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SAMMANFATTNING 

 
Äldre patienter som har risk för undernäring eller är undernärda är vanligt förekommande på 

svenska sjukhus. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vad sjuksköterskan kan göra för 

att förebygga undernäring hos äldre patienter (65+) på sjukhus. En beskrivande litteraturstudie 

genomfördes där författarna granskade elva vetenskapliga artiklar. Artiklarna söktes i databaserna 

PubMed och Mosby´s index. Resultatet i studien visade att det finns flera olika mätmetoder för att 

upptäcka undernäring eller risk för undernäring hos äldre patienter inneliggande på sjukhus. 

Sjuksköterskan kunde vara uppmärksam på olika riskfaktorer för undernäring. För att förebygga 

alternativt åtgärda undernäring eller risk för undernäring kunde sjuksköterskan använda sig av 

vårdplaner avseende nutrition. Dialog och samarbete mellan olika yrkeskategorier var viktigt och 

det var av värde om sjuksköterskan hade kunskap och intresse om nutritionsfrågor. Sjuksköterskan 

kunde även ge näringsdrycker, anpassa kosten och se över måltidssituationen för patienterna. 

Slutsatsen av denna studie var att sjuksköterskan kunde ta hjälp av olika mätmetoder, använda sin 

kliniska blick och erfarenhet och sedan sätta in olika omvårdnadsåtgärder för att upptäcka och 

förebygga undernäring eller risk för undernäring hos äldre patienter på sjukhus. 
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ABSTRACT 

 

Elderly inpatients who are at risk for malnutrition or already are undernourished is common at 

Swedish hospitals. The aim of this literature study was to describe what the nurse can do to prevent 

malnutrition in elderly patients (65+) at hospital. A descriptive literature review was conducted in 

which the authors examined eleven articles. Articles were searched for in the databases PubMed and 

Mosby´s index. The result of the studie showed that there were several different screening methods 

to detect malnutrition or risk for malnutrition in elderly patients at hospital. The nurse could be alert 

to different riskfactors for malnutrition. To prevent alternatively treat malnutrition or risk for 

malnutrition, the nurse could use a nutritional nursing care plan. Dialogue and teamwork between 

different professionals was important and it was of value if the nurse had knowledge and an interest 

in nutrition. The nurse could also use nutritional supplementation, meal adjustment and review the 

meal situation for the patients. The study concluded that the nurse could use different screening 

methods, use their experience and then use different nursing interventions to detect or prevent 

malnutrition or risk for malnutrition in elderly patients at hospital. 
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INTRODUKTION  

 

Nutritionens betydelse 

Ett av våra grundläggande fysiologiska behov är behovet av mat och dryck.1 Nutrition är en 

avgörande faktor för människors hälsa och att få sig näring och energi varje dag är nödvändigt för 

att kunna nå ett optimalt näringstillstånd och kunna klara av påfrestningar som sjukdom och 

trauma.2 Vid sjukdom ökar ofta vårt energibehov, t.ex. på grund av blödning, kräkning, diarréer 

eller feber. Vid feber ökar energibehovet på grund av att cellerna omsätter mer energi och det 

behövs även mer energi till återuppbyggnad av skadade celler. Om behovet av energi blir större än 

intaget börjar kroppen istället ta av befintliga fett och proteinlager för att få energi.1

 

Begreppet undernäring 

I litteraturen beskrivs undernäring och malnutrition på flera olika sätt, dessutom används ibland 

uttrycket PEM (protein-energi malnutrition). PEM betyder brist på protein tillsammans med brist på 

energi, d.v.s. för lite mat i förhållande till behovet. Viktminskning, minskad muskelmassa och 

försämrat immunförsvar är några av symtomen på PEM.3 Dehlin och Rundgren4 beskriver dessa tre 

begrepp som en negativ obalans mellan den energi och näring som kroppen tillförs och det som den 

faktiskt behöver. Detta orsakas av ett för litet energiintag eller ett otillräckligt utnyttjande av 

energin.4 Malnutrition betyder felnärd och kan därför vara både över och underskott av 

näringsämnen i kroppen enligt Mossberg.2 Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug5 beskriver 

undernäring som en brist på energi och menar att det kan används som en beteckning för patienter 

som är tunna och magra. Socialstyrelsen definierar undernäring som ”ett tillstånd av obalans mellan 

intag och omsättning av näringsämnen med ökad risk för sjuklighet”.6  

Sjukdom kan orsaka undernäring och omvänt så kan undernäring vara en bidragande orsak till 

sjukdom. Undernäring är ett allvarligt tillstånd och utgör en stor utmaning för omvårdnaden.7

I denna studie kommer endast begreppet undernäring att användas. 

 

Undernäring hos äldre 

Det är en vanlig fördom att äldre inte behöver lika mycket näring som tidigare i livet. Det är 

tvärtom så att ett gott näringsintag är nödvändigt för att kunna tillfriskna och rehabiliteras.8 Äldre 

människor har mindre marginaler och är därför mer känsliga för viktförlust än yngre. Detta kan i sin 

tur leda till ökad sjuklighet och död. Sjukdomar kan bidra med minskad aptit och svårigheter med 

ätandet och de kan öka utveckling av undernäring då energiomsättningen förändras. System som 

styr matlust och aptit påverkas av sjukdom, med matleda som följd.6 När vi blir äldre minskar 

energibehovet av fysiologiska orsaker, så som minskat antal celler i kroppen och av att den fysiska 
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aktiviteten minskar. Vid 80 års ålder är energibehovet 20-30 procent lägre än hos en person i 

medelåldern.4,8 Det är framförallt behovet av fett och kolhydrater som minskar, medan behovet av 

proteiner minskar i lägre grad. Vitamin och mineralbehovet är däremot konstant i vuxen ålder.7 

Kosten bör vara så näringstät som möjligt, med tillräckligt mycket vitaminer och mineraler, men 

utan onödigt mycket energi.8

Ungefär 25-30 procent av patienter på sjukhus är undernärda.9,10 Många äldre är redan vid 

inskrivningen på sjukhus undernärda eller har risk för att bli undernärda.9 Dessutom har äldre 

människor svårare att gå upp i vikt när de tappat några kilo.5 En studie på ett amerikanskt sjukhus 

där närmare 500 patienter ingick, visade att en femtedel av patienterna fick i sig mindre än hälften 

av det dagliga energibehovet under vårdtiden. Trots att det låga energiintaget dokumenterades, så 

sattes inga effektiva åtgärder in.11 Var tredje patient på akutklinik är hjälpberoende vid måltider, och 

dessa patienter äter mindre mängd än de som äter självständigt.6

 

Europarådets riktlinjer 

1999 bildades ett nätverk i Europa, Europarådet, för att gemensamt arbeta fram riktlinjer för 

skattning av nutritionsstatus och behandling av näringsstörningar, och fyra år senare utkom 

Europarådets riktlinjer i en reviderad form. Dessa går kortfattat ut på att identifiera, utreda och 

behandla patienter som är undernärda eller har risk för undernäring.12

År 2004 genomfördes en studie på svenska sjukhus vars syfte var att undersöka hur Europarådets 

riktlinjer för handläggningen av undernärda efterlevs vid svenska sjukhus och resultatet visade att 

svensk sjukvård inte lever upp till dessa. Det framkom bland annat att en tredjedel av 

sjuksköterskorna i studien ansåg att nutrition var ett lågprioriterat område. Ungefär en femtedel av 

sjuksköterskorna ansåg att de hade bristande kunskap om behandling av patienter med 

undernäring.13

Liknande studier genomfördes i Danmark samma år där man undersökte om det blivit någon 

förbättring avseende personalens attityder och handhavande av patienter med undernäring 

inneliggande på sjukhus, efter det att Europarådets riktlinjer utkommit och implementerats året 

innan. Resultatet visade att det hade skett en markant förbättring när det gäller att screena patienter 

för undernäring och att beräkna energibehov. Dessutom hade det arbetats fram lokalt anpassade 

riktlinjer. Många enheter hade tillsatt medarbetare som var extra intresserade av klinisk nutrition, 

vilket enligt artikelns författare var en betydande orsak till att nutritionsfrågorna i Danmark 

förbättrats. De största hindren var dock fortfarande bristande kunskaper, intresse och 

ansvarsfördelningen mellan de olika yrkeskategorierna.14  

Ytterligare en studie genomfördes 2004 och omfattade ca 4500 läkare och sjuksköterskor i 

Danmark, Sverige och Norge. I studien framkom det att det var stora skillnader mellan attityder och 
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praktiskt handlande hos vårdpersonalen avseende nutritionsfrågor hos patienter inneliggande på 

sjukhus. Resultatet i studien visade att närmare 90 procent av alla läkare och sjuksköterskor ansåg 

att man borde screena patienterna för undernäring. I praktiken var det dock endast 21 procent som 

verkligen gjorde det i Sverige, jämfört med 40 procent i Danmark och 16 procent i Norge. Nästan 

alla ansåg att energibehovet borde beräknas på undernärda patienter eller på patienter med risk för 

undernäring, men även här var det stora skillnader länderna emellan. I Danmark var det närmare 

hälften som verkligen genomförde beräkning av energibehovet medan det i Sverige endast var 29 

procent och i Norge 14 procent som beräknade energibehovet.15    

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret gällande vårdtagarens näringsbehov. Det innebär att 

identifiera eventuella problem gällande nutritionen samt att se till att patienten får i sig näring enligt 

ordination och gällande rutiner.6 Sjuksköterskan har även ett förebyggande ansvar när det gäller att 

påverka patienten till en sund kosthållning och goda hälsovanor.5 Att undervisa, vägleda och 

handleda annan vårdpersonal och samordna det dagliga arbetet kring nutritionen åligger också 

sjuksköterskans ansvar.7

 

Omvårdnadsteori 

Dorothea Orems16 egenvårdsteori bygger på tre olika teorier, egenvård, egenvårdsbrist samt 

omvårdnadssystem. Tillsammans bildar dessa ”Teorin om egenvårdsbalans”. 

 

Egenvård är en medveten handling som patienten medvetet utför i ett visst syfte. Patienten tar själv 

initiativet till och utför handlingarna för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande.16 

Egenvårdsbrist går ut på att patienten drabbas av begränsningar som gör att den inte kan tillgodose 

sina behov av egenvård. Sjukdom, hög ålder, olycka eller dödsfall inom familjen kan vara orsaker 

till att en patient drabbas av egenvårdsbrist. Patienten kan då ha svårare att tillgodose sina 

mänskliga behov. Teorin om egenvårdsbrist ger en beskrivning av och förklaring till varför en 

person kommer i behov av omvårdnad. Egenvårdsbrist betecknar en obalans mellan patientens 

egenvårdskapacitet och dennes egenvårdskrav. Vid egenvårdsbrist måste andra människor 

(anhöriga) överta ansvaret för omvårdnaden och om inte det fungerar behövs professionell 

omvårdnad.16 

Omvårdnadssystem är en process där man ska kunna konstatera obalanser mellan kapacitet och 

handlingsbehov i det som berör individens hälsa. Vid obalans ska sjuksköterskan upprätta en 

handlingsplan som anger vad som ska utföras och av vem. Det är dessa handlingar som bildar 

omvårdnadssystem. När andra människor i patientens närhet inte kan tillgodose egenvårdskraven är 
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det berättigat med omvårdnad. Patientens behov styr utformandet av omvårdnadssystem och är 

beroende av sjuksköterskans omvårdnadskapacitet, det vill säga sjuksköterskans förmåga att 

bedöma, planera och genomföra omvårdnadsåtgärder.16

  

Orem betonar att omvårdnadens mål är att så långt som möjligt hjälpa patienten till självständighet. 

Omvårdnadens metoder går ut på att komplettera egenvården.  

Teorin speglar den del av omvårdnaden som består i att hjälpa patienten att återvinna sin förmåga 

att självständigt tillgodose de egna behoven i samband med sjukdom, skada eller fysisk 

funktionsnedsättning.16

 

Problemformulering 

Undernärda patienter har ökad risk för komplikationer under vårdtiden, som till exempel 

lunginflammation eller andra infektioner och långsam sårläkning.4,6 En undernärd patient med 

allvarliga komplikationer kostar i genomsnitt fyra gånger mer på sjukhus än en välnärd patient utan 

komplikationer. Dessutom kan vårdtiden för undernärda patienter vara upp till 50 procent längre än 

för välnärda.6 Undernärda patienter blir oftare utskrivna till vårdhem eller dör på sjukhuset.17 Enligt 

Socialstyrelsen ska patientens nutrition betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling 

med samma krav på utredning, diagnos, behandlingsplanering och uppföljning samt dokumentation. 

 Att tillgodose patientens näringsbehov samt att följa upp nutritionsstatus ingår i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete.6  

Ökad kunskap inom området nutrition är viktigt för att sjuksköterskor ska kunna hjälpa patienterna 

att undvika undernäring. Att lyfta fram vikten av nutritionen inom omvårdnaden minskar patientens 

lidande genom att minska på komplikationerna. Detta har betydelse för hela vårdkedjan och ökar 

patientens chans till tillfrisknande.  

 
Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vad sjuksköterskan kan göra för att förebygga 

undernäring hos äldre patienter (65+) på sjukhus. 

 
Frågeställningar 

− Vad kan sjuksköterskan göra för att upptäcka risk för undernäring eller undernäring hos 

äldre patienter (65+) på sjukhus? 

− Vad kan sjuksköterskan göra för att förebygga alternativt åtgärda undernäring hos äldre 

patienter (65+) på sjukhus? 

− Vilken kvalité har de i studien ingående artiklarna avseende urval och bortfall? 
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METOD 
 

Design 

Designen är en beskrivande litteraturstudie.18

 

Databaser och sökord  

Artiklar söktes i databaserna PubMed och MOSBY´S Index. I PubMed användes MeSH termer och 

i MOSBY´S Index användes EMTREE termer för att hitta de vetenskapliga artiklarna. Dessa 

databaser valdes då de fanns tillgänglig via Landstinget Gävleborg. Tre artiklar inkluderades via 

manuell sökning och hittades via andra artiklars referenslistor.   

Sökorden valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Sökorden som användes var; 

malnutrition, nursing, inpatients, aged hospital patient, hospitalization, prevention and control, 

rehabilitation, therapy, diagnosis. Dessa ord användes i olika kombinationer tillsammans med de 

booleanska söktermerna AND och OR. Ytterligare sökord användes, men dessa ledde inte till några 

valda källor. 

Resultatet av de sökningar där valda artiklar ingår redovisas i en tabell nedan; 

 

Tabell 1 Utfall av sökning 

Databas 
Datum 

Sökord Träffar Valda källor 
(exkl. dubbletter) 

MOSBY´S Index 
2011-03-09 

Malnutrition AND 
aged hospital patient 
OR hospitalization  

206 2 

PubMed 
2011-03-09 

Malnutrition/diagnosis 
OR 
malnutrition/nursing 
OR 
malnutrition/”preven-
tion AND control” OR 
malnutrition/rehab-
litation OR 
malnutrition/therapy 
AND hospitalization 
OR inpatients  

155 6 

Manuell sökning via 
andra artiklars 
referenslistor 

  3 

Totalt antal träffar  361 11  
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Urval och urvalskriterier 

Vid sökning gjordes en begränsning avseende artiklarnas språk, där de utvalda artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska eller svenska och svara mot syftet och frågeställningarna. Det gjordes även en 

begränsning avseende åldern på undersökningsgruppen då deltagarna i studien skulle vara över 65 

år. Artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidsskrifter mellan åren 2000-2010 och de var av både 

kvalitativa och kvantitativa ansats.  

En genomgång av de artiklar som erhölls genom sökning gjordes gemensamt av författarna. Först 

lästes titlarna på alla artiklarna och sedan relevanta abstrakt, för att se om dessa sammanföll med 

studiens syfte. 148 abstrakt lästes och ett flertal artiklar valdes bort då de handlade om patienter på 

äldreboende samt studier där deltagarna var under 65 år, trots att det gjordes en begränsning 

avseende detta i sökningen. 33 artiklar lästes i sin helhet och utifrån dessa valdes åtta artiklar ut som 

svarade på studiens syfte och frågeställningar. För att få ett större antal artiklar tillkom tre artiklar 

genom manuell sökning. Nio av de inkluderade artiklarna var baserade på kvantitativ ansats, en 

baserades på kvalitativ ansats och en på både kvalitativ och kvantitativ ansats.  

 

Dataanalys 

Artiklarna lästes och granskades först individuellt och sedan gemensamt. De inkluderade artiklarna 

lästes noggrant flera gånger av båda författarna var och en för sig, för att få en uppfattning om 

innehållet. I artiklarnas resultat markerades det innehåll som besvarade föreliggande studies syfte 

och frågeställningar. Detta genomfördes enskilt av författarna och sammanställdes sedan 

gemensamt. Mönster och teman söktes på ett systematiskt sätt som beskrivs av Forsberg och 

Wengström.18 Tillsammans gjorde författarna sedan en sammanställning av likheter och skillnader 

av artiklarnas resultat. Resultatet bearbetades och sammanställdes utifrån syfte och frågeställningar. 

Huvudrubriker bildades utifrån frågeställningarna och underrubriker bildades utifrån resultatet.  

Författarna valde att granska delar av metoden avseende urval och bortfall genom att utgå från delar 

av granskningsmallarna som beskrivs av Willman, Stoltz och Bahtsevani.19 I artiklarna med 

kvantitativ ansats granskade författarna om urvalet beskrevs, om randomiseringsförfarandet var 

beskrivet och om grupperna var likvärdiga vid start. Vidare tittade författarna på om 

bortfallsanalysen och bortfallsstorleken var beskrivet. I artiklarna med kvalitativ ansats granskades 

om urvalet var relevant för studiens syfte och om urvalsförfarandet var beskrivet. Granskningen 

gjordes gemensamt och redovisas i löpande text i resultatet. 

 
Etiska övervägande 

Enligt Forsberg och Wengström18 bör etiska överväganden göras vid systematiska litteraturstudier. 

De studier som inkluderades var publicerade i vetenskapliga tidsskrifter och därmed etiskt 
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granskade. Studierna har granskats objektivt och återgetts sanningsenligt. 

 

RESULTAT 
 

Resultatet av de elva inkluderade vetenskapliga artiklarna redovisas i löpande text under tre 

huvudrubriker som utgår från frågeställningarna. Huvudrubrikerna är; Att upptäcka risk för 

undernäring eller undernäring, Att förebygga alternativt åtgärda undernäring, Kvalitet av 

metoddelen avseende urval och bortfall. I bilaga 1 presenteras en översikt av de inkluderade 

artiklarna. 

 

Att upptäcka risk för undernäring eller undernäring 
 

Mätmetoder  

Det finns flera olika metoder för att mäta patienters nutritionsstatus. En kortfattad beskrivning av de 

mätmetoder som ingår i de inkluderade artiklarna presenteras nedan. 

 

BMI, Body Mass Index, beräknas genom formeln; vikt (kg)/längd2 (m).20,21  

MUST, Malnutrition Universal Screening Tool, kombinerar BMI, ofrivillig viktnedgång (5-10 %) 

de senaste tre till sex månaderna, samt ett förväntat otillräckligt matintag hos en akut sjuk patient i 

mer än fem dagar. Patienten kategoriseras som låg, medel eller hög risk för undernäring.20

MNA, Mini Nutritional Assessment, består av fyra delar som innehåller frågor om 

antropometriska mått (BMI och viktförlust), hälsotillstånd, matvanor samt patientens egen 

bedömning av hälsa och näringstillstånd. Patienten kategoriseras som normal, risk för undernäring 

eller undernärd.20,21

MNA-SF, är en kortare version av MNA.22

Både BMI och viktförlust i procent ingår i MNA och MUST. 

SGA, Subjective Global Assessment, består av en anamnes gällande nutritionen, viktförlust 

senaste sex månaderna, förändrat näringsintag och en kort fysikalisk undersökning för att bedöma 

om patienten förlorat subcutant fett, muskelmassa och eller har ödem. Patienterna kategoriseras som 

välnärd, något/misstänkt undernärd eller allvarligt undernärd.23

 

För att kunna upprätthålla en adekvat nutritionsbehandling, krävs en tidig identifikation av 

undernäring.20 Cansado et al20 genomförde en studie för att jämföra flera olika mätmetoder för att 

upptäcka undernäring. Undersökningen visade att MNA och MUST var de mest samstämmiga 

metoderna för att upptäcka undernäring, men MUST gick fortare att utföra en MNA. Tidsåtgången 
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för att mäta MUST var fem minuter och för MNA ≥åtta minuter. BMI och viktförlust i procent var 

de minst samstämmiga mätmetoderna och ingen av dessa metoder var enskilt tillräckliga för att 

mäta nutritionsstatus hos äldre. Mätmetoden MUST bedömde flest patienter att ha hög risk för 

undernäring medan BMI var den metod som bedömde flest patienter som normal eller överviktig.20

 

Att BMI kan ge en missvisande bild påpekas även av Svahn Holmén et al.22 De påpekar att BMI 

visar endast nuvarande vikt och inte viktförändring, och att det därför inte säger så mycket om 

patientens nutritionsstatus som helhet. De menar att det till exempel hos hjärtsviktspatienter kan ge 

en felaktig bild, eftersom att dessa patienter samlar på sig vätska i kroppen och därför har en högre 

vikt. Vid jämförelse av BMI och MNA-SF på 40 patienter hade nästan hälften ett BMI under 22, 

vilket visade på risk för undernäring eller undernäring. Detta jämfört med MNA-SF som bedömde 

alla att ha risk för undernäring. Ett fåtal patienter med väldigt lågt MNA-SF, det vill säga 

undernärda, hade ändå ett normalt BMI. Författarna till studien menar att MNA-SF är ett mer 

specifikt mätinstrument och säger mer än enbart BMI.22  

Även i en intervjustudie med sjuksköterskor påpekades det att BMI inte bör tolkas bokstavligen, då 

man kan ha ett normalt BMI men ändå vara i behov av nutritionstillskott. Sjuksköterskan kan 

hindras från att gå vidare för att undersöka eventuella nutritionsbehov och besvär om BMI är 

normalt.24

 

I en studie av Kagansky et al21 jämförs de fyra undergrupperna i MNA (MNA 1-4) med olika 

biokemiska markörer som används för att mäta undernäring, bland annat albumin, hemoglobin och 

crp. Resultatet visade att den undergrupp som handlade om patientens matvanor, MNA-3, var den 

undergrupp som stämde bäst överens med blodproverna och totala MNA för att fastställa 

undernäring. Vidare så visade det sig att MNA-4, patientens egen bedömning av hälsa och 

näringstillstånd, var den minst signifikanta undergruppen för att fastsälla undernäring. Kagansky et 

al21 anser att MNA-3 är den viktigaste delen av MNA, och den är kort och lätt att utföra, vilket gör 

den användarvänlig för vårdpersonalen. 

 

Persson et al23 ville med sin studie utvärdera giltigheten av SGA och MNA hos geriatriska patienter 

jämfört med andra nutritionsindikatorer. I sitt resultat kom de fram till att SGA och MNA stämde 

väl överens med varandra och de antropometriska måtten BMI, kroppsfett, överarmens omkrets och 

handmuskelstyrkan. Däremot stämde de inte överens med de blodprover som togs för att undersöka 

undernäring, dvs. serum albumin och IgF-1. Giltigheten var hög för både SGA och MNA och enligt 

Persson et al23 är de båda metoderna lämpliga för bedömning av nutritionsstatus hos geriatriska 

patienter. 
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Söderhamn och Söderhamn24 fann i sin intervjustudie att sjuksköterskan ansåg sig kunna upptäcka 

eventuella nutritionsproblem genom att observera patientens kroppsbyggnad, kontrollera patientens 

vikt och längd samt vätske- och kaloriregistrering. Att göra kontroller vid inskrivningen på 

sjukhuset som en rutin var ett sätt att lyfta fram patientens eventuella nutritionsproblem. Det kunde 

till exempel vara att testa sväljförmågan samt kontrollera munstatus. Det framkom dock att rutiner 

inte garanterade att sjuksköterskan fick fram informationen, speciellt om man hade många patienter 

att kontrollera samtidigt.24

 

Riskfaktorer för undernäring 

När Poulsen et al25 ville hitta riskfaktorer för undernäring hos geriatriska patienter bedömdes BMI, 

munstatus och ADL status vid inskrivning på sjukhus. 41 procent av patienterna bedömdes vara 

undernärda vid inskrivningen. Illamående, kräkningar och förstoppning var vanligt hos de 

undernärda patienterna, men det var i sig inga signifikanta riskfaktorer för undernäring. En stor del 

av patienterna levde ensamma, men det var i sig ingen risk för undernäring vid inskrivning på 

sjukhus. Att inte ha hjälp med matlagning i hemmet gjorde att man hade signifikant lägre BMI 

jämfört om man fick hjälp med matlagningen. De riskfaktorer för undernäring som framkom i 

studien var hög ålder, nedsatt aptit och munhåleproblem.25 I studien av Kagansky et al21 framkom 

lågt serum albumin, lågt serum fosfor, demens och cerebrovaskulär händelse som signifikanta 

riskfaktorer för undernäring hos äldre.  

 

Att förebygga alternativt åtgärda undernäring 
 

Dialog och samarbete kring patientens nutrition 

Söderhamn och Söderhamn24 fann i sin intervjustudie att sjuksköterskan ansåg att en viktig 

informationskälla var patienten själv. Vid inskrivningssamtalet fick patienten berätta om sitt 

nutritionsbehov och eventuella nutritionsproblem och om patienten själv hade svårt att lämna 

uppgifter kunde kanske en närstående berätta. Det kunde hjälpa att ha en rutin för vilka frågor som 

skulle användas vid nutritionsanamnesen, som till exempel eventuell viktförlust, socialt nätverk, 

rörelseförmåga, förmåga att laga maten, eventuella nutritionsproblem och hur det påverkas av 

sjukdom och ohälsa. Dessa frågor gav ett underlag för sjuksköterskan att bedöma om patienten hade 

risk för undernäring. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att ha kunskap, intresse och 

medvetenhet avseende nutritionsfrågor för att kunna göra en korrekt nutritionsbedömning. Saknades 

dessa förutsättningar kunde det istället ses som ett hinder för att utföra korrekta 

nutritionsbedömningar. Sjuksköterskan kunde även göra andra personalkategorier uppmärksamma 

på patientens nutritionsproblem. För att uppmärksamma patientens förmåga att äta kunde 
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sjusköterskan engagera undersköterskan kring matsituationen. Läkaren kunde engageras vid 

nutritionsproblem orsakad av nedstämdhet eller sväljsvårigheter. Även logoped och dietist kunde 

involveras för att åtgärda eventuella problem. Att det fanns en nutritionsansvarig på varje 

vårdavdelning som var uppdaterad inom området ansågs vara en hjälp för resten av personalen vid 

frågor angående nutritionen.24

 

Patientens matsituation 

Xia och McCutcheons26 studie hade som syfte att beskriva och utforska vad sjuksköterskorna gör 

under måltiderna när patienterna äter. På vårdavdelningen var det kökspersonal som serverade 

maten men de assisterade inte patienten att inta den. Nästan hälften av alla patienter behövde hjälp 

att komma i rätt position innan måltiden och de patienter som behövde assistans fick vänta i 

genomsnitt nio minuter på att få hjälp innan de kunde börja äta. Över hälften av patienterna hade 

svårigheter att äta, orsaker till detta kunde vara svårigheter att öppna matlådan, använda bestick 

eller krydda maten. De flesta hade mer än en av dessa svårigheter. Medeltiden för att assistera 

patienten kring måltiden var drygt en minut. Patienterna som intervjuades ansåg att de kunde äta på 

egen hand, men observationen av dessa patienter visade att de ändå behövde viss assistans. 

Sjuksköterskorna nämnde i intervjuerna vikten av uppmuntran kring matsituationen, men det var 

bara 40 procent av patienterna som blev uppmuntrade.26 I Söderhamn och Söderhamns24 

intervjustudie framkom att sjuksköterskan bör vara lyhörd för patientens egna önskningar och 

motivation kring matsituationen. En etisk medvetenhet hos sjuksköterskan är ett nödvändigt 

perspektiv, och sjuksköterskan ska vara uppmärksam på att patienten kan bli stressad vid för mycket 

fokus kring matsituationen. 

Observationen kring måltidsmiljön i Xia och McCutchetons26 studie visade att hälften av 

patienterna blev avbrutna av olika personalkategorier under måltiden. Nära en femtedel hade 

läkaren på besök, men vanligast var att de blev avbrutna av sjuksköterskan som till exempel kunde 

fråga om hur magen fungerade. Flera patienter hade kissflaskan framme på bordet. Överlag ansåg 

patienterna att maten vara bra, men en tredjedel av patienterna lämnade mer än två tredjedelar av 

maten, då portionerna ansågs vara för stora i förhållande till aptiten. När brickorna samlades in hade 

nästan alla mat kvar, men endast hälften av dessa uppmärksammades av vårdpersonal. 64 procent 

av patienterna hade vätske- och kaloriregistrering, men de flesta gällde bara vätskeintaget. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var för lite tid och personal under patienternas måltider. De var 

ofta upptagen med andra arbetsuppgifter så som att dela medicin, om de inte redan tagit rast. 

Observationerna visade att sjuksköterskorna ofta själva tog sin lunchrast samtidigt som patienternas 

mat serverades.26
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Näringstillskott 

När patienter drack näringsdrycker dagligen fick de i sig spontant mer kalorier per dag exklusive 

näringsdryckerna, jämfört med dem som inte drack näringsdrycker. Detta framkom i en jämförande 

studie av Gazotti et al.27 Patienterna hade efter 60 dagar bibehållit sin vikt och vissa hade till och 

med ökat i vikt, men ökningen var inte signifikant. Kontrollgruppen hade istället minskat i vikt. 

MNA poängen ökade efter 60 dagar hos de patienter som fått näringsdrycker. Gazotti et al27 menar 

att näringsdryckerna var väl accepterade och tolererade om det gavs i små volymer. 

 

En liknande studie gjordes av Price et al28 där man ville undersöka effekten av näringsdrycker hos 

äldre patienter över 75 år inneliggande på sjukhus och även efter utskrivning. De följdes i tolv 

veckor efter utskrivningen från sjukhuset och vikten ökade mest hos de patienter som drack 

näringsdrycker. Ökningen syntes på lång sikt, det vill säga efter åtta veckors användande. Dessa 

patienter hade även ett större energiintag totalt sett än de som inte drack näringsdrycker.  

Antropometriska mått användes i studien för att mäta handmuskelstyrkan samt fett och 

muskelmassan. Handmuskelstyrkan ökade mer i experimentgruppen än i kontrollgruppen. 

Signifikant skillnad sågs mellan grupperna när man mätte överarmens hudveck, (TSF = triceps 

skinfold). TSF ökade i experimentgruppen men minskade i kontrollgruppen. Ingen förändring sågs i 

de båda grupperna när man mätte överarmens omkrets, MAC (Mid Arm Circumference) men 

däremot sågs en liten ökning i båda grupperna när man mätte överarmens muskelomfång, MAMC 

(Mid Arm Muscle circumference).28

 

I en annan jämförande studie som genomfördes av Ha et al29 fick experimentgruppen en 

individanpassad nutritionsplan, för att förebygga viktförlust hos strokepatienter som var undernärda 

eller hade risk för undernäring. Vid inskrivning på sjukhus mättes vikt, handmuskelstyrkan samt 

livskvalitén. Rutiner infördes för experimentgruppen där de som behövde extra energi fick 

energiberikad kost och näringsdrycker. Näringsdrycker ordinerades på läkemedelslistan och de som 

hade dysfagi erbjöds sondmatning. Vid utskrivning fick patienterna i experimentgruppen muntliga 

och skriftliga råd för att förebygga undernäring. Införandet av individanpassade nutritionsplaner 

gjorde att energiintaget ökade signifikant i experimentgruppen under vårdtiden.29 Att använda 

nutritionsvårdplaner uppmärksammar sjuksköterskans nutritionsbedömning och ses som ett 

hjälpmedel för att följa upp insatta åtgärder och utföra utvärdering enligt de intervjuade 

sjuksköterskorna i studien genomförd av Söderhamn och Söderhamn.24

Ha et al29 följde upp patienterna efter tre månader och det var då färre patienter som gått ner i vikt i 

experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen, men skillnaden var inte signifikant. 

Experimentgruppen hade en signifikant ökning av handmuskelstyrkan, medan den minskade i 
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kontrollgruppen. Livskvalitén förbättrades signifikant i experimentgruppen medan den i 

kontrollgruppen var oförändrad efter tre månader. 

 

Van Wymelbeke et al30 ville med sin studie undersöka om matintaget påverkas om patienter får 

näringsdrycker som de själva valt ut avseende smak. Alla patienter som ingick hade ett MNA  

< 23.5, det vill säga hade risk för undernäring. Patienterna delades in i två grupper, en 

konsumtionsgrupp och en icke-konsumtionsgrupp, där konsumtionsgruppen accepterade 

näringsdryckerna väl, medan de i den andra gruppen drack mindre än 65ml per dag. Resultatet 

visade att intag av näringsdrycker ökade det totala energiintaget i konsumtionsgruppen, medan det i 

den andra gruppen tvärtom minskade det totala energiintaget, då näringsdryckerna gjorde att 

deltagarna åt mindre av den vanliga maten. Att få näringsdrycker som patienterna själv valt 

avseende smak var av värde för att öka energiintaget i konsumtionsgruppen, då det gjorde att 

energiintaget ökade något mer än när de drack näringsdrycker med smak de tyckte mindre om.30

 

Kvalitet av metoddelen avseende urval och bortfall 
Av de elva inkluderade artiklarna var nio av kvantitativ ansats, en av kvalitativ ansats och en artikel 

var av både kvantitativ och kvalitativ ansats. 

I samtliga kvantitativa artiklar beskrivs urvalsförfarandet. Antal deltagare varierade mellan 30 och 

550 deltagare och medelåldern varierade från 73 till 86 år. I samtliga artiklar var de fler kvinnliga än 

manliga deltagare. Deltagarna rekryterades när det skrevs in på geriatrisk, medicinsk eller kirurgisk 

avdelning på sjukhus.  

 

Tre av artiklarna var randomiserade kontrollerade studier, RCT. I dessa tre studier var 

randomiseringsförfarandet beskrivet. Samtliga randomiserade sina grupper genom att dela ut 

förseglade kuvert innehållande en kod för vilken grupp de tillhörde.  

Bortfallet beskrevs och diskuterades i alla tre studier. I artikeln av Gazotti et al27 var det likvärdiga 

grupper vid start och bortfallet var elva av åttio deltagare. Bortfallet berodde på att fyra deltagare 

dog och sju deltagare blev återinlagda på sjukhus och kunde därför inte fortsätta delta i studien. I 

artikeln av Ha et al29 fanns en viss skillnad på grupperna avseende vikt och BMI och bortfallet var 

41 av 165 deltagare. I diskussionen beskrivs det av författarna att hälften av bortfallet berodde på 

dödsfall och resterande bortfall berodde på att deltagarna inte ville delta i uppföljningen. De 

patienter som dog var äldre och vägde mindre samt hade sämre neurologiskt och funktionellt status 

vid start.  De deltagare som vägrade fullfölja studien var äldre, och hade vid start bättre neurologiskt 

status.29 I artikeln av Price et al28 var det en stor skillnad mellan grupperna avseende 

könsfördelningen. Kvinnor var överrepresenterade i båda grupperna men framförallt i 
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kontrollgruppen. I denna studie var bortfallet 60 av 136. Författarna påpekar i sin diskussion att det 

var ett oväntat högt bortfall som till stor del berodde på att deltagarna inte klarade av att dricka 

näringsdrycker, trots att de valt ut smaker själva. 27 deltagare blev återinlagda på sjukhus, två av 

dessa dog och sammanlagt var det åtta deltagare som dog.28  

 

I resterande sex artiklar av kvantitativ ansats användes bekvämlighetsurval. I artiklarna beskrivs 

inklusionskriterier och exklusionskriterier för deltagarna utom i Poulsen et al25 där alla patienter 

inkluderades som skrevs in på en geriatrisk avdelning under en begränsad tid. Två av artiklarna, 

Cansado et al20 och Van Wymelbeke et al30 beskrev bortfallsstorleken och diskuterade bortfallet. 

Cansado et al20 hade ett bortfall på 19 deltagare av 550. Samtliga dog innan utskrivningen då den 

andra kontrollen gjordes. Van Wymelbeke et al30 hade ett bortfall på 12 deltagare av sammanlagt 30. 

Tre deltagare dog, åtta deltagare blev förflyttade till en annan vårdavdelning och en deltagare fick 

en nasogastrisk sond. I diskussionen tar författarna upp detta som en begränsning. 

I de övriga fyra artiklarna redovisas inget bortfall på grund av att studierna genomfördes på de 

patienter som passade in på respektive exklusionskriterier/inklusionskriterier och ingen uppföljning 

genomfördes. Däremot var det två studier; Kagansky et al21 och Persson et al23, som gjorde en 

uppföljning avseende dödlighet. 

 

Den artikel av Xia och McCutcheon26 som var av både kvantitativ och kvalitativ ansats utfördes på 

två medicinska avdelningar på ett sjukhus. Observationer och intervjuer utfördes på både patienter 

och sjuksköterskor. Urvalet var relevant för studiens syfte. Urvalsförfarandet är beskrivet. En 

deltagare föll bort vid ett observationstillfälle eftersom denne inte åt maten under ordinarie tid, utan 

fick den serverad vid ett senare tillfälle. Författarna tar i sin diskussion upp att urvalet var litet både 

vad det gäller sjuksköterskorna och patienterna och därför kan det vara svårt att generalisera 

resultatet på andra avdelningar än möjligen medicinavdelningar.26  

 

Söderhamn och Söderhamn24 var en artikel med kvalitativ ansats. Sjuksköterskor på två sjukhus 

intervjuades och de arbetade antingen på en geriatrisk avdelning eller på en strokeavdelning. 

Urvalet var relevant för studiens syfte och urvalsförfarandet var beskrivet. De tio sjuksköterskorna 

som tackade ja vid förfrågan inkluderades i studien. Författarna ser det som en begränsning att det 

var få deltagare i studien men tycker ändå att det finns en möjlighet att generalisera resultatet då det 

handlar om kunskap och förståelse för nutritionsbedömningar hos äldre. De påpekar dock att de 

sjuksköterskor som tackade ja kanske hade ett större intresse för nutrition och att nutritionsfrågor 

var ett redan uppmärksammat område på dessa två avdelningar där studien genomfördes.24 
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DISKUSSION 
 

Huvudresultat 
För att upptäcka risk för undernäring eller undernäring kunde olika metoder för att mäta patientens 

nutritionsstatus användas, BMI, MNA, MNA-SF, MUST samt SGA. Samtliga är validerade 

mätmetoder och lämplig att använda på äldre människor. BMI var en metod som inte ansågs 

lämplig att användas enskilt, men ingår i MNA, MNA-SF och MUST. Det var viktigt att redan vid 

inskrivning på sjukhuset identifiera undernäring och det kunde vara av värde att ha en rutin för detta 

i samband med inskrivningen. Riskfaktorer för undernäring var, hög ålder, nedsatt aptit och 

munhåleproblem. Även lågt serum albumin, lågt serum fosfor, demens samt cerebrovaskulär 

händelse var riskfaktorer för undernäring hos äldre. För att kunna förebygga alternativt åtgärda 

undernäring var det viktigt att sjuksköterskan frågade patienten förutbestämda frågor och tillät de 

själva att berätta om sitt nutritionsbehov och eventuella nutritionsproblem. Enligt sjuksköterskorna 

var det viktigt att ha kunskap, intresse och medvetenhet om nutritionsfrågor. Sjuksköterskorna 

kunde även involvera andra yrkeskategorier såsom läkare, logoped, dietist och undersköterska för 

att förebygga alternativt åtgärda patientens eventuella nutritionsproblem. Många patienter behövde 

hjälp vid måltidssituationen gällande att komma i rätt position och för att kunna inta maten. Lugn 

och ro var viktigt och att patienten inte blev avbruten under måltiden. Att dricka näringsdrycker 

kunde göra att patienterna fick i sig mera kalorier och inte minskade i vikt, både när de var 

inneliggande på sjukhus men även efter utskrivningen. En individanpassad nutritionsplan, där det 

vid behov ordinerades näringsdrycker på läkemedelslistan och gav energiberikad kost, samt gav 

muntliga och skriftliga råd för att förebygga undernäring, gjorde att patienternas energiintag ökade 

under vårdtiden.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vad sjuksköterskan kan göra för att förebygga 

undernäring hos äldre patienter på sjukhus. 

 

För att upptäcka risk för undernäring eller undernäring finns det flera olika mätmetoder att använda. 

Enligt Persson et al23 är giltigheten hög både för SGA och MNA och de är lämpliga metoder att 

använda på geriatriska patienter. Även i SoS-rapporten 2000:11 beskrivs SGA och MNA som två 

validerade mätmetoder.6 Att MNA är lätt att använda för att fastställa nutritionsstatus påvisas även i 

en studie gjord på multisjuka äldre patienter med trycksår av Hengstermann et al.31 Cansado et al20 

fick i sin studie fram att MNA och MUST var samstämmiga metoder för att mäta undernäring. 

 14



 

MUST var dock den mätmetod som gick snabbast att utföra av dessa två metoder. Att MUST är en 

snabb mätmetod bekräftas av Stratton et al32 som i sin studie fick fram att MUST tar mellan 3-5 

minuter att mäta och skattades som lätt att använda. Thorsdottir et al33 ville i sin studie få fram en 

mätmetod för nutritionsstatus som var enkelt och snabbt att utföra. De utgick från två befintliga 

mätmetoder, MNA och SSM och i resultatet framkom fyra frågor att använda för att förutspå 

undernäring, BMI, ofrivillig viktnedgång, nyligen genomgått kirurgi och aptitförlust.33 BMI är en 

metod som av flera studier bekräftas att den inte bör användas enskilt då BMI kan vara missvisande 

på grund av att endast vikt och längd ingår.20,22,24  

Orems omvårdnadsteori menar att patientens behov är det som ska styra sjuksköterskans 

utformande av omvårdnaden. Sjuksköterskan ska ha en förmåga att bedöma, planera och genomföra 

omvårdnadsåtgärder.16 Att använda en mätmetod för att upptäcka undernäring är ett sätt att göra 

denna bedömning anser författarna till föreliggande studie. Bedömningen kan sedan leda till 

planering och genomförande av omvårdnaden kring nutritionen.  

 

Riskfaktorer för undernäring som framkom i studien av Poulsen et al25 var hög ålder, nedsatt aptit 

och munhåleproblem. Att munhåleproblem är en viktig riskfaktor för undernäring påvisas även i en 

brasiliansk studie på patienter över 60 år.34 En studie av Pirlich et al35 som genomfördes på patienter 

från 18 år fick fram att hög ålder, att leva ensam och att ha låg utbildningsnivå var signifikanta 

riskfaktorer för undernäring. Dessa tre riskfaktorer framkom även i studien av Amaral et al36 där 

deltagarna var från 18 år och uppåt. Då framkom även att rökning och att vara man ökade risken för 

undernäring. Författarna till föreliggande studie anser därför att sjuksköterskan bör vara 

uppmärksam på dessa riskfaktorer i sitt möte med patienten, för att kunna upptäcka patienter med 

risk för undernäring eller patienter med undernäring. 

 

I den jämförande studien av Ha et al29 fick experimentgruppen en individanpassad vårdplan 

gällande nutritionen, för att förebygga viktförlust hos strokepatienter. Resultatet visade att dessa 

vårdplaner gjorde att energiintaget ökade signifikant och att färre patienter gick ner i vikt jämfört 

med kontrollgruppen, vilket dock inte var signifikant. I intervjustudien av Söderhamn och 

Söderhamn24 framkom det från sjuksköterskorna att användandet av vårdplaner gällande nutrition 

uppmärksammar nutritionsbedömningen och ses som ett hjälpmedel i omvårdnaden. Orems 

egenvårdsteori16 menar att omvårdnaden går ut på att komplettera egenvården, det vill säga att 

hjälpa patienten återvinna sin förmåga att självstädigt tillgodose de egna behoven i samband med ex 

sjukdom. Om det till exempel är obalans i patientens kapacitet och handlingsbehov ska 

sjuksköterskan upprätthålla en handlingsplan, exempelvis nutritionsvårdplan. Denna process kallar 

Orem för omvårdnadssystem.16
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Om sjuksköterskan har kunskap, intresse och medvetenhet avseende nutritionsfrågor är det lättare 

att göra en korrekt nutritionsbedömning.24 När de på ett danskt sjukhus anställde en extra 

omvårdnadspersonal med nutritionsansvar för att förbättra kvalitén avseende nutritionen hos 

patienter med risk för undernäring, framkom det att patienterna satte stort värde på denna resurs. 

Patienterna fick individanpassad nutritionsvård, stöd och uppmuntran för att motverka viktnedgång. 

Detta hade även en positiv inverkan på övrig personal och omvårdnaden avseende nutritionen på 

hela avdelningen.37 Att samarbeta med andra personalkategorier angående patientens 

nutritionsproblem är en viktig del i sjuksköterskans arbete.24 Det bör vara ett prioriterat område att 

samarbeta kring nutritionsfrågor anser författarna i föreliggande studie, vilket även framkom i en 

svensk intervjustudie.38 

 

Xia och McCutcheon26 kom i sin studie fram till att patienterna inte fick tillräckligt med hjälp under 

måltiderna. En av orsakerna var att sjuksköterskorna tog sin egen rast under patienternas måltid. 

Patienterna fick vänta länge på hjälpen och de kunde vara flera svårigheter som gjorde att de 

behövde hjälp. Under måltiden blev patienterna dessutom avbrutna av framförallt sjuksköterskan 

som kunde komma för att ställa frågor, men även läkaren kunde komma på rond. Två tredjedelar av 

maten lämnades kvar av en tredjedel av patienterna.26 Att planera rasterna till andra tider än 

patienternas måltider ökar resurserna och kan göra att patienterna får den hjälp de behöver anser 

författarna till föreliggande studie. Fastän sjuksköterskorna i en intervjustudie av Kowanko et al39 

ansåg att nutrition var ett viktigt område var det många som hade svårt att prioritera detta framför 

andra omvårdnadsaktiviteter. Vid måltidssituationen ansågs det viktigt att vara med och mata de 

patienter som inte själva kunde äta, men ofta var det andra arbetsuppgifter som kom före.39 Vid 

sjukdom, hög ålder, olycka eller dödsfall inom familjen kan patienten ha svårare att tillgodose sina 

mänskliga behov och har enligt Orem drabbats av egenvårdsbrist. Andra människor måste då överta 

ansvaret för omvårdnaden.16 Det betyder att om patienten själv inte kan äta och dricka måste 

vårdpersonalen hjälpa denne med det. Det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd för patientens 

önskningar och har en etisk medvetenhet kring nutritionen anser de intervjuade sjuksköterskorna i 

Söderhamn och Söderhamns studie.24 

 

Studier visar att patienter inneliggande på sjukhus som får dricka näringsdrycker bibehåller sin vikt 

eller till och med ökar i vikt jämfört med dem som inte fick dricka näringsdrycker.27,28 När man i Ha 

et al29 studien gjorde vårdplaner angående nutritionen och ordinerade näringsdrycker på 

läkemedelslistan, gav patienterna muntliga och skriftliga råd samt gav patienterna energiberikad 

kost, såg man att energiintaget ökade signifikant under vårdtiden. Även livskvalitén ökade hos 

dessa patienter. När näringsdrycker gavs regelbundet kunde viktförlust förebyggas och energiintaget 
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ökas hos patienter över 60 år.40 I en studie gjord av Jukkola et al41 tyckte sjuksköterskorna att det 

var till hjälp att näringsdryckerna ordinerades på läkemedelslistan. Det var då lättare för dem att se 

till att patienterna verkligen drack näringsdryckerna. Att näringsdrycker finns ordinerade på 

läkemedelslistan gör att det är lättare att sjuksköterskan uppmärksammar behovet och det kan 

kännas viktigt att fullfölja då ordinationen kommer från en läkare anser författarna i föreliggande 

studie. Gazotti et al27 bedömde att näringsdryckerna var väl tolererade om de gavs i små volymer 

medan det i Price et al28 blev ett stort bortfall, som till stor del berodde på att patienterna inte 

tolererade dricka näringsdryckerna. I båda studierna skulle patienterna dricka 400ml per dag.  

 

Tre av de i studien ingående artiklarna var RCT studier, vilka enligt Forsberg och Wengström18 har 

det bästa bevisvärdet. Urvalsförfarandet var beskrivet, samtliga tre studier beskrev 

inklusionskriterierna och hur de sedan randomiserade grupperna genom att använda sig av 

förseglade kuvert innehållande gruppkoder. Att tolka resultatet i RCT studier där det ingår en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp gör att det enligt författarna i föreliggande studie upplevs 

trovärdigt. 

Bortfallet var oväntat stort i en av studierna, Price et al28, vilket författarna själva påpekade. De 

tolkade bortfallet som stort för att patienterna inte klarade av att dricka näringsdrycker. Bortfallet 

bör vara så litet som möjligt för att kunna generalisera resultatet.18 Det stora bortfallet är en svaghet 

i denna studie.  

De sex artiklarna med kvantitativ ansats beskrev urvalsförfarandet. Fyra studier hade inget bortfall 

då ingen uppföljning gjordes i dessa studier. Cansado et al20 hade ett litet bortfall och ett stort antal 

deltagare vilket kan ses som en styrka. Van Wymelbeke et al30 hade ett litet antal deltagare och ett 

stort bortfall, vilket gör studiens resultat mindre trovärdigt enligt Forsberg och Wengström.18 

De två artiklar som använde sig av intervjuer24,26 hade få deltagare, vilket är vanligt vid strategiska 

urval. Vid ett sådant urval väljs deltagare med kunskap och erfarenhet om forskningsfrågan.18 

Styrkan i Söderhamn och Söderhamns studie24 var att deltagarna, det vill säga sjuksköterskorna, 

kanske hade ett intresse för nutritionsfrågor och därför hade mycket att berätta. Det kan dock bli 

svårare att generalisera resultatet till andra vårdavdelningar.  

 

Metoddiskussion 
Studien utformades som en beskrivande litteraturstudie då det ansågs ändamålsenligt för att svara 

på syfte och frågeställningar. Sökningen begränsades till artiklar publicerade inom de senaste tio 

åren för att få del av den senaste forskningen. Artiklarna söktes i databaserna PubMed och Mosbys 

Index som är relevanta databaser för omvårdnadsforskning. Flera artiklar framkom vid sökning i 

båda databaserna. De sökord som användes var relevanta för ämnet och ordet malnutrition användes 
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alltid i kombination med andra sökord. Samtliga sökord var MeSH termer eller EMTREE termer. 

Sökningen kan ändå ha brister då de gav många artiklar som inte fullständigt stämde överens med 

syftet och inklusionskriterierna. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och inkludera deltagare 

över 65 år. Undernäring är vanligt förekommande hos äldre patienter inneliggande på sjukhus och 

därför valde författarna begränsningen över 65 år.  En svaghet var att ett stort antal artiklar 

exkluderades för att deltagarna inte var över 65 år, trots att detta satts som en begränsning vid 

sökningen. Inga geografiska begränsningar gjordes. De valda artiklarna genomförde sina studier i 

Portugal, Belgien, Norge, Israel, Sverige, Danmark, Storbritannien, Frankrike och Australien. Det 

kan ses som en styrka att det var en internationell spridning, men det kan även ses som nackdel då 

resultatet inte är direkt överförbart på svensk sjukvård. Då författarna har svenska som modersmål 

och alla artiklar var skrivna på engelska kan oavsiktliga feltolkningar och översättningar ha 

uppkommit.  

 

I resultatet har två kvalitativa och nio kvantitativa artiklar använts. En styrka med kvalitativa 

artiklar är att deltagare beskriver med egna ord vilket kan styrka trovärdigheten men en svaghet är 

att studierna har ett fåtal deltagare. Kvantitativa artiklar har många deltagare vilket kan ses som en 

styrka, men ger ett mer allmängiltigt resultat. 

 

Båda författarna i föreliggande studie läste samtliga inkluderade artiklar enskilt och plockade ut det 

innehåll som besvarade syfte och frågeställningarna. Det kan ses som en styrka i arbetet. En annan 

styrka var att resultatet bearbetades gemensamt av de båda författarna och med regelbunden dialog 

med handledaren. Författarna valde att granska delar av metoden avseende urval och bortfall och 

redovisade det i löpande text i resultatdelen. 

 

Allmän diskussion 
Undernäring är vanligt förekommande hos äldre patienter inneliggande på sjukhus. Sjuksköterskan 

har ett omvårdnadsansvar och där ingår nutritionsfrågor. Att upptäcka undernäring eller risk för 

undernäring hos patienter kan hindra lidande genom att omvårdnadsinsatser sätts in i tid. 

Sjuksköterskan kan tidigt, redan vid inskrivningen på sjukhuset, upptäcka undernäring genom att 

mäta nutritionsstatus med en av de olika validerade mätmetoder som finns.  

Det är viktigt att sjuksköterskan är observant på de riskfaktorer som finns för undernäring och att 

det finns ett intresse kring dessa frågor. Att upprätta en vårdplan avseende nutrition kan förebygga 

undernäring och sjuksköterskan kan sätta in adekvata åtgärder för att undvika undernäring hos 

patienterna. Under måltiderna kan sjuksköterskan assistera patienter som inte har förmåga att själva 

inta maten, samt hjälpa dem i rätt position. Sjuksköterskan kan dessutom se till att portionsstorleken 
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är anpassad till patientens behov. Att ge patienterna lugn och ro under måltiden är en viktig aspekt 

att ta hänsyn till för all vårdpersonal.  

Näringsdrycker ökar energiintaget och kan vara ett bra komplement till den vanliga kosten, eller 

som ett bra mellanmål och kan med fördel ordineras på läkemedelslistan. Detta är även författarnas 

egna erfarenheter då läkemedelslistan är ett verktyg som används regelbundet under dagen. 

För att uppmärksamma nutritionsområdet anser författarna att det behövs ett bättre samarbete 

mellan de olika yrkeskategorierna, framförallt mellan sjuksköterskor och undersköterskor, då det är 

vanligast att undersköterskorna är närmast patienterna i den dagliga omvårdnaden. En fungerande 

kommunikation mellan vårdpersonalen är en förutsättning för detta. Nutrition bör vara ett ämne 

som diskuteras på ronden.  

Författarna hade förväntat sig fler artiklar till resultatet som handlade om måltidsmiljön, anpassning 

av kosten och även kostregistrering, då detta är något som ofta diskuteras i det dagliga arbetet på 

vårdavdelningen. Av de i resultatet inkluderade artiklarna var det många som exkluderade dementa 

patienter då de hade svårt att samarbeta och svara på frågorna i studierna. Detta ser författarna som 

en svaghet i föreliggande studie eftersom att dementa är en vanlig patientgrupp. Det skulle därför 

vara intressant med ytterligare forskning avseende undernäring hos dementa.  

 

Slutsats 
Föreliggande studie visar att det finns flera metoder att använda för att upptäcka undernäring eller 

risk för undernäring hos inneliggande patienter på sjukhus. Sjuksköterskan kan även använda sin 

kliniska blick och erfarenhet för att vara uppmärksam på riskfaktorer för undernäring. Att använda 

vårdplaner avseende nutrition kan vara ett redskap för att förebygga alternativt åtgärda undernäring 

och det behövs dialog och samarbete kring patientens nutrition. Andra insatser kan vara att ge 

näringsdrycker, anpassa kosten och se över måltidssituationen. Författarna anser att resultatet som 

framkommer i studien är viktigt då undernärda patienter är en vanlig förekommande patientgrupp. 

Som sjuksköterska kommer man alltid att möta denna patientgrupp inom vården och därför kan 

denna litteraturstudie vara av klinisk nytta. 
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Bilaga 1 Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 
Författare 
Publ.år 
Land 

Titel Syfte Design Unders.grupp 
Bortfall 

Datainsamlings 
metod 

Dataanalys 
metod 

Resultat 

Cansado P,  
Ravasco P, 
Camilo M. 
 
2008 
Portugal 

A longitudinal  
study of hospital 
undernutrition  
in the elderly:  
comparison 
of four validated 
methods 

Att jämföra  
validerade  
mätmetoder 
för att upptäcka 
undernäring,  
i syfte att välja  
ut ett pålitligt 
instrument. 

Kvantitativ  
ansats 
Prospektiv  
longitudinell  
studie 
 

Patienter 
(n=550) 
 
bortfall (n=19) 
 
åldersgr >65 år 

En pilotstudie på 20 patienter 
genomfördes först för att validera  
frågorna. 
Journalgranskning, 
beräkning av BMI,  
nutritionsbedömning med hjälp av MNA  
och MUST, samt beräkning av 
energibehov. 

Chi-square test 
Student´s  
t test 
Non parametric 
Spearman 
method, 
non parametric 
Mann-Whitney 
and  
Kruskall-Wallis 
Method 
Kappa 
coefficient. 

Studien visade att det inte framkommer någon 
signifikant skillnad vid inskrivning och 
utskrivning avseende förekomst av 
undernäring/risk för undernäring om man 
använder enbart BMI, vikt, MNA eller MUST. 
MNA och MUST var de mest samstämmiga 
metoderna. MUST var snabbast och därför mest 
användarvänlig inom slutenvården. 

Gazotti C,  
Arnaud- 
Battandier F,  
Parello M, 
Farine S, 
Seidel L,  
Albert A,  
et al 
 
2003 
Belgien 

Prevention of  
malnutrition in 
older 
people during 
and after 
hospitalisation: 
results 
from a 
randomised  
controlled 
clinical trial 

Att studera om viktförlust 
under vårdtiden och efter 
utskrivning kan förebyggas 
genom daglig tillförsel 
av näringsdrycker. 

Kvantitativ  
ansats 
Randomiserad, 
kontrollerad  
studie 

Patienter 
(n=80) 
experimentgr 
(n=39) 
kontrollgr 
(n=41) 
 
bortfall (n=11) 
bortfall 
experimentgr 
(n=5) 
kontrollgr 
(n=6) 
 
åldersgr >75 år 

MNA användes som metod för  
att få fram patienter med risk för 
undernäring.  
Patienter med 17-23,5 p inkl i  
studien. Vikt vid inskrivning,  
utskrivning och 60 dagar senare. 
Patienterna i experimentgruppen  
fick 200ml näringsdryck två gånger 
dagligen under vårdtiden och i 60 dagar 
efter utskrivningen. 

Student´s t test,  
Wilcoxon signed 
rank test, Mann-
Whitney U-test, 
Chi-squared test, 
General linear 
mixed models 
(GLMM). 

Studien fann att följsamheten var god. Vid 
uppföljningen efter två månader var MNA 
poängen högre i experimentgruppen jämfört med 
kontrollgruppen och patienterna i 
experimentgruppen behöll sin vikt men i 
kontrollgruppen sågs en signifikant viktförlust. 
Ingen skillnad kunde ses i vårdtidens längd. 

Ha L, Hauge 
T, 
Spenning A, 
Iversen P 
 
2010 
Norge 

Individual, 
nutritional 
Support 
prevents 
undernutrition, 
increases 
muscle strength 
and 
improves QoL 
among  
elderly at 
nutritional risk  
hospitalized for 
acute 
stroke: A 
randomized, 
controlled trial 

Att undersöka 
om individanpassad  
nutritionsstöd på äldre 
nyinsjuknande  
strokepatienter 
med risk för undernäring 
minskar undernäring 
och viktförlust jämfört  
med icke individanpassad  
nutritionsstöd. 
Vidare var syftet att  
undersöka om denna  
nutritionsstrategi kunde  
förbättra livskvalitén, 
öka muskelstyrkan 
och förkorta vårdtiden. 

Kvantitativ  
ansats 
Randomiserad, 
kontrollerad  
studie 

Patienter 
(n=165) 
experimentgr 
(n=81) 
kontrollgr 
(n=84) 
 
bortfall (n=41) 
experimentgr  
(n=23) 
bortfall 
kontrollgr 
(n=18) 
 
åldersgr >65 år 

MUST användes för att identifiera 
patienter med undernäring eller med risk 
för undernäring. QoL mättes med  
frågeformuläret EQ-5D samt intervju med 
patienten. 
För att mäta muskelstyrkan användes 
Grip-A dynamometer, 
vätske och kaloriregistrering. Ett 
mättillfälle vid inskrivning på sjukhuset 
samt ett mättillfälle tre månader senare. 
Patienterna i exp.gr fick individanpassade 
nutritionsplaner, energiberikad kost och 
näringsdrycker. Vid utskrivning fick de 
även muntliga och skriftliga råd. 

Student´s t test,  
Mann-Whitney 
U-test,  
Chi-squared test,  
Wilcoxon´s 
signed ranks sum 
test,  
Pearson’s 
correlation 
coefficient. 
 

Studien visade att det efter tre månader var färre i 
experimentgruppen som förlorat vikt jämfört med 
kontrollgruppen. Experimentgruppen hade 
signifikant bättre livskvalitet och muskelstyrka i 
handen. Ingen skillnad avseende vårdtiden kunde 
påvisas. 

Kagansky N, 
Berner Y, 
Koren-Morag 

Poor nutritional 
habits are  
predictors of  

Att identifiera riskfaktorer 
för undernäring hos äldre 
inneliggande patienter och 

Kvantitativ 
ansats 

Patienter 
(n=414) 
 

MNA användes för att mäta undernäring 
och biokemiska markörer mättes. 
MNA delades in i fyra undergrupper;  

ANOVA, Chi-
square test, 
Pearsons 

Studien visade att signifikanta riskfaktorer  
för undernäring var lågt serum albumin och lågt 
fosfor, demens och cerebrovaskulära händelser. 



 
N,  
Perelman L, 
Knobler H,  
Levy S 
 
2005 
Israel 
 

poor outcome in  
very old 
hospitalized 
patients 

att utvärdera MNA för att 
förutspå dödlighet. 

bortfall ej 
redovisat 
 
åldersgr ≥75 år 

MNA-1, antropometriska mätningar 
MNA-2, hälsotillstånd 
MNA-3, matvanor 
MNA-4, patientens egen bedömning av 
hälsa och näringstillstånd. 

correlation 
coefficients, 
Students t-test,  
Hosmer-
Lemeshow test 

Överlevnaden var lägre hos patienter med 
undernäring/risk för undernäring än hos välnärda 
patienter. MNA-3 stämde bäst överens med 
blodprovernas resultat. 

Persson M, 
Brismar K,  
Katzarski K, 
Nordenström 
J,  
Cederholm T 
 
2002 
Sverige 

Nutritional 
status 
using Mini 
nutritional  
assessment and  
subjective 
global  
assessment 
predict  
mortality in  
geriatric patients 

Att utvärdera giltigheten  
av SGA och MNA hos  
geriatriska patienter i 
jämförelse med objektiva 
nutritionsindikatorer. 
Samt bedöma 
metodernas förmåga  
att förutse dödlighet. 
 

Kvantitativ  
ansats 
Prospektiv 
upp- 
följningsstudie 

Patienter 
(n=83) 
 
bortfall ej 
redovisat 
 
åldersgr >65 år 

MNA och SGA användes för att mäta 
undernäring. DEXA och BIA  
användes för att få fram 
kroppssammansättningen. 
För att mäta ADL status användes Katz 
index,  
Herpenden Handgrip 
Dynamometer mätte muskelstyrkan,  
7-grade Berger scale fick fram den 
kognitiva funktionen, 
biokemiska markörer togs och 
för att se dödlighet användes 
befolkningsregistret. Antropometriska 
mått, BMI, kroppsfett och överarmens 
omkrets kontrollerades. 

Students t-test, 
Mann-Whitney 
U-test,  
Kruskal-Wallis 
test, 
Pearson and 
Spearman rank 
correlation 
coefficients, 
Kaplan-Meier 
survival curves, 
log-rank test 

Studien visade att SGA och MNA korrelerar 
signifikant med de antropometriska måtten men 
inte med blodproverna. Dödligheten var högre i 
gruppen som bedömdes som undernärda enlig 
SGA och MNA, jämfört med de som var välnärda. 
SGA och MNA är lämpliga för bedömning av 
nutritionsstatus hos geriatriska patienter. 

Poulsen I, 
Rahm  
Hallberg I,  
Schroll M 
 
2005 
Danmark 

Nutritional 
status and  
associated 
factors  
on geriatric 
admission 

Att identifiera kliniskt  
identifierbara risk 
faktorer för under- 
näring hos geriatriska 
patienter. 

Kvantitativ 
ansats 

Patienter 
(n=196) 
 
bortfall ej 
redovisat 
 
åldersgr >65 år  

Nutritionsstatus bedömdes med BMI, 
munstatus bedömdes med Oral 
Assessment Guide,  
journalgranskning, 
ADL status bedömdes med Modified 
Barthel Index. 

Fisher´s exact 
test, Wilcoxon 
Two-Sample test, 
Shapiro-Wilks´ 
test, Cronbach´s 
Alpha. 

Studien visade att riskfaktorer för undernäring var 
hög ålder, nedsatt aptit och problem med 
munhålan. De patienter som var undernärda hade 
ofta problem med förstoppning, illamående eller 
kräkning. 

Price R, Daly 
F,  
Pennington C, 
McMurdo M 
 
2005 
Storbritannien 

Nutritional 
supple- 
mantation of 
very old 
people at 
hospital 
disharge 
increases 
muscle strength: 
A randomised 
controlled trial 

Att undersöka effekten  
av näringsdrycker givna  
till äldre patienter beredda  
att dricka näringsdrycker 
även efter utskrivning. 
 

Kvantitativ  
ansats 
Randomiserad, 
kontrollerad 
studie 

Patienter 
(n=136) 
experimentgr 
(n=66) 
kontrollgr 
(n=70) 
 
bortfall (n=60) 
experimentgr 
(n=31) 
bortfall 
kontrollgr 
(n=29) 
 
åldersgr >75 år 

BMI användes som indikator på 
undernäring, TSF, MAMC och MAC 
användes för att mäta kroppens fett och 
muskelmassa. 
Viktförlust och vätske och 
kaloriregistrering,  
För att mäta muskelstyrkan användes 
Handgrip dynamometry. 
Patienterna i experimentgruppen  
fick 400ml näringsdryck dagligen under 
vårdtiden och i 12veckor efter 
utskrivningen. 
 

Fisher´s exact 
test, 
Mann-Whitney 
U-test, 2-way 
ANOVA, area-
under-the-curve 
test (AUC). 

Studien visade att patienter som dricker 
näringsdrycker ökar handmuskelstyrkan. 
Vikten ökade mest i experimentgruppen som drack 
näringsdrycker och dessa patienter hade även ett 
större energiintag totalt sett jämfört med 
kontrollgruppen. 

Svahn 
Holmén M,  
Robertsson B, 
Wijk H 
 
2006 

Tools to assess 
the 
nutritional status 
of acutely ill 
older 
adults 

Att undersöka om enkla  
mätinstrument avsedda 
för klinisk verksamhet 
med äldre patienter kan  
identifiera de  
med risk för undernäring. 

Kvantitativ  
ansats 

Patienter 
(n=40) 
 
bortfall ej 
redovisat 
 

BMI och MNA-SF användes 
för bedömning av undernäring  
Vätske och kalori-  
registrering samt beräkning 
av energibehov. 

Beskrivande data 
i form av antal 
procent 

Studien visade att 29 av 40 äldre hade BMI lägre 
än 24, 18 av 40 äldre hade lägre än 22. Enligt 
MNA-SF mätningen hade alla äldre i studien risk 
för undernäring. MNA-SF är ett mer specifikt 
mätinstrument och säger mer än enbart BMI. 

 



 
Sverige åldersgr >71 år 
Söderhamn U, 
Söderhamn O, 
 
2008 
Sverige 

A successful 
way for  
performing 
nutritional 
nursing 
assessment in 
older patients 

Att få ökad kunskap och  
förståelse för vad som  
kan främja och underlätta 
för sjuksköterskor  
att utföra  
nutritionsbedömningar 
hos äldre patienter. 

Kvalitativ  
ansats 
 

Sjuksköterskor  
(n=10) 
två sjukhus (I o 
II) 
sjukhus I (n=4) 
sjukhus II 
(n=6) 
 
bortfall ej 
redovisat 

Intervjuer, 
öppna frågor 

Hermeneutisk 
analysmetod 

Studien visade att för att utföra 
nutritionsbedömningar var det viktigt att 
sjuksköterskan hade en dialog med patienten, 
använde sig av observationer och kontroller samt 
samarbetade med andra yrkeskategorier. 

Van 
Wymelbeke V, 
Jiang T,  
Pfitzenmeyer 
P 
 
2009 
Frankrike 

Change in  taste 
preference in  
undernourished 
elderly 
hospitalized  
subjects during 
periods of 
infection 
and 
convalescence 

Att undersöka om  
matintaget påverkas 
om patienter får 
näringsdrycker  
som de själva valt ut 
avseende smak. 
 

Kvantitativ 
ansats 

Patienter 
(n=30) 
 
bortfall (n=12) 
 
åldersgr >85 år 

BMI och MNA användes för att bedöma 
nutritionsstatus. 
MMSE användes för att mäta kognitiv 
status, vätske  
och kaloriregistrering. Patienterna fick 
själva välja bland fyra olika smaker på 
näringsdryckerna. Ett särskilt schema 
följdes. 
 
 
 
 

Fiedman test, 
Tukey´s test, 
ANOVA, 
Newman-Keuls 
test, student´s t 
test. 

Studien visade att användning av näringsdrycker 
ökar det totala energiintaget. Att få näringsdrycker 
som patienten själv valt ut avseende smak var av 
värde för att öka energiintaget. 

Xia C,  
McCutcheon 
H 
 
2006 
Australien 

Mealtimes in  
hospital – who 
does what? 

Att beskriva och utforska  
vad sjuksköterskorna  
gör under måltiderna  
när patienterna äter 

Kvantitativ 
och kvalitativ 
ansats 
 

Observationer: 
sjuksköterskor 
(n=50) 
avdelning I 
(n=26) 
avdelning II 
(n=24) 
 
patienter 
(n=48) 
avdelning I  
(n=23) 
avdelning II 
(n=25) 
 
bortfall  
patienter (n=1) 
 
Intervjuer: 
sjuksköterskor 
(n=4) 
patienter (n=4) 
 
åldersgr 
patienter >65 år 

Observationer och intervjuer av 
sjuksköterskor och patienter på 
vårdavdelning, 
 

Innehålls analys. 
Beskrivande data 
i form av antal 
procent. 

Studien visade att sjuksköterskorna var ofta 
upptagna med andra arbetsuppgifter under 
patienternas måltider. Sjuksköterskorna kunde 
även ta sin egen lunchrast samtidigt som 
patienternas mat serverades. Sjusköterskorna 
tyckte det var viktigt att uppmuntra patienterna 
kring matsituationen men endast ett fåtal patienter 
blev uppmuntrade. Många patienter blev vid 
måltiden avbrutna av sjuksköterskan som till 
exempel kunde fråga om olika saker 

 

 


