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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka kunskapsnivån gällande nutritionsarbete hos 

sjuksköterskor samt att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor kan vidta som 

ansvariga för nutritionsarbetet. Metoden som användes var en litteraturstudie där 15 artiklar 

granskades. Att sjuksköterskor har bra kunskaper inom nutritionsomvårdnaden framkom i några 

studier. Sjuksköterskor ansåg till exempel att nutritionsplaner och dokumentationer av 

nutritionsomvårdnad var viktiga. De ansåg även att kosten var viktig för en god hälsa. 

Sjuksköterskor bedömde sig själva ha tillräckligt med kunskaper om vikten av en adekvat 

nutrition. Dock framkom även i många studier att nutritionsomvårdnaden brister. Trots att 

sjuksköterskor ansåg att kosten var en viktig del i omvårdnaden prioriterades den inte. 

Sjuksköterskor deltog sällan vid måltiderna och hade därför  svårt att utföra ett gott 

nutritionsarbete. Dokumentationen visade sig i många studier vara bristfällig. Det visade sig även 

att sjuksköterskor inte ansåg sig själva ha tillräckligt med kunskap i nutritionsomvårdnaden. De 

omvårdnadsåtgärder som visat sig ge goda resultat var utbildningar till personalen angående 

nutritionsomvårdnad. Om sjuksköterskor är mer involverade i matserveringen får de bättre insikt 

i hur patienter äter och kan assistera, vilket bidrar till högre energiintag. Även patienterna kan 

med fördel involveras mer i sin nutrition vilket visat sig leda till ökat energiintag.  
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INLEDNING 
Florence Nightingale slog igenom som sjuksköterska under 1800-talet. Något som låg henne 

varmt om hjärtat var kosten (Engberg, 1990). Hon menade att patienter behöver en bra och väl 

sammansatt kost (Kirkevold, 2000). Hon sa även: ”det är viktigt att servera patienterna mat 

på ett prydligt och aptitligt sätt och att rummet skall vara vädrat före måltiden, som skall 

försiggå i lugn takt” (Engberg, 1990, s. 117).   

 

Ett gott näringstillstånd är grunden för att uppnå god hälsa. Näring är viktigt för att inte 

drabbas av sjukdom och för att återfå hälsa. Nutritionsomvårdnaden är lika betydelsefull som 

annan medicinsk behandling och därför krävs det utredning, diagnos, behandlingsplanering 

och uppföljning/dokumentation (Socialstyrelsen, 2000). 

 

För att människokroppen skall fungera på ett optimalt sätt med uppbyggnad och underhåll av 

kroppens celler måste proteiner, kolhydrater, fett, mineraler, vitaminer och vatten tillföras 

kontinuerligt. Dessa ämnen hjälper till att bryta ner och bygga upp molekyler som gör att 

vävnaderna förnyas (Almås, 2002).  

 

Äldre och nutrition 
Äldre som är inneliggande på sjukhus eller boende på äldreboenden har oftast sjukdomar och 

andra tillstånd som kan påverka matintaget, såsom sväljsvårigheter, depression, ensamhet, 

försämrat luktsinne och smaksinne. Försämrad hörsel och syn kan också leda till minskat 

näringsintag (Chen, Bai, Huang & Tang, 2007). Kroniska sjukdomar, inflammationer, 

tumörer, diabetes eller smärta kan påverka patienten och bidra till trötthet, apati, depression 

och försämrad livskvalitet vilket även kan påverka aptiten negativt (Socialstyrelsen, 2006; 

Bagger-Sjöbäck, 2006). Det kan också finnas andra aspekter som kan påverka patienters aptit 

så som måltidsmiljön, möjligheten att kunna påverka måltiderna, uppläggningen av maten på 

tallriken med mera (Dehlin & Rundgren, 2007). Det har visat sig i en studie att äldre på sjuk- 

eller ålderdomshem upplever nedsatt aptit och försämrad förmåga att påverka sitt matintag i 

jämförelse med dem på ett servicehus. Även sällskapet vid måltiden upplevdes mer negativt 

på ett äldreboende medan de på serviceboendet upplevde sällskapet som mer positivt 

(Rothenberg, 2008). 
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Malnutrition  

Malnutrition definieras som ett tillstånd av obalans mellan intag och omsättning av 

näringsämnen med ökad risk för sjuklighet. Malnutrition kan innebära både bristtillstånd som 

till exempel avmagring och tillstånd som orsakas av för riklig näringstillförsel som till 

exempel övervikt. Den vanligaste formen av undernäring i svensk sjukvård är orsakad av en 

kombination av energi- och proteinbrist; protein- energi- malnutrition (PEM) (Socialstyrelsen, 

2000). En viktförlust på 10 procent under en tremånadersperiod är en varningssignal på ett 

obalanserat nutritionstillstånd (Dehlin & Rundgren, 2007). 

 
Malnutrition är ett vanligt förekommande problem hos äldre. Socialstyrelsen har i en rapport 

där 900 äldre människor på olika särskilda boenden undersökts med hjälp av Mini Nutritional 

Assesment (MNA). Totalt 36 procent bedömdes vara malnutrerade och 48 procent var i 

riskzonen för malnutrition. På sjukhemmen var 71 procent malnutrerade och 29 procent i 

riskzonen för malnutrition, det vill säga bedömdes ingen som välnärd på sjukhemmen (Akner, 

2006). 

 

Malnutrition påverkar den äldres livskvalitet och livslängd negativt. Det kan leda till en hel 

del oönskade konsekvenser, så som minskad aptit, minskad tarmmotorik, muskelsvaghet, 

högre infektionsrisk, förlängd sårläkning, längre sjukhusvistelse och ökad risk för dödlighet  

(Feldblum et al, 2007). 

 

Souminen et al. (2005) har i sin studie undersökt alla vårdhem i Helsingfors och kommit fram 

till att demens, försämrad activities of daily living (ADL), sväljningssvårigheter och 

förstoppning oftast är orsaken till malnutrition. Vidare visade studien att de patienter som 

endast åt upp hälften av den mat som serverades hade ökad risk för malnutrition. 

 

Det finns även patienter med god aptit och normalt kostintag som drabbas av malnutrition. I 

sådana tillstånd kan olika sjukdomstillstånd föreligga, som till exempel katabolism (ökad 

ämnesomsättning) så som hypertyreos och diabetes mellitus, malabsorption (försämrad 

upptagning av föda) som kronsik pankreatit och ischemi i tarmen samt ökade proteinförluster 

som tarmsjukdom och kroniska sår (Rundgren & Dehlin, 1994). 

 

Feldblum et al. (2007) undersökte patienter med malnutrition eller risk för malnutrition. 

Datainsamlingen inkluderade bland annat utvärdering av patientens nutrition, hälsa, kognitiv 
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förmåga och en emotionell och fysisk bedöming. Hos de malnutrerade patienterna fanns en 

högre grad av funktionsnedsättning, de hade även fler symtom på depression och en lägre 

kognitiv förmåga. Jämfört med de patienter som fanns i riskgruppen för malnutrition led de 

redan malnutrerade patienterna i högre grad utav tuggproblem, kräkningar och illamående. 

 
Mätinstrument vid nutritionsomvårdnad  
Några mätinstrument som är viktiga att känna till och använda i nutritionsomvårdnaden. 

Body Mass Index (BMI) är ett sätt att mäta individens nutritionsstatus. Detta mäts genom att ta 

kroppsmassan i kilo delat med kroppslängden i meter i kvadrat. Malnutrition föreligger om 

BMI värdet är <20 (Dehlin O, 2007).  

Mini Nutritional Assessment (MNA) är ett skattningsformulär som används för att bedöma en 

patients nutritionsstatus. Formuläret innehåller bland annat frågor angående patientens BMI, 

psykologiska och fysiologiska tillstånd samt kostvanor. Maxpoäng för testet är 30 poäng, >24 

poäng indikerar på välnärd, 23,5-17 poäng indikerar på risk för malnutrition och <17 poäng 

visar på malnutrition (Feldblum et al., 2007; Souminen et al., 2005). 

Nutritional form for the elderly (NUFFE) är ett nytt och lätthanterligt frågeformulär. Frågor 

om viktförlust och förändringar i kostintaget, kostbedömningar om bland annat aptiten samt 

generella bedömningar som sällskap vid måltider, aktivitet och antalet mediciner utvärderas. 

Maxpoängen är 30 poäng, ju högre poäng desto högre risk för malnutrition (Söderhamn & 

Söderhamn, 2002). 

Subjective Global Assessment (SGA) används för att fastställa näringstillståndet hos patienter 

utifrån anamnes som innefattar bland annat viktförlust och tidigare matvanor samt kliniska 

undersökningar där underhudsfett, muskelmassa och ödem kontrolleras. Utifrån detta bedöms 

patienten som välnärd, misstänkt malnutrerad eller svårt malnutrerad (Socialstyrelsen, 2000). 

Serumkoncentrationen av albumin kan mätas vid misstanke om näringsbrist, detta kan dock 

också påverkas av andra faktorer (Socialstyrelsen, 2000). 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde i samband med nutrition  

Sjuksköterskan har ansvaret för de äldres nutritionsomvårdnad vilket innebär att förebygga, 

upptäcka och behandla nutritionsproblem (Almås, 2002; Socialstyrelsen, 2000). 

Sjuksköterskan skall se till att de speciella näringsbehoven blir tillfredsställda och måste då ha 

kunskap om orsaker som berör näringsintag, matsmältning och upptag av näringsämnen 

(Almås, 2002). 
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European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) har gett ut riktlinjer för att 

upptäcka och förebygga malnutrition. Några av riktlinjerna innehåller bland annat att alla 

patienter skall bedömas. En individuell nutritionsplan skall påbörjas, behandling, kontroll av 

förloppet och en utvärdering av patienterna med risk för malnutrition skall genomföras 

(Kondrup, Allison, Elia, Vellas & Plauth, 2003). 

Även Europarådet (2003) har gett ut riktlinjer för sjukhus, vilka personalen bör följa, 

angående kost och nutritionsomvårdnad. Några av riktlinjerna innehåller bland annat att alla 

patienter som läggs in på sjukhus skall rutinmässigt bli nutritionsbedömda, de patienter som 

har risk för malnutrition skall utredas vidare, hos de patienter som är malnutrerade skall 

näringsbehov beräknas och de malnutrerade patienterna skall ha en individuell nutritionsplan 

som skall dokumenteras, följas upp och överrapporteras. 

 

En studie (Rothenberg, 2008) som publicerades 2007 påvisar att sjukvården i Skandinavien 

inte följer de riktlinjer som Europarådet gav ut år 2003 gällande gott 

nutritionsomhändertagande. Orsaken till att sjukvården inte följer dessa riktlinjer är på grund 

av brist på kunskap och ansvarsfördelning inom sjukvården. 

 

Problemformulering 
Uppsatsförfattarna anser att kosten är något som alla kommer i kontakt med dagligen, det är 

ett sätt att få kraft och energi, socialt umgänge och glädje. För lite näring kan bidra till många 

negativa konsekvenser som till exempel malnutrition. Det är på grund av detta viktigt som 

sjuksköterska i omvårdnadsarbetet att uppmärksamma de som har problem med sitt 

nutritionsstatus. Under uppsatsförfattarnas verksamhetsförlagda utbildningar har det 

uppmärksammats att många äldre inte får i sig tillräckligt med näring och att vårdpersonalen 

samt sjuksköterskorna inte prioriterar nutritionsomvårdnaden. 

 

Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur kunskapen inom nutritionsarbetet ser ut hos 

sjuksköterskor samt att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor kan vidta som 

ansvarig för nutritionsarbetet. 

 

Frågeställningar: 
1. Hur ser kunskapen inom nutritionsarbetet ut hos sjuksköterskor? 

2. Vilka omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskor vidta som ansvarig för nutritionsarbetet? 
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METOD 
Design 
Studien är en litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur  
De databaser som nyttjades var PubMed och CINAHL, dessa är enligt Forsberg och 

Wengström (2003) bra databaser inom omvårdnadsforskning. Sökmotorn ELIN@dalarna via 

Högskolan Dalarna har också använts. Sökorden som användes var: nutrition care, 

malnutrition, nutrition, undernutrition, nurs*, elder* och care. Det blev olika många träffar 

beroende på hur sökorden kombinerades. Många av artiklarna återkom på flera av databaserna 

varför dessa abstrakt valdes att läsas endast första gången. De redovisas endast en gång i 

resultattabellen (se tabell 1 för antal träffar). Till resultatet valdes 19 kvantitativa och 

kvalitativa artiklar ut (se tabell 2). En manuell sökning har gjorts utifrån en utav studiernas 

referenslista, denna artikel var från 1999. Inklusionskriterierna var åren 2000 - 2009, free full 

text, abstract available, English and Swedish language och aged 65+ samt aged, 80 and over. 

Exklusionskriterierna var artiklars rubriker som innefattade nutritionsomvårdnad med 

patienter som hade stroke, diabetes, höga blodfettsnivåer och de som genomgick dialys och 

sondmatning. Dessa valdes att exkluderas eftersom de inte stämde med studiens syfte och 

frågeställningar. De artiklar som inte skrivit ut att studien blivit etiskt granskad och godkänd 

valdes att uteslutas eftersom så god kvalitet som möjligt eftersträvades. 

 
Tabell 1. Resultat av datasökning   
Databas  Sökord  Antal träffar  Lästa abstrakt Använda artiklar 

PubMed  Nutrition care  

Malnutrition 

Nutrition care AND 

malnutrition 

1107  

607 

 

107 

0 

0 

 

15 

0  

0 

 

1  

Pub Med Nutrition 

Nurs* 

Elder* 

care 

Nutrition AND 

Nurs* AND elder* 

 

Nutrition AND 

nurs* AND care 

2566 

2454 

7081 

19110 

 

34 

 

 

51 

0 

0 

0 

0 

 

8 

 

 

7 

0 

0 

0 

0 

 

1 

 

 

0 
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Databas  Sökord  Antal träffar  Lästa abstrakt Använda artiklar 

CINAHL Nutrition care 

Malnutrition 

Nutrition care AND 

malnutrition 

290 

105 

 

37 

0 

0 

 

8 

0 

0 

 

1 

CINAHL Nutrition 

Nurs* 

Elder* 

Care 

Nutrition AND 

nurs* AND elder* 

 

Nutrition AND 

Nurs* AND care 

591 

5150 

3186 

11904 

 

43 

 

 

138 

0 

0 

0 

0 

 

10 

 

 

23 

0 

0 

0 

0 

 

4 

 

 

1 

ELIN Nutrition 

Nurs* 

Elder* 

Care 

Undernutrition 

Nutrition AND 

nurs* AND elder* 

 

Nutrition AND 

nurs* AND care 

 

Undernutrition 

AND nurs* 

51005 

148463 

40133 

257517 

751 

 

109 

 

 

557 

 

 

38 

0 

0 

0 

0 

0 

 

15 

 

 

21 

 

 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

 

4  
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1 

Manuell sökning 

ELIN 

Kowanko AND 

Simon 

 

2 

 

1 

 

1 

 
Datainsamlingsmetod 
Polit och Beck (2004) användes som underlag för artikelurvalet, först lästes artikelns titel, 

stämde den överens med studiens syfte och frågeställningar lästes även abstraktet. Var 

abstrakten relevanta lästes de i fulltext och valdes ut om de svarade på syftet och 

frågeställningarna. För att värdera de vetenskapliga artiklarna har uppsatsförfattarna utgått 

från granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier. Mallen är en modifierad 

version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008) (Se 

bilaga 1 och 2). Den kvantitativa granskningsmallen bestod av 29 frågor som besvarades med 
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ja eller nej. Ja gav ett poäng och nej gav noll poäng. Max poäng var 29 poäng, där hög 

värderades som 23-29 poäng, medel som 16-22 poäng och låg som 0-15 poäng. Den 

kvalitativa granskningsmallen bestod av 25 frågor. Värderingen var 20-25 poäng för hög, 16-

19 poäng för medel och 0-15 poäng för låg. Artiklarna som granskades hade medel och hög 

poäng och valdes att användas.  

 
Analys och tolkning av data 
Alla artiklar granskades av båda uppsatsförfattarna och de som skattades som relevanta hos 

bägge valdes ut till resultatet. En sammanfattande tabell utfördes för att få överblick över 

resultatet (Polit och Beck, 2008) (tabell 2).  

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

Författare  År, Land Titel Design/ 
metod 

Deltagare Kvalitets 
bedömning 

Adams, E. 
N., et al. 
 
 
 

2008  
 
Australien  
 

Recognition by 
medical and nursing 
professionals of 
malnutrition and risk 
of malnutrition in 
elderly hospitalised 
patients 
 

Kvantitativ  
 
Mätinstrument MNA 
och  
frågeformulär 
användes. 
 
 

N: 100 
patienter,  
57 
vårdpersonal 
från sjukhus 

26 
Hög  

Christensson 
L., et al. 
 
 

2003 
 
Sverige 

Attitudes of nursing 
staff towards 
nutritional nursing 
care 

Kvantitativ 
 
Jämfört två grupper, 
interventionsgruppen 
fick 
nutritionsutbildning, 
kontrollgruppen fick 
ingenting.  
Före och efter 
undersökning. 

Första gången 
N: 176st 
vårdpersonal 
 
Andra gången 
N= 192st 
vårdpersonal 

24 
Hög 

Dickinson A., 
et al. 
 

2008 
 
Storbritanni
en  
 
 

No longer hungry in 
hospital: improving 
the hospital mealtime 
experience for older 
people through action 
research. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ och 
kvantitativ.  
 
Action research design  
 
Fokusgrupper 
användes, intervjuer, 
observationer och 
utvärdering utfördes. 
 

N: 25 patienter 
 
Fas 1  
N:19 personal,  
 
Fas 3  
N:15 personal 
 

Kvalitativ: 
Hög 20 
 
Kvantitativ: 
Medel 19 
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Författare  År, Land Titel Design/ 
metod 

Deltagare Kvalitets 
bedömning 

Duncan, D. 
G., et al. 
 
 

2006 
 
Storbritanni
en. 

Using dietetic 
assistants to improve 
the outcome of hip 
fracture: a randomised 
controlled trial of  
nutritional support in 
an acute trauma ward 

Kvantitativ 
 
Open prospective 
randomised controlled 
trial. 
 
Två grupper jämfördes. 
Interventionsgruppen 
fick nutritionsstöd från 
dietistassistenter.  
Kontrollgruppen fick 
vanlig omvårdnad. 

N: 318 kvinnor 
med icke 
patologisk 
höftfraktur 

23 
Hög 

Gaskill D., et 
al. 
 
 

2008 
 
Australien 

Malnutrition 
prevalence and 
nutrition issues in 
residential aged care 
facilities 

Kvantitativ 
 
Nutritionsbedömningsr
edskap (SGA) och 
datainsamling från de 
boendes journaler eller 
från vårdpersonal 
 

N: 352 boende 20 
Medel 

Gazzotti C., 
et al. 
 
 
 

2003 
 
Belgien 
 

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

Kvantitativ 
 
Prospektiv, 
randomiserad, 
kontrollerad studie. 
 
Interventionsgruppen 
fick extra 
näringsdryck 
(500kcal) per dag och 
kontrollgruppen fick 
ingen näringsdryck.  
 

N: Totalt 80 
patienter. 
 
Interventions  
grupp: 39 
patienter. 
Kontroll 
grupp: 41 
patienter 

25 
Hög 

Gosney M 
 

  

2003 

Storbritanni

en  

Are we wasting our 
money on food 
supplements in elder 
care wards? 
 

Kvantitativ 
 
Frågeformulär 

N: totalt 96 
patienter. 
 

19 
Medel 

Holst M., et 
al. 
 
 

2009 
 
Sverige, 
Norge, 
Danmark 

Well-established 
nutritional structure in 
Scandinavian hospitals 
is accompanied by 
increased quality of 
nutritional care 
 

Kvantitativ 
 
Frågeformulär baserade 
på sjuksköterskors 
attityder och utövande 
av klinisk nutrition. 

N: 2605 
sjuksköterskor 

22 
Medel 
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Författare  År, Land Titel Design/ 
metod 

Deltagare Kvalitets 
bedömning 

Kowanko I., et 
al. 
 

1999 
 
Australien 

Nutritional care of 
the patient: nurses’ 
knowledge and 
attitudes in an acute 
care setting 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

N: 7 
sjuksköterskor 

21 
Hög 

Lassen, K. O., 
et al. 
 
 

2005 
 
Danmark 
 

Nutritional care of 
Danish medical 
inpatients – patients´ 
perspectives. 
 

Kvalitativ och 
kvantitativ.  
 
Intervjuer och 
frågeformulär 
användes. 

N: 91 patienter 
på sjukhus 
 

Kvalitativ: 
Hög 
24 
 
Kvantitativ: 
Hög 
26 
 

Mowe M., et 
al. 
 

2008 
 
Danmark 

Insufficient 
nutritional knowledge 
among health care 
workers 

Kvantitativ 
 
Frågeformulär om 
nutritionsattityder och 
rutiner. 
 

N: 1753 läkare  
N: 2759 
sjuksköterskor 
 
 

21 
Medel 

Olin, A. Ö., et 
al.  
 
 
 

2003  
 
Sverige 
 

Energy-dense meals 
improve energy 
intaken in elderly 
residents in a nursing 
home 

Kvantitativ.  
 
Interventionsgrupp 
jämfördes med en 
kontrollgrupp. 
kontrollgruppen fick en 
standard måltid 
(1600kcal) och 
experimentell gruppen 
fick en standard måltid 
med extra naturliga 
tillsatta ingredienser 
(2100 kcal). 
 

N: Totalt 35 
patienter. 
Experimentell 
grupp: 17st 
Kontrollgrupp:
18st. 

22 
Medel 

Pasman, H. R. 
W., et al. 

2003 
 
Nederländer
a 
 
 

Feeding nursing 
home patientes with 
severe dementia: a 
qualitive study 

Kvalitativ design  
 
Två vårdhem 
jämfördes.  
Observationer, 
intervjuer. 
 

N: 60 patienter 
N: 46 
sjuksköterskor 

21 
Hög 

Pedersen, P. 
U. 
 
 

2005 
 
Danmark 
 

Nutritional care: the 
effectiveness of 
actively involving 
older patients 
 
 

Kvantitativ  
 
Kvasi-experimentell 
med en kontrollgrupp.  
 
Kontrollgrupp  
observerade först med 
vanlig nutritions vård.  
Interventionsgrupp 
observerades sedan, då 
förändringar i nutritions 
vården hade skett.  
 

N: Totalt 153 
patienter.  
 
142 patienter 
ingick i 
kontrollgruppe
n 
111 i 
undersöknings
gruppen 

20 
Medel 
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Författare  År, Land Titel Design/ 
metod 

Deltagare Kvalitets 
bedömning 

Persenius, M. 
W., et al.  
 

2008 
 
Sverige 

Assessment and 
documentation of 
patients’ 
nutritional status: 
perceptions of 
registered nurses 
and their chief 
nurses 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
 
Telefonintervjuer och 
frågeformulär 
 

Landstings vård  N: 27 
chefssjuksköterskor.  
N: 57 legitimerade 
sjuksköterskor 
 
kommunal vård 
N: 15 
chefssjuksköterskor i  
N: 74 legitimerade 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ: 
Hög 22 
 
Kvantitativ: 
Hög 24 

Söderhamn 
U., et al. 
 
 

2007 
 
Sverige 

Nutritional 
screening and 
perceived health 
in a group of 
geriatric 
rehabilitation 
patients 

Kvantitativ 
 
Tvärsnitts 
undersökning. 
 
Intervjuer med 
nutritionsinstrumentet 
NUFFE och 
insamling av data 
från patienternas 
journaler. 
 

N: 147 geriatriska 
rehabiliteringspatienter 

26 
Hög 

Thoresen L., 
et al. 
 
 

2008 
 
Norge 

Doctors and 
nurses on wards 
with greater 
access to clinical 
dietitians have 
better focus on 
clinical nutrition 
 
 
 
 

Kvantitativ 
 
Frågeformulär 
 

N= 2759 
sjuksköterskor 
 
N= 1753 läkare 
 
N= 359 dietister 

24 
Hög 

Tsang, M. F. 
 
 

2008 
 
Australien 

Is there adequate 
feeding 
assistance for the 
hospitalised 
elderly who are 
unable to feed 
themselves? 
 
 

Kvantitativ 
 
Observationsstudie 
 
Patienter som 
vårdades på 
avdelningen 
observerades vid alla 
måltider under en 
vecka. 
 

N= 46 patienter 
. 

22 
Medel 

Wright, L. 
 
 
 

 

2006 

Storbritannien  

 

Eating together 
is important: 
using a dining 
room in an acute 
elderly medical 
ward increases 
energy intake. 

Kvantitativ. 
 
Prospektiv design, 
kvasi- experimentell 
design; två olika 
grupper jämförs. 
 
Interventionsgruppen 
åt ute i matsalen, 
kontrollgruppen åt 
inne på rummen. 
 

N: Totalt 48 patienter.  
30 patienter åt i 
matsalen, 18 patienter 
åt på rummet. 

20 
Medel 
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Etisk analys 

Eftersom detta är en litteraturstudie behövdes inget godkännande från den etiska 

prövningsnämnden. De artiklar som valts ut till studien är etiskt granskade och godkända. 

Granskningen av de utvalda artiklarna har genomförts på ett objektivt sätt och resultatet har 

återgetts sanningsenligt. 
 
RESULTAT 

 
Kunskaper i nutritionsarbetet hos sjuksköterskor 
 
En deskriptiv enkätstudie syftade till att undersöka bland annat sjuksköterskors medvetenhet 

och kunskaper i att riskbedöma samt att se tecken på malnutrition. Det framkom att deras 

kunskaper var goda, framförallt gällande medicinska riskfaktorer för att drabbas av 

malnutrition. Medvetenheten om att viktnedgång och minskad aptit var stora riskfaktorer var 

dock sämre och endast 62 procent svarade att depression och social isolering kunde vara 

orsaker till malnutrition (Adams, Bowie, Simmance, Murray & Crowe, 2008). Viss kunskap i 

nutrition hade även sjuksköterskor i en svensk studie som med hjälp av telefonintervjuer och 

frågeformulär undersökte hur sjuksköterskor bedömde patienters nutritionsstatus. 

Nutritionsbedömningen blev mestadels grundat på patientens tillstånd, diagnos, vård och 

behandling samt ålder. De flesta legitimerade sjuksköterskorna dokumenterade bland annat 

om illamående/kräkningar och svårigheter med att tugga och svälja (Persenius, Hall-Lord, 

Bååth & Larsson, 2008).  

 
Holst, Rasmussen och Unosson (2009) ville genom frågeformulär bland annat ta reda på om 

sjuksköterskor som jobbade på avdelningar med en väl definierad organisation med ESPEN’s 

riktlinjer som grund för nutritionsomvårdnaden hade en bättre nutritionsutövning. Resultatet 

visade att de avdelningar som använde minst tre av ESPEN´s riktlinjer lyckades bättre än 

övriga. Sjuksköterskorna på dessa vårdavdelningar vägde och utvärderade patienterna oftare 

vid inskrivning, bedömde patienternas energibehov, kontrollerade energiintaget och 

dokumenterade bättre än de vid sämre definierade organisationer där två eller färre av 

riktlinjerna följdes.  
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Självskattade kunskaper 
Två studier (Holst et al., 2009; Mowe et al., 2008) gjorda i Skandinavien hade med hjälp av 

frågeformulär undersökt bland annat sjuksköterskors självuppskattade kunskaper och hur de 

utförde nutritionsomvårdnaden. Nästan alla sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att en 

nutritionsplan utfördes inom 72 timmar för patienter som var i behov av det. För patienter med 

risk för malnutrition ansåg de att energiintaget skulle kontrolleras. Många av sjuksköterskorna 

ansåg att patienternas energibehov skulle bestämmas innan nutritionsbehandling påbörjades 

och enligt majoriteten var dokumentation av nutritionsomvårdnaden viktig. Så gott som alla 

deltagare hade positiva attityder gentemot att utvärdera patienters nutritionsstatus vid 

inskrivning (Holst et al., 2009). Majoriteten av sjuksköterskorna i en annan studie ansåg sig ha 

tillräcklig insikt i vikten av adekvat nutrition. De som ansåg sig ha en bra utbildning i nutrition 

hade bättre kunskaper om nutrition, som till exempel att ett gott nutritionstillstånd leder till 

mindre infektioner, snabbare mobilisering efter operation, kortare vårdtid och färre trycksår 

(Mowe et al., 2008).  

 

Brister vid bedömning i nutritionsarbetet 
De två Skandinaviska studierna (Holst et al., 2009; Mowe et al., 2008) visade även att det 

fanns sjuksköterskor som inte hade tillräckligt med kunskaper för god nutritionsomvårdnad. 

Studien gjord av Holst et al. (2009) visade att nästan en tredjedel av de deltagande 

sjuksköterskorna fann det svårt att identifiera patienter med nutritionsproblem. Ungefär en 

tredjedel utförde nutritionsstatus på alla patienter som skrevs in och mer än hälften uppgav att 

de hade problem att räkna ut patienters energibehov.  

Sjuksköterskorna i studien utförd av Mowe et al. (2008) tyckte det var svårt att identifiera 

malnutrierade patienter och hade brist på nutritionskunskaper som undersökningar, 

bedömningar och behandlingar, detta på grund av bristande intresse och ansvar. De uppgav 

även att de hade som rutin att väga patienterna vid inskrivningen men endast sex procent 

gjorde detta vid utskrivningen. 

  
En deskriptiv enkätstudie utförd av Adams et al. (2008) där personalen fick göra en 

självskattning undersöktes även sjuksköterskornas dokumentation och identifiering av 

malnutrition, vilket jämfördes med mätinstrumentet MNA. Enligt MNA visade det sig att 97 

procent hade risk för malnutrition. Utifrån dokumentationen framkom det att endast 19 

procent av dessa identifierades och sju procent hade fått remiss till en dietist. Utifrån MNA 

identifierades drygt hälften av de patienter som hade försämrad aptit. Trots att nästan all 
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vårdpersonal föreslog dietistkontakt som främsta behandlingsalternativ för malnutrerade 

patienter hade endast 9 procent fått remiss.  

 

Genom intervjuer och frågeformulär undersökte Persenius et al. (2008) om/hur sjuksköterskor 

bedömde patienters nutritionsstatus och om/hur mätinstrument användes. Det fanns inga 

rutiner för att nutritionsbedöma alla patienter. Istället observerades patienternas tillstånd, 

diagnos, vård och ålder innan beslut angående nutritionsbedömning gjordes. Endast en del 

patienter blev nutritionsbedömda under vårdperioden och mätinstrument användes sällan.  

 

Nutritionstillskott  
Gaskill et al. (2008) hade som syfte att undersöka prevalensen av malnutrition med hjälp av 

mätinstrumentet SGA på äldreboenden samt att identifiera nutritionsproblem. Det framkom 

att 43,1 procent var måttligt malnutrerade och 6,4 procent var svårt malnutrerade enligt SGA. 

Vårdpersonalen uppgav att många patienter hade problem med att svälja och några satte lätt 

mat i halsen. De flesta var i behov av assistans under måltiderna. Enligt journalerna var det 

66,7 procent av de äldre som hade specialkost som vitamintillskott, fettreducerad kost samt 

energi- och proteinrik kost. Nästan hälften av de äldre var malnutrerade, dock var det endast 

ett fåtal som fått träffa en dietist. Enligt journalerna fick endast hälften av dem som skulle ha 

näringstillskott den mängd de var ordinerade.  

 

Gosney (2003) undersökte vilken näringstillförsel som skrevs ut till vilka patienter på en äldre 

vårdavdelning samt undersökte hur de uppfattade smaken på näringstillförseln som gavs.   

Utav 96 patienter som studerades hade 23 patienter ett BMI < 20, av dessa fick sju patienter 

näringstillskott. Utav 59 patienter som hade ett BMI > 20, fick17 patienter näringstillskott. 

Endast åtta patienter kunde fullfölja frågorna angående smaken på näringstillskottet. 

Resultatet visade att 56 procent inte gillade smaken. Svinnet på näringstillförseln var 63 

procent.  

 

Brister vid dokumentation 
Persenius et al. (2008) undersökte också hur/vad chefssjuksköterskor dokumenterade om 

nutrition. Det som dokumenterades ofta var fakta om illamående och kräkningar, diarré, 

förmågan att kunna äta samt tugg- och sväljproblem. Dock dokumenterades sällan uppgifter 

om energiintag, BMI, förändringar i ämnesomsättningen och om underhudsfett. 
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Syftet med en annan studie (Söderhamn, Lindström & Ek, 2007) omfattande 101 patienter på 

en geriatrisk rehabiliteringsavdelning, var att utföra en nutritionbedömning med hjälp av 

NUFFE och jämföra testresultaten med sjuksköterskors nutritionsnoteringar i 

dokumentationen. Utifrån mätinstrumentet NUFFE framkom det bland annat att drygt hälften 

hade medelhög risk för malnutrition och 14 procent hade hög risk. Knappt hälften av dessa 

blev inte identifierade och därför inte dokumenterade som riskpatienter utav sjuksköterskorna. 

Enligt NUFFE hade hälften minskat i vikt men endast 18 patienter hade dokumenterats av 

sjuksköterskorna och av 24 patienter med tand/mun eller sväljproblem hade dessa problem 

endast dokumenterats hos 10 patienter. 

 

Studien gjord av Holst et al. (2009) visade även att endast 13 procent av 2605 sjuksköterskor 

hade som rutin att dokumentera en nutritionsplan för patienter med risk för malnutrition. Trots 

detta ansågs dokumentation av patientens nutritionsomvårdnad vara betydande hos 93 procent 

av sjuksköterskorna. 

 

Brister vid måltidssituationer  
Kowanko, Simon och Wood (1999) undersökte sjuksköterskors attityder och kunskaper om 

nutrition och dess betydelse i akutsjukvård. Intervjufrågor ställdes om vilket ansvar de hade, 

vad de kunde angående nutrition samt vilka attityder de hade i förhållande till 

nutritionsomvårdnaden. Sjuksköterskorna hade inte tillräckligt med kunskap angående 

kostens betydelse och hur värdering av nutritionsstatus utfördes. De hade avsagt många av 

sina ansvarsområden för nutritionsomvårdnaden till serveringspersonalen, vilket resulterade i 

att de sällan såg vad patienterna klarat av att äta. Enligt sjuksköterskorna var det förvirring 

runt ansvarsfördelningen och vissa hade velat vara mer involverade i patienternas måltider. På 

grund av tidsbrist prioriterade sjuksköterskorna andra arbetsuppgifter än att delta vid 

patienternas måltider trots att de inte tyckte att måltidssituationerna var bra.  

 
Brister vid måltidssituationerna framkom även i Dickinson, Welch och Ager (2008) studie där 

de studerat, identifierat, förändrat och utvärderat måltidssituationer för patienter och 

sjuksköterskor. Syftet var att förbättra upplevelsen av måltidssituationen hos äldre patienter 

på sjukhus. De fokuserade på att förbättra patienternas behov vid måltiderna och förändra 

måltidsmiljön genom att förbättra vården hos personalen i samband med måltiderna.  

Brister som uppmärksammades när de studerade måltidssituationen var att sjuksköterskorna 

sällan var involverade vid patienternas måltider och kunde därför inte ge god 



 
 

15 
 

nutritionsomvårdnad. De var för det mesta omedvetna om sin roll och sitt ansvar vid 

nutritionsomvårdnaden. Patienterna uppgav att vårdpersonalen sällan erbjöd dem att äta ute i 

matsalen och att de inte uppmärksammade vad de tyckte om och inte tyckte om. Det framgick 

även att det var för lite personal vid måltiderna. 

 

Lassen, Kruse och Bjerrum (2005) ville genom intervjuer och frågeformulär undersöka hur 

patienter upplever sjukhusmåltiderna och nutritionsomvårdnaden. De upplevde att 

informationen och kommunikationen mellan personal och patienter angående matserveringen 

var dålig. En del tyckte inte att det fanns tillräckligt med tid till att äta samt att det var många 

störningsmoment omkring måltiden. Några patienter upplevde ingen hunger när mellanmålen 

serverades på grund av det blev för tätt inpå huvudmålen, vilket innebar att mellanmålen 

uteblev hos dessa. Vissa tyckte att de blev serverade för stora portioner och hade istället 

önskat att få mindre mat men oftare.  

 

Författarna Pasman, The, Onwuteaka-Philipsen, Wal och Ribbe (2003) gjorde observationer 

och intervjuer på två tyska vårdhem med sju avdelningar. De hade som syfte att beskriva 

problem som sjusköterskor upplevde under assisterande matning till dementa patienter på 

vårdhem och hur de löste problemen. 

Sjuksköterskorna tolkade patienternas beteenden olika när de inte ville äta. Några trodde att 

patienterna inte förstod ätprocessen varför de fortsatte att mata även om patienterna vägrade. 

Andra sjuksköterskor avslutade matningen eftersom de trodde att patienterna inte var 

hungriga. Sjuksköterskorna på fyra avdelningar diskuterade inte öppet om hur dessa problem 

kunde lösas för att på bästa sätt få patienterna att äta mer. 

 

Tsang (2008) observerade patienter vid måltider för att undersöka behovet av assistans och att 

ta reda på om de fick den assistans som de var i behov av. Resultatet visade att 9 patienter var 

i behov av full assistans under måltiderna, dock fick endast sex av de 9 patienterna hjälp av 

vårdpersonalen. De patienter som behövde full assistans vid måltiderna hade det högsta 

svinnet av mat. Trots att några patienter fick hjälp av sina anhöriga vid middagen, var det 

mycket svårt för personalen att hinna med, eftersom det var färre antal personal på det totala 

antalet patienter. Sjuksköterskorna spenderade minst tid vid måltiderna. 
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Omvårdnadsåtgärder i sjuksköterskans nutritionsarbete 

 

Ökat matintag   
Studien utförd av Pasman et al. (2003) där dementa patienter observerades, visades att 

sjuksköterskorna använde sig utav olika ”knep” och tekniker när de matade dem, detta för att 

öka matintaget. Att upprätthålla och uppnå gott nutritionsstatus hos patienterna ansågs vara en 

av sjuksköterskornas huvuduppgifter. Genom erfarenheter, jämförelser av anteckningar och 

diskussioner mellan sjuksköterskorna utvecklades ”knepen”. Ett par exempel som de nämner i 

resultatet var att flytta patienten till en mindre distraherande miljö samt att försiktigt nudda 

vid patientens läppar med en servett för att stimulera sväljreflexen. En del sjuksköterskor 

fortsatte att mata patienterna trots att de vägrade och oftast åt patienterna till slut. Dessa 

sjuksköterskor ansåg att patienterna inte förstod ätprocessen och tvingade patienterna för 

deras eget bästa. Sjuksköterskorna diskuterade varje enskild patient för att komma fram till 

den bästa lösningen för maximalt matintag.  

 

Wright, Hickson och Frost (2006) undersökte effekten av matintag hos de patienter som åt ute 

i matsalen jämfört med de patienter som åt inne på sina rum. Matintaget och vikten samlades 

in och sammanställdes på varje patient. De patienter som åt i matsalen hade högre energiintag 

jämfört med dem som åt på rummen. Ingen skillnad i proteinintag eller viktökning fanns. Det 

var dock en tendens mot viktökning hos de patienter som åt i matsalen. 

 

Pedersen (2005) utgick från hypotesen att energi- och proteinintaget skulle öka hos de 

patienter som själva fick vara mer engagerade i nutritionsomvårdnaden. Mellan november 

1995 och juli 1996 observerades kontrollgruppen som fick vanlig nutritionsomvårdnad. 

Förändringar skedde på så sätt att patienterna och sjuksköterskorna blev mer involverade i 

nutritionsomvårdnaden. Resultatet visade att energi- och proteinintaget ökade hos de patienter 

som själva aktivt fick vara med i nutritionsomvårdnaden och där sjuksköterskorna var mer 

involverade än hos kontrollgruppen som fick vanlig nutritionsomvårdnad. 

 
Hypotesen i en svensk studie (Olin et al., 2003) var att tillsättning av naturligt energiberikade 

ingredienser till en standarddiet skulle öka energiintaget och förbättra ADL samt minska 

infektioner hos äldre patienter på äldreboenden. Deltagarna delades in i två grupper. 

Kontrollgruppen fick en standarddiet (1600kcal/dag) och interventionsgruppen fick en 

energiberikad diet i form av extra grädde, smör, olja och créme fraiche (2100kcal/dag). 
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Energiintaget ökade hos interventionsgruppen medans kontrollgruppen hade oförändrat 

energiintag. ADL funktionen var oförändrad hos interventionsgruppen och försämrad hos 

kontrollgruppen. Antalet infektioner tenderade att vara lägre hos interventionsgruppen i 

jämförelse med kontrollgruppen. 

 

Två grupper jämfördes även i en annan studie (Gazzotti et al., 2003) där interventionsgruppen 

fick extra näringsdryck (500kcal) per dag under sjukhusvistelsen och tillfrisknandet och 

kontrollgruppen fick ingen näringsdryck. Nutritionsstatus mättes vid start och två månader 

efter med hjälp av MNA. Syftet med studien var att förebygga förekomsten av viktförlust 

under sjukhusvistelsen och tillfrisknandet med hjälp av näringstillskott. Det visade sig att 

extra näringsdryck gav goda resultat. Interventionsgruppen hade högre energiintag och efter 

två månader hade interventionsgruppen inte minskat i vikt, vilket kontrollgruppen hade gjort. 

MNA poängen var högre hos interventionsgruppen än hos kontrollgruppen. 

 

Dietistkontakt 
Syftet med studien utförd av Duncan, Beck, Hood och Johansen (2006) var att undersöka hur 

förbättrad uppmärksamhet på nutritionsstatus och matintag påverkar det postoperativa 

resultatet bland äldre kvinnor med höftfraktur med hjälp av dietistassistenter. Interventionen 

var att en dietistassistent skulle anpassa en lämplig kost till varje patient, beställa 

näringstillskott vid behov, hjälpa patienterna med portionsstorlek och sittposition vid 

måltiderna samt assistera, uppmuntra och mata de patienter som var i behov av hjälp. 

Dödlighetsgraden bland patienterna med dietistassistenter var lägre bland de med vanlig 

omvårdnad. Patienterna med dietistassistenter hade ett högre medelintag av energi med 1105 

kcal/dag, jämfört med de patienterna som fick vanlig nutritionsomvårdnad med 756 kcal/dag. 

Styrkan i handgreppet var något högre i gruppen med dietistassistenter. Vikt, tjockleken på 

armens underhudsfett, albumin, hemoglobin och totala antalet lymfocyter minskade hos båda 

grupperna, dock minskades det något mindre i gruppen med dietistassistenter. 

 

Thoresen, Rothenberg, Beck och Irtun (2008) undersökte läkares, sjuksköterskors och 

dietisters uppfattning angående användandet av kliniska dietistkunskaper på 

sjukhusavdelningar och vidare värderade huruvida förekomsten av kliniska dietister på 

sjukhusavdelningar påverkade läkare och sjuksköterskors fokus på klinisk nutrition. 

Resultatet visade att de läkare och sjuksköterskor som träffade dietister regelbundet tyckte det 

var lättare att identifiera malnutrerade patienter. De förstod vikten av adekvat nutrition bättre 
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och klinisk nutrition hade högre prioritet De tyckte även att nutritionsomvårdnaden hade för 

låg prioritering. 

 

Utbildning till personalen  
Studien (Holst et al, 2009) där sjuksköterskors självuppskattade kunskaper undersöktes 

framkom även att de sjuksköterskor som fått utbildning i nutritionsomvårdnad hade en sund 

bas av kunskap om nutrition och tillräckligt med kunskap för att vårda malnutrerade patienter. 

Nästan alla sjuksköterskor tyckte att utbildning i nutritionsomvårdnad var positivt. 

 

Dickinson et al. (2008) studie hade som syfte att förbättra måltidssituationen hos äldre 

patienter genom att hjälpa personalen med förändringar. De gav personalen 

utbildningsprogram inom nutritionsomvårdnad och förändrade omvårdnadsarbetet genom att 

ändra tiderna för medicinutdelning. Nutritionsbedömningen förbättrades och sjuksköterskorna 

kunde vara tillgängliga vid måltiderna. Dessa förändringar hade stor inverkan på 

måltidsupplevelsen hos patienterna eftersom de blev mer uppmärksammade och fick mer 

hjälp vid måltiderna. Sjuksköterskorna uppgav även att tiden de fick vid måltiderna 

resulterade i att de lärde känna patienterna bättre. Genom detta kunde de även assistera de 

patienter som behövde längre tid under måltiderna. Efter utbildningen bedömde 

sjuksköterskorna patienterna med hjälp av mätinstrument som de fått lära sig. 

 

Christensson, Unosson, Bacharach-Lindström och Ek (2003) hade som hypotes att genom 

utbildning av vårdpersonal i nutritionsomvårdnad skulle attityderna förändras gentemot 

nutritionsomvårdnaden. Attityderna förändrades inte signifikant, de hade positiva attityder 

gentemot nutritionsomvårdnad både före och efter utbildningen. Dock visade det sig att 

sjuksköterskor som fått utbildning hade bättre medvetenhet angående säkert matintag och att 

individanpassa måltiderna.  

 
DISKUSSION 
 
Sammanfattning av huvudresultatet 
 

Att sjuksköterskor har bra kunskaper inom nutritionsomvårdnaden framkom i några studier 

(Christensson et al., 2003; Thoresen et al., 2008; Mowe et al., 2008). De kunskaper som kom 

fram var bland annat att sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att nutritionsplaner utfördes 
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och att dokumentera (Holst et al., 2009) samt att kosten var viktig för en god hälsa 

(Christensson et al; Mowe et al). Sjuksköterskor ansåg sig själva ha tillräckligt med kunskaper 

om vikten av en adekvat nutrition (Mowe et al). Dock framkom även i många studier att 

nutritionsomvårdnaden brister (Kowanko et al., 1999; Dickinson et al., 2008; Söderhamn et 

al., 2007; Adams et al., 2008; Holst et al) Trots att sjuksköterskor anser att kosten är en viktig 

del i omvårdnaden prioriteras den inte (Kowanko et al). Sjuksköterskor deltog sällan vid 

måltiderna och visste inte hur patienterna åt och kunde därför inte utföra en god nutritionsplan 

(Dickinson et al; Kowanko et al). Dokumentationen visade sig i många studier vara mycket 

dålig (Söderhamn et al; Adams et al; Holst et al). Det visade sig även att sjusköterskor ansåg 

sig själva inte ha tillräckligt med kunskaper inom nutritionsområdet (Mowe et al; Holst et al). 

De omvårdnadsåtgärder som visat sig ge goda resultat var utbildningar till personalen 

angående nutritionsomvårdnad (Holst et al; Dickinson et al). Om sjuksköterskor är mer 

involverade i matserveringen får de bättre insikt i hur patienter äter och kan assistera, vilket 

bidrar till högre energiintag (Dickinson et al; Pedersen, 2005) Om patienterna involveras mer 

i vården leder det till ökat energiintag. Uträkning av energi- och proteinbehov och daglig 

utvärdering av behov för nutritionsomvårdnad i samband med matintag är viktiga åtgärder 

(Pedersen). Extra näringsdrycker (Gazzotti et al., 2003) och berikning av maten med naturliga 

råvaror gav goda resultat (Olin et al., 2003) medan smaken inte upplevs vara god på de 

färdigköpta produkterna vilket kan bidra till ett stort svinn (Gosney, 2003). Även de 

sjuksköterskor som träffade dietister ofta hade bättre kunskaper om nutrition (Thoresen et al., 

2008). 

 
Resultatdiskussion  
 

Kunskaper i nutritionsarbetet hos sjuksköterskor 
Nutritionsomvårdnaden är viktig att prioritera i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Ett gott 

näringstillstånd är grunden för god hälsa och är viktig för att inte drabbas av sjukdom samt för 

att återfå hälsa (Socialstyrelsen, 2000). Det framkommer i studierna att sjuksköterskor har 

goda attityder gentemot nutritionsomvårdnaden och att de betraktar nutritionen som en viktig 

del i vården (Holst et al., 2009; Christensson et al., 2003; Mowe et al., 2008). Dock har det 

även framkommit att nutritionsomvårdnaden brister och sällan prioriteras (Kowanko et al., 

1999). Malnutrition leder till en hel del oönskade konsekvenser (Feldblum et al., 2007). 

Därför ser uppsatsförfattarna att nutritionen bör prioriteras mer av sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor antyder dock att de på grund av tidsbrist prioriterar andra viktigare 
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arbetsuppgifter (Kowanko et al., 1999). Några studier har även kommit fram till att 

sjuksköterskorna sällan deltar vid patienternas måltider, vilket gör att det blir för lite personal 

involverade vid måltiderna och patienterna får inte den assistans de behöver (Dickinson et al., 

2008; Tsang, 2008). Detta har även uppmärksammats under uppsatsförfattarnas 

verksamhetsförlagda utbildningar. Det är sjuksköterskans ansvar att förebygga, upptäcka och 

behandla nutritionsproblem (Almås, 2002; Socialstyrelsen, 2000). I hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] (SFS, 1998:1660) stadgas i 2 e § att: ”Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det 

finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna 

ges” [kursivering tillfogad] (SFS 1998:1660).  

 

Adams et al. (2008) fann i sin studie att sjusköterskors kännedom om riskfaktorer för 

malnutrition var låg. Många patienter som är deprimerade och ensamma lider utav 

malnutrition (Chen et al., 2007). Något som uppsatsförfattarna reagerade på i Adams et al. 

(2008) studie var att endast lite fler än hälften av sjuksköterskorna bedömde att depression 

och social isolering var en bidragande faktor till malnutrition. Detta är något som borde 

identifieras bättre av vårdpersonalen, eftersom deprimerade personer generellt inte har de 

specifika symtomen för näringsbrist är det en grupp som bör tas mer på allvar. 

Sjuksköterskan har ansvaret att upptäcka de patienter som löper risk för att drabbas av 

malnutrition (Almås, 2002; Socialstyrelsen, 2000). Eftersom detta brister (Adams et al) kan 

det vara en orsak till att så många patienter idag lider av malnutrition, mycket kan handla om 

okunskap. 
 

Omvårdnadsåtgärder i sjuksköterskans nutritionsarbete 

Det har framkommit i en studie (Dickinson et al., 2008) att genomförda förändringar av 

rutiner i omvårdnadsarbetet bidragit till att sjuksköterskorna kunnat delta mer vid måltiderna. 

På så vis har de kunnat utvärdera patienternas nutritionsstatus och fått en positiv inställning 

till nutritionsarbetet. Enligt uppsatsförfattarna indikerar detta på att genom förändringar av 

rutiner är det möjligt att få mer tid till nutritionsomvårdnaden som i så många studier brister. 

Detta borde inte vara en komplicerad åtgärd, personalen tillsammans med cheferna bör ta tag i 

problemen och strukturera om rutinerna.  

 

Många sjuksköterskor hade inte tillräckligt med kunskaper, de tyckte det var svårt att 

identifiera malnutrerade patienter och att utföra nutritionsstatus (Mowe et al., 2008; Kowanko 

et al., 1999; Holst et al., 2009). Nutritionen verkar inte vara något som tas på direkt allvar 
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varken av sjuksköterskor eller av läkare. Studier visar att (Mowe et al; Holst et al; Adams et 

al., 2008) sjuksköterskor inte har den kunskap som krävs för att kunna utföra god 

nutritionsomvårdnad, kanske kan detta vara en orsak till att nutritionen har en undanskymd 

plats i vårdarbetet. Uppsatsförfattarna har genom föreliggande litteraturstudie sett vikten av 

att kunskaperna om nutrition förbättras och att sjuksköterskorna ska se till att utbildningar till 

personalen angående nutrition sätts in (Thoresen et al., 2008; Dickinson et al., 2008). Enligt 

uppsatsförfattarna verkar det inte som att sjuksköterskorna ser till att öka kunskaperna på 

avdelningarna där det brister, trots att detta är deras ansvar. På avdelningar där sjuksköterskor 

fått utbildning inom nutritionsomvårdnad och där dietister regelbundet konsulterades visade 

det sig att sjuksköterskor hade bättre kunskaper angående nutritionsomvårdnad (Thoresen et 

al; Dickinson et al).  

 

Europarådet (2003) har gett ut riktlinjer som skall följas. Dock har uppsatsförfattarna under 

deras verksamhetsförlagda utbildningar inte fått tagit del av dessa eller sett dem. Att 

riktlinjerna följs bör uppmärksammas mer och finnas lättillgängliga så all vårdpersonal kan ta 

del av dessa. Studien gjord av Holst et al. (2009) där några utav ESPEN´s riktlinjer ligger som 

grund för nutritionsarbetet visade det sig att sjuksköterskorna hade bättre nutritionsutövning. 

Detta visar på att när vårdpersonalen följer lagar och riktlinjer bedrivs det en bättre och 

säkrare vård.  

 

Uppsatsförfattarna reagerade på en studie där de tvingade dementa patienter att äta även fast 

de vände bort huvudet. En del sjuksköterskor ansåg att det inte var etiskt korrekt att fortsätta. 

Eftersom dessa patienter var svåra att kommunicera med var det svårt att veta varför de inte 

ville äta. De sjuksköterskor som tvingade patienterna att äta sa att patienterna troligtvis glömt 

bort ätprocessen (Pasman et al., 2003). Detta är ett väldigt svårt dilemma, orsakerna kan vara 

många och bör försöka utredas. Att tvinga en patient är enligt uppsatsförfattarnas uppfattning 

inte etiskt korrekt.  

 

En åtgärd som lätt kan tillämpas i sjuksköterskans nutritionsarbete är att ge extra 

näringstillskott i form av näringsdrycker eller energiberikade måltider med naturliga råvaror 

(Gosney, 2003; Olin et al., 2003). Det som uppsatsförfattarna anser vara lättast och mest 

ekonomisk är att använda naturliga råvaror i kosten, detta accepteras också oftast bättre av 

patienterna. Näringsdryck har visat sig bidra till högt svinn på grund av att patienter inte gillar 

smaken (Gosney, 2003).  
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Wright et al. (2006) kom fram till att patienter åt bättre när de fick äta ute i matsalen i 

jämförelse med dem som åt inne på rummen. Dock visade det sig i en annan studie att 

sjuksköterskorna sällan erbjöd patienterna att gå ut i matsalen (Dickinson et al., 2008). Enligt 

uppsatsförfattarna är det inte accepterbart och bör alltid ingå som rutin att fråga var 

patienterna vill äta. Detta är en väldigt lätt åtgärd och bör vara en självklarhet i 

sjuksköterskornas omvårdnadsarbete.  

 

Flera studier där mätinstrument används har det visat sig att många patienter är malnutrerade 

eller har risk för malnutrition (Söderhamn et al., 2007; Persenius et al., 2008; Gaskill et al., 

2008). Detta visar att mätinstrument är ett bra sätt att identifiera malnutrerade patienter på och 

bör användas mer utav vårdpersonalen, eftersom många riskfaktorer annars missas utav 

sjuksköterskorna (Söderhamn et al., 2007; Persenius et al., 2008). Studier där mätinstrument 

används för att jämföra hur sjuksköterskor dokumenterar om nutritionsstatus har det 

framkommit att dokumentationen är mycket dålig (Söderhamn et al., 2007; Persenius et al., 

2008; Adams et. al., 2008). Detta stärker att mätinstrument bör användas i det dagliga 

omvårdnadsarbetet för att identifiera patienters nutritionsstatus. 

 

Metoddiskussion 
Detta är en litteraturstudie som baserats på vetenskapliga artiklar. Artiklarna söktes till en 

början på PubMed och Cinahl men då antalet artiklar inte räckte för resultatet användes även 

sökmotorn ELIN@Dalarna. Trots att studier 10 år tillbaka inkluderades blev övervägande 

antalet artiklar som valdes ut inte äldre än tre år. Detta ger studien ett aktuellt resultat. En 

manuell sökning har gjorts utifrån en av studiernas referenslista eftersom dess innehåll var 

relevant för denna studie. Till resultatet användes 19 artiklar varav 14 stycken var 

kvantitativa, två var kvalitativa och tre stycken var både kvalitativa och kvantitativa. Då det är 

övervägande kvantitativa artiklar är det oftast en större population som blivit undersökt vilket 

är en styrka för studiens resultat.  Flertalet studier har använt självuppskattningsfrågeformulär 

vilket kan ha bidragit till både styrkor och svagheter. Styrkorna är att det gett oss en inblick i 

hur sjuksköterskor upplever sin kunskap. Dock kanske sjuksköterskorna som deltog inte var 

helt sanningsenliga vilket kan ha bidragit till falska resultat, vilket kan vara en svaghet.  

 

Studierna har genomförts i Sverige, Norge, Danmark, England, Nederländerna, Belgien och 

Australien vilket har gett denna litteraturstudie ett brett perspektiv. Övervägande studier är 

ifrån nordiska länder vilket ger en ökad förståelse för hur vården i norden bedrivs. Detta är 
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enligt uppsatsförfattarna betydelsefullt då de i framtiden troligtvis kommer att arbeta inom de 

nordiska länderna. 

 

Då artiklarna varit på engelska kan det finnas tolkningsfel eller rena översättningsfel. 

Uppsatsförfattarna valde att inte ta med studier där det inte klart framgick att studien blivit 

etiskt granskad och godkänd eftersom så god kvalitet som möjligt eftersträvades. Efter att 

uppsatsförfattarna redan gjort urvalet och granskningen av artiklar framkom att alla studier 

som publiceras är etiskt granskade. Detta kan ha bidragit till att artiklar med bra innehåll och 

god kvalitet uteslöts.  

 

Slutsats  
Det har visat sig att en del vårdpersonal har den kunskap som krävs inom nutritionsarbetet, 

dock har det även framkommit att många saknar kunskaper och att nutritionsomvårdnaden 

brister. Trots att många sjuksköterskor anser att nutritionen är en viktig del i omvårdnaden 

prioriteras den sällan. Åtgärder för att patienternas nutrition ska tillgodoses är framför allt att 

utbilda vårdpersonalen i nutrition, tillkalla dietister vid behov, involvera patienterna mer vid 

nutritionsomvårdnaden, ge extra näringstillskott till de patienter som är i behov och se till att 

patienternas måltidssituation individanpassas.  

 

Förslag till vidare forskning 
Eftersom uppsatsförfattarna inte uppmärksammat att det funnits följsamhet till Europarådets 

riktlinjer någon gång under deras verksamhetsförlagda utbildningar, tidigare erfarenheter eller 

i några av studierna borde det forskas mer om om/hur sjukhus och andra vårdinrättningar 

använder dessa riktlinjer. Eftersom dessa riktlinjer kan ge vägledning för ett gott 

nutritionsarbete bör de användas mer av vårdpersonalen. Finns de lättillgängliga kommer 

kanske personalen uppmärksamma nutritionsproblemen bättre.  
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING   Bilaga 1 
 

Kvantitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Finns populationen beskriven?   
15 Är populationen representativ för studiens syfte?   
16 Anges bortfallets storlek?   
17 Kan bortfallet accepteras?   
18 Anges var studien genomfördes?   
19 Anges när studien genomfördes?   
20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21 Anges vilka mätmetoder som användes?   
22 Beskrivs studiens huvudresultat?   
23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24 Besvaras studiens frågeställningar?   
25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26 Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
Summa    
 

Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet: 
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING forts. Bilaga 2 
 
 
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
Summa    
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  
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