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Several studies have shown that many elderly have risk to be hit of malnutrition that leads 
to different consequences. Older people who live alone are specially exposed group. 
Malnutrition influences elderly both physical and psychic. The nurse has a responsibility 
when it comes to patients' nutritional care. The aim of the study is to describe what nurse 
do in order to detect and to prevent malnutrition with elderly. The study is built on analysis
of earlier research. The result shows that nurses can discover malnutrition among the old 
patients by have consideration to many risk factors like loneliness, eat problem, worsen 
wounds heals. Moreover nurse can use suitable measurements methods. Malnutrition can 
be preventing by special education to the staff, increase nutritional knowledge and good 
documentation. When patients eat in dining room together with others improve their
nourishments status. Nutritional supplement is good arrangement to prevent undernurition. 
Education has the most importance roll to prevent malnutrition.  
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Flera studier har visat att många äldre drabbas av eller har risk att drabbas av malnutrition 
som leder till olika konsekvenser. Äldre som lever ensamma är en speciellt utsatt grupp. 
Malnutrition påverkar äldres hälsa både fysiskt och psykiskt. Sjuksköterskan har ett ansvar 
när det gäller patienters nutrition. Syftet med studien är att beskriva vad sjuksköterskan kan 
göra för att upptäcka och förebygga malnutrition hos äldre. Studien är byggd på analys av 
tidigare forskning. Resultatet visar att sjuksköterskan kan upptäcka malnutrition hos äldre 
genom att ta hänsyn till vissa riskfaktorer såsom ensamhet, problem vid ätande och 
försämrad sårläkning. Dessutom kan sjuksköterskan använda sig av lämpliga 
mätningsmetoder. Malnutrition kan förebyggas bland annat genom särskild utbildning för 
personal och god dokumentation. När patienter äter i matsal tillsammans med andra 
förbättras deras nutritionsstatus. För att förebygga undernäring är kosttillägg en bra åtgärd. 
Utbildning är en av de viktigaste förebyggande åtgärder för att förhindra undernäring.
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INLEDNING

Mat för äldre inom vården och äldreomsorgen är en omfattande verksamhet. En grov 
uppskattning pekar mot att cirka 200 000 äldre personer har någon form av hjälp med 
maten, vilket motsvarar två procent av befolkningen. Maten och måltiden har stor 
betydelse för människans välbefinnande ur många olika perspektiv: näringsfysiologiskt, 
kulturellt, socialt och psykologiskt. För personalen inom vård och omsorg om de äldre, 
handlar det om att ha kunskaper om alltifrån näringslära, läkemedelspåverkan på aptiten, 
hur ätandet bör fördelas över dygnet till hur man skapar bra matsituationer, matlagning och 
matningstekniker (Kompetensstegen, 2007).

Det finns många anledningar till att äldre har ett förändrat behov av energi och 
näringsämne. Ämnesomsättningen minskar med stigande ålder, huvudsakligen på grund av 
att antalet celler minskar i organen. Dessutom är äldre i allmänhet mindre fysiskt aktiva. 
Energibehovet avtar och den äldre skall på 2/3 av antalet kalorier få i sig samma mängd 
näringsämnen som i yngre dagar. De kalorier som tillförs skall vara av hög kvalitet, dvs. ha 
ett bra näringsvärde. Ofta räcker det att minska fett- och sockermängden. Behovet av 
proteiner, mineraler och vitaminer är lika stort som tidigare (Lindehag, 1989).

Sjuksköterskan möter ofta äldre personer, t.ex. inom hemsjukvård och äldreboende. Att 
tidigt upptäcka de äldre som riskerar undernäring är avgörande för en äldre persons 
välbefinnande. Det kräver ett gott samarbete mellan sjuksköterska, omvårdnadspersonal, 
kostchef, dietist, kökspersonal och anhöriga.

BAKGRUND

Definition av malnutrition

Undernäring är ett tillstånd av obalans mellan intag och omsättning av näringsämnen med 
ökad risk för sjuklighet. Den vanligaste formen av undernäring i svensk sjukvård är 
orsakad av en kombination av energi- och proteinbrist, dvs. protein-energi malnutrition. 
Det har visat sig svårt att hitta begrepp som entydigt beskriver tillstånd med negativ energi-
och näringsbalans. Det internationellt ofta använda begreppet malnutrition, definieras 
som:” any disorder of nutrition status, including disorders resulting from deficiency of 
nutrient intake, impaired nutrient metabolism or overnutrition” (Socialstyrelsen, 2001, s.
15). Malnutrition kan alltså betyda både bristtillstånd, t.ex. avmagring, och tillstånd som 
utvecklas vid för mycket näringstillförsel, t.ex. övervikt. Vanligtvis förknippas dock 
begreppet malnutrition med det förstnämnda, dvs. avmagring och bristillstånd. Det svenska 
begreppet undernäring väcker lätt associationer till svältsituationer, till fattigdom och till 
vanvård (a a.). Begreppet malnutrition refererar bara till undernäring i denna studie. 
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Malnutrition och äldre

Fler och fler äldre bor kvar i sina hem idag trots att de är sjuka. Många bor ensamma 
hemma. Ensamhet tillsammans med isolering leder ofta till depression bland äldre samt till 
försämrade matvanor med minskad aptit och färre tillagade mål mat om dagen (Mossberg, 
2001). De får mat levererad av hemtjänst ett par gånger om dagen. Ofta har man ingen 
kontroll på om de får tillräckligt med mat i sig. Det är vanligt att äldre personer äter sämre 
än tidigare i livet och får i sig mindre näring än de behöver. Näringsbrist kan leda till 
anemi och man blir mer mottaglig för infektioner eller andra sjukdomar. Nutrition är en 
avgörande faktor för människors hälsa. Daglig energi och näringsintag är nödvändigt för 
att individen skall kunna ha ett optimalt näringstillstånd och klara påfrestningar som 
sjukdomar och trauma (a a).

Även om äldre äter regelbundet, kan hon/han riskera att drabbas av malnutrition på grund 
av fysisk åldersförändring. Bland äldre över 65 år har ungefär 30 % en förminskad 
förmåga att producera magsyra, vilken försämrar absorption av många viktiga 
näringsämnen, sådan som folsyra, vitamin B12, järn och kalcium. Minskat smak- och 
luktsinne gör maten mindre aptitretande och tandproblem försvårar tuggning av maten. Om 
en äldre minskar i vikt, minskar också muskelmassan, styrka och blir mer skör. 
Hennes/hans immunsystem kan bli nedsatt, vilket leder till ökad risk för sjukdom 
(Hamilton, 2001). 

Enligt Hamilton (2001) har malnutrition dessa symtom hos äldre:
 Ett avmagrat utseende, (definierad som 15 % till 20 % under ideal kroppsvikt)
 Muskelmassans förlust  eller  fettförlust 
 Dålig koordination
 Muskelsvaghet
 Trötthet
 Torrt, skört eller tunt hår och hårförlust
 Torr hud med dålig färg 
 Slapp hud
 Torra, spruckna läppar
 Svullen, röd tunga (glänsande)
 Tandköttet dra sig tillbaka eller är rodnad och svullet
 Försämrad sårläkning
 Ökad risk för infektion.

     
Det finns många faktorer som påverkar patienter negativt. En dålig planering av måltider 
påverkar matintag negativt (Pedersen, 2003). Wendland, Greenwood, Weinberg och
Young (2003) studerade kvalitet på ett dietprogram. Enligt Canadas Food Guides 
rekommendationer för äldre i 70-års ålder och uppåt ska de konsumera minst 2000 
kcal/dag. I resultatet kom de fram till att näringsintag som rekommenderades för 
befolkningen i åldern 70 och över, inte nåddes, dvs. energiintaget var bara mellan 1100 till 
1200 kcal/dag.

Wissing, Lennernäs och Unosson (2000) använde Mini nutritional assessment (MNA) för 
att mäta äldres nutritionsstatus. Resultatet visar att en tredjedel av patienterna som deltog i 
deras studie hade risk att drabbas av malnutrition enligt MNA:s mätning. Många av dem
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som var i riskzonen för malnutrition köpte inte mat själva och brukade äta ensamma. De åt
mest mat med lågt energiinnehåll och de fick mindre lagad mat än de patienter som var
välnärda. Även aktivitet, social isolering och dålig inkomst associerades med lågt 
energiintag. 

Det finns många orsaker som leder till malnutritionen, t ex. fysiska effekter orsakad av 
ålder som reducerad smak, saliv, magsekretion, tuggproblem och hungerkänsla. Social 
isolering påverkar nutritionsintag. Folk som bor ensamma har lägre nutritionsintag än de 
som bor med deras make/maka. Medicinska orsaker som svårt att svälja mat efter stroke 
och reumatoid artrit minskar aptiten samt läkemedelsinteraktioner. Äldre har ofta många 
olika mediciner som kan påverka kroppens upptag av mineraler och vitaminer 
(McCormacks, 1997).

Malnutritionens konsekvenser

Malnutrition är ett vanligt kliniskt problem som ökar risk för komplikationer och ger en 
förlängd vårdtid. Orsaker till malnutrition är både somatisk och psykisk (Larsson, 
Andersson, Askelöf, & Bark, 1994). Med hänsyn till somatiska orsaker har flera studier
(Pedersen, 2003; Wissing et al.; 2000; Larsson et al., 1994; Mossberg, 2001) visat att
malnutrition leder till nedsatt immunförsvar som i sin tur leder till infektionskänslighet och 
ökad risk för trycksår, sårinfektioner med fördröjd sårläkning, postoperativa 
komplikationer som varbölder, blodförgiftning och lunginfektioner. Vid långvarig 
malnutrition tilltar även risken för hjärtarytmier på grund av reducerad muskelmassa. 
Malnutrition medför vidare en sviktande kroppsfunktion såsom ökad muskeluttröttbarhet,
alltså snabb nerbrytning av cellmassan, reducerad muskelfunktion och styrka, minskad 
förmåga att fullgöra ett rehabiliteringsprogram och ökad mortalitet. Malnutrition relaterar 
till inadekvat intag av vitaminer och mineraler (Wendland et al. 2003).  Om en individ är 
oförmögen att äta det som han/hon måste ha, kommer malnutrition förr eller senare 
(Wissing et al. 2000).

Enligt studien av Wissing et al. (2000) om bensår och malnutrition, är malnutritionen en 
bakomliggande faktor till svårbehandlade sår. Detta påverkar deras dagliga aktiviteter 
negativt, särskilt när det gäller matlagning och matinköp. Många är beroende av andras
hjälp med matinköp. Malnutrition är vanlig bland äldre på grund av att de inte äter oftare 
och matens kvalitet blir sämre och matvanor förändras hos äldre efter pension. De äldre 
som bor hemma är ensamma och har inget sällskap vid måltiden. Detta kan påverka deras 
aptit/matlust negativt. Med åldern minskas salivproduktionen och detta leder till att maten 
inte smakar så mycket.

Malnutriton försämrar patientens psykiska välbefinnande som i sin tur påverkar och
försämrar patientens motivation till rehabilitering. Depression som är en av 
malnutritionens konsekvenser påverkar tillfriskningsprocessen hos patienten negativt när 
det gäller andra sjukdomar, varför förebyggande åtgärder är viktiga. Det görs för lite inom 
vården för att förebygga, identifiera och åtgärda malnutrition hos äldre (Larsson et al., 
1994).

Malnutrition leder till lågt body mass index (BMI), och viktförlust utan orsak är en 
riskfaktor för mortalitet och har inverkan på funktionsstatus och välbefinnandet när det 
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gäller äldre. Brist på protein associeras till fall, sarcopenia och höftfrakturer (Suominen et 
al., 2005). När BMI ligger under 22 hos äldre klassificeras de som undernärda (Crogan & 
Alvine, 2006).

Behov av näring för äldre

Äldre människor är nutritionsmässigt en utsatt grupp. Energibehovet sjunker med 30 % 
från 30 till 80 års ålder. Aktiva muskelceller ersätts så småningom med fettceller. Äldre 
äter mindre eftersom de behöver mindre energi. Detta ökar kraven på kostens kvalitet och 
innehåll (Jahren Kristoffersen, 2002). Vid omvårdnad koncentrerar omvårdnads teoretiker
Virginia Henderson sig på fjorton komponenter, bland annat att den enskilde patienten ska 
ha hjälp med att äta och dricka tillräckligt. Mot bakgrunden av individens enhet och helhet 
ser omvårdnads teoretiker Myra Estrin Levine omvårdnaden utifrån fyra 
konserveringsprinciper, att omvårdnaden syftar till att bevara energi, strukturell integritet, 
personlig integritet och social integritet. För att bevara energi menar Levine att 
livsprocesserna kräver att energin ständigt förnyas. Sjukdomar och tillfriskande är 
energikrävande processer. Den sjuke brukar uppleva trötthet. Att hjälpa patienten att vila 
eller att ge honom näring är ett led i strävan att bevara energi (Egidius & Norberg, 1985). 

Enligt de svenska nutritionsrekommendationerna ska ett huvudmål ge 70 – 95 % av det
dagliga energiintaget. Rekommendationen för kvinnor i 63- 88 års ålder är 8.2-8.3 MJ/ dag
(Andersson, Gustafsson, Fjällström, Sidenvall & Nydahl, 2001). Enligt Eberhardie (2002)
har äldre som är över 75 års ålder behov av dagligt intag, för män, 2100 kcal energi och 
kvinnor 1810 kcal.

Sjuksköterskans ansvar i omvårdnad

Sjuksköterskan är den som har bäst möjlighet att lägga märke till och rapportera både vad 
patienten tycker om eller inte tycker om av den mat han får och vad han eventuellt inte tål. 
Sjuksköterskan har ett förebyggande ansvar när det gäller att påverka patienten till ett sund
kosthållning och goda hälsovanor (Jahren Kristoffersen, 2002). Målet med omvårdnaden
för sjuksköterskan är att hjälpa patienten att klara sig när det gäller dagliga aktiviteter så 
bra som möjligt.  Dessutom tillfredställer patienten grundläggande behov med att äta och 
dricka för att få tillräcklig mängd med näring och energi i sig. För att förhindra en 
utveckling av undernäring har omvårdnaden stor betydelse. En korrekt bedömning av 
patientens näringsproblem och behov är avgörande för en adekvat omvårdnadsplanering. 
Därmed kan patientens både vätske- och energiintag och välbefinnandet påverkas. 
Omvårdnadsåtgärderna kan innebära identifiering av patientens behov av hjälp eller stöd, 
kostvanor och önskemål mm, när det gäller mat och dryck (Socialstyrelsen, 2001).

När det gäller Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1998:8 om kvalitetssystem inom 
omsorgerna om äldre och funktionshinder skall den enskilde få möjlighet att leva och bo 
hemma under trygga förhållanden och bli bemött med respekt för sitt självbestämmande 
och sin integritet. Information om omsorg ges till den enskilde. Sjuksköterskan ska vara 
uppmärksam och tillgodose den enskildes behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som 
utformas efter individuella behov och om det är möjligt i samråd med den enskilde 
och/eller dennes närstående. För att omvårdnadsarbetet skall kunna befrämja hälsa och 
förebygga ohälsa, måste sjuksköterskan identifiera riskfaktorer. 
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Omvårdnadsåtgärder innebär att berörd personal i samverkan med patienten och när så är 
lämpligt även patientens närstående formulerar och tydliggör mål för fysisk-, psykisk-, 
social- och andlig hälsa enligt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1993: 17 om 
omvårdnad inom hälso- och sjukvård (Författningshandbok, 2005).

När det gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 1993:20 om 
patientjournallagen, inom hälso- och sjukvården ska en patientjournal föras, detta gäller 
även patientens nutritionsstatus. En patientjournal är först och främst avsedd att vara ett 
stöd för den eller de personer som ansvarar för patientens vård. Den utgör arbetsverktyg 
eller underlag för bedömningen av de åtgärder som kan behöva vidtas av någon som inte 
tidigare träffat patienten. Journalen är även en informationskälla för patienten om erhålla 
vård. Vidare utgör den ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings-, och 
utvärderingsarbetet inom vården samt ett underlagsmaterial vid tillsyn och kontroll av den 
vård som patienten erhållit. Patientjournalen har även stor betydelse som underlag i vissa 
legala sammanhang och för forskningen (Författningshandbok, 2005).

Malnutrition och omvårdnad

Sjuksköterskan spelar en viktig roll för att äldre skall få bra nutrition genom att använda 
lämplig metod för mätning av nutritionsstatus, undervisa sina medarbetare och ge en säker 
och trygg teknik för matintag och granska praktiken för att öka nutritionens kvalitet 
(Eberhardie, 2002).  

Florence Nightingale på 1800-talet, betonade kostens väsentliga roll för patienter. 
Sjuksköterskan skall se varje patient som individ. Det är viktigt att matserveringen justeras
efter patientens aptit och lust att äta med tanke på att detta är individuellt. Patienten ska 
kunna välja maträtten själv. För att han eller hon väljer maträtten efter sin aptit och sitt 
hälsotillstånd. Dessutom har varje patient olika rutiner och vanor när det gäller mat och 
detta skall respekteras (Nightingale, 1992).

Wissing et al. (2000) beskriver i en studie att på grund av att många äldre är beroende av 
andras hjälp att handla och laga mat, drabbas de eller har risk att drabbas av malnutrition. 
Den fullständiga måltiden äter de till lunch, mellanmål är oftast näringsfattig och oftast är 
frukost och kvällsmat inte heller tillräcklig med näring. Detta kan bero på att de äldre 
sällan dricker apelsinjuice till frukost och har inte grönsaker till kvällsmat.

Det kan finnas flera orsaker till att intaget av mat reduceras, som dåliga tänder, nedsatt 
aptit, svagare smak och syn samt avföringsproblem. Många äldre är beroende av andras 
hjälp i det dagliga livet. Isolering, ensamhet och brister i egenvården kan också påverka 
intaget av föda. För många är det svårt att finna någon mening i att laga middag bara till 
sig själv (Jahren Kristoffersen, 2002). Även Andersson et al. (2001) visar i en studie att 
många äldre som bor ensamma hemma tappar lust, finner ingen mening att laga mat, vilket 
resulterar att de äter mer snabbmat som t ex. smörgås, vilket på lång sikt ökar risken för ett 
lågt energiintag.

Desai, Winter, Young och Greewood (2007) studerade betydelse av matservering och
matsalens miljö för äldrepersoner med lågt BMI som bodde på äldreboende. 
Studieresultatet visar att en matservering är betydelsefull för de boendena med lågt BMI.
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Nevin och Nurcan (2006) undersökte äldre personer i olika grupper: 246 äldre bodde med 
sina familjer, 127 bodde på äldreboende och 56 bodde ensam. Deras resultat visar att de 
äldre som bodde ensamma hade högre risk att drabbas av malnutrition. De som bodde på 
äldreboende hade någorlunda hög risk och de som bodde med sina familjer hade lägst. 
Även i Green och Watson (2005) studie menar de att äldre personer som bor ensamma
hemma har högre risk att drabbas av malnutrition. 

Att åldras är en ofrånkomlig process i livet. Under denna period skall äldres 
nutritionsstatus kontrolleras regelbundet och resultatet skall tas i beaktning när deras diet 
görs (Nevin & Nurcan, 2006). Äldre med malnutrition märker ofta inte av sjuksköterskan 
och det är brist på dokumentation av nutritionen på sjukhem (Suominen et al., 2005). Det 
finns många olika metoder som används i vården för att bedöma äldres nutritionsstatus, 
många av de är inte lämpliga att använda till äldre. På grund av att olämpliga metoder 
används vid mätning av äldres nutritionsstatus, riskerar många äldre att drabbas av eller 
drabbas av malnutrition (Green & Watson, 2006). Green och Watson (2006) har även 
bevisat att MNA (Mini nutritional assessment) är den lämpligaste metoden för att mäta 
äldres nutritionsstatus.

Problemformulering

Malnutrition kan leda till att äldre personer lättare får infektioner och andra sjukdomar, 
försämrat förmåga till aktivitet och sårläkning, vilket försämrar deras hälsa och ökar 
vårdkostnader och förlängd vårdtid. Många äldre som drabbas av malnutrition kan inte
leva som andra på grund av att de inte har energi och kraft. De mår både fysiskt och 
psykiskt dåligt på grund av sin dåliga hälsa. För att upptäcka och förebygga malnutrition 
hos äldre krävs sjuksköterskans och omvårdnadspersonalens kunskap, beprövade 
erfarenheter, tålamod och engagemang så att äldre får en bra nutrition och en bättre 
livskvalitet. 

SYFTE

Syftet med denna studie är att beskriva vad sjuksköterskan kan göra för att upptäcka och 
förebygga malnutrition hos äldre personer.

Frågeställning:

 Vad kan sjuksköterskan göra för att upptäcka och förebygga malnutrition hos 
äldre?

 Vilka instrument finns för att mäta malnutrition och bedöma nutritionsstatus?    
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METOD

Val av metod

Denna studie bygger på en litteraturstudie. Syftet med metoden är att skapa en översikt av 
forskningsresultat inom malnutrition och äldre. Enligt Friberg (2006) handlar en 
litteraturbaserad studie om att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett visst 
vårdvetenskapligt område eller ett problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde. Det 
innebär att ta reda på befintlig forskning inom ett visst område för att få en uppfattning om 
vad som har studerats, vilka metoder eller vilka teoretiska utgångspunkter som använts, för 
att nämna några aspekter. Litteraturöversikt är ett strukturerat arbetssätt för att skapa en 
bild över ett valt område och översikten baseras på ett systematiskt val av texter, 
forskningsartiklar, rapporter m.m. inom ett avgränsat område inom vårdvetenskap och 
allmänsjuksköterskans verksamhetsområde.

Friberg (2006) skriver även i sin bok att i en litteraturöversikt görs ingen avgränsning till 
val av kvalitativa eller kvantitativa studier. Det innebär att i denna studie kan vi använda
litteratur både av kvalitativa och kvantitativa studier. Kvalitativa metoder syftar på 
forskningsprocedurer som ger beskrivande data; människans egna skrivna eller talade ord 
och observerbara beteenden. I den kvantitativa forskningen utgår i de flesta fall från en 
teori, grundad på tidigare forskningsresultat och forskarens egna erfarenheter inom 
området (Olsson & Sörensen, 2001). 

Datainsamling

För att samla in data använder vi databaserna CINAHL (Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature) och MEDLINE (Medical Literature On-Line). Enligt Polit och 
Hungler (1999) är CINAHL den viktigaste databasen för omvårdnadsforskning och
MEDLINE innehåller många viktiga medicinska artiklar. Våra sökord är malnutrition, 
sjuksköterska, omvårdnad, hem, prevention och kunskap. För att begränsa sökresultat så 
nära syftet som möjligt använder vi olika kommando som and, sb peer* or pt doctoral*. 

Första sökningen i databasen CINAHL användes sökorden malnutrition, home, nursing och 
15 artiklar träffades. Efter genom läsning av abstrakt valdes nio artiklar till studien. Andra 
sökningen i CINAHL med sökord malnutrition and caring gav bara tre artiklar, två valdes
till studien. Tredje gången i CINAHL med sökord malnutrition and prevention and nursing
gav 18 träffar, 12 abstrakt lästes men bara tre valdes till studien. En sökning med sökord 
malnutrition and elderly and home gav åtta träffar, tre abstrakt lästes och en valdes till 
studien. Sökorden kombinerades på olika sätt och många artiklar fanns ofta på varje 
sökresultat. På databasen MEDLINE med sökord malnutrition, elderly, nursing och 
prevention och fick 154 träffar men många artiklar var inte fulltext. Efter genomläsning av 
artiklarna med fulltext skrevs sju stycken ut som ansågs vara relevanta. Totalt skrevs 22
artiklar ut. Nedan (tabell 1) visar resultat av artikelsökningar. 
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Tabell 1. Resultat av artikelsökning i CINAHL och MEDLINE

Databaser Sökord Antal träff Antal lästa 
abstract

Antal utskrivna 
artiklar

CINAHL Malnutrition, home, 
nursing

16 16 9

CINAHL Malnutrition, caring 3 3 2

CINAHL Malnutrition,prevention 18 12 3

CINAHL Malnutrition, elderly, 
home

8 3 1

MEDLINE Malnutrition, elderly, 
nursing, prevention

154 30 7

Urval

De utskrivna artiklarna, både kvantitativa och kvalitativa studier lästes, granskades 
noggrant enligt Fribergs (2006) förslag. Artiklarna ska ha tydlig problemformulering, klart 
syfte, välbeskriven metod, dataanalys, en beskrivning av etiska aspekter och ett resultat 
samt diskussion som ger en återkoppling till teoretiska antaganden, vilket anses som god 
kvalitet. Efter genomläsning valdes artiklar som handlade om äldres nutritionsstatus, 
sjuksköterskans kunskap om nutrition och hur man förebygger och upptäcker äldre med 
malnutrition. Artiklar som var byggda på litteraturöversikt, som inte var relevanta till 
studiens syfte valdes bort. Efter noggrann genomläsning av samtliga artiklar visade det sig 
att bara tio artiklar var relevanta till studien. Tre artiklar var baserade på både kvantitativ 
och kvalitativ studie, fyra artiklar var kvalitativa studier och tre artiklar var kvantitativa 
studier. Sex artiklar var studerade i Sverige och de andra fyra var utländska studier. 
Artiklarna var från 1993 – 2008. De valda artiklarnas kvalitet granskades och analyserades. 
Sedan gjordes en beskrivande översikt av området/forskningsproblemet (Friberg, 2006).
Artiklar som valdes till studiens resultat ses nedan (tabell 2).

Tabell 2. Översikt över analyserade litteraturer
Nr Artikel  Syfte Metod Resultat
1 Titel: Effect of nutritional 

supplements on wound 
healing in home-nursed 
elderly: A randomized 
trial.

Författare: Collins, 
Kershaw and
Brockington

Tidskrift: Nutrition. 
21(2), 147-155
Årtal: 2005

Att undersöka 
nutritionens effekt i 
samband med 
sårläkning hos äldre

Kvalitativ och 
kvantitativ studie. 
Deltagarna var 5o 
äldre personer som 
bodde hemma, alla 
hade sår.
En grupp fick 
237ml/d (4 kj/ml) 
och den andra 
gruppen fick 8kj/ml.
Mätningsmetod var 
Global assessment

Resultatet visade att den 
gruppen som fick 8kj/ml 
läktes sår snabbare än de 
äldre som fick mindre 
energi.

2 Titel: Tools to assess the 
nutritional status of 

Att undersöka 
mätningsmetoder 

Kvalitativ studie.
Mätnings metoder 

Resultatet visade att 
29/40 äldre hade BMI 
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acutely ill older adult

Författare: Holmén, 
M.,S., Robertsson, B. & 
Wijk, H.
Tidskrift: Nursing older 
peaple. 18(5), 31-35

Årtal: 2006

som är lämpligt att 
identifiera äldre som 
har risk att drabbas 
av malnutrition 

var MNA-SF. BMI.
Totalt 40 äldre deltog 
i studien.

lägre än 24, 18/40 äldre 
hade lägre än 22. Enligt 
MNA-mätning hade alla 
äldre i studien risk att 
drabbas av undernäring.  

3 Titel: Malnutrition in 
geriatric patients: a
neglected problem?

Författare: Elmståhl, S., 
Persson, M., Andren, M. 
and Blabolil, V.
Tidskrift: Journal of 
advanced nursing. 26, 
851-855

Årtal: 1997

Att undersöka 
förekomst av låg 
dietetisk intag, 
matvana och 
association med 
mortalitet.

Kvalitativ och
kvantitativ studie. 
Deltagare var 60 
äldre personer från 
primärvården i 
Malmö.

Resultatet visade att
80%  av äldre i studien 
hade lågt energiintag och 
11 av 61 äldre dog under 
studien

4 Titel: Long-term care 
patients and their dietary 
intake related to eating 
ability and nutritional 
needs: nursing staff 
interventions.

Författare: Sidenvall, B., 
Ek, A., C.
Tidskrift: Journal of 
advanced nursing. 18, 
565-573

Årtal: 1993

Att utvärdera hur 
individuella 
patienters mat är 
planerad, serverad av 
vårdpersonal 
relaterad till 
nutritions behov och 
förmåga att äta.

Kvalitativ studie med 
intervjuer, 
observation, bandad 
data och 
nutritionsmätning.  

Resultatet visade att 
14/18 äldre hade 
ätproblem men många 
fick ingen hjälp vid 
matintag, 8/18 hade 
risken att drabbas av 
undernäring.

5 Titel: The relationskip 
between nutritional status 
and physical activity, 
ulcerhistory and ulcer-
related problems in 
patients with leg and foot 
ulcers

Författare: Wissing, U., 
Unosson, M.

Tidskrift: Scand J 
Caring Sci, 13, 123-128.

Årtal: 1999

Att bedöma 
nutritionsstatus hos 
patienter med bensår 
och fotsår, i relation 
till demografisk data, 
rörlighet, fysisk 
aktivitet, sår historia 
och sår relaterat 
problem från 
patientens syn

Kvalitativ studie. 70 
patienter som bodde 
hemma deltog i 
studien. 
Datainsamling var 
Mini nutritional 
assessment (MNA), 
BMI-mätning, 
intervjuer.

Resultatet var: 32 
patienter (46%) hade 
risk att drabbas av 
malnutrition och 2 
patienter drabbades av 
malnutrition. De flesta 
av patienterna som 
drabbades eller hade risk 
att drabbas av 
malnutrition bodde 
ensamma hemma och 
var beroende av 
hemtjänst.

6 Titel: Mini nutritional 
assessment in elderly 
subjects receiving home 
nursing care.

Författare: Saletti, A., 
Johansson, L. and 

Att undersöka 
nutritionsstatus på en 
grupp äldre som hade 
hemsjukvård

Kvantitativ studie. 80 
äldre deltog i 
studien, alla var över 
70 år och många 
hade 
multisjukdomar.
Nutrition mätnings 

Resultatet visade att 
50/80 äldre hade risk att 
drabbas av malnutrition 
enligt MNA- mätning, 
2/80 drabbades av 
malnutrition och 28/80 
var övernärda. Enligt 
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Cederholm, T.

Tidskrift: Journal of 
human nutrition and 
dieteics. 12, 381-387.

Årtal: 1999

metod var Mini 
nutritional 
assessment(MNA) 
och BMI

BMI hade 34 % äldre 
under 20, 30 % äldre 
hade mellan 21-23 och 
17% äldre hade över 27.

7 Titel: Differences in 
nutritional care in 
pressure ulcer patients 
whether or not unsing 
nutritional guidelines

Författare: Meijers, J., 
Schols, J., Jackson, P., 
Langer, G., Clark, M. and 
Halfens, R. 

Tidskrift: Nutrition, 24, 
(2), 127-132 

Årtal: 2008

Att undersöka, 
jämföra vilka 
vårdgivare använde 
dietprogram till de
patienter som hade 
sår, och vilka 
vårdgivare mätte 
nutritionsstatus på 
patienter.

Kvantitativ studie. 
Deltagare var 1087 
vårdgivare från 
Nederländer, 
England och 
Tyskland.

Resultatet visade att 
inom hemsjukvården 
använde minst 
dietprogram till sina 
patienter med sår. 
Resultatet visade också
att de vårdgivare som 
använde dietprogram 
ofta mätte också deras 
patienters 
nutritionsstatus.

8 Titel: Attitudes of 
nursing staff working 
with older people towards 
nutritional nursing care

Författare: Bachrach-
Lindstöm, M., Jensen, S., 
Lundin,R. & 
Christensson, L.

Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing 16,
2007-2014.  

Årtal: 2006

Undersöka attityd av 
vårdpersonal i 
geriatrik omvårdnad 
relaterad till 
betydande faktorer 
för 
nutritionsomvårdnads 
personal. 

Kvantitativ studie Sjuksköterskor hade
positivare attityd än 
undersköterskor och 
undersköterskor som 
jobbade på sjukhus hade 
positivare attityd än 
undersköterskor på 
äldreboende.

9 Titel: Eating together is 
important: using a dining 
room in an acute elderly 
medical ward increases 
energi

Författare: Wright, L., 
Hickson, M. & Frost, G.

Tidskrift: The British 
Dietetic Association Ltd, 
J Hum Nutr Dietet, 19,
23-26
Årtal: 2006

Undersöka effekt av 
att äta mat i en 
matsal, 
nutritionsintag och 
vikt, för gamla 
patienter på en akut 
medicinavdelning för 
äldre.

Kvalitativ studie
Matintag och vikt, 
dokumenterades

Äldre patienter som åt 
maten tillsammans med 
andra patienter i
matsalen hade betydligt 
högre intag av energi 
jämfört med de patienter 
som åt mat på sina rum.

10 Titel: Nutritional care of 
the patient : 
nurses`knowlwdge and 
attitudes in an acute care 
setting

Undersöka 
sjuksköterskors 
attityd och kunskap 
om nutrition och 
förberedelse av mat 
till patienten på 

Kvalitativ studie
baserad på intervju

De flesta sjuksköterskor 
förstod att en god 
nutrition som tillräckligt 
mat för kroppens behov, 
men en del 
sjuksköterskor förstod 
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Författare: Kowanko, I., 
Simon, S., & Wood, J.

Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing, 8, 217-
224.
Årtal: 1999

sjukhus. inte riktigt definitionen 
av nutrition, de trodde 
att nutrition var vad du 
äter och dricker.

Dataanalys

I denna litteraturstudie har det manifesta, uppenbara innehållet analyserats enligt Friberg 
(2006) och analyserats i tre steg: Det första steget innebär att läsa igenom de valda 
artiklarna flera gånger för att få en känsla för vad de handlar om. Varje artikel lästes
igenom noggrant var för sig några gånger och markeringar gjordes på texterna som skulle 
kunna användas i studien. Även en kort sammanfattning på varje artikel gjordes. Efter 
upprepade genomläsningar var för sig lästes samtliga artiklar igen tillsammans för att 
diskutera resultaten. 

Andra steget innebär att söka likheter respektive skillnader på samtliga artiklar. Enligt 
Fribergs (2006) förslag ska bara två till tre infallsvinklar fokuseras på. Hon menar då att 
fler än tre infallsvinklar hinns inte med och det är bättre att göra en grundlig analys av färre 
aspekter. Efter ett antal upprepade gemensamma läsningar av artiklarna antecknades
likheter och skillnader i metod och resultatinnehåll. 

Sista steget görs en sammanställning av delarna från resultaten.
Under det här steget gjordes en sammanställning av likheter och skillnader av artiklarnas 
resultat. Utifrån den sammanställningen formades några kategorier som presenterades
under en lämplig rubrik. Resultatet av analysen blev fem teman och åtta underteman. 

Etiska aspekter

Studien är en litteraturöversikt. När artiklarna granskades och analyserades försökte vi 
förhålla oss enligt Polit och Hungler (1999) att omskriva, sammanfatta text med egna ord, 
ange källa och analysera artiklarna så objektivt som möjligt och enligt Medicinska 
forskningsområdet (2003) att respektera och lita på forskarna och deras studieresultat, inte 
fabricera data, inte plagiera eller stjäla data och inte avsiktlig förvränga 
forskningsprocessen på annat sätt. Däremot på grund av att alla artiklar är på engelska
utesluts inte risk att vissa feltolkningar och dåliga översättningar kan finnas i studien.

RESULTAT

Studiens resultat grundas på analys av tio vetenskapliga artiklar. Analysen har resulterat i
fem huvudteman och åtta underteman. Huvudteman presenteras som: Beroende av andras 
hjälp; Miljön påverkar matintag; Malnutritions effekter; Nutrition i omvårdnad och
nutritionskunskap och personalresurs. Dessa huvudteman och underteman redovisas i 
tabell tre nedan.
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Tabell 3. Översikt över huvudteman och underteman som tas upp i artiklar
Artikel nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beroende av andras hjälp:

- Ensamhet och rörlighet
- Ätproblem X

X
X X

Miljön påverkar matintag X X X

Malnutritions effekter
- Försämrad sårläkning
- Ökad mortaliteten

X
X

X X X

Nutrition i omvårdnad:
- Patient som inte vill äta
- Sjuksköterskans attityd och ansvar för 

patienters mat
- Dokumentation
- Bedömning av nutritionsstatus X X

X
X X X

X
X

X

X

X

Nutritions kunskap och personalresurs X X X

Beroende av andras hjälp

Ensamhet och rörlighet

De flesta patienter som drabbas av eller har risk att drabbas av malnutrition bor ensamma 
hemma och är mer beroende av hemtjänst än de äldre som är välnärda. En del äldre har 
behov av hemtjänsten flera gånger per dag. Många äldre är beroende av hjälpmedel för att 
kunna förflytta sig, t.ex. rullstol, gåbord, rullator och vårdpersonal. Speciellt de äldre med 
risk för malnutrition är mer beroende av vårdpersonal vid förflyttningar. Många patienter 
sitter inomhus på dagarna, ibland går de ut en kort stund med hjälp av vårdpersonal men 
inte varje vecka. En del går ut två gånger per vecka men inte dagligt. Bara en liten del av 
de äldre går ut dagligen. Äldre patienter med sår på ben/fötter har smärta och därför är 
rörligheten reducerad (Wissing & Unosson, 1999).

Ätproblem

På grund av sjukdomar och fysiska funktioner har många äldre patienter problem att äta 
mat själva. När Sidenvall och Ek (1993) intervjuar patienter berättar patienterna hur svårt 
det är för dem att få mat från tallriken till munnen. I studien har nio av 18 patienter 
motoriska dysfunktioner, sex är inte bedömda av sjuksköterska att ha problem med att äta
eller ha problem med nutrition. Två av dem sex patienterna har risk att drabbas av 
malnutrition men detta är inte tillräckligt för ett ingripande. Nutritionstillägg är bara ålagts 
för patient med Parkinson, Cerebrovaskulär patient och patienter som har dålig aptit eller 
viktminskning. Fem patienter har fysiska problem och tandproblem. Fem av dem 18 
patienterna bedöms ha behov av hjälp med matintag, men bedömningen görs inte på
tandproblem, utan på lågt intag av mat. En patient kan inte se med sitt högra öga vilket 
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leder till att patienten inte kan se sin mat på tallriken. Vårdpersonal har inte rapporterat 
eller dokumenterat angående detta.

Sjuksköterskor är eniga om att en viktig arbetsuppgift för sjuksköterska är att assistera en 
handikappad patient att äta. Men flera sjuksköterskor gillar inte denna arbetsuppgift. Skälet 
är bland annat att det är svårt att stödja patienter att äta. Många sjuksköterskor prioriterar
hellre andra arbetsuppgifter än att sitta och mata patienter vid måltider. De tycker att det tar
lång tid, cirka en halvtimme tar det att mata en patient. Det skulle uppstå problem om fler 
patienter behöver hjälp med matning. En sjuksköterska svarar att hon matar några patienter 
samtidigt. När sjuksköterskorna blir tillfrågade om det förekommer undernäring på 
sjukhuset säger många att det gör det. Speciellt dementa patienter och de patienter som får 
passerad mat äter dåligt. En del sjuksköterskor säger att undernäring inte finns på 
sjukhuset, det är inget problem att patienter äter mindre, det är bara för att de inte mår bra 
(Kowanko, Simon & Wood, 1999).

Vissa äldre patienter har svåra problem med matintag men får äta sin mat utan hjälp. Mini 
nutritional assessment, MNA-mätning visar att femtio av de 80 patienterna i studien har 
risk för malnutrition, nio av dem har problem med matintag. Över hälften av de 50 
patienterna som har risk att drabbas av malnutrition får ingen hjälp vid måltider (Saletti, 
Johansson & Cederholmt, 1999).

Miljön påverkar matintag

Miljön kan påverka äldre patienters aptit och energiintag. Under sex veckor kontrollerar
forskarna Wright, Hickson och Frost (2006) äldre patienters måltider, en del patienter äter
sina mål tillsammans med andra och en del patienter äter ensamma på sina rum. Under 
måltider stannar vårdpersonal i matsalen och erbjuder patienterna hjälp. Studien visar att 
patienterna som äter maten tillsammans med andra patienter på matsalen har betydligt 
högre intag av energi och ökar i vikt jämfört med de patienterna som äter mat ensamma på 
sina rum.

Alla sjuksköterskor tror att patienter skulle ha bättre aptit om de äter mat tillsammans med 
andra, har sällskap, någon att prata med under måltiderna (Kowanko et al., 1999). Men 
många äldre som bedöms för malnutrition eller har risk att drabbas av malnutrition lever 
ensamma och äter också ensamma på sina måltider. Speciellt de äldre kvinnor som är 
änkor har färre måltider än de andra och de äter mer mellanmål som innehåller mycket fett 
och socker (Wissing & Unosson, 1999).

Malnutritions effekter

Försämrad sårläkning

Många äldre har sår som orsakats av venös insufficiens eller trauma (Collins, Kershaw &
Brockington, 2005) och många har sår på sina ben/fötter. Flera äldre har haft sina sår i 
några år på grund av malnutrition som fördröjer sårläkning (Wissing & Unosson, 1999).
De flesta sjuksköterskor vet att god nutrition underlätta sårläkning. Många sjuksköterskor 
säger att protein, zink och näring är mycket viktigt för att ett sår ska läka (Kowanko et al., 
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1999). Det är viktigt att sjuksköterskan använder nutritionsprogram för att förbättra 
nutritionsstatus hos äldre med sår. Patienter som får nutritionsprogram får bättre sårläkning 
och ökar kroppsvikt, samt patienter som får möjlighet att engagera sig i sin nutrition, ökad
nutritions kunskap, blir aktivare, uppmärksammare på sitt näringsintag och 
sårläkningsprocess påskyndas (Meijers, Schols, Jackson, Langer, Clark & Halfens, 2008).

För att visa sambandet mellan nutrition och sårläkning undersöker Collins et al. (2005) 38
äldre med sår, patienterna får 237 ml av 4kj/ml nutrition tillägg (1-kcal grupp) eller 8 kj/ml 
nutritionstillägg (2 kcal grupp) på fyra veckor. Studien visar tydligt att på fjärde veckan har
patienterna ökat i vikt, BMI och såret har blivit mindre. Studien visar att nutrition påverkar
sårläkning positiv eller negativ beroende på patienter nutritionsstatus. Resultatet på 
sårläkningsprocessen är också bra både på sårytan och på sårdjupet, samt minskade
omläggningar. Man ser skillnaden mellan grupperna, den 2-kcal gruppen läker såret ännu 
bättre än den andra gruppen. Studien visar också att malnutrition är vanligt hos patienter 
med sår som vårdas hemma. Ungefär hälften av deltagare är måttlig undernärda.

Ökad mortaliteten

Långvarig och svår malnutrition kan leda till långtidsvård och mortalitet. På två 
geriatrikavdelningar i Malmö har 80 % av patienterna lågt energiintag och mer än hälften 
av patienterna har brist på bland annat D-vitamin och järn. Elva patienter har avlidit under
sex månaders studietid på grund av lågt energi- och proteinintag (genomsnitt energiintag 
på de 11 patienter som avled var 1185 ± 380 kcal). Ingen av de har fått nutritionstillägg.  
En hög allmän förekomst av de patienter som vårdas under lång tid har i allmänhet ett lågt
energiintag (den normala energiintag per mål för män är 1800 kcal och för kvinnor 1500
kcal och genomsnittligt energiintag på dem som lever kvar är 1401 ± 284 kcal). Med högre
energiintag minskar risken för mortaliteten hos patienter (Elmståhl, Persson, Andren &
Blabolil, 1997).

Nutrition i omvårdnad

Patient som inte vill äta

När det gäller patienter som inte vill äta sin mat svarar de flesta sjuksköterskor i Kowanko 
et al. (1999) att de skulle göra en bedömning på varför patienter inte vill äta. Om det beror
på fysiska orsaker som t.ex. illamående och dysfagi. Många användbara strategier föreslås 
av sjuksköterskorna för att assistera patienter som inte vill äta, som t ex. om de inte gillar
mat, ska de erbjuda ett annan slags mat eller fråga vad patienter vill ha, skapa en trivsam 
miljö, erbjuda näringsdryck, be anhöriga ta med mat som patienten tycker om och rådfråga 
dietist.

Sjuksköterskans attityd och ansvar för patienters mat

Många sjuksköterskor tycker att vad patienter äter för mat har de inte med att göra. När
sjuksköterskor i Kowanko et al. (1999) blir tillfrågade om deras ansvar för patienters mål
svarar många att detta är ansvar till vårdpersonal som matar patienter. Många säger att de 
ofta inte ser vad patienter äter. Några kommentarer är motstridiga och framhäver förvirring 
och spändhet runt olika roller och ansvar av personal, som t ex. vid diskussion om 
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patientens val av meny, säger en sjuksköterska att det är kökspersonalens jobb att planera 
meny.

Vårdpersonalens attityd till nutrition i omvårdnad är olika på skilda arbetsplatser. Längden 
på arbetserfarenhet spelar ingen roll, både de som har kortare eller längre arbetserfarenhet 
har samma attityd angående nutrition i omvårdnad. Däremot har sjuksköterskor positivare 
attityd än undersköterskor och undersköterskor som jobbar på sjukhus har positivare attityd 
än undersköterskor på äldreboende (Bachrach-Lindström, Jensen, Lundin & Christensson,
2006).

Dokumentation

Det är inte alla sjuksköterskor som dokumenterar eller rapporterar till andra arbetskolleger 
om patienters problem och orsaker till deras ätproblem (Sidenvall & EK, 1993). I 
hemsjukvården dokumenterar man inte ofta om patienters nutritionsstatus och använder 
färre nutritionsprogram till sina patienter som har sår än äldreboende och de andra 
vårdgivarna. De vårdgivare som använder nutritionsprogram kontrollerar och 
dokumenterar också oftare sina patienters nutritionsstatus än de vårdgivare som inte 
använder nutritionsprogram (Meijers et al., 2008).

Bedömning av nutritionsstatus

Inom vården finns det många olika metoder som används för att mäta patienters 
nutritionsstatus. Här nedan presenteras några metoder från analyserade artiklarna. 
BMI (body mass index)
BMI, mätning med kroppsvikt i kilo dividerar med kropps längd i meter x 2
Studier som använde BMI: Holmén, Robertsson och Wijk (2006), Collins et al. (2005), 
Sidenvall och EK (1993).

MNA ( mini nutritional assessment). 
MNA är standardiserad och väl validerad metod för bedömning av nutritionsstatus på äldre 
personer. MNA är byggt på 14 frågor och 18 punkter, totalt 30 poäng, över 24 poäng är 
välnärda, under 23 till 17 poäng är risk att drabbas av malnutrition och under 17 poäng är
undernärda (Wissing och Unosson, 1999). 
Studier som använder MNA: Wissing och Unosson (1999), Saletti et al. (1999).

MNA-SF (Max skala är 14, skala 11 eller under indikerar risk för malnutrition. Metoden är 
baserad på MNA ).
Studier som använder MNA-SF: Holmén et al. (2006).

ANSI (Australian nutritional screening initiative, ≤ 3 låg risk för malnutrition, 4-5 något 
risk för malnutrition, ≥ 6 hög risk för malnutrition).
Studien som använder ANSI: Collins et al. (2005).

Albumin test: Mätas via blodprov. Collins et al. (2005), Sidenvall och EK (1993).

BMR (Basal metabolic rate) var baserad på frågeställningar. Utgavs av FAO/WHO/UNU 
(World Health Organization 1985).
Studien som använder BMR: Bachrach-Lindström et al. (2006).
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När det gäller bedömning av malnutrition fokuserar många sjuksköterskor på viktförlust, 
slöhet, ensamboende, hud- och hår kondition. Bara en sjuksköterska svarar både psykiskt 
och fysiskt symtom. En del sjuksköterskor frågar om patientens matvanor, senaste 
matintag, och försöker hitta orsaker till viktförlust och minskad aptit (Kowanko et al., 
1999).

Undersökning av metoderna BMI och MNA-SF mätning visar att BMI inte är lämpligt att 
använda till äldre patienter med hjärtsjukdom som kan orsaka vätskeansamling i kroppen, 
vilket kan ge ett falskt resultat. En del äldre i undersökningen har ett normalvärde enligt 
BMI men MNA-SF mätning visar att alla äldre i undersökningen är undernärda. MNA-SF 
metoden är dessutom enkel och ger snabb resultat av äldres nutritionsstatus (Holmén et al.,
2006). 

Nutritionskunskap och personalresurs

Kunskap om nutrition är viktigt för vårdpersonal. Många sjuksköterskor upplever att det 
största hindret för att kunna ge patienter en bra nutrition är brist på nutritionskunskap, tid,
personalresurser och användning av mätningsmetoder (Meijers et al., 2008). De flesta 
sjuksköterskor förstår att en god nutrition som tillräcklig mat för kroppens behov, men en 
del sjuksköterskor förstår inte riktigt definitionen av nutrition, de tror att nutrition är vad 
du äter och dricker (Kowanko et al., 1999). En del vårdpersonal tycker att äldre inte 
behöver äta så mycket mat (Saletti et al., 1999).

Många sjuksköterskor vet att en normal kost för en vuxen är kött för att få proteiner, 
grönsaker, frukt för att få vitaminer och dricka. Ingen sjuksköterska har nämnt att 
kolhydrater är den största delen av matintag, men en del säger att fettintag ska minskas. 
Många sjuksköterskor känner att de har för lite kunskap för att bedöma patienters 
nutritionsstatus. Sjuksköterskorna vill skaffa mer kunskaper om nutrition, även specifik 
information angående diet för patienter med speciell kost: ” I just think staff need more 
education on the diets that are around…. A lot of people still don´t know what a renal diet 
could be, and they come up and say: “ Do you know what this means?”, and you think: 
“no”, and then you would have to try and find out” (Kowanko et al., 1999, s. 221).

DISKUSSION

Metoddiskussion

Studiens syfte är att beskriva vad sjuksköterskan kan göra för att upptäcka och förebygga 
malnutrition hos äldre. För att kunna belysa tidigare forskning valdes en litteraturstudie
som anses vara lämplig för denna studie. Vid datainsamling söks artiklarna endast på 
CINAHL och MEDLINE-databaserna som innehåller mest omvårdnadsforskning. Varje 
sökning gav relativt få träffar. Det kan bero på att sökningarna har gjort endast på fulltext 
artiklar. Det kan också tyda på att lite forskning om malnutrition gjorts om äldre. Vid 
sökning på MEDLINE blir det fler träffar men de flesta är inte fulltext och många artiklar 
är inte relevanta till studiens syfte. Vid urvalet av artiklarna visar det sig väldigt svårt att 
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bara ha svenska studier som är relevanta för studien, varför fyra utländska studier använts.
Totalt har tio artiklar hittats till studien. Tre artiklar är baserade på både en kvantitativ och 
kvalitativ studie. Fyra artiklar är kvalitativa studier och tre artiklar är kvantitativa studier. 
Artiklarna är från 1993–2008. Analysen av data är gjord enligt Friberg (2006). Efter 
noggrann analys av texterna är det inte så svårt att formulera teman. 

Fördelen med valet av en litteraturstudie är att man kan skapa en översikt på tidigare 
forskning inom ett visst område samt får en aning om framtida behov av forskning. 
Nackdelen med en litteraturstudie är att forskare inte har informanter och har därför ingen
kontakt med patient eller sjuksköterska. Studieresultat är begränsat på grund av att studien 
är byggd på valda artiklar. Dessutom är samtliga artiklarna på engelska. På grund av 
begränsad språkkunskap kan det uppstå oavsiktligt feltolkning eller dålig översättning i 
studien.  

Resultatdiskussion

Studiens resultat visar att många äldre som har risk att drabbas eller drabbas av 
malnutrition bor ensamma och är beroende av vårdpersonalens hjälp (Wissing & Unosson, 
1999). Ensamhet och isolering leder till att äldre tappar aptit vilket i sin tur leder till 
malnutrition (Mossberg, 2001) och malnutritionen påverkar äldres hälsa både somatiskt 
och psykiskt (Larsson et al., 1994). De ensamma äldre äter mindre lagad mat och äter mer 
snabbmat, som t ex. smörgås, vilket i långsikt ökar risk för lågt energiintag (Andersson et
al., 2001). Jahren Kristoffersen (2002) säger att sjuksköterskan har den bästa möjligheten
att lägga märke till och rapportera patientens matintag. Men i studiens resultat 
framkommer att en del sjuksköterskor är dåliga på detta (Sidenvall & EK, 1993). För att 
förebygga malnutrition hos äldre, är en korrekt bedömning av patientens behov och 
näringsproblem avgörande för en adekvat omvårdnadsplanering (Författningshandbok, 
2005). Sjuksköterskan ska ta hänsyn till äldres behov av social kontakt, försöka skapa en 
god relation och en trevlig stund när sjuksköterskan besöker äldre. Flera studier (Desai et 
al., 2007; Wright et al.; Wissing & Unosson, 1999) har visat att miljön påverkar äldres 
matintag. Även sjuksköterskor i Kowanko et al. (1999) säger att äldre äter bättre och har 
högre energiintag i en trevlig matsalsmiljö där äldre ges möjlighet att träffa andra. I en 
sådan miljö ökar äldres sociala kontaktbehov och de har någon att prata med under 
måltiderna. Detta gör att äldre har bättre aptit, äter mer och därmed förbättras deras 
nutritionsstatus. 

Sidenvall och EK (1993) visar att många äldre har problem med matintag på grund av 
sjukdomar och fysiska dysfunktioner. Sjuksköterskan ska vara uppmärksam och tillgodose 
den äldres behov som utformas individuellt. För att omvårdnadsarbetet skall kunna 
befrämja hälsa och förebygga ohälsa, måste sjuksköterskan identifiera riskfaktorer och 
dokumentera äldres nutritionsstatus (Författningshandbok, 2005). Många sjuksköterskor är 
medvetna om att mata patienter som inte kan äta själva är en viktig arbetsuppgift men ändå 
prioriteras andra arbetsuppgifter högre än att mata patienter (Kovanko et al., 1999). Detta 
visar att det finns brist när det gäller sjuksköterskans kunskap om nutrition. Att hjälpa 
patienter med matning är lika viktig som andra medicinska arbetsuppgifter och matning är 
också en del av sjuksköterskans arbetsuppgift. Sjuksköterskan ska se varje patient som 
individ och justera matserveringen efter patientens aptit och matvanor (Nightingale, 1992). 
Brist på kunskap leder till att många sjuksköterskor inte vet att de även har ansvar för 
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patienters nutrition. I Kowanko et al., (1999) studie framkommer att sjuksköterskor tycker 
att ansvar för patienters matintag ligger på vårdpersonalen som matar patienter, och 
sjuksköterskor ofta inte ser vad patienter äter. Förvirring och spändhet runt de olika 
rollerna och ansvar finns mellan personal, Som t ex. vid diskussion om patients val av 
meny säger sjuksköterska att det är kökspersonals arbete att planera. Många sjuksköterskor 
upplever att de har för lite utbildning när det gäller kunskap om patients nutrition och 
känner att de behöver mer nutritionsutbildning. Resultatet av Meijers et al. (2008) visar att 
brister på nutritionskunskap, brist på personalresurs och brist på tid är orsaker till dålig 
kontroll av patienters nutritionsstatus och dokumentation. 

Det är vanligt att äldre patienter har sår på grund av venös insuficiens eller trauma (Collins 
et al., 2005) och malnutrition fördröjer sårläkning (Wissing & Unosson, 1999). Genom att 
observera, identifiera tecken på en dålig sårläkning kan sjuksköterskan upptäcka
malnutrition betydligt tidigare. Näringsämnen som protein, vitamin C, zink är viktigt för en 
bra sårläkning. Det är viktigt att sjuksköterskan ger patienter som har sår nutritionstillägg
så att såret läker bättre och snabbare. Dålig sårläkning kan vara ett tecken på dåligt 
nutritionsstatus. Meijers et al. (2008) har visat att patienter som har sår får 
nutritionsprogram har bättre sårläkning, samt patienter engagerar sig i sin nutrition, ökar 
nutritionskunskap, blir aktivare och uppmärksammare på sitt nutritionsintag.
Patientutbildning kan därför vara ett sätt att förebygga malnutritionen.

Det finns många metoder som kan användas för att mäta äldres nutritionsstatus. Men i 
praktiken är det inte många vårdgivare som tillämpar dessa. Speciellt inom hemsjukvården 
som använder dessa metoder minst (Meijers et al., 2008).  Green och Watson (2006) har 
visat att MNA (Mini nutritional assessment) är lämpligt att mäta äldres nutritionsstatus. 
Även Holmén et al. (2006) visar att MNA-SF är en lämplig metod att mäta äldres 
nutritionsstatus. Sjuksköterska behöver öka sin kunskap om nutrition, vara mer engagerad i 
patienters nutritionsintag för att förebygga malnutrition hos äldre. Sjuksköterska bör också 
känna till olika nutritions mätningsmetoder och kunna använda dem för att upptäcka äldre 
patienter som drabbas av eller har risk att drabbas av malnutrition.

Slutsats

Malnutrition är vanligt bland äldre på grund av deras sjukdomar och ensamhet.  Av denna 
studie framgår att det finns olika brister såsom brist på dokumentation, resurser, utbildning 
och kunskap inom vården när det gäller att förebygga och upptäcka malnutritionen hos 
äldre. Denna studie bidrar till en del ökad kunskap när det gäller sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete, att sjuksköterskan ska ta sitt ansvar och vara mer engagerad i patienters 
nutrition för att kunna förebygga och upptäcka malnutrition hos äldre. 
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