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Sammanfattning 
Syftet med studien var att beskriva subjektiva multifaktoriella metoder som sjuksköterskor 

kan använda för att identifiera äldre patienter med malnutrition och patienter med risk för att 

utveckla malnutrition. Syftet var vidare att redogöra för vilka undersökningar som 

sjuksköterskor i kliniskt arbete använder för att bedöma patienters nutritionsstatus med samt 

att belysa sjuksköterskornas attityder till prevention av malnutritionstillstånd. Metod: Studien 

genomfördes som en systematisk litteraturstudie. De vetenskapliga artiklar (n=17) som ingick 

i studiens resultat söktes i databaserna ELIN@Dalarna och CINAHL. De sökord som 

användes var malnutrition, nutrition, undernutrition, elderly, screening, assessment, MNA, 

SGA, nurses och attitudes i olika kombinationer. Genom analys och granskning av de 

vetenskapliga artiklarna framkom det i resultatet att SGA, MNA, Simplified Model 

Malnourishment och NUFFE var subjektiva multifaktoriella metoder som sjuksköterskor kan 

använda för identifiering av äldre patienter med malnutrition eller risk för malnutrition. Den 

vanligaste undersökningen som sjuksköterskor bedömde patienters nutritionsstatus med var 

vägning. Andra undersökningar var mätning, BMI, intervju om normal vikt och viktförlust, 

observation av patienten, kostregistrering samt nutritionsplan i journalen. Sjuksköterskor 

upplevde att sjukhusledningen inte förväntade sig att bedömning av patienters nutritionsstatus 

skulle ske vid inskrivning samt att ansvarsfördelningen mellan sjuksköterskor och läkare var 

oklar. Det förekom att sjuksköterskor var ointresserade av behandling av malnutrition, men 

majoriteten var mycket intresserade. Många sjuksköterskor kände att deras kunskaper inom 

nutrition var otillräckliga för arbetet. 
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Introduktion 

Malnutrition är ett stort problem inom vård och omsorg. Tillståndet uppträder särskilt ofta hos 

äldre, långtidssjuka patienter som tappat aptiten och hos patienter som har svårt att äta på 

grund av olika funktionshinder. Prevalensen av malnutrition på sjukhus varierar i olika studier 

från 25 till 66 procent (Edlington et al., 2000; Kyle, Unger, Mensi, Genton & Pichars, 2002; 

Rasmussen et al., 2004). Av totalt 4687 patienter i 23 nyare svenska studier var 28 procent 

undernärda. Malnutrition leder till att patientens sjukdomstillstånd förvärras och att 

tillfrisknandet går långsammare med längre vårdtider och ökade kostnader för samhället som 

följd. Utredning, diagnos, planering och uppföljning av nutritionen är därför en viktig del i 

behandlingen för patienternas välbefinnande och tillfrisknande (Livsmedelsverket, 2003).  

Olika undernäringstillstånd 

Orsakerna till malnutrition i samband med sjukdom är många och inkluderar otillräckligt 

näringsintag som är den viktigaste orsaken till sjukdomsrelaterad undernäring. Otillräckligt 

näringsintag kan bero på minskad aptit, nedsatt förmåga att äta, försämrad absorption av 

näringsämnen i mag-tarmkanalen eller på ökat energibehov (Mossberg, 2006). 

 

Den vanligaste formen av undernäring i svensk sjukvård är en kombination av energi- och 

proteinbrist, så kallad protein- energimalnutrition (PEM) (Mossberg, 2006). PEM innebär att 

kolhydrater, fett och proteiner från kroppens depåer förbränns i ökad takt vilket leder till att 

patienten magrar. Glykogenförråden i levern och musklerna uttöms samtidigt som 

fettvävnaden bryts ner. På grund av den rådande hypermetabolismen utlöses ett tillstånd av 

hyperkatabolism där kroppen börjar förbränna muskelvävnad. Muskelproteinerna som bryts 

ner frisätter aminosyror som omvandlas till urea i levern, och som därefter utsöndras via 

njurarna. Detta innebär att patienten kissar ut sin egen muskelmassa (Hessov, 2001).  

 

Svår energiundernäring, marasm, orsakas av energibrist och kännetecknas av låg kroppsvikt 

som beror på förlust av kroppsfett och muskelvävnad. Anledningen kan vara långvarig svält i 

samband med kronisk sjukdom. Proteinundernäring, kwashiorkor, är ett annat tillstånd av 

undernäring som utmärks av uttalad ödembildning i buken och omfattande proteinförlust 

medan fettväv och muskelvävnad förblir relativt intakta. Kwashiorkor observeras mestadels 

hos barn i utvecklingsländer (Socialstyrelsen, 2000).  
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Riskgrupper för malnutrition 

Vissa grupper i vårt samhälle utvecklar lättare malnutrition än andra. Det gäller socialt 

isolerade och äldre människor som nyligen har förlorat sin livskamrat eller människor med 

fysiska och/eller psykiska funktionshinder. Redan vid inskrivning på sjukhus har många ett 

nedsatt nutritionsstatus (Almås, 2004) samt att sjukhusvistelsen i sig ofta har en negativ effekt 

på nutritionstillståndet. Flera studier visar att patienter som är malnutrierade vid inskrivning 

förlorar ytterligare vikt under sjukhusvistelsen och att undernäringen ökar med vårdtidens 

längd (Edlington et al., 2000; Mc Wirter & Pennington, 1994; Waitzberg, Caiaffa & Correia, 

2001). På sjukhus varierar förekomsten av malnutrition med olika verksamheter. Högst är den 

på avdelningar där man vårdar patienter med cancersjukdomar, tarm-, pancreas- och 

leversjukdomar, njurinsufficiens, multitrauma, neurologiska sjukdomar, höftfrakturer, 

reumatoid artrit, kritiskt sjuka patienter och patienter som är äldre och multisjuka 

(Socialstyrelsen, 2000).    

Konsekvenser av undernäring 

Under svält och sjukdom sker en betydande förlust av cellmassa. Detta leder så småningom 

till förändrad funktionsförmåga som påverkar både kropp och psyke på en rad olika sätt: 

sömnbehovet ökar och patienten känner sig frusen; koncentrationsförmågan minskar och apati 

och irritabilitet uppstår; lungfunktionen försämras av den generellt nedsatta muskelkraften 

och hjärtfunktionen försvagas med hjärtsvikt, sjunkande blodtryck och långsam hjärtfrekvens 

som följd (Alberda, Graf & Mc Cargar, 2006; Chia-Hui, Shilling & Lyder, 2001; Hessov, 

2001). Kroppens immunförsvar sätts ned med risk för infektioner och följdsjukdomar. 

Sårläkningen försämras eftersom proteinbehovet i samband med sårläkning ökar kraftigt 

(Lindholm, 2003). Dessa hälsoproblem återspeglar kroppens försök att kompensera det 

minskade kostintaget och hushålla med den mängd energi, näringsämnen och vatten som 

finns tillgänglig (Akner, 2006). Undernäring och ofrivillig viktminskning är en riskfaktor för 

ökad sjuklighet och för tidig död och försämrar även prognosen i samband med kirurgi och 

vid behandling av cancer (Henry, 2001) 
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Sjuksköterskans ansvar i det förebyggande arbetet 

Den sjukdomsrelaterade undernäringen beskrevs i Sverige redan för fjorton år sedan 

(Unosson, 1993). Det har sedan dess tagits fram en rad styrdokument och riktlinjer för hur 

den svenska sjukvården ska arbeta för att förbättra patienternas nutritionsstatus 

(Livsmedelsverket, 2003; Socialstyrelsen, 2000; Svensk Förening för Klinisk Nutrition, 

2006). Dokumenten ålägger sjuksköterskan att i sin yrkesutövning identifiera, åtgärda, 

utvärdera och förebygga nutritionsproblem. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2000) har patientansvarig läkare och sjuksköterska tillsammans med 

dietist gemensamt ansvar för att bedöma patienternas nutritionstillstånd samt att dokumentera 

och vidarebefordra uppgifterna till nästa vårdgivare. Läkaren har medicinskt huvudansvar för 

utredning och behandling och är den som tar ställning till om avmagring eller en pågående 

viktförlust orsakas av medicinska faktorer som behöver utredas och/eller motverkas genom 

medicinsk behandling.  

 

I Handbok för hälso- och sjukvården (Sjukvårdsrådgivningen, 2007) kan man läsa att en 

noggrann datainsamling ska göras för att identifiera patienter med dåligt nutritionsstatus. De 

uppgifter som ska dokumenteras vid ankomsten till sjukhus eller annan vårdform är patientens 

längd, aktuella vikt, tidigare normalvikt och BMI. Övrigt som fastställs i samråd med 

patienten är målvikt, beräknat energibehov, ordinerad eller planerad kost samt patientens 

önskemål om kosten och matsituationen. Enligt Socialstyrelsen (2000) är beräkning och 

dokumentering av BMI, eventuell viktförlust och mun- och ätproblem ett absolut minimum 

för att kunna förebygga eller behandla individer med undernäring.  

 

Trots att undernäring är vanligt förekommande diagnostiseras och dokumenteras 

näringstillståndet mycket sällan i patientjournalen. Enligt Statens Beredning för Medicinsk 

Utvärdering (2003) ställdes diagnosen ”undernäringstillstånd” endast hos cirka 130 patienter i 

den svenska slutenvården under 1999. Motsvarande siffror för 2005 är ungefär desamma; 135 

patienter i åldern 60- 85+ diagnostiserades med någon form av undernäringstillstånd: svår 

energiundernäring, svår proteinundernäring, svår PEM, PEM, icke specificerad PEM, icke 

specificerad svår undernäring samt försenad utveckling efter PEM (Socialstyrelsen, 2007) . 
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I Sverige och runt om i Europa har undernäringstillstånd på sjukhus beskrivits under de senare 

åren (Mc Whirter & Pennington, 1994). De höga incidenssiffrorna har föranlett Europarådets 

ministerråd att anta en resolution (Council of Europe, 2003) med rekommendationer till 

medlemsländerna, däribland Sverige, angående nutritionsbehandling på sjukhus. Europarådets 

riktlinjer anger att alla patienter som läggs in på sjukhus ska bedömas med avseende på 

näringstillståndet och patienter som har tecken på malnutrition ska få en mer omfattande 

utredning. För malnutrierade patienter ska även en nutritionell vårdplan upprättas som 

innehåller diagnos, planerade åtgärder och mål för nutritionsbehandlingen. Europarådets 

rekommendationer sammanfaller med Socialstyrelsens riktlinjer. 

Problemformulering 

Malnutrition av äldre patienter på sjukhus har varit ett känt problem sedan länge. Trots det har 

antalet undernärda patienter på sjukhus inte minskat. Sjuksköterskan är i sitt nära förhållande 

till patienten väl lämpad för utvärdering av patientens nutritionsstatus. Enligt Socialstyrelsen  

(2000) har objektiva mått som till exempel längd och vikt begränsad användbarhet. Speciellt 

oanvändbara är måtten hos patienter med vätskeretention. De löper risk att 

underdiagnostiseras eftersom kvarhållen vätska ökar patientens vikt.  

 

För att identifiera patienter med näringsproblem krävs enligt Socialstyrelsen (2000) metoder 

med hög grad av specificitet och sensitivitet vilket kan ses hos vissa subjektiva 

multifaktoriella instrument som bedömer patientens näringstillstånd. Även en hög grad av 

validitet och reliabilitet hos metoderna krävs för att kunna följa upp effekterna av 

nutritionsterapin.  

 

Denna studie har belyst subjektiva multifaktoriella metoder för identifiering av äldre patienter 

med malnutritionstillstånd. Studien har även undersökt hur sjuksköterskan i kliniskt arbete 

bedömde patienters nutritionsstatus, samt vilka attityder sjuksköterskan hade till prevention 

av malnutrition. 
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Syfte  

Syftet var att beskriva subjektiva multifaktoriella metoder som sjuksköterskor kan använda 

för att identifiera äldre patienter med malnutrition och patienter med risk att utveckla 

malnutrition. Syftet var vidare att redogöra för vilka undersökningar som sjuksköterskor i 

kliniskt arbete använder för att bedöma patienters nutritionsstatus med samt att belysa 

sjuksköterskors attityder till prevention av malnutritionstillstånd.  

Frågeställningar  

1. Med vilka subjektiva multifaktoriella metoder kunde sjuksköterskor identifiera äldre  

    patienter med malnutrition och patienter med risk att utveckla malnutrition? 

2. Med vilka undersökningar bedömde sjuksköterskor patienters nutritionsstatus? 

3. Vilka attityder till prevention av malnutritionstillstånd hade sjuksköterskor? 

Definitioner 

Antropometriska mått är objektiva mått som mäts med måttband eller kaliper 

(hudvecksmätare). Måtten anger mängden fett eller mängden muskler på olika delar av 

kroppen. Exempel på antropometriska mått är överarmens hudveck, överarmens 

muskelomfång, överarmens omkrets och BMI (Hessov, 2001).  

 

Body Mass Index (BMI) beräknas genom kroppsvikt dividerat med kroppslängd i kvadrat 

(SoS, 2000). BMI mellan 24-29 är normalt för patienter över 70 år. BMI under 22 är tecken 

på undervikt. Hos yngre patienter visar ett BMI< 20 på undervikt (Socialstyrelsen, 2000). 

 

Malnutrition definieras i denna studie som undernäring med obalans mellan intag och 

omsättning av näringsämnen som ger ökad risk för avmagring och bristtillstånd 

(Socialstyrelsen, 2000). 

 

Reliabilitet hos en viss mätmetod har att göra med hur väl upprepade mätningar av samma 

objekt överensstämmer med varandra. Är överensstämmelsen mellan mätningarna god har 
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mätmetoden hög reliabilitet. Är överensstämmelsen mellan mätningarna dålig har 

mätmetoden låg reliabilitet (Forsberg & Wengström, 2003).  

 

Sensitivitet avser metodens förmåga att korrekt påvisa sjukdomsfall, till exempel 

malnutrition. Låg sensitivitet hos metoden innebär att en del malnutrierade patienter inte 

upptäcks och blir underdiagnostiserade (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, 2006).  

 

Specificitet avser testets förmåga att utesluta sjukdomsfall till exempel malnutrition. Har 

testet låg specificitet blir välnutrierade patienter diagnostiserade med malnutrition 

(Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, 2006).  

 

Subjektiv multifaktoriell metod är en metod för utvärdering av nutritionsstatus som 

subjektivt värderas av bedömaren utifrån flera olika ingående parametrar till exempel förmåga 

att äta själv, aptit, tugg- och sväljsvårigheter, matvanor, livsstil, medicinering och BMI. 

 

Validitet avser ett intruments förmåga att mäta det som är avsett att mätas. Hög validitet 

innebär frånvaro av systematiska mätfel (Forsberg & Wengström, 2003). 

 

Äldre syftar i denna studie på personer som uppnått en ålder av 60 år. 

 

 

 

 

Metod 

Design  

Den genomförda studien var en systematisk litteraturstudie.  

Urval av litteratur 

Till denna litteraturstudie har använts internationella, vetenskapliga artiklar med empirisk 

ansats. Litteratursökningen skedde via databaserna ELIN@Dalarna och CINAHL. De sökord 

som användes var; malnutrition, nutrition, undernutrition, elderly, screening, assessment, 
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MNA, SGA, nurses och attitudes i olika kombinationer. Sökningen begränsades till artiklar 

skrivna på engelska, publicerade mellan år 1995 och 2007 samt till studier utförda på sjukhus. 

De artiklar som ämnade besvara studiens första frågeställning skulle utöver detta beskriva 

subjektiva multifaktoriella verktyg för nutritionsbedömning utformade för en äldre population 

och som används eller som är lämpliga för användning av sjuksköterskor. I artiklarna skulle 

även verktygen testas avseende validitet, reliabilitet, sensitivitet eller specificitet. Studier som 

utförts på sjukhem, äldrebostäder och gruppbostäder för äldre dementa exkluderades, liksom 

studier på en yngre population.  

 

Artiklarnas relevans för uppsatsen bedömdes efter titel och abstract. Om dessa stämde mot 

syfte och frågeställningar skrevs artiklarna ut i fulltext. Totalt kom 17 artiklar att ingå i 

studiens resultatdel (Tabell 1).  

 
 
 
Tabell 1. Resultat av litteratursökningen 

 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 
abstrakt 

Antal utvalda  och 
granskade artiklar 

 
ELIN@Dalarna 

 
Malnutrition 
+ screening 
 
Malnutrition  
+ assessment 
+ elderly 
 
Undernutrition 
+assessment 
 
Malnutrition 
+ MNA 
 
Malnutrition 
+ SGA 

 
4049 
177 
 
4049 
527 
87 
 
707 
64 
 
4049 
28 
 
4049 
51 

 
- 
11 
 
- 
- 
5 
 
- 
6 
 
- 
2 
 
- 
4 

 
- 
5 
 
- 
- 
3 
 
- 
4 
 
- 
1 
 
- 
1 
 

 
CINAHL 

 
Malnutrition 
+ screening 
 
Nutrition  
+ attitudes 
+ nurses 

 
1460 
130 
 
23040 
842 
68 

 
- 
3 
 
- 
- 
5 

 
- 
1 
 
- 
- 
2 
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Tillvägagångssätt och analys 

I det första analysskedet lästes artiklarna igenom av de båda uppsatsförfattarna var för sig för 

att skapa en helhetsbild av materialet. Intressanta stycken i texten markerades i marginalen 

och innehållet diskuterades mellan författarna. De artiklar som motsvarade studiens syfte och 

frågeställningar lästes därefter igenom på nytt. De intressanta stycken som framkommit 

grupperades i kategorier efter innehåll. Kategorierna var; The Subjective Global Assessment 

(SGA), Mini Nutritional Assessment (MNA), Simplified Model Malnourishment, Nutritional 

Form For the Elderly (NUFFE), vägning, mätning, BMI, kostregistrering, 

nutritionsbedömning, nutritionsplan, dokumentation, observation, intervju, kunskap, intresse, 

tid till förfogande, ansvar, stöd och betydelse. Uppsatsens resultat sammanställdes slutligen ur 

denna gruppering.  

Granskningsmall 

För att säkerställa att artiklarna var av god vetenskaplig kvalitet granskades artiklarna under 

genomläsningen enligt modifierade granskningsmallar (Forsberg & Wengström, 2003; 

Willman & Stoltz, 2002) för kvalitativa och kvantitativa studier. Granskningen av samtliga 

artiklar gjordes av uppsatsförfattarna var för sig. Därefter gjordes en gemensam bedömning 

och sammanställning av materialet. Mallarna bestod av 25 respektive 29 frågor. 

Svarsalternativet ”ja” gav ett poäng och ”nej” gav noll poäng. Artiklarnas kvalitet bedömdes 

som hög, medel eller låg utifrån artiklarnas totala poäng. Hos den kvalitativa 

granskningsmallen bedömdes kvaliteten vara hög vid 20-25 poäng, medel vid 15-19 poäng 

och låg under 14 poäng. Hos den kvantitativa granskningsmallen bedömdes kvaliteten vara 

hög vid 24-29 poäng, medel vid 18- 23 poäng och låg under 17 poäng  

(Tabell 2). 
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  Tabell 2. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 

Författare År/land Design Urval 
(bortfall) 

Metod Kvalitetsnivå 
(antal poäng) 

Campbell, 
Avenell & 
Walker 

2002 
England 

Kvantitativ, 
randomiserad,  
registerstudie. 

n=528 (72) 
journaler  

Surveyundersökning av 
journaler. 

Medel 
(22)  

Cohendy, Gros, 
Arnaud-
Battiander, Tran, 
Plaze & Eledjam  

1999 
Frankrike 

Kvantitativ. n= 408 (11) 
patienter 

 

Validering av 
bedömningsinstrument.  

Hög 
(25)  

Duerksen, Yeo, 
Siemens & 
O´Connor 

2000  
Canada 

Kvantitativ, 
prospektiv. 

n=95 patienter Validering av 
bedömningsinstrument. 
Sex-månaders 
uppföljning. 

Medel 
(23)  
 

Kondrup, 
Johansen, Plum, 
Bak, Larsen, 
Martinsen, 
Andersen, 
Baernthsen, 
Bunch & Lausen  

2002 
Danmark 

Kvantitativ, 
randomiserad. 

n=750 patienter   

 

n=268 
sjuksköterskor 

 

Bedömningsinstrument, 
frågeformulär, 
strukturerade 
intervjuer. 

 

Medel 
(23)  

Kowanko, 
Simon & Wood 

1999 
Australien 

Kvalitativ. n=7 
sjuksköterskor  

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Hög 
(21) 

Kuzuya, Kanda, 
Koike, Suzuki, 
Satake & Iguchi 

2005 
Japan 

Kvantitativ, 
randomiserad. 
Cross-
overdesign. 

n=226 patienter  Validering av 
bedömningsinstrument.  

Medel 
(22) 

Lennard-Jones, 
Arrowsmith, 
Davison, 
Denham & 
Mickelwright 

1995 
England 

Kvantitativ, 
randomiserad. 

n=454 
sjuksköterskor  

n=319 
AT-läkare 

Frågeformulär, 
intervjuer. 

Medel 
(22) 

Mowe, Bosaeus, 
Rasmussen, 
Kondrup, 
Unosson & Irtun 

2006 
Sverige 
Danmark 
Norge 

Kvantitativ, 
randomiserad. 

n=2759 (3241) 
sjuksköterskor 

n=1753 (4247) 
läkare 

Frågeformulär. Hög 
(26) 

Nightingale & 
Reeves 

1999 
England 

Kvantitativ. n=45 
sjuksköterskor  

n=29 läkare 

Frågeformulär. Medel 
(22) 

Norman, Schutz, 
kemps, Lubke, 
Lochs & Pirlich 

2004 
Tyskland 

Kvantitativ. n=287 patienter Validering av 
bedömningsinstrument.  

Medel 
(22) 
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Etiska aspekter 

Författarnas strävan har varit att förhålla sig objektiva till innehållet i de valda referenserna. 

De studier som artiklarna beskriver har godkänts av etiska råd. 

 

 

Perry 1997 
England 

Kvantitativ, 
registerstudie.  

n=141 
journaler 

n= 92 (18) 
sjuksköterskor 

Surveyundersökning av 
patientjournaler. 
Frågeformulär av 
Lickert-typ. 

Medel 
(23) 

Persson, 
Brismar, 
Katzarski, 
Nordenström & 
Söderholm 

2002 
Sverige 

Kvantitativ, 
prospektiv, 
uppföljnings-
studie. 

n= 83 (5) 
patienter 

 

Validering av 
bedömningsinstrument. 

Medel 
(23) 

Rasmussen, 
Kondrup, 
Ladefoged & 
Staun 

1999 
Danmark 

Kvantitativ, 
randomiserad. 

n=1000 (538) 
sjuksköterskor 

n= 1000 (605) 
läkare 

Frågeformulär. Hög 
(24) 

Rasmussen, 
Kondrup, 
Staun, 
Ladefoged, 
Lindorff, 
Jorgensen, 
Jakobsen, 
Kristensen & 
Wengler 

2006 
Danmark 

Kvantitativ, 
kvasiexperimen
tell studie. 

n= 5-7 
sjuksköterskor 

n= 3-5läkare 

n= 122/ 141 
patienter 

Journalgranskning, 
intervjuer, 
bedömningsinstrument.  

Hög 
(26) 

Söderhamn & 
Söderhamn 

2001 
Sverige 

Kvantitativ.  n=56 (2) 
patienter 

 

Intervjuer, 
frågeformulär av 
Lickerttyp. 

Hög 
(28) 

Söderhamn & 
Söderhamn 

2002 
Sverige 

Kvantitativ. n=114 patienter Validering av 
bedömningsinstrument.  

Hög 
(27) 

Thorsdottir, 
Jonsson, 
Asgeirsdottir, 
Hjaltadottir & 
Bjornsson 

2005 
Island 

Kvantitativ, 
randomiserad. 

n=60 patienter 

 

Validering av 
bedömningsinstrument.  

Hög 
(24) 
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Resultat 

Subjektiva multifaktoriella metoder för identifiering av malnutritionstillstånd 

SGA är en klinisk metod som baseras på anamnes och fysikalisk undersökning för 

bestämning av näringstillståndet. Anamnesen omfattar information om viktförlust, matintag, 

matvanor, förekomst av gastrointestinala symtom, funktionell kapacitet och fysiska tecken på 

malnutrition (Norman et al., 2004). Den fysiska undersökningen omfattar bedömarens 

uppfattning om mängd subkutant fett, muskelmassa och förekomst av ödem. SGA klassifierar 

patienten som välnärd, misstänkt malnutrierad eller svårt malnutrierad med PEM. Metoden 

kan användas av både läkare, sjuksköterskor och dietister (Persson, Brismar, Katzarski, 

Nordenström & Cederholm, 2002). Flera studier visade att SGA hade hög validitet och 

reliabilitet för att upptäcka malnutrition hos äldre patienter (Duerksen, Yeo, Siemens & 

O’Connor, 2000; Norman et al., 2004; Persson et al., 2002). 

 

I en studie på ett tyskt sjukhus av Norman et al. (2004) undersöktes om SGA var ett bra 

redskap för att identifiera malnutritionsrelaterad muskelatrofi. Vid inskrivning på kardiologi,- 

kirurgi - och gastroenterologiavdelning screenades (n=270) patienter med en medelålder av 

65 år med hjälp av SGA och antropometriska mått. Av patienterna klassificerades 26 procent 

som misstänkt malnutrierade eller svårt malnutrierade enligt SGA medan samma indelning 

gjordes hos endast elva procent av patienterna enligt antropometriska mått. Muskelfunktionen 

bedömdes med en elektronisk dynamometer i den icke-dominanta handen. Studien visade att 

de patienter som diagnostiserats med malnutrition enligt SGA hade signifikant lägre 

handgripstyrka än välnärda patienter. Handgripstyrkan var signifikant högre hos män än hos 

kvinnor och tenderade att minska med åldern. Forskarna i studien ansåg att SGA var ett 

tillförlitligt bedömningsinstrument för både upptäckt av malnutrition och 

malnutritionsrelaterad muskelatrofi. De ansåg vidare att SGA var ett mer sensitivt instrument 

för upptäckt av malnutrition och malnutritionsrelaterad muskelatrofi än antropometriska mått 

som BMI. I en annan studie (Duerksen et al., 2000) uppvisades inte något signifikant 

samband mellan den kliniska bedömningen enligt SGA och patienternas muskelstyrka. 

Studien testade även reliabiliteten hos instrumentet och resultatet visade att klinisk 

bedömning av nutritionsstatus med SGA hos äldre gav ungefär samma resultat mellan två 

bedömare med kort respektive lång erfarenhet av nutritionsbedömning. SGA visade därmed 

god reliabilitet. Ett halvår efter datainsamlingen hade den högsta mortaliteten uppstått hos 

patienter som kategoriserats som svårt malnutrierade enligt SGA vilket forskarna tolkade som 
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att mätinstrumentets validitet var hög. En svensk studie (Persson et al., 2002) avhandlade 

sambandet mellan nutritionsklassificering enligt SGA och mortalitet tre år efter studiens 

inledning. Av åttiotre patienter mellan 65-96 år klassificerades 20 procent som svårt 

malnutrierade med PEM och 43 procent som misstänkt malnutrierade. De malnutrierade 

patienterna hade 30 procent högre dödlighet än de välnutrierade patienterna. Forskarna 

hävdade att resultatet motiverade användandet av SGA för bedömning av nutritionsstatus hos 

geriatriska patienter. 

 

MNA är ett annat frågeformulär som är anpassat för bestämning av näringstillståndet hos 

äldre personer. Det består av 18 poängsatta frågor som omfattar viktförlust, medicinering, 

livsstil, mobilitet, kostundersökning, individens subjektiva bedömning om hälsa och nutrition 

och olika antropometriska mått såsom BMI och överarmens omkrets (Kuzuya et al., 2005). 

Beroende av den totala poängsumman bedöms patienten som välnärd vid 24 poäng eller 

högre, i riskzonen för malnutrition vid 17-23,5 poäng och malnutrierade vid mindre än 17 

poäng (Persson et al., 2002).  

 

Persson et al. (2002) undersökte förutom SGA sambandet mellan nutritionsstatus mätt med 

MNA och mortalitet. Resultatet visade att 26 procent av patienterna (n=83) kunde 

klassificeras som svårt malnutrierade (PEM) och 43 procent som misstänkt malnutrierade 

med MNA. Fynden visade att MNA och SGA i hög grad korrelerade med varandra. MNA 

klassificerade dock något fler patienter som misstänkt malnutrierade och svårt malnutrierade 

än vad SGA gjorde. MNA angav följaktligen färre patienter som välnärda än SGA. Patienter 

med malnutritionstillstånd enligt MNA uppvisade en lägre mortalitet än malnutrierade 

patienter enligt SGA. Användandet av MNA för upptäckt av malnutrition hos geriatriska 

patienter styrktes av Persson et al. (2002), Cohendy et al. (1999) och Kuzuya et al. (2005). 

 

I en studie av Kuzuya et al. (2005) prövades validiteten hos MNA på en äldre japansk 

befolkning (n=226). Instrumentet hade tidigare endast validerats på en europeisk och 

amerikansk population. Kuzuya et al. (2005) fann att MNA var ett användbart verktyg för att 

identifiera äldre japanska patienter med malnutrition eller risk för malnutrition. Forskarna 

ansåg dock att gränsvärdena för instrumentets klassificeringar måste modifieras då normala 

antropometriska värden förändras med etniciteten. De poäng som utgör gräns mellan 

malnutrition och risk för malnutrition (17 poäng) gav en lägre sensitivitet och specificitet hos 

japaner än hos européer och amerikaner. För diagnostisering av malnutritionstillstånd hos 
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japaner föreslog forskarna istället ett gränsvärde på 15,5 hos denna grupp. Det gav en högre 

specificitet.  

 

Thorsdottir et al. (2005) menade att hög stress och stor arbetsbelastning begränsade 

användandet av detaljerade screeningverktyg som MNA och ville därför konstruera ett kortare 

frågeformulär. Genom att kombinera frågor från MNA med ett annat verktyg, Screening 

Sheet for Malnutrition, SSM, utvecklade de ett formulär som var mer användarvänligt i 

klinisk praxis. Den framtagna modellen, Simplified Model Malnourishment, var mer exakt 

när det gällde att identifiera malnutrition hos äldre patienter på sjukhus än MNA. 

Sensitiviteten hos den enklare modellen var 89 procent jämfört med 77 procent hos MNA och 

specificiteten var 88 procent respektive 36 procent. Risken för felklassificering var endast tolv 

procent och risken för felklassifiering med MNA var 40 procent enligt forskarna. 

 

Även Söderhamn & Söderhamn (2001) har utvecklat ett instrument, NUFFE, att använda för 

bedömning av nutritionsstatus hos äldre (n=56). Författarna till studien menade att NUFFE 

var lätt att använda tack vare att det inte innehöll några antropometriska mått som kan vara 

svåra att mäta korrekt för personal med otillräcklig erfarenhet. Instrumentet behandlar 15 

frågor om patientens aptit, mat- och vätskeintag, viktförändringar, tugg- och sväljsvårigheter, 

sällskap vid måltid, aktivitetsnivå och medicinering. Syftet med studien var att utveckla och 

testa validitet och reliabilitet hos formuläret och resultaten visade att validiteten och 

reliabiliteten hos NUFFE var hög. En annan studie (Söderhamn & Söderhamn, 2002) testade 

formuläret mot MNA och resultaten visade en signifikant korrelation mellan instrumenten och 

hög validitet och reliabilitet.   

Undersökningar som sjuksköterskor bedömer patienters nutritionsstatus med 

I en studie av Lennard- Jones, Arrowsmith, Davison, Denham och Micklewright (1995) 

intervjuades 454 sjuksköterskor på 70 olika sjukhus angående undersökningar som gjorts på 

patienter vid inskrivning på avdelning. Av sjuksköterskorna frågade 55 procent patienterna 

om deras normala vikt och något färre, 53 procent, frågade om nytillkommen viktförlust. En 

fjärdedel av sjuksköterskorna frågade om patientens längd. Svaren på frågorna 

dokumenterades i drygt hälften av fallen. Vägning gjordes av 63 procent av sjuksköterskorna 

och mätning av patienterna gjordes av elva procent av sjuksköterskorna. Mätinstrument fanns 

tillgängliga på 17 procent av avdelningarna. 
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Ett flertal studier visade att bedömning av patienternas nutritionsstatus vanligtvis gjordes 

genom vägning (Campbell, Avenell & Walker, 2002; Lennard- Jones et al., 1995; Mowe, et 

al., 2005; Rasmussen, Kondrup, Ladefoged & Staun, 1999; Rasmussen et al., 2006). Två 

studier, Kondrup et al. (2002) och Perry (1997), fann att observation av patienten var den 

vanligast förekommande undersökningen för att bilda sig en uppfattning om patientens 

hälsotillstånd. Flera studier fann att vägning av patienterna var betydligt vanligare än mätning 

av kroppslängden (Lennard- Jones et al., 1995; Perry, 1997; Rasmussen et al., 2006; 

Campbell et al, 2002). 

 

Perry (1997) undersökte i en studie sjuksköterskors (n= 92) aktiviteter, dokumentation, 

attityder och kunskap relaterat till patienternas nutrition genom att studera journaler och ett 

utlämnat frågeformulär. Perry fann att noteringar om längd fanns i 51 procent av journalerna. 

Av sjuksköterskorna var det 13 stycken som kände till BMI som begrepp och sex av dem 

kunde beräkna ett korrekt BMI. I 69 procent av journalerna var patienternas vikt 

dokumenterad och i de flesta fallen var vikten avrundad till närmaste fem kilo. I några fall 

angavs vikten i form av uppskattningar. I en studie av Rasmussen et al. (2006) redogjordes för 

ett projekt med strategier som skulle förbättra rutinerna kring nutritionsbehandling av 

patienter på två sjukhus i Danmark. Före implementering av strategierna fanns inte BMI 

registrerat i någon av journalerna hos de 141 patienter som ingick i studien. Anteckningar om 

vikt förekom i 74 procent av journalerna och upprepade vägningar hade noterats i 59 procent 

av fallen. Efter genomförandet av projektet ökade antalet vägningar och upprepade vägningar 

(81 respektive 72 procent) och uppgifter om patienternas längd fanns noterat ungefär lika ofta 

(74 procent). Uppgifterna om patienternas längd gjorde det möjligt att beräkna BMI vilket 

uppvisade en ökning med 56 procent. Resultatet av studien visade att patienternas viktförlust 

minskade under vårdtiden vilket berodde på de förbättrade rutinerna. Rasmussen et al. (2006)  

samt en svensk studie (Mowe et al., 2006) visade att patienternas nutritionsstatus bedömdes 

på var femte till var sjunde patient vid inläggning på sjukhus och att en nutritionsplan lades 

upp på var femte patient. En studie (Rasmussen et al., 1999) utförd på sjuksköterskor och 

läkare (n= 857) visade att kostregistrering utfördes rutinmässigt av 18 procent. Tre fjärdedelar 

av både sjuksköterskorna och läkarna ansåg att alla patienter borde bli utredda avseende 

nutritionsstatus vid inskrivning till sjukhus, medan nära hälften av både sjuksköterskorna och 

läkarna hävdade att detta inte var rutin vid den avdelning där de arbetade (Rasmussen et al., 

1999). I en rapport (Kondrup et al., 2002) angavs att ungefär hälften av patienterna (n= 750) 

fick nutritionsstatus bedömt vid inskrivning på sjukhus. Bland de screenade värderades 
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omkring 20 procent vara riskpatienter till undernäring. Av riskpatienterna till undernäring 

lades en nutritionsplan upp i hälften av fallen. Kostregistrering förekom hos 30 procent av 

riskpatienterna (Kondrup et al., 2002).  

Attityder som sjuksköterskor har till prevention av malnutritionstillstånd  

Kondrup et al. (2002) ville undersöka varför prevalensen av malnutrition på tre danska 

sjukhus var hög trots att danska riktlinjer inom nutrition fanns upprättade. Under hela 

vårdtiden följdes patienterna (n=750) upp av forskarna avseende deras nutritionsstatus. Varje 

gång som sjuksköterskorna (n=268) inte vidtog de åtgärder som patienterna behövde och som 

riktlinjerna angav intervjuades sjuksköterskorna om orsaken. Sjuksköterskorna fick även fylla 

i ett frågeformulär för att testa kunskaperna i nutritionsbehandling. Av svarsformuläret 

framgick att sjuksköterskorna upplevde de egna kunskaperna inom nutrition som otillräckliga 

i förhållande till de krav som ställdes i riktlinjerna. De tyckte sig vara otränade i att beräkna 

energibehov, att komponera en fullvärdig diet och att bedöma patienternas nutritionsstatus. 

Under intervjuerna framkom att det huvudsakliga skälet till att inte bedöma patienternas 

nutritionsstatus vid inskrivning var att sjuksköterskorna upplevde att ledningen på sjukhuset 

inte förväntade sig detta. Sjuksköterskorna ansåg vidare att stress och tidsbrist gjorde att 

nutritionsbedömning- och behandling av patienterna inte prioriterades. I de fall som vägning 

och kostregistrering av patienterna inte hade skett var det vanligaste svaret att det ansågs som 

betydelselöst då vårdtiden var alltför kort för att påverka patienternas hälsotillstånd. 

Flera studier (Kondrup et al., 2002; Kowanko, Simon & Wood, 1999; Mowe et al., 2006; 

Rasmussen et al., 2006) fann att nutritionsbedömning av patienterna var ett lågprioriterat 

område. Mer än hälften av sjuksköterskorna i två av varandra oberoende studier (Lennard-

Jones et al., 1995; Perry, 1997) (n= 454 respektive n= 92) tyckte att det var oviktigt att 

bedöma nutritionsstatus på alla patienter vid inskrivning på sjukhus (Lennard-Jones et al., 

1995; Perry, 1997). Det har även visats att många sjuksköterskor och läkare var ointresserade 

av behandling av patienter med undernäring, men majoriteten var dock mycket intresserade av 

behandlingen av malnutrition (Mowe et al., 2006; Rasmussen et al., 1999). Sjuksköterskor 

ansåg att det berodde på tidsbrist när patienter med ät-och sväljsvårigheter inte matades i 

tillräcklig omfattning (Kondrup et al., 2002; Kowanko et al., 1999; Rasmussen et al., 1999). 

Resultat från Kowanko et al. (1999) visade att orsaken till utebliven matning kunde vara att 

sjuksköterskornas lunchrast inträffade samtidigt som patienternas lunch serverades. Den lägre 
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personaltätheten gjorde att man inte hann med att mata patienterna i den utsträckning som 

behövdes. Resultaten visade även att sjuksköterskorna var ovilliga att senarelägga sitt 

måltidsuppehåll för att öka personaltätheten under patienternas lunch. 

 

I en studie (Mowe et al., 2006) undersöktes hur Europarådets riktlinjer för handläggning av 

malnutrition efterlevdes vid svenska, danska och norska sjukhus. En enkät besvarades av 

läkare (n=1753) och sjuksköterskor (n=2759) och resultaten visade att 70 procent av läkarna 

och sjuksköterskorna ansåg att det saknades nationella riktlinjer inom klinisk nutrition. Av de 

som besvarade enkäten beskrev 90 procent värderingar kring bedömning, behandling och 

uppföljning av sjukdomsrelaterad undernäring som överensstämde med Europarådets 

riktlinjer. I klinisk praxis levde 20-30 procent upp till sina värderingar och utförde 

nutritionsbedömning, vägning, beräkning av energibehov och dokumentation av 

nutritionsplan i journalen. Bedömning av nutritionsstatus vid inskrivning på sjukhus var 

vanligast i Danmark och mest ovanlig i Norge. Resultaten visade att nästan hälften av läkarna 

och sjuksköterskorna ansåg att kunskaperna i nutritionsbehandling från grundutbildningen 

inte täckte behoven. Fler läkare än sjuksköterskor uppfattade den egna kunskapsnivån inom 

nutritionsfältet som låg. En tredjedel av läkarna och sjuksköterskorna tyckte att det var svårt 

att identifiera de patienter som var i behov av nutritionsbehandling och mer än hälften fann 

det svårt att beräkna patienternas energibehov och svårt att lägga upp en plan för 

nutritionsbehandlingen (Mowe et al., 2006). 

 

Genom intervjuer undersökte Kowanko et al.(1999) sju sjuksköterskors attityder och kunskap 

i förhållande till nutrition. Forskarna uppger att de flesta sjuksköterskorna kände att de inom 

ramen för sin utbildning hade fått för lite kunskap om nutrition och flera upplevde att de på 

grund av detta inte kunde bedöma patienternas nutritionsstatus på ett korrekt sätt. På frågan 

om det fanns många malnutrierade patienter på deras sjukhus svarade majoriteten att det var 

vanligt hos äldre dementa patienter och hos yngre patienter som tilldelats för små 

matportioner för deras behov. Enligt Kowanko et al. (1999) tyckte flera sjuksköterskor att den 

nattliga fastan om tolv till fjorton timmar var för lång för patienterna, men det var ovanligt att 

föreslå patienterna att ta en extra frukt eller en smörgås för att förkorta fastan. Några 

sjuksköterskor trodde inte att det fanns problem med malnutrition på sjukhuset.  
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Flera studier (Kondrup et al., 2002; Kowanko et al., 1999; Mowe et al., 2006; Nightingale & 

Reeves, 1999; Perry, 1997; Rasmussen et al., 1999; Rasmussen et al., 2006) visade att 

sjuksköterskor upplevde sig ha bristfälliga kunskaper i bedömning och behandling av 

malnutrition. Två studier (Mowe et al., 2006; Perry, 1997) fann att sjuksköterskorna upplevde 

sig ha det största ansvaret för patienternas nutrition, samtidigt som de tyckte att den egna 

kunskapen inte var tillräcklig för det ansvar som tilldelats dem. Flera studier (Kowanko et al., 

1999; Mowe et al., 2006; Perry, 1997; Rasmussen et al., 1999) visade att ansvarsfördelningen 

mellan sjuksköterskor och läkare var oklar beträffande bedömning och behandling av 

nutritionsstatus. En studie (Rasmussen et al., 2006) visade att oklar ansvarsfördelning och 

bristande stöd från klinikchefen eller avdelningschefen var försvårande omständigheter vid 

genomförandet av rutiner som bättre skulle bedöma och behandla malnutrierade patienter. 

Kondrup et al.( 2002) angav att sex procent av sjuksköterskorna kände litet stöd från läkare i 

frågor rörande patienternas nutrition och att detta medförde att en nutritionsplan inte lades 

upp.  

 

 

 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten: 

Resultatet visade att SGA, MNA, Simplified Model Malnourishment och NUFFE var 

subjektiva multifaktoriella metoder som sjuksköterskor kan använda för identifiering av äldre 

patienter med malnutrition eller risk för malnutrition. Instrumenten hade hög grad av validitet, 

reliabilitet, sensitivitet och specificitet (Cohendy et al., 1999; Duerksen et al., 2000; Kuzuya 

et al., 2005; Norman et al., 2004; Persson et al., 2002; Söderhamn et al., 2001; Söderhamn., 

2002; Thorsdottir et al., 2005). 

.  

 

Sjuksköterskor bedömde patienters nutritionsstatus genom vägning, mätning, BMI, intervju 

om normal vikt och viktförlust, observation av patienten, kostregistrering samt genom 

nutritionsplan i journalen. Fem av åtta studier som behandlade rutiner fann att bedömningen 

uteslutande gjordes genom vägning (Campbell et al., 2002; Lennard- Jones et al., 1995; 
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Mowe et al., 2006; Rasmussen et al., 1999; Rasmussen et al., 2006). Ingen av de åtta 

studierna redovisade användande av subjektiva multifaktoriella metoder. 

 

Sjuksköterskor hade varierande attityder till bedömning och behandling av malnutrition. De 

upplevde att ledningen på sjukhus inte förväntade sig att bedömning av patienters 

nutritionsstatus skulle ske vid inskrivning. De ansåg även att de fick för litet stöd av läkare 

(Kondrup et al., 2002) och att ansvarsfördelningen mellan sjuksköterskor och läkare var oklar 

(Kowanko et al., 1999; Mowe et al., 2006; Perry, 1997; Rasmussen et al., 1999). 

Sjuksköterskor hade ofta intentionen att göra bedömning av nutritionsstatus och väga och 

mäta patienterna. I praktiken gjordes detta i ett fåtal fall (Mowe et al., 2006; Perry, 1997). 

Många sjuksköterskor menade att bedömning av nutritionsstatus var oviktig (Lennard-Jones 

et al., 1995; Perry, 1997) och gav andra sysslor förtur, ibland på grund av stress (Kondrup et 

al., 2002; Kowanko et al., 1999; Mowe et al., 2006; Rasmussen et al., 2006). En del 

sjuksköterskor sade sig vara ointresserade av behandling av malnutrition, men majoriteten var 

mycket intresserade (Mowe et al., 2006; Rasmussen et al., 1999). Flera studier fann att 

sjuksköterskor ansåg att deras kunskaper inom nutrition var otillräckliga för arbetet (Kondrup 

et al., 2002; Kowanko et al., 1999; Nightingale & Reeves, 1999; Perry, 1997; Rasmussen et 

al., 1999; Rasmussen et al., 2006).  

Resultatdiskussion 

För att förebygga eller behandla malnutrition är det nödvändigt att identifiera patienter med 

näringsproblem. Flera studier visade att SGA hade hög validitet och reliabilitet för att 

upptäcka malnutrition hos äldre patienter (Duerksen et al.,  2000; Norman et al., 2004; 

Persson et al., 2002). Även MNA uppvisade ett liknande resultat (Cohendy et al., 1999; 

Kuzuya et al., 2005; Persson et al., 2002). Enligt en studie (Persson et al., 2002) hade MNA 

lägre specificitet än SGA och i en annan rapport framkom att MNA hade lägre specificitet än 

Simplified Model Malnourishment (Thorsdottir et al., 2005). Detta innebär att MNA i en del 

fall diagnostiserar förhållandevis välnutrierade patienter som riskpatienter till malnutrition. 

Trots denna eventuella brist anser uppsatsförfattarna att metoden är användbar för att i ett 

tidigt skede upptäcka patienter med nutritionsproblem. Tidig intervention av 

nutritionsproblem är en fördel för behandlingen eftersom patienten är i ett bättre fysiskt och 

psykiskt skick för att tillgodogöra sig insatta åtgärder. Detta besparar patienten stort lidande 

eftersom konsekvenser till malnutrition, beskrivna av Henry (2001), minskar. En del patienter 
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kommer dock att behandlas i onödan vilket är kostsamt för samhället och tär på sjukvårdens 

begränsade resurser. 

 

I ett par studier (Söderhamn et al., 2002; Thorsdottir et al., 2005) utvecklade forskarna nya 

verktyg för bedömning av malnutritionstillstånd. Resultaten visade att de framtagna 

modellerna var både lätta att använda och noggranna när det gällde att identifiera malnutrition 

hos äldre patienter. Mot bakgrund av att många sjuksköterskor anser att tidsbrist gör att 

bedömning av patienternas nutritionstillstånd inte prioriteras (Kondrup et al., 2002; Kowanko 

et al., 1999; Mowe et al., 2006; Rasmussen et al., 2006) och att det är svårt att bedöma 

patienters nutritionsstatus (Kondrup et al., 2002; Kowanko et al., 1999; Mowe et al., 2006; 

Nightingale et al., 1999; Perry, 1997; Rasmussen et al., 1999; Rasmussen et al., 2006) anser 

uppsatsförfattarna att instrumenten kan komma till större klinisk användning än mer 

komplicerade och tidskrävande verktyg.  

 

Stress och tidsbrist på vårdavdelningar både i Sverige och utomlands tror uppsatsförfattarna 

delvis kan förklaras med vårdgivarnas ofta ansträngda ekonomi. Andra gånger kan stressen 

bero på svårigheter att rekrytera rätt kompetens, omorganisationer eller ständiga 

överbeläggningar av patientplatserna. Bedömning och behandling av nutritionsstatus är 

omvårdnadsåtgärder som oftast inte omedelbart påverkar patientens hälsotillstånd till det 

bättre. Det är därför förståeligt, men inte försvarbart, att sjuksköterskor under dessa 

omständigheter prioriterar sysslor av mer akut karaktär som till exempel medicindelning, 

provtagningar och rondarbete. Risken med ett sådant arbetssätt är att personalen anpassar sig 

till de resurser som finns istället för den enskilde patientens behov. 

 

Kondrup et al. (2002) fann att sjuksköterskor upplevde att ledningen på sjukhuset inte 

förväntade sig att nutritionsbedömning av patienters nutritionstatus skulle ske vid inskrivning. 

Uppsatsförfattarna menar att om sjuksköterskan är tyngd av arbetsuppgifter som är 

nödvändiga att utföra utan dröjsmål och samtidigt erfar att chefer och föreståndare passivt ger 

företräde till detta arbetssätt genom avsaknad av andra direktiv och medel finns inget 

incitament till förändring. Sjuksköterskan har inget uttalat stöd i att fokusera på behandlingen 

av malnutrition och det gör att det blir godtyckligt vilken patient som kommer att få sitt 

nutritionstatus utrett. Eftersom ett av målen för hälso- och sjukvården är en god hälsa och 

vård på lika villkor för hela befolkningen är ett inkonsekvent arbetssätt som detta 

oacceptabelt. Uppsatsförfattarna anser att undernäring kan vara ett lika allvarligt tillstånd som 
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till exempel hjärtsvikt eller astma. Ett upprättande av nationellt vårdprogram för malnutrition 

skulle kunna medföra att näringstillståndet bedömdes på ett strukturerat och likartat sätt 

oavsett yttre omständigheter. Uppsatsförfattarna menar dessutom att om patienternas 

nutritionsstatus bedömdes rutinmässigt på alla patienter vid inskrivning och därefter följdes 

kontinuerligt under vårdtiden skulle det i förlängningen spara sjuksköterskan tid och 

samhällets kostnader eftersom följderna av malnutrition skulle minska. Klart uttalade mål i 

organisationen avseende patienternas nutrition ökar både personalens medvetenhet och viljan 

att arbeta långsiktigt.  

 

För att möjliggöra bedömning av nutritionsstatus anser Socialstyrelsen (2000) att ett 

minimum av utredning innefattar beräkning av BMI. Det innebär att patienten måste både 

vägas och mätas. En av studierna (Lennard-Jones et al., 1995) visade att mätinstrument endast 

fanns tillgängliga på ett mindre antal avdelningar. Uppsatsförfattarna har liknande erfarenhet. 

Under de perioder som vi praktiserat på vårdavdelning inom ramen för utbildningen har vi 

aldrig lagt märke till något mätredskap uppsatt på väggen och de måttband som funnits har 

uteslutande använts till mätning av ödem, sår och vid utprovning av stödstrumpor. 

Uppsatsförfattarna menar att det är avdelningschefens ansvar att tillse att nödvändiga 

hjälpmedel för vården finns lätt tillgängliga för personalen att använda. Mätstickor är billiga 

att inhandla och borde därför självklart finnas uppsatta på varje avdelning liksom måttband 

bör finnas i varje sjuksköterskas ficka. Två studier (Mowe et al., 2006; Rasmussen et al., 

1999) visade att de flesta sjuksköterskorna och läkarna ansåg att det var viktigt att bedöma 

patienternas nutritionsstatus och menade att detta alltid borde göras. I verkligheten utfördes 

bedömningar i ett fåtal av fallen. Uppsatsförfattarna antar att om tillräckliga resurser 

tilldelades personalen, både materiella och sådana som är knutna till kunskap och tid, borde 

vård och behandling av malnutrierade patienter kunna förbättras. 

 

Några studier (Kowanko et al., 1999; Mowe et al., 2006; Perry, 1997; Rasmussen et al., 1999) 

visade att ansvarsfördelningen mellan olika yrkeskategorier var oklar avseende 

nutritionsbedömning och nutritionsbehandling. Uppsatsförfattarna anser att förutsättningen 

för en god nutritionsvård är ett väl fungerande samarbete mellan läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor där varje grupp vet vilka arbetsuppgifter som ingår i både den egna och 

medarbetarnas yrkesroll. En tydlig struktur och ansvarsfördelning i form av nedtecknade 

ansvarsbeskrivningar underlättar det praktiska arbetet. En annan förutsättning kan vara 



     25 
 

gemensam, kontinuerlig fortbildning som inriktas på utveckling av rutiner, vårdplaner och 

kommunikation mellan grupperna.  

 

I två studier (Mowe et al., 2006; Rasmussen et al., 1999) framkom att sjuksköterskor och 

läkare i vissa fall saknar intresse av behandling av malnutrition och i flera studier (Kondrup et 

al., 2002; Kowanko et al., 1999; Mowe et al., 2006; Nightingale et al., 1999; Perry, 1997; 

Rasmussen et al., 1999; Rasmussen et al., 2006) visade resultatet att sjuksköterskor upplevde 

sig ha bristfälliga kunskaper i bedömning och behandling av malnutrition. I en studie (Mowe 

et al, 2006) framkom att behandlingen av malnutrition var bättre i Danmark än i Sverige. 

Uppsatsförfattarna anser att detta kan bero på att det i Danmark har gjorts ett flertal studier 

om prevention av malnutrition. Den ökade uppmärksamheten kring nutrition stimulerar 

rimligtvis chefers, läkares och sjuksköterskors intresse för behandling av undernäring och 

som en följd av detta ökar de kliniska färdigheterna.  

 

Resultat av Mowe et al. (2006) visade att svenska sjukhus inte levde upp till Europarådets 

riktlinjer för hur sjukdomsrelaterad undernäring bör utredas. Det var ovanligt att bedöma 

nutritionsstatus och när det hände var det vanligaste förfarandet att enbart väga patienten. Två 

andra studier (Kondrup et al., 2002 ; Perry, 1997) fann istället att observation av patienten var 

det vanligaste sättet att bedöma nutritionsstatus. I Perrys studie (1997) framkom att vikten 

ofta avrundades till närmaste fem kilo och att sjuksköterskan ibland uppskattade patientens 

vikt. I studien av Lennard –Jones et al. (1995) vägde hälften av sjuksköterskorna patienterna 

medan den andra hälften nöjde sig med att fråga om patientens normalvikt och nytillkommen 

viktförlust. Svaren på sjuksköterskornas frågor dokumenterades i patientjournalen hos 

varannan patient. Uppsatsförfattarna anser att osäkra uppgifter har begränsat värde som 

bedömningsunderlag i utredningen av malnutrition och att sjuksköterskor därför med stor 

noggrannhet bör undersöka och dokumentera sina fynd. Att enbart väga patienterna räcker 

inte för en fullgod bedömning. Än mindre tillförlitliga är sjuksköterskans skattningar av 

patientens vikt. Detta kan förekomma om patienten är sängbunden på grund av ett nedsatt 

allmäntillstånd. Om sjuksköterskan väljer att uppskatta patientens vikt eller planerar att utföra 

vägning och mätning vid ett senare tillfälle borde detta tydligt noteras i journalen så att övrig 

personal informeras och kan slutföra bedömningen på egen hand. Ett begränsat 

bedömningsunderlag utgör även ofullständigt ifyllda mat- och vätskelistor. En annan 

försvårande omständighet är att det ofta inte är samma personal som ställer in patienternas 

matbricka som tar ut den efter avslutad måltid. Detta innebär att ingen med säkerhet vet hur 
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patienterna har ätit och sjuksköterskan har därmed mindre möjlighet att förmedla adekvat 

information till den behandlingsansvarige läkaren. 

 

Problematiken kring malnutrition är komplicerad och mångfacetterad. Det är därför viktigt att 

flera olika insatser görs för att bemästra sjukhusrelaterad undernäring. Det sker genom 

förenade insatser med gemensamt uppsatta mål bland de involverade yrkesgrupperna, större 

kunskap inom nutritionsområdet och ökad personaltäthet på vårdavdelningarna. När detta är 

uppfyllt underlättas efterlevnaden av de riktlinjer som anger hur vården ska bedrivas och 

patienternas hälsotillstånd förbättras.  

Metoddiskussion 

Litteratursökningen utfördes i databaserna ELIN@Dalarna och CINAHL. Uppsatsförfattarna 

valde att inte utföra någon ytterligare sökning av artiklar eftersom utfallet bedömdes vara 

adekvat för uppgiften. En viss mättnad uppnåddes i databassökningen då en del artiklar visade 

sig återkomma under sökningens gång. De artiklar som använts stämmer väl överens med 

kriterierna för uppsatsens syfte och frågeställningar vilket stärker trovärdigheten i denna 

studie. 

 

I litteratursökningen gjordes inga geografiska begränsningar eftersom detta hade eliminerat 

artiklar som vore rimliga att ta med. Artiklarnas publikationsdatum begränsades däremot till 

att omfatta åren 1995 till 2007. Detta tidsspann medförde att många användbara artiklar för 

studien kunde inkluderas. De flesta av artiklarna, 15 av 17 stycken, är dock publicerade under 

perioden 1999-2006 vilket ger ett mer aktuellt resultat. Några av referenserna som använts i 

studiens introduktionsdel är av äldre datum. Dessa har valts att tas med då de ansågs bidra 

med för studien viktiga bakgrundsfakta.  

 

Vid urvalet av den litteratur som ämnade besvara studiens första frågeställning bestämdes att 

ett lämpligt inklusionskriterium var att metoderna för bedömning av malnutritionstillstånd 

skulle vara testade avseende validitet, reliabilitet, sensitivitet eller specificitet. Detta innebär 

att instrumenten har genomgått analys avseende förmågan att identifiera 

malnutritionstillstånd. Av studien framgår att instrumenten hade hög grad av dessa variabler 

vilket visar att instrumenten är lämpliga för användning i klinisk praxis. Användbarhet hos 
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metoder för nutritionsbedömning förtjänar att uppmärksammas och höga värden i analys och 

test höjer kvaliteten på vår studie. 

 

Ett par av artiklarna (Söderhamn et al., 2002; Söderhamn et al., 2003) som utvärderar 

validiteten och reliabiliteten hos instrumentet NUFFE är skrivna av samma forskare som 

konstruerat formuläret. Detta kan, i sämsta fall, ha inverkat på forskarnas objektivitet. 

Artiklarna valdes likväl att tas med i studien då de vid kvalitetsgranskningen fick högsta 

poäng av alla granskade artiklar (28 poäng respektive 27 poäng av totalt 29 poäng). Artiklarna 

beskriver dessutom ett formulär utvecklat för svenska förhållanden och inga andra artiklar, 

skrivna av andra författare, fanns att tillgå om NUFFE vid databassökningen. 

 

Vid artikelgranskningen användes modifierade granskningsmallar av Forsberg et al. (2003) 

och Willman et al. (2002) för kvalitativa och kvantitativa studier. Artiklarnas kvalitet 

bedömdes som låg, medel eller hög vetenskaplig kvalitet utifrån det totala antal poäng som 

artikeln erhållit. Ingen av de totalt 17 artiklarna som använts i studiens resultatdel har haft låg 

kvalitet, åtta av artiklarna bedömdes vara av medelhög kvalitet och nio bedömdes vara av hög 

kvalitet. Detta innebär att urvalet av artiklar till studien har visat god kvalitet och resultatet 

kan därmed anses som trovärdigt.  

 

Att de båda uppsatsförfattarna var för sig har läst igenom, tolkat och granskat artiklarna och 

först därefter gjort en gemensam sammanställning skapar förutsättningar för en mer korrekt 

bedömning av artiklarna och ett mer objektivt återgivet resultat. Metoden är dock mer 

tidskrävande än om uppsatsförfattarna hade fördelat artiklarna mellan varandra och 

sammanställt materialet på egen hand. 

Förslag till vidare forskning 

I studien framkom att NUFFE och Simplified Model Malnourishment var nyligen framtagna 

subjektiva multifaktoriella metoder för bedömning av malnutrition. Metoderna har inte hunnit 

genomgå lika omfattande tester som SGA och MNA har gjort. Analys och testning av 

instrument är en fortlöpande process och det vore därför fördelaktigt med fortsatt forskning 

beträffande de båda modellernas validitet och reliabilitet. De kan därefter lämpligen ingå i 

sjuksköterskors rutiner vid bedömning av nutritionsstatus. 
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Studien visade att sjuksköterskor upplevde att ledningen på sjukhus inte fäste stor vikt vid 

bedömning av nutritionsstatus. Det vore därför intressant att studera avdelningschefers och 

klinikchefers attityder till prevention av malnutrition och hur detta påverkar personalens 

arbete. Detta kan göras genom semi-strukturerade intervjuer av chefer samt observation av 

vårdpersonalens aktiviteter.  

 

I studien gör uppsatsförfattarna ett antagande att om tillräckliga resurser tilldelades 

personalen skulle vården och behandlingen av patienter med nedsatt nutritionsstatus 

förbättras. Uppsatsförfattarna föreslår därför forskning som undersöker om detta stämmer 

genom komparativa studier före och efter insättande av nödvändiga resurser.  
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