev att det var av största vikt att den äldre satt bra vid matbordet för att kunna äta. 

 

”Man diskuterar ju, med personalen och med rehab angående sittställningar och 

kanske specialverktyg, omgivningsanpassning kan man kalla det för.”(I3) 

 

3:5 Att förebygga malnutrition 

Under kategorin förebyggande kommer subkategorierna kostanpassning, måltidsmiljö 

samt sinnesstimulering att presenteras. 

 

3:5:1 Kostanpassning 

Sjuksköterskorna beskrev hur de på olika sätt kunde berika maten för att få den mer 

närings och energirik för att minska risken för malnutrition. De beskrev hur maten som 

kommer från köket redan är berikad men att de också själva kunde berika extra där de 

såg att det fanns ett behov. En sjuksköterska beskriver; 

 

”Att man berikar maten, vi berikar ju med grädde och smör här och att det redan är 

berikat när det kommer, det är det ju. Vi har pulver, proteinpulver och sånt där som vi 

berikar med.”(I6) 

 

Sjuksköterskorna beskrev också hur de arbetade mycket med kostanpassning, såsom 

timbalkost, grovpatéer eller gelékost. Kostanpassning användes vid tugg och 

sväljsvårigheter.  Vidare beskrev sjuksköterskorna hur de använde sig av olika former 

av näringsdrycker som komplement till den vanliga maten och som mellanmål för att 

öka näringstätheten.  

 

”Kanske inte kan tugga helt enkelt, som får prova en annan kostform och då kan det gå 

bättre.”(I4) 

 

”Och då kan det få ta tid, för oftast när man äter, om man har förmågan att äta själv är 

ju det det bästa. För när skeden kommer upp till munnen så förbereder man ju 

sväljfunktionen och det blir lättare att svälja då.”(I2) 
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3:5:2 Måltidsmiljö 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att måltidsmiljön var en viktig parameter för att förhindra 

malnutrition. Flera nämnde vikten av att ha lugnt och stilla vid måltiderna, att undvika 

onödigt spring och att hålla nere ljudnivån. Några nämnde också mer estetiska 

parametrar för att tydliggöra maten. En sjuksköterska beskrev: 

 

”Och sen har vi jobbat med måltidsmiljön så till vida, att vi tydliggör maten. Har man 

en vit tallrik och det är vit sås då syns inte såsen och potatisen och blomkålen 

tillexempel. Utan då kan man ta en färgad talltik så att man ser. Och en klick lingonsylt 

på så att man ser. Det röda brukar ju stimulera till att man ser i alla fall. Och inte för 

mycket på bordet som distraherar.”(I2) 

 

Många sjuksköterskor beskrev också de sociala omgivningarna i måltidssituationerna. 

Bland annat beskrevs vikten av att själv få bestämma vart man vill äta sin måltid, ensam  

i sin egen lägenhet eller tillsammans med andra i den gemensamma matsalen. Det 

uttrycktes att eftersom det ständigt flyttar in nya äldre på de särskilda boendena, var det 

viktigt att sjuksköterskorna kontinuerligt följde upp måltidssituationen och förändrade 

bordsplaceringar och rutiner kring måltiderna för att få en så bra måltidsmiljö som 

möjligt. 

 

”Äter patienten bättre om den sitter inne på rummet, äter den bättre om den sitter i 

sällskap.”(I6) 

 

3:5:3 Sinnesstimulering. 

Vissa av sjuksköterskorna beskrev hur de med olika medel kunde stimulera de boendes 

sinnen till en bättre aptit. De beskrev hur de kunde duka fint eller färgsätta maten för att 

stimulera synen. Några beskrev att de bakade pajer eller kakor för att få doften av 

nybakat att stimulera aptiten. En sjuksköterska berättade om hur hon pratade om maten 

med den äldre då vissa äldre i och med sin demenssjukdom kunde ha svårt att förstå vad 

som serverades framför dem. 

 

”Kanske servera en näringsdryck i ett finare glas för att få det att se mer smakfullt 

ut.”(I6) 

 

”Och vi kan ju inte så mycket göra än att fortsätta lirka, stimulera, få lukta på, man 
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pratar om maten, och kanske gå in med något sött, för oftast så stimulerar det här när 

man känner den här sötman.”(I7) 

 

4 Diskussion 

 

4:1 Huvudresultat. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna identifierade malnutrition med hjälp av MNA- 

bedömning som matas in i kvalitetsregister, samarbete med omvårdnadspersonal samt 

sin kliniska blick. Orsaker till malnutrition beskrevs som fysiska, organisatoriska eller 

beroende av den äldres egen vilja. Samarbete med olika instanser inom organisationen 

beskrevs vara av största vikt för att förhindra malnutrition och svåra situationer 

beskrevs uppstå i livets slutskede. Förebyggande åtgärder som lyftes fram var 

kostanpassning, måltidsmiljön och stimulering av sinnena. Sjuksköterskorna, upplevde 

organisatoriska svårigheter som t.ex. arbetssätt och matadministrationen när det gällde 

arbetet med malnutrition. 

 

 

4:2 Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie visade att sjuksköterskorna identifierade malnutrition 

med hjälp av olika kvalitetsregister, genom samarbete med omvårdnadspersonal eller 

genom att använda sin kliniska blick. Enligt Fossum, Alexander, Göransson, Ehnfors 

och Ehrenberg (2011) använder många sjuksköterskor sin kliniska blick och sin 

erfarenhet när de bedömer om en person lider av malnutrition. Författarna till 

föreliggande studie anser att de intervjuade sjuksköterskor som arbetat längst inom 

sjukvården upplevdes använda sin kliniska blick mer än de som arbetat kortare inom 

just denna inriktning. Detta överensstämmer med Benners (1993) omvårdnadsteori som 

beskriver hur en sjuksköterska som jobbat mer än 5 år inom samma område kan 

betraktas som expert och att sjuksköterskan då känner igen ett stort antal 

omvårdnadssituationer och intuitivt uppfattar och identifierar förändringar och problem 

redan innan de uppstår samt att sjuksköterskan nu känner igen problemets kärna, och 

har förmåga att selektera bort onödiga alternativ. 

 

Sjuksköterskorna beskrev också hur den äldres egen vilja och livslust påverkade risken 

för malnutrition. Sjuksköterskorna uttryckte hur de äldre som de vårdar någon gång 
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slutar att äta och att detta tillhör det naturliga skeendet. De beskrev svårigheten med att 

identifiera detta, det naturliga skeendet, och att beslutsfattande runt det många gånger 

ledde till frustration och en känsla av otillräcklighet. Dreyer, Frode och Nortvedt (2011) 

beskriver i en studie att det är vanligt bland sjuksköterskor som arbetar på särskilda 

boenden för äldre att känna sig otillräckliga och maktlösa i det terminala stadiet. I 

studien beskrivs hur sjuksköterskorna ansåg att de inte alltid kunde göra sitt bästa för 

patienten, mycket på grund av tidsbrist.  

 

Samarbetet mellan sjuksköterskorna och omvårdnadspersonalen beskrevs i studien av 

samtliga sjuksköterskor som bra. Omvårdnadspersonalen beskrevs som 

sjuksköterskornas förlängda armar med vana att hantera nutritionsproblem. Dock ansåg 

vissa sjuksköterskor att en del omvårdnadspersonal saknade det tålamod som behövdes 

för att assistera den boende i att äta.  Tsang (2008) beskriver tidsbrist vid måltider som 

ett problem för att de äldre ska få i sig den näring de behöver. Tsang (2008) menar 

vidare att de äldre som behöver hjälp vid måltiden inte alltid få den tiden de behöver för 

att äta, att måltiderna går för fort. Att det råder skiljaktigheter i attityder gällande att 

förändra och förbättra nutritionsstatus hos äldre människor är ett globalt problem, och 

detta leder många gånger till att malnutrition helt enkelt inte identifieras (Suominen, 

Sandelin, Soini & Pitkala, 2009). 

 

 Bachrach-Lindström et al. (2007) beskriver i en studie hur omvårdnadspersonal i form 

av undersköterskor generellt sett är mindre intresserad av nutrition och 

nutritionsproblem och att de hade sämre attityd gentemot att förändra sitt tankesätt och 

på så vis förbättra sitt arbetsätt kring nutritionsfrågor. Söderhamn och Söderhamn 

(2008) menar vidare att okunskap i ämnet nutrition samt kommunikationsproblem 

mellan personalkategorier, är två stora hinder i arbetet med malnutrition hos äldre. 

Benner (1993) beskriver samarbetet mellan sjuksköterska och omvårdnadspersonal som 

väldigt viktigt, att man arbetar som ett lag. Dels för att man ska kunna ge bra vård till de 

boende men även för att stämningen kollegor emellan ska vara tillfredställande.  

  

Vidare beskrev sjuksköterskorna hur de samarbetade med kökspersonalen, och här 

skiljde sig arbetssätten ganska markant åt mellan de intervjuade sjuksköterskorna. Vissa 

sjuksköterskor berättade om hur de tog hjälp av kökspersonalen vid kostträffar. En del 

berättade om hur köket kunde bistå med hemlagade näringsdrycker eller bidra med 

förslag till alternativ eller önskekost. En del sjuksköterskor uttryckte inget sådant 
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samarbete med kökspersonalen. Författarna till föreliggande studie anser att det måste 

ligga i sjuksköterskans eget intresse att samarbeta med olika instanser för att skapa en så 

bra och heltäckande vård som möjligt när det kommer till att hantera malnutrition hos 

äldre. Författarna upplevde att de sjuksköterskor som samarbetade mest med köket och 

andra instanser inom organisationen var de som visade störst intresse för ämnet och 

därmed också hade störst kunskap i att förebygga problemet. Detta överensstämmer 

med Benners (1993) omvårdnadsteori, som menar att sjuksköterskans eget intresse för 

tillexempel nutritionsfrågor spelar en avgörande roll för huruvida sjuksköterskan ska 

utveckla en helhetssyn och därmed uppnå expertnivå. 

 

En stor del av arbetet med att förebygga malnutrition hos äldre beskrevs av 

sjuksköterskorna som att skapa en bra måltidsmiljö. De arbetade för att få en bra 

måltidsmiljö som var lugn och som stimulerade till att äta. Parametrar som beskrevs var 

att hålla ljudnivån nere, ha bra belysning samt att den boende själv fick välja att dela sin 

måltid med andra eller sitta för sig själv. Detta är något som stöds av Kofod och 

Birkemose (2004), som beskriver att en viktig del i måltidsmiljön är att de äldre själva 

få bestämma hur de vill inta sin måltid. De beskriver vidare hur det finns olika sätt att 

stimulera sinnena till en ökad aptit till exempel genom att färgsätta måltiden med olika 

färger på porslin eller med hjälp av färgglad mat. Andra sätt att stimulera aptiten 

beskrivs som att prata om maten med den äldre samt att erbjuda något sött som beskrivs 

stimulera framförallt äldre personer demenssjukdom till ökad aptit.  

 

Samtliga sjuksköterskor i föreliggande studie uttryckte vikten av en trevlig 

måltidssituation och enligt Dube et al. (2007) är de sociala aspekterna viktiga för att 

förebygga malnutrition. Studien beskriver hur äldre på särskilt boende åt bättre om 

deras sociala behov blev tillfredsställa genom att få sitta och konversera med personer 

som de kände att de hade något gemensamt med.     

 

4:3 Metoddiskussion. 

Författarna till föreliggande studie valde en beskrivande design med en kvalitativ ansats 

vilket ansågs passande då syftet med studien var att belysa sjuksköterskornas 

upplevelser av att arbeta med malnutrition.   

 

Författarna till föreliggande studie använde sig av ett bekvämlighetsurval då deltagarna 

till studien valdes ut. Urvalsmetoden ledde till att deltagarna var i olika åldrar och med 
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olika lång arbetslivserfarenhet vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) styrker 

studiens trovärdighet. Enligt Polit och Beck (2004) kan dock ett bekvämlighetsurval ses 

som något negativt. Detta på grund av att det ofta är personer med starka åsikter som 

vill delta i studien och att studiens resultat då inte kan överföras på en hel population 

vilket gör att överförbarheten blir lägre. Vidare använde sig författarna endast av ett 

inklusionskriterie vilket enligt Polit och Beck (2008) kan innebära att man inte hittar de 

deltagare som har mest att berätta, men författarna anser ändå att resultatet visar på en 

blandad grupp människor vars svar svarade mot syfte och frågeställningar. 

 

Författarna till föreliggande studie hade ingen tidigare erfarenhet av att intervjua vilket 

kan ha lett till att de första intervjuerna inte blev bra. Bristen på följdfrågor kan ha gett 

ett mindre trovärdigt resultat, dock överensstämmer svaren från de första intervjuerna 

med de senare. Alla intervjuer genomfördes med en intervjuguide som ökar studiens 

pålitlighet. Samtliga informanter fick ta del av intervjuguiden i förväg för att författarna 

på så vis skulle få mer uttömmande svar. Författarna ansåg att antalet informanter var 

för lågt för att göra en provintervju med någon av dessa vilket ger studien lägre 

pålitlighet. Vidare har handledaren läst alla intervjuer och kontrollerat analysprocessen 

för att förhindra subjektivitet. Vidare anser författarna att de första intervjuerna som 

analyserades inte blev lika bra som de senare på grund av författarnas ovana, detta 

kompenserades dock då författarna gick tillbaka och analyserade de första två 

intervjuerna igen vilket ökar studiens tillförlitlighet.  

 

4:4 Allmän diskussion 

I föreliggande studie framkom att nattfastan var ett av de större problemen med att 

förebygga malnutrition hos äldre. Det uttrycktes att alla som arbetade inom omvårdnad 

kände till problemet men att det ändå var svårt att få ner nattfastan till Socialstyrelsens 

rekommenderade 11 timmar. Författarna anser att detta är en brist i organisationen och 

att det är av största vikt att utreda vad som kan göras för att kunna uppfylla 

Socialstyrelsens rekommendationer. 

 

Vidare beskrevs hur sjuksköterskorna tyckte sig finna en brist i hur 

omvårdnadspersonalen hanterade måltidssituationerna. Omvårdnadspersonalen beskrevs 

av sjuksköterskor som duktiga och kunniga inom området nutrition dock så uttrycktes 

att vissa hade svårt att finna tålamodet till att sitta och assistera vid matning. Det 

beskrevs också som en svårighet att fånga upp om omvårdnadspersonalen erbjuder 
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mellanmål och näringsdrycker i den mån som sjuksköterskorna ordinerat det. 

Författarna anser att det skulle vara av intresse att ta reda på om detta har att göra med 

kunskapsbrist hos omvårdnadspersonal eller om det är en fråga om attityder.  

 

Vidare framkom i resultatet hur dialogen mellan sjuksköterskorna och kökspersonalen 

skiljde sig åt på de olika boendena. Vissa sjuksköterskor förde mycket dialog med 

kökspersonalen och såg dessa som en del av omvårdnadspersonalen som kunde bidra 

med sina bitar till omvårdnadsarbetet. Vissa sjuksköterskor beskrev inte något 

samarbete med kökspersonalen utan beskrev endast vad köket kunde leverera för någon 

sorts kost. En del sjuksköterskor beskrev ett större ansvarstagande gällande nutritionen 

och beskrev hur de bakade på avdelningarna och hur de själva berikad maten på olika 

sätt. Därför anser författarna till föreliggande studie att det skulle vara av intresse att 

studera om det finns ett samband mellan hur sjuksköterskan samarbetar med andra 

instanser och om detta kan påvisa ett större omvårdnadsansvar hos sjuksköterskan.  

 

4:4 Slutsats 

Samtliga sjuksköterskor i föreliggande studie visade på flera problemområden i arbetet 

med malnutrition hos äldre på särskilda boenden. Studier som författarna tagit del av 

visar dock att kunskapsnivån gällande hur malnutrition hos äldre identifieras och 

förebyggs varierar. Svårigheter som nämns i dessa studier är attityder gentemot 

problemet samt en osäkerhet i vem som ansvarar för nutritionsfrågor. Studier visar 

också att malnutrition hos äldre är ett utbrett problem världen över och att detta ligger 

till grund för försämrad livskvalitet och följdsjukdomar. Därför anser författarna att 

resultatet i studien, det vill säga hur man identifierar och förebygger malnutrition hos 

äldre är till klinisk nytta för sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet.  
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