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Bakgrund: Malnutrition innebär en obalans mellan näring och energi som går till
vävnaderna och det befintliga behovet. Med åldern ändras de fysiologiska funktionerna i
kroppen som har en betydelse för intaget av mat och vätska. Malnutrition kan medföra
multipla konsekvenser för de äldre såsom ökad fallrisk, reducerad livskvalité, ökad
sjukhusvård och dödlighet. Sjuksköterskan har inom äldrevården en essentiell roll för att
bedöma, planera och införa åtgärder gällande den äldres närings- och vätskeintag. Syfte:
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med malnutriton.
Metod: En litteraturöversikt där datamaterialet bestod av åtta kvalitativa artiklar och en
kvantitativ artikel. Resultat: Fem områden identifieras; kunskap genom utbildning,
samarbete med olika professioner, sjuksköterskors arbetsmiljö, dialog vid anamnestagning
och användning av bedömningsinstrument. Konklusion: Det finns ett behov av utökad
kunskap vid vård av patienter med malnutrition eftersom ökad kunskap medför mindre
osäkerhet för sjuksköterskan.
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Background: Malnutrition means an imbalance between nutrition and energy that goes to
the bodytissues and the existing need. With age, the physiological functions of the body
change which have a bearing on the intake of food and fluid. Malnutrition can cause multiple
consequences for the elderly, such as increased fall risk, reduced quality of life, increased
hospitalization and mortality. The nurse has an essential role in the field of elderly care to
assess, plan and implement measures regarding the nutrient and fluid intake of the elderly.
Aim: The aim was to describe nurses experiences when it comes to nursing patients with
malnutrition. Method: A literature review where data material consisted qualitative and
quantitative article. Results: Five areas identified; knowledge by education, cooperation
with different professions, nurses' work environment, dialogue for anamnesis and the use of
assessment instrument. Conclusion: There is a need for increased knowledge in the care of
patients with malnutrition because increased knowledge leads to less insecurity for the nurse.
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INLEDNING
Goda matvanor är en av de grundläggande faktorerna för att människan ska ha en god hälsa.
Matvanor i Sverige ser överlag bra ut men skillnader ses bland äldre åldersgrupper
(Folkhälsomyndigheten, 2016). I Sverige är 17% av befolkningen 65 år eller äldre vilket
motsvarar 1.6 miljoner människor över hela landet. Kvalitetsregistret Senior Alert som
används för att utföra riskbedömningar av malnutrition, fall, trycksår och munhälsa hos äldre
anger år 2014 att 58% av de registrerade i Senior Alert är malnutrierade (Socialstyrelsen,
2009). Malnutrition drabbar äldre patienter i hög grad och ger förutom viktminskning
upphov till allvarliga konsekvenser som muskelsvaghet, ökad risk för frakturer, mental
påverkan och försämrat immunförsvar. De skador som är direkta följder av malnutrition
inom vårdsammanhang tillhör kategorin vårdskador (Socialstyrelsen, 2017). Det är därmed
av betydelse att sjuksköterskan har adekvat kunskap kring malnutrition för att kunna möta
patienters behov och förebygga konsekvenser, minska lidande för att kunna tillhandahålla
patientsäker vård.

BAKGRUND
Orsaker till malnutrition
Malnutrition uppstår när kroppen inte får sitt dagliga energibehov. Malnutrition innebär en
obalans mellan näring och energi som går till vävnaderna och det befintliga behovet. Orsak
till en sådan obalans kan bero på kroppsliga förändringar, sjukdom, läkemedel, depression
och ensamhet/isolering (Skolin, 2014). Malnutrition är vanligt förekommande hos äldre i
samhället (Socialstyrelsen, 2009). Begreppet äldre i detta examensarbete syftar på de
människor som är 65 år eller äldre. Att äldre har större risk att diagnostiseras med
malnutrition kan bero på att vissa förändringar i åldringsprocessen kommer påverka kroppen
och aptiten negativt (Dehlin & Rundgren, 2007). Andra orsaker att äldre diagnostiseras med
malnutrition kan bero på nedsatt immunförsvar, bristande munhygien och försämrad
salivproduktion, vilket leder till ökad risk av svampinfektioner i munnen och kan därmed
medföra svårigheter vid matintag. Detta är faktorer som kan hindra intaget av föda då det
kan leda till bland annat tuggsvårigheter (Dehlin & Rundgren, 2007; Skolin 2014).
Olika sjukdomstillstånd kan ha en bidragande faktor till obalans mellan nutritionsintag och
det fysiologiska behovet (Skolin, 2014). Bakomliggande sjukdomar kan vara organsjukdom,
depression, cancer, demens eller diabetes. Mag- och tarmsjukdomar och diabetes kan leda
till sämre absorption och även påverka metabolismen. Biverkningar av olika läkemedel kan
vara illamående, muntorrhet eller förstoppning vilket är faktorer som kan påverka aptiten
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och matintaget negativt, på sikt kan det leda till malnutrition (Socialstyrelsen, 2011).
Malnutrition kan även bero på en olämplig måltidsmiljö. Måltidsmiljön på ett sjukhus eller
äldreboende skiljer sig åt beroende på olika faktorer såsom lokaliserings- och 2
avdelningsrutiner. I måltidsmiljön ingår både personal och andra patienter. Närvaro av andra
patienter vid måltid kan ge en social bekvämlighet och göra den gemensamma måltiden till
en trivsam stund, men det kan även vara ett störande moment om medpatienter är oroliga
eller aggressiva (Harryson, 2001). Harryson (2001) menar att måltiderna och dess miljö är
av betydelse då detta indirekt påverkar aptiten. Ifall aptiten sviktar kan måltidsintag per dag
reduceras. Nattfasta (>11h) och mindre än 4 måltider per dag är något som ska undvikas
eftersom för få måltidsintag per dag är en bidragande faktor för malnutrition (Engelheart,
Lammes & Akner, 2006).

Åldrandet en bidragande orsak till malnutrition
Människans kropp har fysiologiska behov där mat och dryck är livsviktiga (Skolin, 2014).
För den friska människan är inte nutrition och vätskeintag ett problem, däremot kan intaget
påverkas hos den sjuka och åldrande. Med åldern ändras de fysiologiska funktionerna i
kroppen som har en betydelse för intaget av mat och vätska. Ämnesomsättningen blir
långsammare i stigande ålder, detta beror på att antalet celler i kroppen reduceras. Risk för
störningar i vatten och elektrolytbalansen hos den åldrande blir påtagbar då törsten vid
vätskebrist inte är lika uppenbar, detta beror på att vattnet utsöndras långsammare genom
njurarna (Viidik, 2002). Även kroppens uppbyggnad ändras med åldern. Kroppsvattnet och
muskelmassan kommer att minska medan kroppsfettet är intakt (Dehlin & Rundgren, 2007).
Fysisk aktivitet minskar generellt med stigande ålder och sjukdom, vilket innebär att
energibehovet minskar. Energibehovet är ungefär 20-30% mindre hos den allmänna 80åringen jämfört med en 30 åring av samma kön. På grund av alla olika fysiska förändringar
som sker i åldrandet så är risken stor att patienter drabbas av malnutrition (Dehlin &
Rundgren, 2007).

Bedömning av malnutrition
Malnutrition kan medföra multipla konsekvenser för de äldre såsom ökad fallrisk, reducerad
livskvalite, ökad sjukhusvård och dödlighet (Fernández-Barrés et al., 2017). Tidig upptäckt
av risker för malnutrition är därför en grundläggande faktor för att reducera förekomsten av
malnutrition samt dess konsekvenser. Sjuksköterskan ska vara uppmärksam på malnutrition
samt på patienter som är i riskzonen. Stöd och utbildning för både patient och anhöriga är
betydelsefulla för att patienten ska få ett adekvat nutritions- och energiintag. Genom att göra
en initial riskbedömning kan sjuksköterskan få en helhetsbild på orsak till malnutrition och
sedan göra en utredning (Socialstyrelsen, 2017). Ett sätt för sjuksköterskan att upptäcka
eventuell malnutrition är med hjälp av bedömningsinstrumentet Mini Nutritional
Assessment (MNA) (Se bilaga 4). MNA har som syfte att diagnostisera malnutrition eller
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risk för malnutrition bland äldre. MNA utgörs av ett bedömningsformulär som snabbt ger en
överblick över hur patientens nutritionsintag sett ut det senaste, om patienten ofrivilligt gått
ner i vikt, hur rörligheten ser ut och frågor om patientens psykiska mående (Kaiser et al.,
2010). Body mass index (BMI) är ett användbart mått på kroppsligt tillstånd, BMI räknar
vikten delat på längden gånger längden. BMI beräknar bara viktmässigt om patienten är
underviktig, normalviktig, överviktig, eller lider av fetma (Dehlin & Rundgren 2007). BMI
ingår i MNAbedömningsformulär och därmed kompletterar de varandra i bedömningen av
malnutrition. På senare tid har MNA utvecklats och blivit ett av de största instrumenten för
att riskbedöma nutrition bland äldre och enligt den europeiska nutritionsorganisationen
ESPEN riktlinjer har de därmed rekommenderat att vården ska använda sig av MNA
(Socialstyrelsen, 2011). Att säkerställa optimal nutritionsscreening kan leda till ökad kvalité
för vård av malnutrierade patienter. Nutritionsscreening innebär bland annat en genomgång
av personens ämnesomsättning, syresättning, cirkulation och hormonbalans. Det kan även
bidra med fördelar för sjukhusen eftersom den undernärda upptäcks i tid och åtgärder sätts
in innan det får större konsekvenser (Sharma et al., 2016).
Vid bedömning av malnutrition finns det ett flertal differentialdiagnoser som bör kännas till
såsom fatigue, sarkopeni, sårbarhet, och kakexi som också är kopplade till nutritionsproblem
(JeeJeebhoy, 2012). Sarkopeni, eller muskelförtvining, kännetecknas av förlust av
muskelmassa och styrka som delvis kan behandlas med adekvat energi och proteinintag. För
bästa resultat ska fysisk aktivitet kombineras (JeeJeebhoy, 2012). En patient som är i ett
sårbart tillstånd har en större risk för negativa hälsoutfall ifall de utsätts för en stressfaktor
som kan leda till malnutrition (Morley et al., 2013). Kakexi är ett syndrom där den drabbade
tappar kroppsvikt, fett och muskler i samband med ökad proteinkatabolism på grund av
underliggande sjukdomar. Vid alla dessa tillstånd minskar muskelvävnad och fettvävnad.
Detta kan leda till att personen ser ut att lida av malnutrition men den största och viktigaste
behandlingen är inte ökat matintag (JeeJeebhoy, 2012).

Omvårdnad vid malnutrition
Sjuksköterskor har ett självständigt ansvar kring beslut som berör patienter när det gäller att
bibehålla eller återfå en god hälsa. De har även ett ansvar att patientens välbefinnande och
livskvalité ska vara god fram till livets slutskede (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I
ansvaret ingår sjuksköterskans ansvar kring patienters nutritionstillstånd. Patientens
nutritionstillstånd är en viktig patientsäkerhetsfråga då malnutrition kan leda till allvarliga
konsekvenser för patienten. Sjuksköterskan har inom äldrevården en essentiell roll för att
bedöma, planera och införa åtgärder gällande den äldres närings- och vätskeintag så den blir
adekvat och hälsosam (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). Det finns ett flertal
omvårdnadsåtgärder som kan vidtas vid malnutrition. Dessa åtgärder är: kostanpassning som
exempelvis kosttillägg, näringsdryck samt energi och proteinberikad kost. Andra åtgärder
kan vara olika hjälpmedel såsom anpassade bestick, pet-emot kant och specialutformade
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dricksglas (Westergren & Andersson, 2017; SoSrapport 2000:11). Många patienter har
sväljsvårigheter som kan bero på flera olika orsaker såsom sköra munslemhinnor,
muskelsvaghet eller slembildande faktorer som gör att maten fastnar i luftstrupen. Därför
rekommenderas konsistensanpassad kost. Konsinstensanpassning kan innebära hackad kost,
gelekost eller tjockt flytande mat (Skolin, 2014).
God måltidsmiljö är centralt för patienten för att kunna tillgå sina näringsbehov (Nightingale,
1859). Miljön där maten intas ska vara anpassad efter patienten. Har personen inte möjlighet
att gå ut till allrummet eller sitta vid ett bord bland andra människor bör denne få andra
verktyg som stärker matserveringsmiljön, exempelvis bord till sängen vid måltid. Vid
matning är det viktigt att informera patienten som inte kan äta själv vad det är för mat som
erbjuds, om den är varm, kall eller kryddad (Bjerkreim, 2006). Mellanmålen ska vid risk för
malnutrition ökas till 45% av det vardagliga behovet, även nattfastan ska minskas så den inte
övergår 11 timmar (Westergren & Andersson, 2017). Mat- och vätskelista är viktigt vid risk
för malnutrition, ju tidigare intaget registreras desto tidigare kan behövliga åtgärder sättas
in. Hög kalorihalt på dryck är ännu ett alternativ för att den äldre lättare ska få den energin
och näring den behöver. Andra alternativ är servering av efterrätt, eftermiddagskaffe och
kvällsmål innan läggdags (Skog & Grafström, 2003).
Den nutritionsvårdsprocess som sjuksköterskor ska bedriva inleds med en riskbedömning,
även kallad för screening. Screening är en systematisk metod för att identifiera patienter som
är malnutrierade eller patienter som löper risk för det. Riskbedömningen ska sedan följas
upp med en utredning av orsakerna till malnutritionstillståndet. Utredningen utförs för att
kunna ställa en diagnos. Sjuksköterskor använder omvårdnadsdiagnoser vid identifiering
och bedömning av malnutrition till exempel Risk för malnutrition relaterat till aptitlöshet
eller Risk för malnutrition relaterat till ofrivillig viktförlust (Socialstyrelsen, 2011). Det är
även sjuksköterskans ansvar att konsultera och informera sina medarbetare, såsom
undersköterskor på äldreboenden, om kompletterande kompetens är av behov (Svensk
sjuksköterskeförening, 2017).

Stöd
Interaktion och ömsesidighet är två grundläggande begrepp för socialt stöd (Langford et. al.,
1997). Det sociala stödet påverkar individens välbefinnande, hälsa samt förmåga att hantera
påfrestande situationer (Kahn & Antonucci, 1980). Socialt stöd är kopplat till
anknytningsprocessen och kan delas in i känslomässigt stöd, bekräftande stöd, informativt
stöd och praktiskt stöd. Anknytningsprocessen kommer bland annat påverka individens
förmåga att interagera och lita på andra människor (Langford et al., 1997). Det
känslomässiga stödet är den aspekt på socialt stöd som anses vara viktigast eftersom den
handlar om individens grundläggande behov av att känna trygghet, tillit och tillhörighet. Det
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bekräftande stödet handlar om att få bekräftelse via kommunikation (Schumaker &
Brownell, 1984). Kommunikation innebär bland annat att den som ger stöd lyssnar aktivt,
ställer öppna frågor samt återberättar (Eide & Eide, 2008). Informativt stöd innebär att
informera någon under en stressfull tid. Det praktiska stödet innebär att genom material och
ekonomisk hjälp stödja individen (Schumaker & Brownell, 1984).
Professionellt stöd handlar om känslomässigt arbete som att upprätthålla en relation, en
känsla eller en stämning. Den professionella relationen kräver ingen ömsesidighet. Även 5
professionellt stöd delas in i olika kategorier, dessa kategorier är greppbara och det abstrakta.
Det greppbara innefattar bland annat information, utbildning, ekonomisk hjälp medan det
abstrakta innefattar anpassningsförmåga, varaktighet samt tid till att uttrycka känslor (Stoltz,
Lindholm, Udén & Willman, 2006). En person som ger stöd, exempelvis en sjuksköterska,
kan möta svårigheter. Schumaker och Brownell (1984) beskriver att en person som ger stöd
kan ha problem att läsa av behovet av stöd en individ behöver eller att den som erbjuder stöd
kan tveka av rädsla för att göra fel eller orsaka skada (Schumaker & Brownell, 1984).

Egenvård
Egenvård innebär att en patient får utföra hälso-och sjukvårdsåtgärder själv. Patienten kan
utföra egenvården antingen helt oberoende av andra eller med stöd av sjuksköterskor,
personal på äldreboende eller närstående. Att utföra egenvård kan innebära risker eftersom
sjuksköterskans ansvar lämnas över till patienten. Därför är det viktigt att sjuksköterskan gör
en bedömning om en patient kan utföra egenvården själv eller till viss del själv med stöd.
Sjuksköterskan har även ansvar att informera patienten om vad egenvård innebär samt
informera det som hjälper patienten (Socialstyrelsen, 2017). Orems egenvårdsteori grundas
i att stödja och uppmuntra patienter till egenvård vid förändrad livssituation (Orem,
Renpenning och Taylor, 2000). En av omvårdnadens grundläggande målsättning är att stödja
patientens egna normala funktion. För att sjuksköterskor ska kunna uppmuntra till egenvård
är det betydelsefullt att sjuksköterskan gör en kapacitetsbedömning. En sådan bedömning
utförs på vad för kunskap patienter har om sina egenvårdsbehov, om de är kapabla till att
utföra egenvård med hjälp av exempelvis rörelseförmågan samt att se över deras
sinnesfunktioner genom att bedöma minnes- och perceptionsförmåga. Egenvårdsteorin
förtydligar att individens perspektiv ska vara i fokus för att sjuksköterskan ska kunna möta
egenvårdsbehoven. Det är fördelaktigt att sjuksköterskan har adekvat kunskap för att kunna
utföra en individuell egenvårdsplan efter patientens särskilda behov (Orem et al., 2000).
För att patienten ska kunna ta hand om sig själv i största möjliga mån krävs det god kunskap
om sjukdomstillståndet (Orem et al., 2000). Egenvård är en praktisk insats och vid brist på
kunskap ökar oförmågan att bedriva insatsen. Egenvårdsåtgärder beskrivs enligt tre system.
1) Det helt kompenserade systemet går ut på att sjuksköterskan har full kontroll över alla
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vårdbeslut och patienten blir därmed passiv, dessa situationer kan utspela sig när patienten
exempelvis är medvetslös. 2) Det delvis kompenserande systemet handlar om att
sjuksköterska och patient tillsammans fattar beslut. 3) Det stödjande och undervisande
systemet, innebär att sjuksköterskan bidrar med stöd och information för att sedan låta
patienten själv ta det beslut som känns bäst. Sjuksköterskan väger upp när
egenvårdskapaciteten inte räcker till och stödjer egenvårdsförmågan när den är möjlig (Orem
et al., 2000).
Orems omvårdnadsteori består av tre delteorier, egenvård, egenvårdsbrist samt
omvårdnadssystem (Orem et al., 2000). Ordet egenvård definieras som eget initiativ av
patienten att utföra aktiviteter för att upprätthålla sitt välbefinnande och sin egen hälsa. De
aktiviteter som upprätthåller hälsan nämns som egenvårdsåtgärder. De egenvårdsåtgärder
som personer använder beror mycket på individens kulturella och sociala erfarenheter.
Egenvårdsbrist är när patienter drabbas av begränsningar i livet som förhindrar förmågan att
tillgodose sina egna behov. Dessa begränsningar kan uppstå vid olika händelser i personens
liv som kan beskrivas som antingen yttre eller inre faktorer. Omvårdnadssystem beskrivs
som en sammanslagning mellan egenvård och egenvårdsbrist. En obalans mellan dessa
innebär avsaknad av kapacitet att utföra egenvård och ett ökat behov av vård (Orem et al.,
2000).
Orem lyfter även fyra konsensusbegrepp som är: människan, hälsa, miljö och omvårdnad
(Orem et al., 2000). Människan ses som den tänkande och handlande, som är kunnig och
kapabel till att lära och utvecklas. Däremot kan människan behöva stöd i form av exempelvis
rådgivning för att kunna återupprätta sin egenvårdskapacitet. Begreppet hälsa betonas, och
att det är betydelsefullt att värna om människans integritet för att upprätthålla fysisk, psykisk
och socialt välbefinnande. Den miljö människan befinner sig i kan vara av betydelse för
patientens välbefinnande. Miljö är ett begrepp som beskrivs i två delar. Fysisk miljö, det är
miljön som människor har runt omkring sig. Utvecklingsmiljö beskriver avvikelser i
samhället eller naturen som bidrar till hälsa eller ohälsa. Orem fokuserar främst på att främja
egenvården och att stödja individen till att vilja vårda sig själv (Orem et al., 2000).

PROBLEMFORMULERING
Malnutrition är en diagnos som är vanligt förekommande bland den äldre befolkningen
enligt senior alert. Mer än 50% av de registrerade i senior alert har diagnostiserats med
malnutrition. Samtidig kommer befolkningens ålder att öka, enligt statistik så kommer
andelen äldre i befolkningen öka med 30% innan 2050. Dessa siffror betonar vikten av att
6

sjuksköterskor har kunskap kring malnutrition då populationen blir äldre och malnutrition är
en diagnos som många äldre diagnostiseras med. Därmed kommer sjuksköterskor stöta på
detta fenomen allt mer i arbetslivet. Patienter med malnutrition kräver god vård från
sjuksköterskor. Ifall inte åtgärder vidtas kan malnutrition leda till fysiskt och psykiskt
lidande, svårläkta sår och infektioner. Sjuksköterskor behöver medvetenhet och kunskaper
hur de ska vårda malnutrierade patienter.

SYFTE
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med malnutriton.
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METOD
Den metod som användes var en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att aktuell
forskning lyfts fram för att få djupare förståelse kring fenomenet som studerats men även för
att kritiskt granska vad som redan finns skrivet (Friberg, 2017). I en litteraturöversikt görs
ingen avgränsning till val av antingen kvantitativa eller kvalitativa artiklar. Data kring
fenomenet malnutrition insamlades och sammanställdes från både kvalitativa och
kvantitativa artiklar. Segesten (2012) beskriver kvalitativ forskning som att bilda en
uppfattning kring ett fenomen medan kvantitativ forskning är baserat på statistik för att
besvara vårdproblem och vårdhandlingar genom jämförelser. Avsikten med val av metod är
att skapa en överblick av ett avgränsat område samt att göra en sammanställning av tidigare
forskning för att sedan omforma det till en ny helhet (Friberg, 2017).

Urval
Urvalet bestod av vetenskapliga artiklar varav nio kvalitativa och en kvantitativ.
Inklusionskriterier var vetenskapligt granskade artiklar med sjuksköterskeperspektiv,
patienter som var 65 år eller äldre och avgränsat till vård inom särskilt äldreboende.
Exklusionskriterier var artiklar publicerade tidigare än år 2004 samt artiklar som inte berör
Europa. Ingen avgränsning gjordes gällande sjuksköterskors ålder, kön eller antal år som de
tjänstgjort.

Datainsamling
Databasen CinAhl och WorldCat användes som informationskälla. Databasen MeSH
användes för rätt översättning från svenska sökord till engelska. De utvalda sökorden var;
malnutrition, elderly, risk factors, experience, nutrition och nursing. Olika kombinationer av
sökorden användes sedan för att ringa in ett specifikt område som berör och besvarar syftet.
Boolesk algebra användes som stöd för att kombinera sökorden. Boolesk algebra bygger på
att termerna AND, OR och NOT kombinerades med sökorden (Östlundh, 2017).
Trunkeringstecknet (*) används för att få med böjningar av sökorden (Östlundh, 2017). En
sökning på Nurs* gav resultat på nurse, nurses eller nursing. Av de 26 artiklar som lästes i
sin helhet valdes 15 ut som granskades med Friberg (2017) granskningsmall samt SBU
(2014) granskningsmall, se bilaga 1 och 2. Granskning av artiklarna gjordes för att finna om
artiklarna uppnådde hög trovärdighet (kvalitativa) och reliabilitet (kvantitativa). Efter
granskningen reducerades antalet artiklar från 15 till 9 eftersom resterande artiklar inte
uppfyllde alla krav som ställs inför hög trovärdighet och reliabilitet. Trovärdighet är ett mått
på studiens giltighet, ett mått på om en viss fråga studerar det forskaren har för avsikt att
studera (Henricson & Billhult, 2017). Reliabilitet innebär att resultaten blir desamma ifall
undersökningen genomförs på nytt, oberoende av vem som utför studien (Billhult, 2017).
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Tabell 1. Översikt av sökord och urval
Databas

WorldCat

Sökord
Malnutrition
AND
elderly AND
risk factors

Antal träffar

Lästa titlar

Lästa abstrakt

Lästa artiklar

Valda artiklar

352

Alla

27

10

4

CinAhl

experience
AND nutrition*
AND nurs*

649

Alla

50

7

2

CinAhl

Nursing AND
nutrition AND
elderly

383

Alla

34

9

3

Analys
Datamaterialet analyserades utefter en modell beskriven av Friberg (2017). Artiklarna lästes
flertal gånger för att få en förståelse för helheten. Därefter urskildes nyckelfynd ur artiklarnas
resultat som utformade preliminära rubriker. En översikt sammanställdes över artiklarnas
resultat samt en översättning från engelska till svenska. Översikten gjorde det enklare att
ställa artiklarnas olika resultat mot varandra. Likheter och skillnader identifierades och
sorterades under fem områden.

Etiska överväganden
Vetenskapsrådet (2017) nämner fyra etiska grundkrav som ställs på forskare, dessa är;
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Alla valda
artiklarna till resultatet har tagit upp att de har ett etiskt tillstånd från etiska nämnder eller att
de har godkännande från deltagarna. Detta innebär att deltagarna i studierna fått information
kring forskningen som ska genomföras antingen muntligt eller skriftligt. De valda artiklarna
har använts med respekt genom att inte förvanska deras resultat samt att stor vikt lades på
referenshanteringen.
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RESULTAT
Ur datamaterialet framkom 5 områden. Dessa var; kunskap genom utbildning, samarbete
med olika professioner, sjuksköterskors arbetsmiljö, dialog vid anamnestagning samt
användning av bedömningsinstrument.

Kunskap genom utbildning
Traditionellt är näringslära ett av sjuksköterskans ansvarsområden men sjuksköterskor
beskriver nutritionsarbetet på äldreboende som krävande. Det är särskilt utmanande för dem
när patienter förlorar vikt eller vägrar äta på grund av faktorer såsom förlorad aptit, brist på
personal vid måltid eller begränsad nutritionskunskap. Sjuksköterskor anser att med adekvat
kunskap kan de påverka de faktorer som är orsaker till malnutrition. Eftersom malnutrition
kan påverka både morbiditet och mortalitet anser de även att adekvat näringslära är av stor
vikt för sjuksköterskor så de kan ge rätt vård (Bjerrum, Tewes & Pedersen, 2012; Kuven &
Giske, 2018; Eide, Halvorsen & Almendingen, 2014).
Det ansvar som sjuksköterskor har vid vård av patienter med malnutrition kan upplevas som
ett problem ifall de anser sig ha för lite kunskap kring malnutrition. Vid förfrågan av vilka
faktorer som kan påverka vid vård av patienter med malnutrition svarade sjuksköterskorna
att brist på kunskap hos dem själva var en huvudsaklig anledning (Eide, Halvorsen &
Almendingen, 2014). Sjuksköterskorna ansåg att grundutbildning var en påverkande faktor
för deras kommande arbete i praktiken. Information i nutritionsvård ansågs vara otillräcklig
samt lågt prioriterad i grundutbildningen. Sjuksköterskorna menade att störst fokus var på
livsmedelshygien istället för information om nutrition samt kostbehov. Utbildningen som
gavs beskrev snarare att fokus skulle vara på vad patienten vill ha och inte vad den behöver
(Bjerrum, Tewes & Pedersen 2012; Halvorsen & Almendingen, 2014).
De sjuksköterskor som hade utökad kunskap kring malnutrition efter nutritionsutbildningar
visade på bättre praktisk arbete. Den utökade kunskapen gav sjuksköterskan stärkt
medvetenhet, större självsäkerhet i att identifiera och bedöma både interna och externa
faktorer hos en patient som var malnutrierade. Detta underlättade arbetet kring malnutrition
och gav sjuksköterskan en tydligare ledande roll på vårdhemmen (Bjerrum, Tewes &
Pedersen, 2012). Kunskap om nutrition är fördelaktigt för att sjuksköterskan ska kunna
utföra en saklig bedömning vid nutritionsvård (Söderhamn & Söderhamn, (2008); Eide,
Halvorsen & Almendingen (2014). Sjuksköterskorna ansåg att med ökad kunskap om hur
malnutrition kan förebyggas och undvikas kunde de lättare identifiera och påverka faktorer
som gör att patienten tappar aptit eller motivation till att äta. Det kunde vara anpassad
måltidsmiljö utefter de äldre på boendet där de ska ha tillgång att ta sig ut till den
gemensamma matsalen med hjälpmedel. I matsalen är det viktigt att måltidsmiljön är
hemtrevlig, det kan innebära att matsalen är ren, fina möbler, och att det är en trivsam
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inredning. Ifall dessa faktorer brast kunde de lättare identifieras samt åtgärdas efter att
sjuksköterskor fått kunskap och utbildning om att det är en faktor som påverkar patienters
nutrition (Sandvoll, Kristoffersen & Hauge, 2012; Wikby & Fägerskiöld, 2004; Habjanic,
Saarnio, Elo, Micetic-Turk & Isola, 2011).

Samarbete med olika professioner
Vid inskrivningssamtal när patienten ska flytta in på boenden är de flesta läkare mer
intresserade av patienters medicineringslista än deras nutritionsstatus. Sjuksköterskor känner
att patienter lyssnar mer till läkarens medicinska rekommendationer kring nutritionsintag än
deras egna. Sjuksköterskorna ansåg att det var av vikt att de kände sig säkra i sin roll och att
ett tätt samarbete med läkarna var tillgängligt. Ett samarbete mellan olika professioner har
visat sig hjälpa sjuksköterskor i deras bedömning samt vård av patienter med malnutrition.
Faktorer som kan påverka patienternas nutritionsintag och som därmed kan leda till
malnutrition är bland annat nedsatt funktionell förmåga. Vid nedsatt funktionell förmåga har
patienten vanligtvis behov av hjälpmedel. I dessa situationer är arbetsterapeuter till stor
fördel i sjuksköterskornas arbete vid vård av malnutrition då arbetsterapeuter har kunskap
kring hjälpmedel (Söderhamn & Söderhamn, 2008; Wikby & Fägerskiöld 2004; Johansson
et al., 2008).
Samarbetet mellan olika professioner kan även ses mellan den huvudansvariga
sjuksköterskan, den som ansvarar för inskrivning, dietister och tandläkare (Kuven & Giske,
2018; Söderhamn & Söderhamn, 2008; Johansson, Bachrach-Lindström, Carstensen & Ek,
2008). Ett samarbete mellan sjuksköterskor och dietister visar goda resultat, både för den
som ger vården men även patienten. Det goda resultatet visar på att ett samarbete mellan
dessa professioner innebar snabbare tillgång för rådgivning mellan de olika professionerna,
adekvata bedömningar av malnutrition och att åtgärder kan tillsättas mer effektivt
(Söderhamn & Söderhamn, 2008). Kuven och Giske (2018) menar att ett ökat samarbete
mellan sjuksköterskor och läkare kan leda till minskade sjukhusvistelse då båda parterna har
god kännedom om patienten.

Sjuksköterskors arbetsmiljö
Barriärer såsom en hög arbetsbelastning, underbemanning och att inte vara tillfredsställd
med sitt arbete leder till att nutritionsvården sätts åt sidan (Johansson et al., 2008; Sandvoll,
Kristoffersen & Hauge, 2012). Sjuksköterskorna menade att även om näringsvården inte var
delegerat till specifikt deras profession så kände de ett stort ansvar över det. Det gav en
känsla av ensamhet eftersom ingen annan tog på sig ansvaret och belastningen blev hög.
Utrymme fanns inte för att utveckla individuella måltidsplaner trots att viljan fanns där,
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livsmedelservicen på boendena var sällan medgörliga i att samarbeta för att ta emot många
olika specialbeställningar och specialanpassade tider (Eide, Halvorsen & Almendingen,
2014; Söderhamn & Söderhamn, 2008; Sandvoll, Kristoffersen & Hauge, 2012).
Sjuksköterskorna menade på att det fanns en systematisk brist inom vårdverksamheten som
inte gav de tydliga riktlinjer för vård av patienter med malnutrition. En systematisk
nutritionsscreening fanns inte med i de dagliga rutinerna och blev därmed lågt prioriterad.
De dagliga rutinerna och att de alltid visste vad de skulle göra medförde att sjuksköterskorna
inte utvecklades, ett behov av systemförändring uttrycktes därför av sjuksköterskorna (Eide
et al., 2014; Söderhamn & Söderhamn, 2008; Sandvoll, Kristoffersen & Hauge, 2012).
Sjuksköterskornas rutiner var av betydelse för hur de fördelade dagliga uppgifter. Med hjälp
av rutinerna kunde de hinna med arbetsdagen. Trots rutiner fanns det brist på verktyg för
viktmätning som var effektiva som gjorde invägningen på morgonen till en större
tidskonsumerande uppgift än vad det borde vara (Eide et al., 2014; Habjanic et al., 2011;
Sandvoll, Kristoffersen & Hauge, 2012).

Dialog vid anamnestagning
Det är viktigt att hålla en öppen dialog med patienterna trots en stressig arbetsmiljö.
Sjuksköterskorna anser att det är svårt att tala med patienter under tidspressade situationer
vilket kan leda till att värdefulla samtal åsidosätts. För att sjuksköterskan ska förstå och
kunna förhålla sig till patientens nutritionsstatus på ett adekvat sätt är det viktig att låta
patienten tala fritt vid anamnestagning. Detta kan uppnås genom en öppen dialog. Med en
öppen dialog vid anamnestagning så kommer sjuksköterskan kunna bedöma malnutrition
samt kartlägga eventuella risker. De frågor som patienten ska besvara vid en anamnestagning
är frågeställningar såsom tidigare eller pågående viktminskning, om patienten har möjlighet
till sociala kontakter, rörlighet, eventuella möjligheter till att laga mat, aptit i allmänhet, och
om aptiten påverkas vid olika sjukdomstillstånd. Om frågeställningarna inte kan besvaras av
patienten själv samt har dålig insikt i sina egna matvanor så går dessa frågeställningar över
till en nära anhörig (Söderhamn & Söderhamn, 2008; Wikby & Fägerskiöld, 2004; Habjanic,
et al., 2011).

Använda bedömningsinstrument
Genom att använda enkla screeninginstrument utvecklade för screening av äldre kan
malnutrition och associerade faktorer identifieras tidigt. Sjuksköterskan kan enklare utforma
en plan för att förebygga malnutrition med hjälp av bedömningsinstrument (Donini et al.,
2012). Bedömningsinstrument såsom MNA är till stor hjälp för sjuksköterskor vid
bedömning av malnutrition. MNA har hög validitet då detta instrument använts i många år
och översatts till flera olika språk världen över. Sjuksköterskor kan använda sig av MNA för
att mäta bland annat kroppsvikten som är en viktig del av den kliniska bedömningen vid
malnutrition, även patientens rörlighet och psykiska status. Bedömningen visar inte endast
om patienten är malnutrierad utan bedömer även risk för malnutrition. Viktutveckling är ett
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tecken som sjuksköterskan tidigt kan observera och viktutveckling som leder till reducerad
vikt kan indikera malnutrition (Sandvoll, Kristoffersen & Hauge, 2012; Donini et al., 2012;
Johansson et al., 2008).
Beräkning av kroppsmasseindex (BMI) är en källa för att få information om patientens
viktutveckling samt nutritionsstatus. Resultatet av en BMI-mätning ska däremot inte tolkas
bokstavligt då även den som beräknas vara i överviktsskalan kan vara i behov av ytterligare
kosttillskott trots en övervikt. Sjuksköterskan kan inte endast utgå ifrån ett BMI värde även
om patienten befinner sig i referensintervallen då detta mätinstrument inte visar på om
patienten är i en riskzon eller om det finns brister i övriga tillskott (Söderhamn &
Söderhamn, 2008). När sjuksköterskan upptäcker att en patient har risk för malnutrition med
hjälp av screeningsinstrument är det läkarens ansvar att följa upp detta och sätta en diagnos.
Sjuksköterskan ansvarar endast för screening och bedömning av malnutrition,
sjuksköterskan ska även utarbeta en nutritionsplan och utvärdera denna i samråd med läkaren
(Kuven & Giske, 2018).

Resultatsammanfattning
Bristen på kunskap kring malnutrition hos sjuksköterskor på äldreboende visade sig skapa
osäkerhet vid bland annat bedömningar av malnutrition. Kunskap som erhålls via utbildning
var därför en betydelsefull faktor för att sjuksköterskor ska vårda patienter med malnutrition
på ett adekvat sätt. Sjuksköterskor som fick utökad utbildning om nutrition ansåg att det gav
goda effekter vid vård av patienter med malnutrition. Utbildningen ökade inte bara
kunskapen utan den underlättade även när sjuksköterskan ska bemöta patienter och deras
behov. Oavsett om arbetsmiljön var påfrestande eller inte för sjuksköterskan var det
betydelsefullt att ge tid till patienten, att hålla en öppen dialog och låta patienten tala fritt.
Genom att låta patienten tala fritt kan sjuksköterskor lättare identifiera faktorer som påverkar
patienters nutritionsintag som till exempel matsalsmiljö. Sjuksköterskan kan påverka
patienters nutritionsintag genom att förbättra måltidsmiljöerna och göra de mer trivsamma.
Sjuksköterskor som lättare kan bemöta patienter och deras behov kunde även få lämplig
information från patienter som behövs för att göra en adekvat bedömning vid användning av
bedömningsinstrumenten.
Identifikation
och
bedömning
med
hjälp
av
bedömningsinstrument underlättades för sjuksköterskorna när det även fanns ett samarbete
mellan olika inblandade professioner. Samarbetet gav positiv effekt i omvårdnadsarbetet och
ökade patientsäkerheten, detta eftersom rätt bedömningar och tidigare upptäckt av
malnutrition kunde ske. Resultatet visar därmed på att alla kategorier är av betydelse för
sjuksköterskor och deras arbete för patienter med malnutrition.
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DISKUSSION
Metoddiskussion
Metoden som användes i studien var litteraturöversikt. Litteraturöversikt innebär att skapa
en översikt över ett kunskapsläge inom ett omvårdnadsrelaterat område eller ett problem i
sjuksköterskans verksamhets/kompetensområde (Friberg, 2017). Litteraturöversikt har
därför varit en fördel i denna studie då ökad kunskap har erhållits för att lära sig söka, välja
och analysera artiklar som redan är publicerade i vetenskapliga tidskrifter för att kunna
besvara studiens syfte.
Efter den första sökningen av artiklar bokades ett möte med högskolans bibliotekarie.
Östlund (2017) rekommenderar att kontakt tas med bibliotekarie då de är utbildade för att
hjälpa till med informationssökning. Mötet med bibliotekarien var därför av betydelse för
studiens datainsamling av artiklar. Bibliotekarien kunde erbjuda ny kunskap kring
söktekniker. Dessa söktekniker var bland annat användning av trunkeringstecken. Boolesk
söklogik användes också. Östlund (2017) förklarar att med boolesk söklogik så kommer
databasen presentera en träfflista efter varje sökning på de dokument som matchar sökorden
och söktekniker som använts. Det är däremot sällan innehållet motsvarar syftet efter en enda
sökning (Östlund, 2017). Genom att använda sig av AND, OR och NOT så kunde
sammansättning och kombination av sökord och synonymer ske. Innan sökning av artiklar
sker är det viktigt att fundera över vilka informationskällor som ska användas. Val av
databaser blev efter noggrant övervägande CinAhl och WorldCat. Databaserna innehöll
information från många olika typer av källor såsom böcker, tidskrifter, rapporter och
avhandlingar (Östlund, 2017). Det var därför viktigt att avgränsa sökningen så inte böcker
kom upp då inget intresse fanns att analysera det.
Resultatets trovärdighet stärks genom att de kvalitativa valda artiklarna behandlar fenomenet
malnutrition och besvarar studiens syfte. Erhållen information från de kvalitativa artiklarna
berörde bland annat sjuksköterskors erfarenheter kring vård av malnutrition samt vilka
faktorer som är betydelsefulla vid vård av patienter med malnutrition. Till resultatet valdes
även en kvantitativ artikel. En av de valda artiklarna hade inte etiskt godkännande. Denna
artikel valdes att behållas trots att den inte hade några etiska överväganden eftersom artikeln
ansågs vara relevant då svaren från deltagarna byggde på 15 frivilligt deltagande. Artikeln
innehöll även relevant information.
Inklusionskriterier för studien var artiklar som utgick från ett sjuksköterskeperspektiv där
sjuksköterskor vårdade patienter som är 65 år eller äldre boende på äldreboende. Valet av
patienter i åldersgruppen 65 år och äldre beror bland annat på att den genomsnittliga åldern
i Sverige stiger enligt folkhälsomyndigheten. Detta innebär att sjuksköterskor kommer stöta
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på alltmer äldre patienter i sitt arbete och eftersom risken för malnutrition ökar vid stigande
ålder så är det en diagnos som kommer bli mer förekommande. Denna åldersgrupp var även
relevant eftersom de som bor på äldreboende oftast är äldre än 65 år (Seniorval, u.å.).
Exklusionskriterier var bland annat geografisk avgränsning till Europa. Denna avgränsning
gjordes eftersom vård i andra länder kan skilja sig från den svenska vården. Även om det
kan finnas skillnader i EU-länder så ingår dessa länder i avtal med liknande lagar som kan
visa på likvärdig vård. EU stöder exempelvis förebyggande åtgärder gällande mat och
motion (Europeiska Unionen, 2018). Därav gjordes avgränsningen till länder i Europa då
länderna ska följa samma lagar och detta kan implicera att sjukvården liknar den svenska.
Avgränsningen gav det förväntade resultatet, sjuksköterskor har liknande problematik med
vård av patienter med malnutrition oavsett var de befann sig i Europa. Den andra
avgränsningen var artiklar publicerade efter år 2004. Denna avgränsning gjordes för att få så
relevant forskning som möjligt. Det är dock 14 år sedan den tidigaste artikeln blivit
publicerad och detta kan medföra felkällor då ändringar kan ha skett i vården som bedrivs
samt i landets lagar.
Artiklarna granskades både genom Fribergs (2017) granskningsmallar för kvalitativa och
kvantitativa artiklar se bilagor 1 och 2. För att försäkra sig om att artiklarna var av hög
kvalitet granskades de även med SBUs granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ
forskningsmetodik. Detta eftersom SBUs mallar berörde fler frågor samt andra frågor än
Fribergs (2017) granskningsmall. Fribergs (2017) granskningsmall granskar innehållet i
artiklar på ett djupare plan än SBU:s granskningsmall som snarare fokuserar mer på studiens
disposition. Författarna i studien ville kvalitégranska alla aspekter som går att granska för
att försäkra sig om att artiklarna höll hög kvalité.
Innan en forskning påbörjas och frågeställningen skrivs så ska forskare vara medvetna om
sina arbetsuppgifter i utformningen och genomförandet av studien (Henricsson & Billhult,
2017). Forskarna ska även reflektera över sina egna livserfarenheter, yrkeserfarenheter och
kunskap kring det valda fenomenet. Detta görs så forskaren blir medveten om sin
förförståelse och hur förförståelsen kan påverka studien (Henricsson & Billhult, 2017). I
denna studie diskuterades tidigare kunskap kring malnutrition och hur malnutrition upplevts
i vården. Författarna som är sjuksköterskestudenter hade aningar om vad för resultat de
skulle kunna få fram, däremot lades denna förförståelse åt sidan vid datainsamlingen.
Sökorden som användes var för att få fram vad sjuksköterskor har för erfarenheter av att
vårda patienter med malnutrition genom tidigare forskning.
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Resultatdiskussion
Resultatet sammanställdes i fem olika områden som visar sig vara betydelsefulla för
sjuksköterskor vid vård av patienter med malnutrition inom särskilt boende.
Kunskap genom utbildning är en viktig och betydelsefull faktor för sjuksköterskor vid vård
av patienter med malnutrition. Sjuksköterskorna är eniga om att näringsläran i många fall är
bristande vilket leder till att de känner sig osäkra vid bedömning av malnutrierade patienter.
Sjuksköterskorna som genomgått utbildning upplever betydliga skillnader i det praktiska
arbetet med nutrition förbättrades. Detta stämmer överens med vad Mowe et al. (2008)
menar angående näringslära och forskning att det bör integreras i grundutbildningen för både
sjuksköterskor och läkare. De sjuksköterskor som får utökad utbildning anser att de får ökat
självförtroende, ökad medvetenhet och detta resulterar i adekvata bedömningar. Meyer,
Velker och Jensen (2017) beskriver att det är nödvändigt att som sjuksköterska ha generell
kunskap kring varför malnutrition uppstår för att kunna avgöra vilka åtgärder som bör följas
upp samt vad som behövs för att planera en långsiktig plan. Vården som ges ska vara
patientsäker. Sjuksköterskor på verksamheter i landet ska upprätthålla en vård som uppnår
kraven på god vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Sjuksköterskor ska
även vidta åtgärder som krävs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador (SFS
2010:659). Enligt Socialstyrelsen (2017) är de skador som är direkta följder av malnutrition
i vårdsammanhang en vårdskada. För att sjuksköterskor ska känna sig säkra i
nutritionsarbetet bör sjuksköterskor erbjudas den utbildning som krävs för att de ska kunna
handla säkert i sitt praktiska arbete.
Trots enighet bland sjuksköterskorna om att kunskap som lärs ut i grundutbildningen
behöver utvecklas menar Mowe et al. (2006) att det inte endast är kunskap kring nutrition
som är bristande. Det behövs utvecklas enkla screeningmetoder samt sammansättning av
resursgrupper innehållande flera olika professioner för att samarbeta i bedömning och
behandling. För att stärka sjuksköterskans nutritionsarbete visar resultaten att det är
betydelsefullt att belysa de olika kartläggningsverktygen sjuksköterskor kan använda sig av
för att kunna erbjuda kvalitetssäkra bedömningar. Bedömningen av malnutrition anses av
sjuksköterskorna vara enklare med hjälp av olika screeningmetoder, som exempelvis MNA.
Ett gott samarbete mellan dietist och sjuksköterska är betydelsefullt vid vård av patienter
med malnutrition. Även ett samarbeta med läkaren leder till tidigare upptäckt av patienter i
riskzonen för malnutrition och en adekvat bedömning kan göras i tidigt skede. När läkaren
har god kännedom kring patienten och är delaktig i vården samt följer upp det bedömningen
sjuksköterskan utfört minskar sjukhusvistelserna markant. Det är sjuksköterskors ansvar att
konsultera och informera sina medarbetare om det finns behov av utökad kompetens
eftersom de ska agera som ledare i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor ska även ansvar att
använda sig av kontinuerligt lärande för att upprätthålla sin egen yrkeskompetens genom att
använda sig av evidensbaserad forskning och tillämpa den i praktiken (ICN, 2014). När
sjuksköterskan uppdaterar sig och sin egen kompetens med forskning kan han/hon samtidigt
dela med sig av sin kunskap till sina medarbetare. Till hjälp kan sjuksköterskan rådfråga
andra professioner. Meyer et al. (2017) betonar även att ett samarbete mellan sjuksköterska,
patienten och andra relevanta professioner är en förutsättning för att kunna utföra
rutinmässiga bedömningar av patientens nutritionsintag. Sjuksköterskor kan påverka
samarbetet med andra professioner genom att göra adekvata bedömningar med hjälp av
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bedömningsinstrument. Om osäkerhet finns kring fortsatt vård efter bedömning kan
sjuksköterskan identifiera att andra professioners kunskap är av fördel för att patientens
nutrition ska bli adekvat. De skador som sker i samband med malnutrition inom
vårdsammanhang klassas som vårdskador (Socialstyrelsen, 2017). Där av är det av betydelse
att sjuksköterskor tar hjälp av både forskning och andra professioner för en patientsäker vård.
Samarbete mellan olika professioner kan även minska den arbetsbelastning som
sjuksköterskor upplever att de har när det gäller vård av patienter med malnutrition.
Resultaten visar att sjuksköterskor kan känna ett för stort ansvar över patienter, ett ansvar
som de inte kan leva upp till. Även om viljan finns hos sjuksköterskor för att vårda alla
patienter individuellt så är inte samarbetet alltid som de önskar vilket är av betydelse för
sjuksköterskan för att kunna ge patienter med malnutrition den vård de behöver.
Vårdförbundet (2016) lyfter frågan om arbetsmiljö och anger att ha större krav än resurser
på arbetsplatsen under en längre tid leder till en ohälsosam arbetsbelastning. Det är viktigt
att arbetsmiljön och det sociala samspelet mellan medarbetare och ledning är hållbar för att
skapa balans i arbetsbelastningen. Den stressiga arbetsmiljön leder också till att de värdefulla
samtalen prioriteras bort, samtal som annars har kunnat hjälpa vid identifikation och
bedömning
av
malnutrition
hos
patienter
i
riskzonen.
Det är under värdefulla samtalen en sjuksköterska kan ge stöd till patienten. Det
professionella stödet som sjuksköterskan ska erbjuda innefattar bland annat att ge
information och utbildning, det handlar även om att ge tid till patienten till att uttrycka
känslor. Sjuksköterskan kan få svårt att ge stöd till patienten vid hög arbetsbelastning eller
vid tidsbrist. Detta kan leda till att relevant information om patienten inte framkommer och
att bedömning av eventuell malnutrition sätts åt sidan. Trots att sjuksköterskan har utrymme
för de värdefulla samtalen så kan han/hon få svårigheter att läsa av behovet av stöd eller
tveka på sin egen kunskap och därmed inte erbjuda det till patienten.
Resultaten visar på en god vård när sjuksköterskan försöker sätta sin egen miljö åt sidan för
att hålla en öppen dialog med patienterna. En öppen dialog vid anamnestagning innebär för
vårdandet att sjuksköterskan får relevant information för att kunna bedöma malnutrition samt
kartlägga eventuell risk för malnutrition. I sin tur leder detta till en adekvat riskbedömning
och tidiga åtgärder kan sättas in för att förhindra konsekvenser.
Sjuksköterskan kan genom erhållen kunskap från utbildningar använda sig av den kunskapen
för att motverka hinder som uppstår i nutritionsarbetet. Hindret i nutritionsarbetet kan
motverkas genom att stärka patienters förmåga för egenvård som är en kvalitetsaspekt i
patienternas liv. Sjuksköterskor är i en position där de kan utnyttja sin roll för att uppmuntra
och underhålla patienternas förmåga att delta i sin egenvård. Omvårdnadsåtgärder kan
oavsiktligt leda till att patienten blir beroende av dessa åtgärder samt apati på bekostnad av
patientens autonomi och välbefinnande. Genom att använda sig av Orem et al. (2000) teori
kan istället patienternas egenvård förstärkas utan att de blir beroende av vårdpersonalens
hjälp (Faucett, Ellis, Underwood, Nagvi & Wilson, 1990). Sjuksköterskan ska stärka
patientens egenvård genom att utföra bedömning om patienten klarar av att utföra egenvård,
informera samt följa upp hur det går för patienten (Socialstyrelsen, 2017). Orem et al. (2000)
nämner även fyra konsensusbegrepp där miljö spelar en stor roll. Miljö delas upp i två delar:
den fysiska miljön innebär att den miljö människor har runt omkring sig påverkas (Orem et
al., 2000). När sjuksköterskor vet att miljön är betydelsefull för patienter och deras
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nutritionsintag kan sjuksköterskan med sin kunskap påverka de miljöfaktorer som är
negativa för att främja aptiten genom att stödja sig på Orems teori (Orem et al.,
2000). Förutom miljön nämner Orem et al. (2000) även människan som ett av fyra
konsensusbegrepp. Respekt ska visas för människan för att inte inskränka på patienters
integritet och autonomi (Orem et al., 2000). Vid bedömning av nutrition måste bland annat
vikt tas men även patientens dagliga intag av mat. Detta kan påverka patienters integritet då
det kan vara känsligt att be dem väga sig eller ifrågasätta nutritionsintag då de själva kanske
inte ser det som ett problem. Att sjuksköterskor är familjära med patienterna och deras
matvanor är därför en avgörande faktor för att lägga upp en bra nutritionsvård för patienten
(Meyer, Velken & Jensen, 2017).

Konklusion
Det finns ett behov av utökad kunskap vid vård av patienter med malnutrition eftersom ökad
kunskap medför mindre osäkerhet för sjuksköterskan i sitt arbete. I kombination med en lugn
arbetsmiljö visar det sig att bedömning av malnutrition blir bättre och samtal med patienter
sattes inte åt sidan. Sjuksköterskorna känner sig mer självsäkra i sitt arbete med rätt kunskap
och denna självsäkerhet utstrålas även till patienterna. Tillsammans med ett samarbete med
andra professioner kan de gemensamt ge adekvat vård till patienter med malnutrition där
sjukhusvistelser kan reduceras.
Malnutrition är en vanligt förekommande diagnos bland äldre patienter och innebär att en
obalans uppstår mellan näringsintaget och näringsbehovet. Malnutrition kan medföra
multipla konsekvenser för den äldre och kan även leda till dödlighet. Sjuksköterskan har
inom äldreboenden ett stort ansvar för att bedöma, planera och införa åtgärder gällande den
äldres närings- och vätskeintag.

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet
Resultaten visar att sjuksköterskors kunskap samt självförtroende brister i praktiken. Ökad
kunskap kan tillgodoses genom utökade utbildningar som arbetsplatsen erbjuder
sjuksköterskorna. Resultaten tydliggör att det finns ett behov av utökad kunskap i näringslära
för sjuksköterskor, vilket kan implementeras redan i grundutbildningen. Den ökade
kunskapen är inte ett behov begränsat till endast sjuksköterskor som arbetar inom
äldrevården utan även inom primärvård och sjukhus är kunskap kring malnutrition
nödvändigt. Kunskap och kompetensutveckling i näringslära kan bidra till god och säker
vård, leda till rätt användning av befintliga resurser och att arbetet blir mer tidsbesparande.
Genom att tala om ämnet och hur vården kring malnutrition kan förbättras kan även intresset
för att vidareutbilda sig i ämnet och utöka sin kunskap växa hos sjuksköterskan. Förslag till
vidare forskning kan vara att göra en studie med snarlikt syfte utifrån ett patientperspektiv
för att komplettera studiens resultat. Patientperspektivet hade kunnat användas av
sjuksköterskor på så sätt att de får inblick i hur patienter upplever de olika ämnesområdena
som framkommer såsom dialoger vid anamnestagning, om de märker av att sjuksköterskor
känner sig osäkra i deras rekommendationer kring näringslära samt om flera inblandade
professioner är nödvändigt för dem.
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Bilaga 1. Mall för kvalitativ kvalitetsgranskning
Kvalitetsgranskning kvalitativa studier (Friberg, 2007. S. 187)
1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?
2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?
3. Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden?
4. Hur är denna i så fall beskriven?
5. Vad är syftet? Är det klart formulerat?
6. Hur är metoden beskriven?
7. Hur är undersökningspersonerna beskrivna?
8. Hur analyserades data?
9. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?
10. Vad visar resultatet?
11. Hur har författarna tolkat studiens resultat?
12. Vilka argument förs fram?
13. Förs det något etiskt resonemang?
14. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?
15. Sker en återkoppling till teoretiska antagande, t. ex vårdvetenskapliga antagande?
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14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårvetenskapliga antaganden?
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Bilaga 3. Översikt av analyserade artiklar
Titel, författare,
tidsskrift & årtal

Syfte

Metod

A successful way
for performing
nutritional nursing
assessment in older
patients
Söderhamn, U., &
Söderhamn O.
Journal of Clinical
Nursing
(2008)

Syftet med studien
var att öka
kunskapen och
förståelse kring vilka
metoder
sjuksköterskor kan
använda sig av för
att öka
näringsintaget hos
äldre.

Resultatet visar att
dialoger,
observationer och
Kvalitativ studie.
kontroller genom
10 sjuksköterskor
samarbete med andra
intervjuades och den
vårdgivare
insamlade datan
minimerar risken för
analyserades sedan
undernäring hos
med en
äldre. Professionerna
hermeneutisk metod.
ska även ha kunskap
och medvetenhet
kring näringsfrågor.

Kvalitativ studie
med öppna
intervjuer och
kvalitativ
Undersöka brister
innehållsanalys.
inom äldreomsorgen Sjuksköterskor,
som erbjuds på
patienter och
boenden.
anhöriga
intervjuades. Endast
sjuksköterskornas
perspektiv togs i
beaktande.
Kvalitativ studie
med slumpmässigt
utvalda deltagare
Malnutrition in a
som genomgick en
home-living older
prospektiv studie.
population:
Hitta faktorer som
Frågeformulär
prevalence,
kan utveckla risken
användes som berör
incidence and risk
för undernäring så
undernäring,
factors. A
dessa kan åtgärdas
depression och
prospective study
och behandlas men
Johansson, Y.,
kognitiva funktioner
även undersöka och
Bachrachför att se samband
beskriva
Lindström, M.,
mellan dessa olika
förekomsten av
Carstensen, J., Ek
faktorer och
undernäring bland
AC.
malnutrition för att
äldre.
Journal of Clinical
få fram
Nursing
sjuksköterskors
(2008)
erfarenhet av
riskfaktorer för
malnutrition.
Kvalitativ
Nurses' selfinnehållsanalys.
reported
Studien bestod av 16
knowledge about Identifiera vikten av
sjuksköterskor som
undervisning kring
and attitude to
deltog i ett 12
nutrition - before nutrition för
månaders långt
and after a training sjuksköterskor som
program.
har ansvar över
programme
Intervjuerna
Bjerrum, M., Tewes, patienters
analyserades sedan
M., Pedersen, P.
näringsintag
genom kvalitativ
Caring Sciences
metod för deduktiv
(2012)
innehållsanalys
Challenges for
institutional elder
care in Slovenian
nursing homes
Habjanic, A.,
Saarnio, R., Elo, S.,
Micetic-Turk, D.,
Isola, A.
Journal of Clinical
Nursing
(2011)

Resultat

Forskningsetiska
överväganden

Följer etiska
principer. Godkända
av en etisk
kommitté.

Personalbrist,
oerfarenhet och lite
kommunikation
ledde till att
sjuksköterskor inte
kunde erbjuda
patienerna bästa
möjliga vård.

Följer etiska
principer. Godkända
av etisk kommitté.
Deltagarna fick
muntlig och skriftlig
information kring
studien.

Faktorer som ger
risk för undernäring
bland äldre tas upp
samt
sjuksköterskornas
ansvar kring dessa
faktorer.

Muntlig och skriftlig
information gavs till
deltagarna samt
rätten att dra sig ur
studien när som. All
information
användes
konfidentiellt.

Resultatet visar att
utbildningen hade
effekt på
sjuksköterskornas
kunskap kring
nutrition. Detta
ledde till att de blev
mer självsäkra och
kunde ta mer ansvar
kring patienters
nutrition.

Godkänd av etisk
kommitté. Informationen användes
konfidentiellt och
deltagarna
anonymiserades.

Titel, författare,
tidsskrift & årtal
Interaction
between nurses and
doctors is
important for the
nutritional status of
nursing home
patients.
Kuven, BM., Giske,
T.
Norwegian Journal
of Clinical Nursing
(2018)

The willingness to
eat: an
investigation of
appetite among
elderly people
Wikby, K., &
Fägerskiöld, A.
Scandinavian
Journal of Caring
Sciences (2004)

Mini-Nutritional
Assessment,
Malnutrition,
Universal
Screening Tool,
and Nutrition Risk
Screening Tool for
the Nutritional
Evaluation of Older
Nursing Home
Residents
Donini, et, al.
Clinical
Interventions in
Aging
2012
Barriers to
nutritional care for
undernourished
hospitalised older
people
Eide, DH.,
Halvorsen, K., &
Almendingen, K.
Journal of Clinical
Nursing
(2014)

Syfte

Metod

Resultat

Forskningsetiska
överväganden

Resultatet visar på
att interaktion
mellan läkare och
sjuksköterskor
påverkar nutrition
arbetet på
äldreboenden.

Alla deltagare fick
skriftlig och muntlig
information om
studien samt att
deltagarna fick dra
sig ur studien när
som. Informationen
anonymiserades.
Godkänd av etisk
kommitté.

Kvalitativ studie.
Använde sig av en
grounded theory
metod för att
intervjua patienterna
Identifiera och
så sjuksköterskor
förklara faktorer som
och andra
är viktiga att tänka
professioner får ökad
på för att öka aptiten
förståelse för
hos äldre.
faktorer som
påverkar nutritionen.
Sjuksköterskornas
perspektiv togs i
beaktande.

Resultatet visar att
aptiten påverkas av
humöret, personliga
värderingar,
måltidsmiljö och
gemenskap.

Följer etiska
principer. Deltagarna
fick information
enskilt kring
studien.

Kvantitativ
randomiserad
kontrollerad studie.
Syftet med studien
Patienterna
var att bedöma olika
genomgick en
screeningsintrsument
bedömning med
och hur de används i
screeningsinstrument
praktiken bland äldre
et MNA. Samtidigt
på service boenden.
så evaluerades och
analyserades
instrumentet.

Resultatet visar på
att många deltagare
var undernärda
enligt MNA.
Resultatet visar på
att MNA var det
instrument som hade
högst trovärdighet
och som därmed bör
användas i vården av
sjuksköterskor.

Har etiskt
godkännande av
etisk kommitté.
Deltagarna fick
skriftlig och muntlig
information.

Artikeln identifiera 5
barriärer som är ett
hinder för
sjuksköterskor i
näringsvård.

Godkänd av etisk
kommitté. Alla
deltagare fick
skriftlig information
kring studien.

Studien ska
undersöka hur
sjuksköterskor
interagerar med
läkare.

Identifiera vad
sjuksköterskor
upplever är en
barriär för adekvat
näringsvård.

Kvalitativ studie
med Malteruds
analys och
fenemenologisk
inriktning. Metoden
bestod av analyser
av intervjuer med
sjuksköterskor från
olika fokusgrupper.

Kvalitativ studie
med hermeneutisk
fenomenologisk
metodiskt
tillvägagångssätt. 4
fokus grupper
intervjuades med
totalt 16
sjuksköterskor.

Titel,
författare,
tidsskrift & årtal

New quality
regulations versus
established nursing
home practice: a
qualitative study
Sandvoll, AM.,
Kristoffersen, K.,
Hauge, S.
BMC Nursing
(2012)

Syfte

Syftet var att
undersöka i vilken
utsträckning
sjuksköterskor i
Norge följer statens
riktlinjer för att
förbättra kvalitén av
omvårdnaden på
äldreboenden.

Metod
Kvalitativ studie
med etnografisk
metod för att
utforska och förklara
sjuksköterskans
omvårdnadsarbete.
Sjuksköterskorna
arbetade på två olika
ålderdomshem,
sammanlagt
intervjuades 45
sjuksköterskor och
10 nya i slutet av
studien.

Resultat
Resultatet visar på
att sjuksköterskorna
inte var uppdaterade
angående statens
kvalitetsregler samt
att rutiner präglade
det dagliga arbetet
som påverkade
bedömning och vård
av bland annat
malnutrition.

Forskningsetiska
överväganden

Godkänd av etisk
kommitté.
Deltagarna fick
skriftlig information
som de fick skriva
på att de tagit del av.
De tog även i
beaktande att
deltagarna skulle
förbli anonyma.

