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Bakgrund: Malnutrition är ett omvårdnadsproblem som medför både fysiskt och psykiskt 

lidande för den som drabbas. För att uppnå en vård som är säker och har god kvalitet, måste den 

baseras på bedömning samt åtgärder av nutritionsproblemet. Distriktssköterskan har en central 

roll i detta arbete. Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors arbete med att 

identifiera och åtgärda malnutrition hos äldre personer inom kommunal hemsjukvård. Metod: 

Sex intervjuer med distriktssköterskor genomfördes.  Datamaterialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde två 

kategorier; Observationer för att finna tecken på malnutrition, behandling och uppföljning av 

malnutrition. Konklusion: Samarbete i form av kommunikation och information inom 

vårdteamet och tillsammans med patienten och dess anhöriga, visade sig vara av vikt för att 

patientens nutritionsbehov ska kunna identifieras och tillgodoses för att inte riskera malnutrition. 

Resultatet som framkom kan bidra med kunskap som kan underlätta att identifiera äldre personer 

tidigt och med adekvata insatser förmå att minska lidandet som malnutrition medför.  
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Background: Malnutrition is a nursing issue that causes both physical and psychological 

suffering of those who are affected. In order to achieve care that is safe and has a good quality, it 

must be based on the assessment and actions of the state. District nurses play a central role in this 

work. Aim: The aim of this study was to describe the district nurses' work with identifying and 

addressing malnutrition in older people in nursing Home Care of the Community. Method: Six  

interviews with district nurses were conducted. The data were analyzed using qualitative content 

analysis with an inductive approach Results: From the results of the analysis two categories 

emerged: observations for finding signs of malnutrition, treatment and following up by 

malnutrition. Conclusion: Cooperation in the form of communication and information within the 

care team, together with the patient and their relatives, were found to be important for the 

patient's nutritional needs and should be identified and addressed in order to avoid the risk of 

malnutrition. The results that emerge can contribute to new knowledge that can help to identify 

older persons in order to get early and appropriate interventions and thus reducing the suffering 

that is caused by malnutrition. 
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INLEDNING 

Malnutrition, som i dagligt tal kallas för undernäring, är särskilt bland äldre ett ämne som 

diskuterats till och från under de senaste åren. En lång dygnsfasta samt mat som inte är varm vid 

servering är ämnen som har figurerat och debatterats åtskilliga gånger i media. Sverige och 

övriga europeiska länder följer en demografisk utveckling med en ökande andel äldre i 

befolkningen. Enligt Socialdepartementet (2011) förväntas andelen invånare i Sveriges 

befolkning som är över 65 år öka från dagens cirka 17 procent till cirka 25 procent fram till år 

2050. Antalet personer över 85 år förväntas ha fördubblats år 2050. Den demografiska 

utvecklingen kommer att påverka den ekonomiska och sociala utvecklingen. Välfärden, hälso- 

och sjukvården samt den enskilda människans välbefinnande är föränderlig (a.a.). I arbetet som 

sjuksköterska ingår möten med människor som är malnutrierade, vilket är ett 

omvårdnadsproblem och som även ger ett fysiskt och psykiskt lidande för den som drabbas. 

Enligt Socialstyrelsen (2011) är rätt mat och näring en viktig patientsäkerhetsfråga. Med detta 

menas att för att uppnå en vård som är säker och har god kvalitet, måste denna baseras på 

bedömning av risk för malnutrition och att orsaker till tillståndet utreds. En adekvat 

näringsbehandling sätts in och behandlingsåtgärderna följs upp. Denna studie inriktar sig på 

malnutrierade äldre över 65 år inom kommunal hemsjukvård sett ur ett 

distriktssköterskeperspektiv. 

 

BAKGRUND 

Malnutrition 

UNICEFs (2006) definition av malnutrition visar på ett vitt begrepp som ofta används som ett 

alternativ till undernäring. Vidare beskrivs personer som malnutriterade om kosten inte ger 

tillräckligt med kalorier, protein för tillväxt och för kroppens underhåll, samt om de är oförmögna 

att fullt ut utnyttja den mat de äter på grund av sjukdom. En hög konsumtion av kalorier är också 

en form av malnutrition, vilket benämns som övernäring.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) är malnutrition ett tillstånd av obalans mellan intag och förbrukning 

av näringsämnen med ökad risk för sjuklighet. Ett undernäringstillstånd uppstår vanligen som ett 

resultat av olika faktorer såväl medicinska, socioekonomiska som psykologiska. Undernäring 

utvecklas ofta under påverkan av både bristande födointag och en ökad omsättning, nedbrytning 

av kroppens depåer. Kirkevold, Brodtkorb och Ranhoff (2010) menar att malnutrition uppstår när 

näringsintaget är mindre än behovet, antingen därför att behovet ökar eller därför att intaget 

minskar. Malnutrition hos äldre beror ofta på en kombination av ett för litet intag av kalorier och 

protein, vilket medför förluster av både fett-och muskelvävnad.  
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Riskfaktorer för att utveckla malnutrition 

Socialstyrelsen (2009) skriver i sin rapport Nationella kvalitetsindikationer, vården och omsorgen 

om äldre personer att personer som är 65 år eller äldre är i riskzonen för att utveckla malnutrition 

om det förelåg någon av följande tre riskfaktorer: ofrivillig viktförlust, lågt Body Mass Index 

(BMI) eller svårigheter att äta normalt.  

Enligt Saletti (2007) är undernäring hos äldre personer känt som en bidragande orsak till dålig 

hälsa och den äldres förmåga till fysisk aktivitet kan sättas i relation till hur god aptit denne har. 

Vid begränsat deltagande i uteaktiviteter påverkar detta aptiten negativt och risk finns att 

malnutrition utvecklas.  

Äldre som lever ensamma har en större risk för att utveckla undernäring (Söderhamn, 

Christensson, Idwall, Johansson & Bachrach-Lindström, 2010). Samtidigt menar Saletti (2007) 

att förekomsten och risken för undernäring var hög även i andra typer av boendeformer. Vid 

bedömning  med Mini Nutritional Assessment (MNA) var det ca 2-10 % av de äldre som lever i 

eget boende som var undernärda och 17-24% av dessa löpte risk att utveckla malnutrition (Saletti 

et al., 2005). Av de som lever i särskilt boende löper hela 84%  risk att drabbas av undernäring 

(Saletti, 2007). Enligt Fagerström, Palmqvist, Carlsson och Hellström (2011) riskerar 78% av de 

som bor på särskilt boende samt har kognitiva svårigheter att drabbas av malnutrition. Av de 

äldre som bor i eget boende, men får hjälp i hemmet löpte 50-70% risk att utveckla malnutrition 

(Johansson, Sidenvall, Malmberg & Christensson, 2009). I dag bor många människor i egen 

bostad oavsett om de lider av sjukdom, funktionshinder eller är beroende av vård. De personer 

som har ett vårdbehov löper en ökad risk för att utveckla undernäring (Visvanathan et al., 2003). 

Graden av beroende inverkar också på om personen ska utveckla malnutrition. Ett större 

vårdbehov ger en ökad risk för malnutrition. De äldres möjligheter att själva påverka vilken mat 

de äter och när de får maten serverad var ytterligare faktorer att ta hänsyn till. Sällskap under 

måltider kan öka aptiten, men endast i det sällskapet som de själva valt (Saletti, 2007).  

Brownie  (2006) menar att äldre personer är en sårbar riskgrupp för malnutrition eftersom  det 

med stigande ålder sker förändring av kroppens sammansättning. Den mest betydande  

förändringen  är minskning av intracellulär vätska och muskelmassa, vilket ger en ökning av 

mängd och förändring av kroppens fettdepåer. Detta innebär att äldre personer är predisponerade 

för uttorkning och minskad basal ämnesomsättning, som kan ge risk för fall och skada samt 

central viktökning i form av bålfetma. Kosten spelar en roll i utvecklingen och dämpning av 

dessa förändringar. Förändringar som sker i kroppens sammansättning över tid försvårar 

bedömning av nutritionsstatus hos äldre. 

I Socialstyrelsens rapport Näringsproblem i vård och omsorg (2001) tas upp att ensamhet kan 

innebära avsaknad av känslomässigt stöd, som kan betyda att maten som lagas inte har samma 

kvalité som en måltid som delas med andra. Detta kan medföra att kontinuiteten i näringsintaget 

minskar och påverkar nutritionsstatuset negativt. I rapporten nämns även att de som är gifta har 

ett högre intag av energi och protein än de som är frånskilda eller ogifta. Människor med ett 

större socialt nätverk visar på ett signifikant högre kostintag än de med ett litet socialt nätverk. 

Enligt Fagerström et al. (2011) befinner sig äldre kvinnor med flera kognitiva svårigheter  i hög 

risk för att drabbas av ett sämre näringsstatus. 
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Enligt Saletti (2007) väljs ofta sällskap bort under måltider när de kognitiva svårigheterna medför 

att inte längre kunna ha förmågan att uppföra sig enligt de regler och normer som är knutna till en 

måltid. När den sociala samvaron minskar, så minskar även aptiten. I en studie av Saletti (2007) 

var det 58% som åt två eller färre måltider om dagen. De som åt sämst hade någon form av svälj- 

eller tuggproblem. Det framkom även i undersökningen att denna grupp hade ett för litet 

vätskeintag. Var tredje av de som åt två eller färre måltider om dagen hade även ett vätskeintag 

som var mindre än en liter per dag.  

Nedsatt smak- och luktsinne, ensamhet, depression, demenssjukdom, tandproblem, sväljproblem, 

allvarlig somatisk sjukdom, stor läkemedelsförbrukning, sår och diarré är riskfaktorer som bidrar 

till utveckling av malnutrition (Kirkevold, Brodtkorb & Ranhoff, 2010). Enligt Socialstyrelsen 

(2011) har faktorerna fallrisk, undernäring och trycksår en stark koppling till varandra samt är 

vanligt förekommande inom vård och omsorg av personer som är 65 år och äldre. En 

malnutrierad person har ökad fallrisk. De menar vidare att vid en höftfraktur ökar risken för 

näringsproblem och dessutom att trycksår utvecklas (a.a.). Hudgens och Langkamp-Henken 

(2004) menar att äldre med malnutrition även har en ökad dödlighet. Det är därför viktigt att 

tidigt upptäcka de som löper risk att drabbas för att på så sätt minska riskerna och lidandet.  

 

Konsekvenser av malnutrition 

Malnutrition leder till konsekvenser för både individ och samhälle. Det är ett sjukdomstillstånd 

som ofta medför vistelse på sjukhus samt ett ökat behov av social omsorg. Äldre som intar sina 

måltider i ensamhet och är beroende av hjälp påverkas negativt både fysiskt och psykiskt, vilket 

innebär att deras livskvalité försämras (Johansson, Bachrach-Lindström, Carstensen & Ek, 2008).  

Enligt Brownie (2006) är nutritionsstatus en avgörande faktor i betydelsen för immunförsvaret, 

eftersom ett dåligt näringsintag leder till minskad lymfocytproduktion. Brist på zink, selen och 

vitamin B6 har visat sig vara förvärrande avseende reglering av immunförsvaret hos äldre 

personer och de drabbas oftare av infektionssjukdomar med allvarliga följder. Dessutom är ett 

adekvat näringsintag av protein- och essentiella mikronäringsämnen nödvändiga för underhåll 

och reparation av kroppens vävnader. 

 

Vidare beskriver Brownie (2006) att skörhet och funktionsnedsättning med sämre syn och hörsel 

tillsammans med inskränkt rörlighet är faktorer som ökar vid åldrandet och bidrar till en minskad 

förmåga att klara sig självständigt. Detta ger konsekvenser i form av ett otillräckligt näringsintag, 

vilket leder till en förlorad muskelmassa, viktnedgång och dålig aptit. Inom forskning om äldre 

har skörhet blivit ett vedertaget begrepp och beskriver äldre med ett stort behov av vård och 

omsorg (Wilhelmsson, Eklund, Gutavsson, Larsson & Landahl, 2012). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2011) ger tillstånd av undernäring allvarliga konsekvenser både vid 

sjukdomsförlopp och för samhällsekonomin och menar vidare att det finns övertygande bevis på 

att nutritionsstöd i samband med medicinsk behandling och omsorg minskar komplikationer och 
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dödlighet. Socialstyrelsen (2009) beskriver att insatserna inte alltid leder till att viktnedgång kan 

behandlas adekvat men att ingen får utsättas för att tillståndet inte uppmärksammas eller 

behandlas. 

Mätinstrument  

Bestämning av en persons kroppssammansättning är av betydelse för att kunna utföra bedömning 

av näringstillståndet och samtidigt för att kunna se effekterna av näringsbehandling.  Personens 

kroppsvikt och kroppslängd är således basen för bestämning av näringstillståndet 

(Socialstyrelsen, 2001). 

Body Mass Index  

Body Mass Index (bilaga 1) räknas ut genom att personens vikt dividerat med längd upphöjt till 

två. Talet som framkommer ger en vägledning till om personen riskerar drabbas av undernäring 

enligt World Health Organisation (WHO, 2011). Enligt Socialstyrelsen (2001) är BMI ett 

accepterat mått för att gradera undervikt och BMI kan därmed särskilja normal kroppsvikt från 

kronisk energibrist. Ett BMI mellan 24-29 har föreslagits som normalgräns för personer över 65år 

och ett BMI på 22 som tecken på undervikt. Då kroppsvikt och kroppslängd minskar med åldern 

kan äldre få ett ökat BMI trots en minskad kroppsvikt. Detta gör att individer som förlorat en stor 

del av sin kroppsvikt kan visa normalvärden vid mättillfället och därmed bedömas som välnärda. 

BMI är ett billigt, lätt och enkelt mått att använda för att påvisa undernäring. Nackdelen är att det 

är ett statistiskt mått och ganska okänsligt för små förändringar i vikten (a.a.).  

Mini Nutritional Assessement  

Mätinstrumentet Mini Nutritional Assessement (MNA) (bilaga 2) är utvecklat för att upptäcka 

malnutrition samt risk för malnutrition hos äldre människor inom olika vårdformer. 

Mätinstrumentet är utvecklat av kliniskt verksamma geriatriker i USA och Europa. Syftet med 

instrumentet var att få ett mätinstrument till låg kostnad för att identifiera och förhindra 

malnutrition (Guigoz, Lauque & Vellas, 2002). MNA validerades 1994 och anses vara det mest 

väl validerade mätinstrumentet att använda för geriatriska patienter över 65år.  

År 2001 togs en förkortad version fram Mini Nutritional Assessment- Shortform (MNA-SF) som 

utgår från en tvåstegs screeningprocess. Den förkortade versionen utvecklades då den äldre 

formen upplevdes ta alltför lång tid att utföra. MNA-SF tar ca 5 minuter att utföra medan den 

tidigare och fullständiga versionen av MNA tog 10-15 min att applicera. Den reviderade MNA-

SF gjorde kopplingen till insatsen lättare och var numera den version av MNA som föredrogs vid 

klinisk användning (Rubenstein, Harker, Salvá, Guigoz & Vellas, 2001). MNA betraktades som 

ett kombinerat screening och bedömningsinstrument med både fysiska och mentala aspekter 

(Guigoz, et al., 2002). 

MNA innefattar fyra områden. Första området var antropometrisk, vilket bedömer kroppens 

proportioner som överarm- och vadomkrets, och även viktnedgång och Body Mass Index ingår. 

Område två var en allmän bedömning där boendesituation, mediciner och psykisk status togs upp. 

Det tredje området var kostbedömning. Här togs frågor upp kring ätproblematik och kostintag. 

Det sista området var en subjektiv bedömning och innehöll en fråga om hur den person som 
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undersöks upplever sin hälsa i förhållande till andra i samma ålder (Wikby, Ek & Christensson, 

2008). 

MNA- instrumentet är uppdelad i två delar (tvåstegs screeningprocess) varav den första delen 

innehåller sex frågor som genererar olika poäng. Maxpoäng i den första delen är 14. Mellan 7-12 

poäng bedöms patienten vara i risk för malnutrition och vid lägre än 7 poäng som malnutrierad.  

Uppnås lägre än 11 poäng på den första delen går man vidare och fortsätter med del två för att få 

en grundligare utredning. Del två är en fördjupad bedömning som består av tolv frågor. Den 

totala poängen för båda delarna i MNA var maximalt 30 poäng. Om patienten hade lägre än 17 

poäng totalt bedömdes han/hon vara malnutrierad. Med poäng mellan 17-23,5 bedömdes som risk 

för malnutrition (Vellas, et al., 1999).  

Enligt Visvanathan (2009) är MNA det enda mätinstrument för malnutrition som är validerat för 

att användas på äldre människor. I studien av Rubenstein et al, (2001) visade MNA en sensivitet 

på 96% och en specificitet på 98% samt en diagnostisk noggrannhet på 99% för att förutsäga 

malnutrition bland äldre. Blend, Bolibar, Pares och Salva´(2002) uppgav att reabiliteten för MNA 

var 0,89 vilket gjorde att MNA hade en bra pålitlighet.  

Då distriktssköterskornas dokumentation och bedömning av nutritionsstatus studerades framkom 

det att inte alla patienters näringsstatus blev bedömt och att betydande näringsmässiga parametrar 

inte blev dokumenterade (Wentzel-Persenius, Hall-Lord, Bååth & Wilde-Larsson, 2008). 

Näringsstatus för dessa patienter blev oidentifierat och därmed inte korrekt behandlat. En av 

fördelarna med att använda MNA som ett mätverktyg när det gäller malnutrition är att det inte 

kräver några kliniska tester som t.ex. blodprover. En av svagheterna med instrumentet är hur 

frågorna i mätverktyget är utformade. Frågorna är riktade mot äldre som bor kvar i sina egna hem 

och dåligt anpassade till de äldre som bor i särskilt boende eller de som redan får någon form av 

nutritionshjälp. För de som bor i eget boende var bristen på rörlighet en avgörande faktor för att 

kunna nutriera sig väl, medan de som bor på ett särskilt boende ofta får maten serverad och inte 

är beroende av att själv vara aktiv i den delen (Hudgens & Langkamp-Henken, 2004). 

Senior alert  

Senior alert (bilaga 3) är ett bedömningsinstrument som är en del i ett landsomfattande projekt 

mellan Regeringen, samt Sveriges kommuner och landsting (SKL) om en sammanhållande vård 

och omsorg. Det är ett nationellt kvalitetsregister som ska revideras årligen och utvärderas år 

2014. Målsättning är att användas till att först identifiera och sedan arbeta förebyggande och 

stödjande med risker för äldre inom malnutrition, fall och trycksår. I enlighet med 

rekommendationer av SKL:s standardiserade frågor och instrument riskbedöms samtliga personer 

inom en vårdverksamhet (SKL, 2011).  

Riskbedömning för malnutrition bedöms i två delar. Del ett med frågor som rör födointaget, aptit 

och tugg- och sväljsvårigheter. Det tas även upp om patienten har haft viktförlust den senaste 

tiden och hur rörelseförmågan ser ut. Vidare tas det upp frågor om fysiskt-, psykiskt- och 

neuropsykiskt status. Beräkning av MNA-SF samt BMI ingår också i riskbedömningen. Del två 

innefattar förebyggande åtgärder som rådgivning och utbildning, hur det ser ut med miljö och 

omgivning och träning, kontroll och underlättande för matsituationen, samt anvisning för 

nutritionsbehandling.  
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Distriktssköterskans roll 

 

Söderhamn och Söderhamn (2008) belyser att sjuksköterskor har en viktig funktion i att 

identifiera ätproblem hos äldre. De anser att detta måste bli en prioriterad uppgift i omvårdnaden 

för att undvika malnutrition. Vidare framkom att sjuksköterskor har ett ansvar för att utföra 

observationer, kontroller och ha samtal, såväl som att samarbeta i team för att upptäcka och 

förhindra att patienter blir undernärda. Distriktsköterskeföreningen (2008) anser att 

Distriktssköterskans kompetens inom omvårdnad och vårdvetenskap innefattar fördjupade 

kunskaper för att förstå individens egna resurser och därmed stärka patienten till god hälsa. 

Distriktssköterskan ska även ge stöd åt patienten i det dagliga livet samt respektera individens 

egna val. Distriktssköterskan ska vara grundligt insatt i och kunna utföra praktiska moment i 

omvårdnad samt reflektera över de åtgärder som sätts in. Distriktssköterskan ska planera och 

samordna vårdinsatser tillsammans med patienten och dennes anhöriga. Dessa vårdinsatser 

innefattar t.ex. sjukvårdande behandling, bedömning, dokumentation, uppföljning samt 

rådgivning Den samordnande funktionen distriktssköterskan har gör att kraven på kontinuitet och 

kvalité i vårdarbetet uppfylls. Detta bidrar i sin tur till en tryggare och säkrare vård då kraven på 

integritet samt autonomi uppfylls både för patienten samt den anhörige (a.a.). 

 Enligt Socialstyrelsen (2009) är det viktigt att den malnutrierade personen får information om 

innebörden av malnutrition. Det är också viktigt att personen får individuellt anpassad kost samt 

hjälpmedel som kan underlätta måltiden. Vidare är det viktigt att måltidsmiljön är anpassad efter 

den äldres behov.  SKL (2011) skriver i sin publikation om undernäring att det är viktigt att all 

behandling av undernäring är evidensbaserad samt att alla åtgärder ska journalföras fortlöpande. 

De tar även upp att de patienter som är i riskzonen för att utveckla undernäring eller redan är 

undernärda bör ha en vårdplan. I vårdplanen ska det finnas uppgifter om nutritionsstöd samt ät 

stödjande åtgärder. Några av de olika nutritionsstödjande åtgärderna distriktssköterskor kan 

använda sig av för behandling av malnutrition är energi och protein berikad kost, 

konsistensanpassad kost, näringsdrycker, individuellt anpassad måltidsordning samt sondmat. Ät 

stödjande åtgärder som distriktssköterskan kan ordinera kan vara att ge hjälp till att hälla upp 

dryck, hjälp med att lägga upp mat på tallriken, matning, anpassad måltidsmiljö eller uppmuntran 

(a.a.). Distriktssköterskan ska enligt Styhn (2007) arbeta utifrån ett etiskt och holistiskt 

hälsofrämjande förhållningssätt. Det innebär att ha respekt för personens värdighet, sårbarhet och 

integritet.  

I Distriktssköterskans uppdrag (Distriktsköterskeföreningen, 2011) nämns att Distriktssköterskan 

ska se patienten med dennes samansatta problem och möta henne på ett sätt som speglar alla 

behov utifrån ett bredare sammanhang än enskilda sjukdomar. 

En studie av Elmståhl, Persson, Andren och Blabolil (1997) visar på att en stor del av de äldre på 

äldreboende har ett allt för lågt näringsintag. De äldre i studien var redan eller riskerade att bli 

malnutrierade. Bland dem som hade ett lågt energiintag, oberoende av diagnos fanns också en 

högre dödlighet. Vidare ansåg Elmståhl et al. (1997) att en förbättrad kontroll av de äldres 

närings och måltidsvanor är nödvändigt. Enligt Alfengård och Klevsgård (2005) sker viktkontroll 

på endast 73% av patienterna inom slutenvård. De frågor som ställs angående nutrition handlar i 

första hand om specialkost, aptit och måltidsvanor. Frågor som sällan ställs är patientens behov 

av hjälpmedel vid måltider, samt hur munhålans kondition ser ut.  
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Uppgifter som identifiering och behandling av malnutrition ska dokumenteras (SFS 1998:531). 

Enligt patientdatalagen (2008:355) kapitel 3, §1 och §2 finns det bestämmelser om att föra 

patientjournal vid vård av patienter. Syftet är att bidra till att en god och säker vård kan ges. 

Patientjournalen skall innehålla uppgifter om aktuellt hälsotillstånd och medicinska bedömningar. 

Målet enligt hälso-och sjukvårdslagen är att inom ramen för hälso-och sjukvården ge god hälsa 

och vård på lika villkor för hela befolkningen (1982:763. §2). 

 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Människan är en helhet och olika former av ohälsa påverkar henne i det dagliga livet. Enligt 

Travelbee (1971) är det som karakteriserar mänskliga möten, människa mot människa, att både 

sjuksköterskan och patienten ser varandra i mötet som människor. Travelbee menar vidare att 

begreppet sjuksköterska och patient kan vara ett hinder för att skapa en mänsklig relation och att 

vi bör se bortom dessa roller för att mötas som människor och individer. Sjuksköterskan ändrar 

sitt beteende vid konfrontation med andra människors sårbarhet och konfronteras då med sin egen 

sårbarhet på ett sådant sätt som inte möjliggör förnekelse. Travelbee menar att mötet och 

kommunikationen är av största vikt i vården, för att få en fördjupad förståelse för människan och 

att kunna möta henne i hennes lidande. Viktigaste begreppen anser Travelbees är människan som 

individ, lidande, mening och mänskliga relationer. När det gäller arbetet med äldre människor 

och deras nutritions problem gäller det för distriktssköterskan att skapa sig en fördjupad 

förståelse för problemet. Detta gör distriktsksköterskan genom att skapa möten och kommunicera 

med patienten. I mötet kan Distriktssköterskan sedan finna en lösning på problemet och på så sätt 

minska lidandet.  

Travelbee (1971) menar att alla förr eller senare i livet får erfara vad lidande innebär. Lidandet är 

en erfarenhet som får individen att bli medveten om smärta. Målet är att öka individens 

välbefinnande genom att symtomlindra och funktionsförbättra samt då det är möjligt inrikta 

omvårdnaden på tillfrisknande. I arbetet med malnutrition kan Distriktssköterskan symtomlindra 

genom att sätta in olika åtgärder för att behandla nutritionsproblemet. Det kan vara åtgärder som 

måltidshjälp, förändringar i måltidsmiljön eller energiberikad kost. När Distriktssköterskan 

beslutar vilka åtgärder som ska användas är målet att förbättra patientens egna funktioner och 

därmed öka chanserna för tillfrisknande. Travelbee har i sin teori identifierat olika 

interaktionsfaser och efterhand när dessa utvecklas kommer stereotypa uppfattningar att 

försvinna och sjuksköterskans förståelse för patientens upplevelse av situationen framträda. 

Enligt denna teori är det av stor vikt att ha en holistisk syn på människan, vilket är viktigt i mötet 

med andra människor. I bemötandet och kommunikationen med dem möter vi ju också oss själva. 

Det finns en stor skillnad i att leva som människa tillsammans med andra individer än att enbart 

överleva. Sjuksköterskor ska i sitt yrke hjälpa människor och deras familjer att hantera sjukdom 

och lidande (a.a.).   
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PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning visar att malnutrition är ett problem inte bara för den drabbade individen utan 

även för hela samhället i form av ett ökat behov av personal samt ökade kostnader för sjukvård. 

Malnutrition innebär även ett stort lidande för den som drabbas såväl fysiskt som psykiskt med en 

ökad risk för infektioner, trycksår, frakturer vid fall samt försämrat välbefinnande. Att ha ett bra 

nutritionsstatus är lika viktigt för patienten som läkemedel, andningsunderstöd och andra 

terapeutiska insatser. Med den utvecklingen vi kan se i samhället idag med en ökande äldre 

population, är malnutrition ett problem som troligen kommer att bli ännu vanligare. Det finns 

mycket forskning om malnutrition, men lite om hur de som arbetar med äldre människor går till 

väga för att identifiera samt åtgärdar problemet. Genom denna studie vill vi beskriva 

distriktssköterskors arbete när det gäller att identifiera samt åtgärda malnutrition.  

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors arbete med att identifiera och åtgärda 

malnutrition hos äldre personer inom kommunal hemsjukvård 

METOD 

Metoden som valts har en kvalitativ ansats. Inom den kvalitativa forskningen används en 

referensram som utgångspunkt för ett induktivt tänkande. Med referensram menas en abstrakt 

beskrivning som håller ihop forskningens olika delar och ger underlag för tolkning av resultatet 

(Olsson & Sörensen, 2001). Kvalitativ forskning har som utgångspunkt att genom språket ta del 

av varandras olika inre världar. Erfarenheter och värderingar d.v.s. ett inifrånperspektiv är en 

förutsättning för att kunna tolka den information forskaren får (Kvale & Brinkman, 2009). 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) menar att innehållsanalys kan vara antingen deduktiv 

eller induktiv. Med deduktiv innehållsanalys menas att forskaren arbetar utifrån en i förväg 

utarbetad modell, teori eller mall. En induktiv innehållsanalys innebär analys av texter som kan 

vara baserade på människors berättelser. I denna studie används en induktiv innehållsanalys då 

det är distriktssköterskors erfarenheter som ska belysas i form av intervjuer.  

Urval 

Informanterna var omvårdnadsansvariga distriktssköterskor som arbetar i kommunal hälso- och 

sjukvård. Kontakt togs med tre enhetschefer från tre kommuner i Västra Götaland som ansvarar 

för den kommunala hemsjukvården. Första kontakten togs med enhetscheferna via ett mail 

(bilaga 4) innehållande en skriftlig information om studien och dess syfte samt tillstånd att 

kontakta distriktssköterskor på enheten. Mailet följdes upp med ett personligt samtal till 

enhetschefer ungefär en vecka efter utskicket. Under samtalet ombads enhetscheferna ge förslag 

på distriktssköterskor för intervjuer, samt hur vi kunde komma i kontakt med dem. Därefter 
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kontaktades de berörda distriktssköterskorna via telefon. Under samtalet fick de information om 

studien samt förfrågan om de önskade delta. De som sedan valde att medverka bokades tid för 

intervju. Två av de tillfrågade distriktssköterskorna valde att inte deltaga. Totalt gjordes sex 

intervjuer samt två provintervjuer. Deltagarna för intervjuerna bestod av en manlig och fem 

kvinnliga distriktssköterskor. Provintervjuerna användes inte i resultatet. 

Datainsamling 

Sammanlagt utfördes sex intervjuer av distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård. De 

genomfördes under fyra veckor våren 2012. Intervjuerna utfördes på de utvalda 

distriktssköterskornas arbetsplatser i ett enskilt rum enligt informanternas önskemål. 

Tidsåtgången för intervjuerna var ca 20-30 minuter. Informanterna informerades om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun om de önskade (bilaga 

5). Distriktssköterskorna skrev på ett skriftligt samtycke om deltagande innan intervjuerna (bilaga 

6). Intervjuerna genomfördes enligt en halvstrukturerad intervjuform (bilaga 7). Detta innebär en 

övergripande fråga om området som ska undersökas och därefter ställs följdfrågor utifrån de svar 

som erhålls (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa intervjuer spelades in och transkriberades 

ordagrant i nära anslutning efter att varje intervju. Innan datainsamlingen påbörjades gjordes två 

provintervjuer att för att utvärdera intervjuguiden. 

Analys 

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) kan innehållsanalys vara både kvalitativ och 

kvantitativ. Vid analys av intervjuerna kommer kvalitativ innehållsanalys användas som metod. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att karaktäristiskt för kvalitativ innehållsanalys är att 

metoden fokuserar på subjekt och kontext, och betonar likheter och olikheter mellan koder och 

kategorier. Ett annat karaktärsdrag är att metoden behandlar manifest såväl som latent 

textinnehåll. Det manifesta är det som sägs i texten det som är synbart och tydligt och presenteras 

i form av kategorier och subkategorier som huvudsakligen refererar till att beskriva 

innehållsnivåer i textinnehållet. Den latenta har en underliggande mening och presenteras i form 

av teman vilket visar det som texten talar om. En kondenserad meningsenhet, en kod eller 

kategori kan passa in i fler än ett tema. 

Vidare beskriver Graneheim och Lundman (2004) att vid analys läses datamaterialet igenom flera 

gånger för att ge en känsla av helheten. Materialet förs samman och skrivs ut till en hel text, 

vilken bildar meningsbärande enheter för analys. De meningsbärande enheterna kondenseras, 

vilket betyder att texten kortas ner men ändå behåller hela innehållet. De kondenserade 

meningsbärande enheterna kodas. De olika koderna jämförs sedan med utgångspunkt på likheter 

och olikheter och sorteras in i kategorier och subkategorier, vilka bildar det manifesta innehållet, 

det vill säga det som uttrycks i texten. 

I denna studie utfördes analysen på följande sätt enligt kvalitativ innehållsanalys av Graneheim 

och Lundman (2004):Först transkriberades de inspelade intervjuerna ordagrant av författarna var 

för sig. Därefter numrerades intervjuerna för att kunna skilja dem åt. Efter numrering lästes 

intervjuerna var för sig för att skapa en känsla för materialet i sin helhet och diskuterades 

gemensamt för att uppnå konsensus. Från intervjutexten valdes sedan stycken eller meningar ut 
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som var relevanta till syftet. Dessa stycken eller meningar benämns som meningsbärande enheter. 

Övrig text som inte var relevant togs bort. De meningsbärande enheterna kondenserandes d.v.s. 

texten kortades ner för att bli lättare att hantera. Dock bevarades det centrala innehållet. De 

kondenserade meningsenheterna kodades och diskuterades tillsammans och därefter sorterades de 

till nio underkategorier. Slutligen analyserades, namngavs och fogades underkategorierna 

samman till två kategorier som svarar på frågan ”Vad?” Analysen stannade vid det manifesta 

innehållet det vill säga det uppenbara och synliga. 

Nedan i tabell 1 ges exempel på analysprocessen. 

 

Tabell: 1 Exempel på analysprocessens olika steg från meningsbärande enhet till kategori 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsbärande 

enhet 

Kod Underkate

gori 

Kategori 

Man blir lite som en spindel i nätet. 

Det ska tas kontakt med 

doktorer,dietister,anhöriga,rehab,unde

rsköterskor för att alla ska kunna 

jobba för patienten 

Man blir spindel i nätet,kontakt 

med doktorer, 

dietister,anhöriga,rehab,unders

köterskor. 

Sama

rb 

bete 

Att 

samarbeta 

och föra 

dialog med 

olika 

profession

er efter 

identifierin

g 

Behandli

ng och 

uppföljn

ing 

 

 

Etiska överväganden 

Vid studiens genomförande följdes de fyra huvudkraven enligt Helsingforsdeklarationens (2008) 

forskningsetiska principer.  De fyra kraven är konfidentialitet, information, frivillighet samt att de 

som deltar i studien har rätt att avbryta sin medverkan i studien när som helst.  

Autonomi, godhet, icke skada och rättviseprincipen är de fyra etiska principer som beskrivs i 

Helsingforsdeklarationen (2008). Vid forskning om människor är det enligt Fagerberg, 

Bischofberger, Jacobsson och Lindmark (1988) viktigt att ta de fyra etiska principerna i 

beaktande för att skydda de som medverkar i studien.  

Den första är autonomiprincipen som innebär att personers autonomi och integritet ska 

respekteras. Forskaren bör enligt den här principen ta stor hänsyn till olika personers möjlighet 

till självbestämmande samt deras förmåga att självständigt ta ställning till information. 

Informationen som ges ska vara förståelig och tillräcklig (Fagerberg et al. 1988). I denna studie 

fick informanterna både skriftlig och muntlig information innan intervjun ägde rum. 

Den andra principen som ska beaktas är godhetsprincipen som innefattar att göra gott för andra 

människor genom att minska samt förebygga lidande (Fagerberg et al. 1988). I denna studie 

gjordes detta genom att ta reda på distriktssköterskors erfarenheter av att identifiera malnutrition 

och främjande för hälsa och förhindrande av ohälsa sker.  
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Princip nummer tre är att icke skada principen. Den innebär att som forskare inte utsätta någon 

för skada eller obehag. De mänskliga rättigheterna ska respekteras och forskaren ska ha respekt 

för alla människors lika värde (Fagerberg et al. 1988). Datamaterialet som genererats i denna 

studie har kodats och kan inte härledas till eller identifiera informanten. 

Fjärde principen är rättviseprincipen. Med den menas att alla deltagare ska behandlas lika och har 

samma villkor (Fagerberg et al. 1988). Detta tillgodosågs genom att alla fick samma information 

om studien och dess upplägg innan intervjuerna. (bilaga 2). 
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RESULTAT 

Intervjumaterialet analyserades och sammanställdes och ur resultatet framkom två kategorier och 

ett antal underkategorier, vilka kan ses i tabell 2. 

Tabell 2 Presentation av kategorier och underkategorier som beskriver distriktssköterskors arbete att 

identifiera och åtgärda malnutrition hos äldre personer inom kommunal hemsjukvård. 

Kategorier Underkategorier 

-Observationer för att finna tecken på malnutrition - Att använda den kliniska blicken 

 

- Att ha kunskap om sjukdomsdiagnoser som kan 

ge viktnedgång 

 

-Att finna riskfaktorer i omgivande miljö. 

 

-Att finna psykosociala riskfaktorer som kan ge 

malnutrition. 

 

-Att ta hjälp av personer i patientens omgivning vid 

identifiering av malnutrition. 

 

-Att använda bedömningsinstrument. 

-Behandling och uppföljning av malnutrition -Att samarbeta och föra dialog med olika 

professioner efter identifiering. 

 

-Att föra dialog, involvera och motivera patienten 

samt anhöriga. 

 

-Att ge olika ordinationer och följa upp patienten. 

 

 

 

 

Observationer för att finna tecken på malnutrition 

I studien framgick det att den tysta kunskapen, vilken benämndes som ”fingertoppskänsla” eller 

som ”klinisk blick ” var en viktig och avgörande egenskap för att kunna se och uppfatta risker för 

malnutrition. Den byggde på erfarenhet genom arbetet och en inre känsla av hur det såg ut när det 

inte stämde. Att ha kunskap om vilka sjukdomstillstånd som ger en ökad risk för malnutrition. 

Den psykosociala situationen och den omgivande miljöns betydelse för nutritionsstatus 

beaktades. De fanns yttre faktorer som miljön omkring och samtidigt inre faktorer hos patienten 

själv, vilka visade såväl fysiska som psykiska risker för att utveckla malnutrition. För att kunna 

bedöma tecken på malnutrition använde sig distriktssköterskorna av olika hjälpmedel, det kunde 

vara personer i patientens omgivning eller i form av ett bedömningsinstrument. 
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Att använda den kliniska blicken 

Att observera beskrevs av distriktssköterskorna som att de kunde se symtom och tecken på 

malnutrition som har med åldersförändringar att göra.  

Informanterna menade att förändring av kroppsmassan med mindre underhudsfett gjorde att 

trycksår lättare kunde utvecklas och kunde därför vara ett tecken på malnutrition.  

De är smala och har inget underhudsfett och leder till att de kanske får trycksår.   

Rent generellt med det naturliga åldrandet ansåg distriktssköterskorna att många äldre åt mindre 

och mer sällan. De har inte orken att laga maten själva och ofta blev det bara ett lagat mål om 

dagen. Det blev en lång nattfasta som gav brister i både tillförsel och innehåll av näring. 

sen kan man ju se direkt på en gång att det går väldigt många timmar… och att den här 

mängden som du får i dig är alldeles för lite för din kropp. 

Informanterna menade vidare att de första fysiska tecknen på undernäring upptäcktes som regel 

av omvårdnadspersonalen som träffade och hjälpte de äldre dagligen.  

Omvårdnadspersonalen som kommer och berättar att dom tror personen har gått ned i 

vikt… för det kan oftast vara att dom hjälper till med kläder och då tappar dom byxorna 

eller ser att maten inte är uppäten... 

Att ha kunskap om sjukdomsdiagnoser som kan ge viktnedgång 

Distriktssköterskorna erfor att svåra sjukdomsdiagnoser och symtom på smärta påverkarde 

näringsintaget negativt. Även ett intag av många läkemedel ansågs som en riskfaktor. 

Cancerpatenter är en svår grupp. De står på både många och starka mediciner som gör 

att de tappar matlusten. Många har ju också mycket ont vilket ju inte förbättrar matlusten 

direkt. 

Diagnoser som krävde ett ökat energiintag var hjärt- och kärlsjuka, de med diabetes och kronisk 

obstruktiv lungsjukdom, samt Parkinssons sjukdom. Dessa sjukdomstillstånd gav dålig matlust, 

eftersom mycket energi gick åt till själva sjukdomen och därför ansåg distriktssköterskorna att 

dessa personer inte orkade äta i tillräcklig mängd.  

Många hjärtsviktpatienter… tycker jag och även flera kolpatienter det hör ju till den 

sjukdomen också och det går åt mycket energi för att andas och dom orkar inte äta i den 

utsträckning som dom skulle behöva faktiskt... 

Distriktssköterskorna nämnde minnesfunktionsstörningar och kognitiv nedsättning, som i 

varierande grad gav förluster av tidigare förmågor och förståelse.  Detta resulterade i brister i att 

en adekvat näringsstatus kunde uppnås och krävde mycket stöd från personal och anhöriga i 

patientens omgivning. 

demenssjukdomar att man inte kommer ihåg att äta mat. Kan ju även vara tvärtom att 

man inte kommer ihåg att man har ätit  

 



 

14 

 

En dålig munstatus såväl smakförändringar, muntorrhet och illasittande munproteser var faktorer 

som enligt informanterna medförde att maten smakade sämre och samtidigt gav svårigheter för 

den som drabbats att tugga. De menade att samtliga av dessa faktorer visade upp ett sämre 

näringsintag för de äldre. 

orsakerna kan vara så många, det kan vara något fel i munnen, svamp till exempel 

som gjort att personen inte vill äta och bli undernärd. 

Att finna riskfaktorer i omgivande miljö 

Måltidsmiljön samt rutiner kring hur matens serverades hade enligt distriktssköterskorna stor 

betydelse för att äldre fick i sig rätt mängd näring. Det kunde vara negativa faktorer som långa 

matköer och bullrig miljö för de äldre som valde att äta i de kommunala köken, vilket medförde 

att näringsintaget minskade. För de äldre som valde att äta sin mat i hemmet uppstod även 

problem med personalens tid. Personalen arbetade under tidspress och hade ingen möjlighet att 

stanna utan oftast fick de enbart ”lämna lådan”. Resultatet blev att flera av de äldre inte fick sin 

mat serverad på tallrik utan istället åt direkt ur lådan.  

 Tidsbrist tror jag också är en faktor man ska räkna in. Personalen kommer med en redan 

färdig låda och har man tur läggs den på en tallrik annars får man äta direkt ur lådan 

En aspekt som distriktssköterskorna nämnde var att tiden när maten kom var av stor betydelse. 

Äldre som varit vana att äta sin frukost eller lunch vid en bestämd tid kunde inte vara säkra på att 

de kunde göra det i fortsättningen. De fick anpassa sig efter personalens schema. Detta kunde 

innebära långa väntetider och det blev många timmar mellan måltiderna.  

           Man sitter och väntar på hjälpen liksom och då kan det också bli så att man inte går och 

tar sig något mellanmål när man är sugen” 

Att individanpassa måltidsmiljön var något som ofta glömdes bort enligt distriktssköterskorna. 

Vissa äldre har ett behov av att känna doften av mat som tillagats för att känna hunger andra 

behövde en lugn och stressfri miljö. 

Egentligen tror inte jag att alltid matdistribution är det bästa för man känner inte lukten 

av hemlagad mat… och det är nog inget fel på smaken det tycker inte jag… det som man 

har smakat här... man får ju inte lukten i huset… och för att det kommer i en vit 

plastlåda... det är mycket såna där smågrejer… som inte gynnar aptiten...aven om maten i 

sig inte makar dåligt. 

Att finna psykosociala riskfaktorer som kan ge malnutrition 

Distriktssköterskorna ansåg att stora psykosociala förändringar i livet kunde leda till utveckling 

av undernäring. Det kunde till exempel vara efter att maken eller makan avlidit och den 

efterlevande kände sig kvarlämnad och ensam. 

Överlag har jag märkt att när den ene dör så börjar den andre missköta maten 

Informanterna upplevde att när den sociala situationen förändrats från att ha varit två personer 

som ätit mat tillsammans till att bli ensam var en stor förändring i livet. Matlusten minskade när 
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den äldre inte hade någon att samtala och dela sin måltid med. Störst risk för undernäring ansåg 

distriktssköterskorna var när maken blev kvar i livet och makan dog. Ofta var det makan som 

lagat maten och skötte om hushållet. När makan inte längre fanns med i bilden saknades 

kunskapen om hur bra mat tillagades. I många fall åt de äldre bara smörgås eller värmde något 

färdiglagat i mikrovågsugnen. Den efterlevande kunde i detta fall gå miste om synen och doften 

av mat som tillagats och det som tidigare fått igång hungerkänslorna gick förlorad.  

Att ta hjälp av personer i patientens omgivning vid identifiering av malnutrition 

Den viktigaste samarbetspartnern ansåg distriktssköterskan var undersköterskan. De träffade 

patienten dagligen, vilket gjorde att de var väldigt lyhörda för förändringar. Det var också vanligt 

att det var undersköterskorna som gjorde inköp åt och hjälpte den äldre vid måltiderna. Om 

någon åt dåligt, så var det oftast undersköterskorna som märkte det först. 

Jag höll nästan på att glömma ta upp våra undersköterskor. De har en stor roll i att 

identifiera. Det är ju de som är hos patienten dagligen. Det är viktigt för mig att ha en 

öppen dialog med dem så de kan ge mig signaler när nått inte stämmer. Ofta är det de 

som först reagerar på att nått är fel och frågar mig om det är okey att ta en vikt. 

Distriktssköterskorna menade att när undersköterskan och den äldre träffades ofta, så skapades en 

trygg relation. Det kunde vara lättare för den äldre att samtala med undersköterskan än 

distriktssköterskan om sin minskade matlust. Det behövde inte bara vara minskad aptit som 

medförde att undersköterskorna reagerade. Ofta hjälpte de även patienten med påklädning, dusch 

och personlig hygien. Kläder som inte längre passade eller när undersköterskan under 

omvårdnadssituationer såg att patientens hull på kroppen försvunnit var signaler som de 

uppmärksammade. När undersköterskorna såg dessa signaler var det viktigt att 

distriktssköterskan informerades. Distriktssköterskorna ansåg att ett fungerande samarbete mellan 

undersköterskor och distriktssköterskor var av vikt.  

Och sen så jobbar jag väldigt tätt med mina undersköterskor för det är många som 

behöver hjälp med dusch och personlighygien och så där och då får jag mycket sådär att 

de talar om att den gått ner mycket i vikt. 

Att använda bedömningsinstrument 

Viktkontroller och uträkning av Body Mass Index, (BMI) menade informanterna har använts 

sedan länge och var det primära som gjordes för varje vårdtagare. 

så vi ... försöker se mätvärden BMI, tittar på hela hudkostymen ser fysiologiska saker och 

pratar med patienten om hur en upplever matsituationer och hur det är med matlusten 

Distriktssköterskorna nämnde att det i hela landet pågick en omfattande satsning på Senior alert, 

ett samlat instrument som nyttjades för riskbedömningar. Avsikten med detta var att alla 

vårdtagare screenas för riskfaktorer inom nutrition, fall, och trycksår. En av distriktssköterskorna 

tyckte att det blivit mer kvalité i vården sedan Senior alert införts. 

Nya patienter som vi skriver in brukar jag använda Senior alert… det är ett väldigt bra 

ankomstsamtal för att man går igenom väldigt mycket av dom här bitarna sen… 
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Vi har ju börjat med Senior alert… och då är det vissa frågor som vi ställer till 

patienterna då… och får reda på ifall de har risk för undernäring… och då tänker jag så 

här att det är ju jättebra att ha en bedömningsmall…  

Behandling och uppföljning av malnutrition 

Distriktssköterskorna framhöll att både vid identifiering av och för att komma till rätta med 

patientens problem med malnutrition var samarbetet med patient, personal och anhöriga av stor 

vikt. Att först kunna föra en dialog med och sedan motivera patienten genom rådgivning och 

ordinationer. Att ha ett fungerande samarbete, teamwork med andra professioner, anhöriga och 

patienten var viktigt i distriktssköterskans arbete. En annan viktig del var att inneha rätt 

instrument för att identifiera risker och att resultatet av bedömningarna dokumenterades och 

följades upp samt behandlades adekvat. 

Att samarbeta och föra dialog med olika professioner efter identifiering 

För att kunna behandla äldre med malnutrition ansåg informanterna att det var viktigt för 

distriktssköterskan att ha ett bra samarbete med andra professioner. Distriktssköterskan fungerade 

som en samordnare och förde en ständig dialog med andra professioner om och kring patientens 

välbefinnande. 

Min roll är att liksom knyta ihop påsen och servera en lösning på problemet. Men det är 

inte bara att ge ett förslag utan jag måste även följa upp och ändra allt efter behov. 

doktorn är ju med i det här arbetet också, även om det är vi som tar upp det och berättar 

för doktorn att jag tycker att det är si och så här så att vi måste utreda så att det inte är 

någon malignitet eller nåt sånt där bakom… kan det ju vara. 

Distriktssköterskorna menade att de hade funktionen som en sammanförande länk mellan flera 

professioner som var engagerade i den äldre patienten. Dietisten fanns till hjälp vid utvärdering 

av näringsinnehållet i patientens kost. De kunde hjälpa till med matdagbok och ge tips på hur 

maten individanpassadess. Rehabpersonal som arbetsterapeuter och sjukgymnaster bedömde 

patientens fysiska kapacitet för att upprätthålla god kosthållning, vilket bestod av olika 

hjälpmedel för att underlätta kostintaget som till exempel gafflar med större handtag eller muggar 

med dubbla handtag. Sitthöjden vid matbordet och hur patienten var placerad i matsalen var 

ytterligare saker som rehabpersonal kunde bedöma. Genom samarbete med dietister och 

rehabpersonal kunde distriktssköterskan få en bättre bild av patienten och dennes specifika 

problem. 

Jo men det är väl som i det samtliga av distriktssköterskejobbet att man får vara spindeln 

i nätet mer för det är inte jag som är måltidsstödet, utan man delegerar ut i princip allting 

så tyvärr så kanske man inte träffar vårdtagaren så mycket man får ju träffas givetvis och 

prata om vikten av att äta och så där… men egentligen i det praktiska arbetet är det ju 

omvårdnadspersonalen som utför det. 

En annan viktig del i samarbetet mellan distriktssköterskan och undersköterskan tyckte 

informanterna var kunskap och menade att det var betydelsefullt att Distriktssköterskan 
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förmedlade sin kunskap till undersköterskorna och därmed delgav förståelse för den information 

som gavs. 

Roll ja min roll är väl att fungera som en kunskapskälla dit personal kan vända sig med 

sina funderingar om patienten. 

I Senior alert ingick en behandlingsplan med förebyggande och behandlande åtgärder att arbeta 

utifrån tillsammans i personalgruppen genom regelbundna teamträffar 

Vi har ju Senior alert på alla för att upptäcka dom här riskerna och sedan då när vi 

upptäckt något problem så har vi våra teamträffar som vi har en gång i veckan och då 

ingår det biståndsbedömare, arbetsterapeut, distriktssköterska och undersköterska, olika 

aktörer runt patienten och försöker att hitta lösningar och ser vad det beror på 

tillsammans. 

jag kan även lotsa vidare… till andra aktörer... och nu ska ju undersköterskorna också 

vara delaktiga i Senior alert och de får information om det så att dom liksom öppnar upp 

och det är MAR-en det är hon som är Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering 

Distriktssköterskan kunde inte själv bevilja insatser inom socialtjänstlagen, utan fick istället 

hänvisa kontakt med kommunens biståndsandläggare för handläggning. När insatserna var 

beviljade t.ex. måltidsstöd eller matdistribution förmedlades informationen vidare ut till 

personalen som utför insatserna. 

… det är ju en biståndshandläggare och då måste patienten ha kontakt med den personen 

och vilja ha då insatser och då kan den få mat distribution ifrån kommunen.  Dom kan ju 

inte laga nån mat hemma. Jag kan ju fråga patienten vill du att jag kontaktar en 

biståndshandläggare som kan hjälpa till eller se till att du får hem en person som kan 

hjälpa dig med frukost och så där. 

Att föra dialog, involvera och motivera patienten samt anhöriga 

Anhöriga, ansåg distriktssköterskorna var viktiga att få med i dialogen. Genom att de 

informerade, lyssnade och gav råd till både patienten och dennes anhörige ökade möjlighet till att 

behandla en viktnedgång. Att få patienten och dennes anhörige att känna att de inte är ensam om 

problemet, utan att alla arbetade mot ett gemensamt mål, vilket var viktigt att distriktssköterskan 

kunde förmedla i samtalet. 

Anhöriga var vidare en viktig källa för distriktssköterskor när det gällde att få patienten 

motiverad till att äta. De anhöriga hade kunskap om och kunde delge information om patientens 

matvanor. Detta var viktig information som ingick i distriktssköterskan omvårdnadsplan. 

sen som sagt med anhöriga så tror jag är viktigt också att dom är involverade och pushar 

på. 

I dialogen med patienten kunde distriktssköterskan samtala om vikten av att få i sig rätt mängd 

näring under dygnet. Distriktssköterskorna nämnde att det ofta var väldigt många timmar mellan 

patienternas måltider samt att matintaget var för litet. Kaffe och smörgås var något som 

distriktssköterskorna registrerat att många patienter åt på kvällen, sedan kunde det ta upp emot 13 
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timmar innan nästa måltid. Distriktssköterskorna nämnde att de försöker motivera patienten till 

att skapa sig en trivsam rutin kring maten. Det kunde vara att uppsöka ett servicehus och äta i 

deras restaurang eller erbjuda tillsynsbesök under måltiden. 

Jag har många gånger tipsat mina patienter om att gå till servicehuset och äta. 

Distriktssköterskorna nämnde samtalet som ett viktigt verktyg för att det gjorde de äldre 

uppmärksammade på hur och vad de åt. Samtalet var en viktig grund till att en trygg och bra 

relation till den äldre skapades. I en trygg relation kunde distriktssköterskan ta upp ämnet 

matvanor som kunde vara känsligt. Det gällde att lägga samtalet på en nivå som den äldre var 

delaktig i.  

Mina rutiner består väl till stor del av samtal. Att vid varje besök kolla av så allt står rätt 

till. 

Viktigt för distriktssköterskan i dialogen med patienten var att de kunde känna av när det var 

lämpligt att ta ett steg tillbaka och avvakta. Alla patienter var inte mottagliga för att ta emot hjälp 

och för andra behövdes det som diskuterats mogna fram. 

Det känns lite som jag gör ett konstaterande att du har risk för undernäring… och sen kan 

jag gå in och ge lite tips liksom men det är nog väldigt få som tar till sig det… utan dom… 

nej men att… nu är jag 85 år här så… jag gör så som jag har gjort men tack för 

informationen… det är väl det som jag har märkt och just att svårigheten kan vara att det 

är inte vi distriktssköterskor som har mandatet att hjälpa dom med maten utan då ligger 

det på en annan person… 

Att ge olika ordinationer och följa upp patienten 

Efter identifiering av malnutrition uppgav distriktssköterskorna att de utfärdade ett 

nutritionsstatus och upprättade därefter en omvårdnadsplan. I omvårdnadsplanen ingick diagnos 

mål och åtgärder och ur denna framgick bemötande och behandling av patientens nutritionsbehov 

och var användbart i form av ett arbetsinstrument för personalen. 

 När jag gjort detta lägger jag ihop allt och upprättar en vårdplan 

I omvårdnadsplanen framgick hur ofta patientens vikt kontrollerades samt om patienten var i 

behov av näringsanpassad kost som berikning i form av extra protein och energi direkt i maten 

eller som näringsdryck. För att underlätta vid sväljsvårigheter fanns passerad kost, timbal kost, 

eller olika typer av näringsdryck. 

men det går ju att få så att man har stöd under måltiden… och man kan gärna få maten 

näringsberikad eller anpassad på det sätt man kan tänkas behöva. 

Storleken på portionerna samt om patienten behövde näring oftare än den normala 

måltidsordningen var ytterligare saker som distriktssköterskan ansåg borde vara med i 

omvårdnadsplanen. 

Det är också jag som ska ta hand om all information och göra upp omvårdnadsplaner så 

allt ska fungera praktiskt kring patienten. 
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Omvårdnadsplanen följdes sedan upp och utvärderades på avstämningsmöten där flera 

yrkeskategorier var representerade. Då blev alla närvarande professioner delaktiga och 

omvårdnadsplanen kunde revideras. 

Uppföljning gör jag ofta på så kallade avstämningsmöten. Då är de flesta yrkeskategorier 

representerade och jag kan få höra allas åsikter. Det brukar bli bra diskussioner och jag 

tycker det skapar en förståelse för varför jag gör som jag gör 

  



 

20 

 

DISKUSSION 

Metod  

Författarna valde en kvalitativ ansats då studiens syfte var att beskriva distriktssköterskors 

erfarenheter av att identifiera och åtgärda malnutrition inom kommunal hemsjukvård. Den 

kvalitativa metoden passar väl in när avsikten är att ta del av andra personers erfarenheter, 

upplevelser och uppfattningar av en företeelse, vilket är det som är intressant för intervjun 

(Dahlberg, 1997).  För att möjliggöra delaktighet av andra människors upplevelser och lyssna till 

deras berättelser valdes intervjun som datainsamlingsmetod. Fördelar med att använda denna 

metod var den öppna frågeställningen till distriktssköterskor, vilken möjliggjorde att svaren blev 

fördjupade och detaljrika.  

Halvstrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. Författarna ställde öppna frågor 

för att uppmuntra informanterna att uttrycka sig fritt. Följdfrågor användes för att förtydliga 

innehållet i informanternas berättelser. Då författarna inte var erfarna intervjuare valdes formen 

av halvstrukturerade intervjuer eftersom det ger stöd med följdfrågor.  

Två provintervjuer utfördes för att kontrollera hållbarheten i intervjuguiden. Det visade sig att 

frågeställningen var svårtolkad och materialet som framkom ur intervjun svarade inte helt till 

syftet. Den inledande frågan i intervjun bör vara tydlig och välstrukturerad för att ge informanten 

utrymme att känna trygghet men inte heller vara för strukturerad, vilken omvänt kan verka 

hämmande. (Dahlberg, 1997) En ny intervjuguide upprättades efter diskusson med handledare 

och resulterade i en tydligare intervjuguide.  

Urval för studien var distriktssköterskor verksamma inom kommunal hemsjukvård med 

omvårdnadsansvar för personer i ordinärt boende. Efter kontakt med handledare godkändes en 

skriftlig ansökan till verksamhetschefer för de aktuella arbetsplatserna i tre kommuner i västra 

Götaland. Styrkan med att välja informanter från olika kommuner var att möjliggöra ett mer 

variationsrikt datamaterial. Enligt plan var det tänkt att utföra sex till åtta intervjuer. Totalt 

utfördes sex intervjuer med distriktssköterskor. Svårigheten med att få ett större antal informanter 

var att distriktssköterskor i förhållande till sjuksköterskor var underrepresenterade i de utvalda 

kommunerna. Ytterliggare en försvårande faktor var att det var en hög arbetsbelastning för de 

berörda distriktssköterskorna på arbetsplatsen. Detta kan vara en bidragande orsak till att inte alla 

av de tillfrågade valde att deltaga. Enligt Polit och Beck (2004) finns det inga bestämmelser för 

hur stor urvalsgruppen måste vara. De menar att en informationsrik uppgiftslämnare kan bidra 

med många händelser och därmed kan även ett litet antal informanter generera ett stort material 

för analys. 

Platsen för intervjun valdes av informanten för att skapa trygghet i en för informanten van miljö. 

Dock valdes vid ett tillfälle en plats i ett personalrum, vilket var störande eftersom intervjun fick 

avbrytas på grund av att det kom in en person i rummet. Intervjun fick därför startas upp igen på 

nytt.  Polit och Beck (2004) menar att platsen har betydelse för intervjuns utfall och menar vidare 

att en lugn miljö med så få distraktioner som möjligt är att föredra., men att det inom 

omvårdnadsforskning kan vara svårt att införliva.  
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För att skapa tillförlitlighet i kvalitativa studier menar Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) 

att de ska granskas utifrån begreppen giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet. Giltighet handlar 

om hur sant ett resultat är. Om resultatet är typiskt eller representativt för det som är avsett att 

beskrivas och att det lyfter fram det karaktäristiska, så anses resultatet giltigt. Överförbarheten 

stärks när forskaren tydligt beskriver urval, datainsamling och analysprocess. Tillförlitligheten 

kan styrkas på olika sätt t.ex. genom citat från den ursprungliga texten eller genom att forskaren 

beskriver analysarbetet i detalj för att läsaren ska kunna följa hela arbetsgången. 

 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de ordagrant i nära anslutning till 

intervjutillfället enligt Kvale och Brinkman (2009) för att ge ett verklighetsnära intryck.  

Intervjuerna lästes igenom flera gånger av författarna var för sig. Därefter kondenserades samt 

kodades intervjuerna gemensamt av författarna. De kondenserade enheterna diskuterades och 

jämfördes med varandra för att förvissas om att kodningen stämde med meningsenhetens kontext 

och textens innehåll som helhet. Detta för att uppnå samstämmighet. Analysarbetet har beskrivits 

så noggrant som möjligt så att läsaren kan följa de olika stegen i analysen. Detta ökar enligt 

Graneheim och Lundman (2004) tillförlitligheten i materialet. Dessutom har citat presenterats i 

resultatet för att läsaren också ska få en möjlighet att bedöma resultatets giltighet och 

trovärdighet. För att underlätta bedömning av överförbarhet beskrivs urval och deltagare, på ett så 

utförligt sätt som möjligt (a. a)   

Resultat 

 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att identifiera och åtgärda 

malnutrition hos äldre inom kommunal hemsjukvård. Resultatet belyste komplexiteten vad gäller 

att hitta faktorer som ingår i arbetet med riskidentifiering och uppföljning och behandling. 

Samarbetet är en viktig del i distriktssköterskan arbete när det gäller att gå från riskidentifiering 

till åtgärd i form av uppföljning och behandling av malnutrition. Distriktssköterskan har en 

samordnande funktion och måste veta när andra professioner ska konsulteras. Tidigare forskning 

tog upp vikten av att distriktssköterskan samarbetade i team (Söderham  & Söderham, 2008). Ett 

väl fungerande samarbete mellan professioner och den äldre var viktigt för att säkerhetsställa en 

god omvårdnad samt ge möjligheter att upptäcka risker för malnutrition hos äldre inom 

hemsjukvården. Att föra en dialog med patienten och med andra aktörer runt omkring gick som 

en röd tråd genom hela arbetet.  

Travelbee (1971) menar i sin omvårdnadsteori att mötet och kommunikationen är av största vikt i 

vården och att en god relation är en förutsättning för att kunna hjälpa individen.  I resultatet har 

distriktssköterskorna också betonat kommunikationen på många sätt. De nämnde att 

kommunikation var en viktig grund för att skapa ett tryggt förhållande mellan patient och 

distriktssköterska. Detta för att tillsammans hitta en lösning på problem som kan uppstå i 

vårdandet. Distriktssköterskorna nämnde även kommunikationen med anhöriga. En bra 

kommunikation med anhöriga underlättade arbetet med patienter som var undernärda. De 

anhöriga kunde fungera som en kunskapsbank för distriktssköterskan och var till hjälp vid 

individanpassning av åtgärderna. Resultatet visade även att samarbetet mellan undersköterskor 
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och distriktsköterskors var avgörande både vad gäller att finna risker samt att utföra bedömda 

åtgärder vid malnutrition. Detta samarbete upplevde distriktssköterskorna som ett av de 

viktigaste. Undersköterskorna var de som träffade patienterna dagligen och följde dem i deras 

vardag. Genom att undersköterskorna kommunicerade med distriktssköterskorna möjliggjordes 

tidig upptäckt av förändringar som kunde vara tecken på malnutrition.  

Resultatet av studien visade att det fanns många vägar att gå när det gällde att identifiera 

malnutrition bland äldre. Vissa distriktssköterskor i studien litade till sin intuition när de 

påbörjade utredning medan andra per automatik tog en vikt och utgick från den. Ett instrument 

som var viktigt för distriktssköterskorna var BMI. Det är enligt distriktssköterskorna något de 

använt sig av rutinmässigt sedan länge. I tidigare forskning togs det upp risker med felvärden när 

det gällde BMI.  Då både kroppens vikt och längd minskar med åldern, så kan patienten visa på 

ett ökat BMI trots en minskad kroppsvikt (Socialstyrelsen 2001). I resultatet framkom inget om 

att detta var något som togs hänsyn till.  

I studien framkom att det varierade mellan distriktssköterskorna vilken rutin som användes vid 

identifiering. I resultatet tas det upp om särskilda rutiner som den medicinskt ansvarige 

sjuksköterskan i kommunen utarbetat när det gäller identifiering av malnutrierade äldre. Dessa 

rutiner var något som distriktssköterskorna hade som riktlinjer och därmed var ålagda att följa. 

När det gäller dokumentation nämndes distriktssköterskorna att de alltid upprättade en 

omvårdnadsplan efter att de identifierat risk för malnutrition hos patienten. Omvårdnadsplanen 

skulle kunna användas som ett arbetsinstrument både för distriktssköterskan samt andra som 

vårdar patienten. I tidigare forskning nämndess det som en brist att alla patienters näringsstatus 

inte blev bedömt och dokumenterat. Denna brist ledde till att patienten inte fick den behandling 

som var nödvändig för att öka sitt näringsintag (Wentzel-Persenius et al., 2008).  SKL har infört 

Senior alert som är ett samlat bedömningsinstrument där malnutrition ingår. Detta innebar att 

samtliga vårdtagare i de berörda kommunerna blev screenade och att det även fanns en 

behandlingsplan för hur distriktssköterskorna skulle gå vidare med resultatet. Arbetet skulle 

utföras i team tillsammans med andra professioner med patientfokus. Detta stämde väl överens 

med Söderhamn och Söderhamn (2008) som menade att upptäckt av malnutrition måste bli en 

prioriterad uppgift i omvårdnaden och utfördes genom observationer och kontroller, samt samtal 

och samarbete i team. I resultatet framkom det att distriktssköterskorna hade en stor tilltro till 

Senior alert och att de ansåg att arbetet kommer att bli mer enhetligt och lättare att följa upp. 

 Det fanns många faktorer distriktssköterskan vägde in vid bedömning av malnutrition. Tidigare 

forskning menade att undernäringstillstånd vanligen uppstod som ett resultat av olika faktor så 

väl medicinska, socioekonomiska som psykologiska (Socialstyrelsen, 2009). Detta var något som 

bekräftas av denna studie. Ur tidigare forskning framkom en mängd olika fysiska faktorer som 

har en inverkan på om den äldre utvecklade malnutrition eller inte. Det nämndes faktorer som 

nedsatt smak och luktsinne, stor läkemedelsförbrukning, sväljproblem, demenssjukdom, sår, 

allvarliga somatiska sjukdomar och diarré (Kirkevold, Brodtkorb & Ranhoff, 2010). I denna 

studie har distriktssköterskorna tagit samma fysiska faktorer i beaktande men de har lagt stor vikt 

vid munnens kondition. De nämnde muntorrhet, svamp och svårigheter att tugga som bidragande 

orsaker till malnutrition. Begrepp som fallrisk, undernäring och trycksår har en stark koppling till 

varandra enligt tidigare forskning (Socialstyrelsen, 2011). Resultatet av denna studie tog upp 

kopplingen mellan undernäring och trycksår men kopplade den inte till fallrisk utan snarare till 

det normala åldrandet med mindre underhudsfett.  
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I studien framkom även vilken betydelse som måltidsmiljön har för näringsintaget och 

distriktssköterskorna visade på många negativa faktorer. Tiden personalen har till förfogande var 

den dominerande negativa faktorn. Det exemplifierades som att personalen bara hann med att 

lämna maten i ”lådan” och lade inte upp den på tallrik. Måltiderna blev anpassade efter 

personalens schema istället för patientens önskemål. Även tidigare forskning har uppmärksammat 

att de äldres möjligheter att själva påverka vilken mat de ska äta samt när den ska serveras har 

negativ inverkan på nutritionen (Saletti, 2007). 

Ensamhet nämndes som en bidragande orsak till malnutrition i studien. Då främst den typ av 

ensamhet som inte är självvald. När ens partner precis avlidit ansågs risken öka för att den 

kvarvarande maken/makan skulle utveckla malnutrition. Distriktssköterskan nämnde att patienten 

inte har någon att samtala med under måltiden samt kunskapen om hur god mat lagades var 

bidragande orsaker för malnutrition. I tidigare forskning nämndes även ensamhet som en faktor 

att ta hänsyn till när det gällde malnutrition (Söderhamn et al., 2010). Det nämndes att de som var 

gifta hade ett högre intag av energi och protein än de som var frånskilda eller ogifta 

(Socialstyrelsen, 2001). Att hjälpa patienten med att öka sitt energiintag var distriktssköterskans 

mål när det gällde att åtgärda malnutrition. Detta kunde distriktssköterskan göra genom  

specialanpassad kost på olika sätt, eller genom olika typer av näringsdrycker ordinerades. Att 

individanpassa kosten för att underlätta för patienten var viktigt (Socialstyrelsen, 2009). 

 

 

Konklusion 

I takt med befolkningsökningen och att fler äldre uppnår en hög ålder, så förväntas även riskerna 

med malnutrition att öka och det är viktigt att distriktssköterskor kan förvärva, dela och förmedla 

kunskap om detta till gagn för de äldres hälsa och välbefinnande. Detta överensstämmer med 

resultatet som visade att det är ett viktigt ämne att beakta och att distriktssköterskorna har en 

avgörande roll i att malnutrition identifierats, behandlas och följs upp. I studien framkom att 

samarbetet med patienten, anhöriga och andra professioner var viktigt för helhetsbedömningen. 

Kommunikationen och informationen tillsammans med patienten, inom vårdteamet och med 

patientens anhöriga, visade sig vara av vikt för att patientens nutritionsbehov ska kunna 

identifieras och tillgodoses för att inte riskera malnutrition. Distriktssköterskan har en central roll 

i samarbetet och att foga samman all information för att skapa en helhet kring patienten. 

Klinisk tillämpning 

Det som framkom i studien var att det saknats ett enhetligt system för att identifieringen av 

malnutrition ska fungera tillfredsställande. Ett sådant enhetligt bedömningsinstrument kan vara 

Senior alert, vilket framhölls av distriktssköterskor som ingick i studien. Det vore därför av 

intresse för framtida forskning att studera effekten av ett enhetligt system för identifiering av 

malnutrition för den äldres nutritionsstatus. 
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Bilaga 4 Informationsbrev enhetschef 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor Helene Åhman och Ann-Sofi Jonasson som läser till distriktssköterskor 

på Högskolan i Skövde. Vi startade vår utbildning hösten 2011 och ska nu göra vår 

magisteruppsats. Ämnet vi valt är distriktssköterskors erfarenheter av att identifiera äldre 

personer med malnutrition inom kommunal hemsjukvård. Malnutrition, som i dagligt tal kallar 

för undernäring, är särskilt bland äldre ett ämne som diskuterats till och från de senaste åren. En 

lång dygnsfasta och mat som inte håller temperatur vid servering är ämnen som har figurerat och 

debatterats åtskilliga gånger i media. I arbetet som sjuksköterska möter man människor som är 

malnutrierade, vilket är ett omvårdnadsproblem som medför både fysiskt och psykiskt lidande för 

den som drabbas. Enligt Socialstyrelsen (2011) är rätt mat och näring en viktig 

patientsäkerhetsfråga. Med detta menas att för att uppnå en vård som är säker och har god 

kvalitet, så måste denna baseras på bedömning av risk för malnutrition och att orsak till tillståndet 

utreds. 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors arbete med att identifiera och åtgärda 

malnutrition hos äldre personer inom kommunal hemsjukvård.. Resultatet som framkommer 

förväntas bidra med kunskap som kan underlätta att identifiera dessa personer tidigt och med 

adekvata insatser förmå att minska lidandet som malnutrition medför.  Vi planerar att intervjua 

distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård under våren 2012. Intervjuer kommer ske på 

Distriktssköterskans arbetsplats eller på annan plats som hon/han finner lämplig. Intervjuerna 

beräknas ta mellan 20-45min och kommer spelas in på band. Deltagandet är frivilligt och 

informanterna kan välja att när som helst avbryta sin medverkan utan att ange orsak. Materialet vi 

får fram kommer att förvaras på ett konfidentiellt sätt så att inga obehöriga kan ta del av 

materialet. Det betyder att ingen utöver de ansvariga för studien kommer att ha tillgång till de 

inspelade intervjuerna och utskriften av dessa. En del citat från intervjuerna kommer användas 

vid rapportering av resultatet. Ingen enskild person kommer dock kunna kännas igen vid 

redovisningen av resultatet från studien då allt material kommer att avidentifieras. För att kunna 

genomföra denna studie behöver vi ha ert godkännande att få kontakta distriktssköterskor inom er 

enhet. Vi kommer att kontakta er per telefon inom en vecka efter detta utskick för ert eventuella 

godkännande samt förslag på distriktssköterskor att kontakta. Vid frågor kan ni nå oss på telefon 

eller via mail. 

Helene Åhman  e-mail : xxxx eller telefon: xxxx 

Ann-Sofi Jonasson e-mail: xxxx eller telefon: xxxxan 

Handledare: Ingrid Bergh Instutionen för Vård och Natur, Högskolan i Skövde 
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Bilaga 5 Informationsbrev Distriktssköterskor 

 

Till dig som arbetar som Distriktssköterska inom kommunal hemsjukvård 

Bakgrund 

Malnutrition, som man i dagligt tal kallar för undernäring, är särskilt bland äldre ett ämne som 

diskuterats till och från de senaste åren. En lång dygnsfasta och mat som inte håller temperatur 

vid servering är ämnen som har figurerat och debatterats åtskilliga gånger i media. I arbetet som 

sjuksköterska möter man människor som är malnutrierade, vilket är ett omvårdnadsproblem med 

både fysiskt och psykiskt lidande för den som drabbas. Enligt Socialstyrelsen (2011) är rätt mat 

och näring en viktig patientsäkerhetsfråga. Med detta menas att för att uppnå en vård som är 

säker och har god kvalitet, så måste denna baseras på bedömning av risk för malnutrition och att 

orsak till tillståndet utreds. 

Målsättning med studien 

Genom att ta del av dina erfarenheter vill vi undersöka hinder och möjligheter att identifiera äldre 

personer med malnutrition. Resultatet som framkommer förväntas bidra med kunskap som kan 

underlätta att identifiera dessa personer tidigt och med adekvata insatser förmå att minska 

lidandet som malnutrition medför. 

Förfrågan om deltagande 

Du som arbetar som distriktssköterska inom kommunal hemsjukvård tillfrågas nu om deltagande 

i studien. 

Hur går studien till? 

Du kommer intervjuas av en distriktssköterskestudent (se under rubrik ansvariga). Intervjun 

kommer ske på en plats du själv väljer, det kan vara på din arbetsplats eller någon annanstans du 

känner dig bekväm. Intervjun kommer spelas in på band. Frågorna kommer beröra dina 

erfarenheter av att identifiera malnutrition hos äldre inom hemsjukvården. Intervjun beräknas ta 

mellan 20-45 min. Om du har egna frågor så finns också tid till dem. 

Finns det några fördelar med att vara med i studien? 

Ingen ekonomisk ersättning kommer utgå vid medverkan. 

Finns det några risker? 

Frågorna kommer endast att handla om dina erfarenheter av att identifiera malnutrition hos äldre 

men om du upplever någon fråga som obehaglig så kan du låta bli att svara på den. 

Hur hanteras data och sekretess? 

Alla bandinspelningar och utskrifter kommer att förvaras på ett konfidentiellt sätt så att inga 

obehöriga kan ta del av materialet. Det betyder att ingen förutom de som är ansvariga för studien 

har tillgång till de inspelade intervjuerna och utskriften av dessa. En del citat kommer användas 

vid rapportering av resultatet. Ingen enskild person kommer dock att kunna kännas igen vid 
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redovisning av resultatet av studien, då allt material kommer avidentifieras. Resultatet av studien 

kommer att publiceras som en D-uppsats på Högskolan i Skövde. 

Frivillighet 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst, utan att behöva förklara varför 

avbryta intervjun och ditt deltagande. 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Vill du ta del av resultatet kan du kontakta någon av de ansvariga för studien eller gå in på 

Högskolan i Skövdes hemsida och söka på D-uppsatser. 

Om du har fler frågor kan du kontakta någon av följande personer som är ansvariga för studien. 

Ansvarig 

Helene Åhman leg Sjuksköterska tel. 

Ann-Sofi Jonasson leg Sjuksköterska tel. 

Handledare: Ingrid Bergh Institutionen för Vård och Natur, Högskolan i Skövde 
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Bilaga 6 Svarsbrev från informant 

 

Jag samtycker till att delta i studien om distriktssköterskors erfarenheter att identifiera äldre 

personer med malnutrition inom kommunal hemsjukvård. De som utför intervjun får mitt tillstånd 

att ta del av mina upplevelser i forskningssyfte 

Jag kommer att delta i en intervjustudie. Intervjun kommer att spelas in och materialet behandlas 

konfidentiellt. Endast den som intervjuar Helene Åhman eller Ann-Sofi Jonasson kommer att 

veta att jag valt att delta i studien. 

Intervjun kan jag som deltagande när som helst avbryta, utan att förklara anledning. 

Svarsbrevet har skrivits i två exemplar. Det ena behåller jag som informant i studien och det 

andra behålls av Helene Åhman och Ann-Sofi Jonasson som utför intervjun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datum och underskrift av deltagare 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datum och underskrift av intervjuarare 
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Bilaga 7 intervjuguide 

 

Kan du berätta för mig om dina erfarenheter av hur det är att identifiera äldre personer med 

malnutrition i hemsjukvården? 

 

 Vilka grupper i hemsjukvård  löper risk att bli malnutrierade? 

 Vad behöver du som Distriktssköterska tänka på när det gäller att identifiera personer 

med risk för malnutrition?  

 Och vad behöver du som Distriktssköterska tänka på när det gäller att identifiera de 

som löper risk för att bli malnutrierade? 

 Finns det några yttre faktorer som påverkar malnutrition? Ex. miljö 

 Har ni några rutiner kring bedömning av malnutrition och i så fall vilka?  

 Vilken roll spelar du som distriktssköterska i arbetet med malnutrierade äldre 

personer? 

 Hur arbetar du med att identifiera (upptäcka om) en patient är malnutrierad eller löper 

risk att bli? 

 Vad gör du då? 

 

 

 

 

 


