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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att kartlägga screeningsinstrument som mäter nutritionsstatus hos 

kritiskt sjuka samt se hur de används i vården. Studien genomfördes som en systematisk 

litteraturstudie. Artiklar söktes i databaserna Cinahl och Medline. Tretton artiklar identifierades, efter 

kvalitetsgranskning, till studien. I resultatet framkom flera nutritionsscreeningsinstrument och tre 

utav dessa; SGA, MUST och NRS 2002, var mer anpassade för screening av kritiskt sjuka. NRS 

2002 hade av dessa tre högst specifitet, då instrumentet bedömer sjukdomens eller skadans 

svårhetsgrad som en risk för undernäring. Resultaten om hur screeningsinstrumenten används i 

vården visar att användandet av dessa instrument var sällsynt, rekommendationer följs inte. Orsaker 

till det är bland annat personalens attityder och kunskapsbrist, ansvarsfördelning och rutiner. Några 

sjuksköterskor föredrog att använda sig av egna bedömningar av patienternas nutritionsstatus. I 

studier där nutritionsförbättringsprojekt införts ökade nutritionsscreeningen och dokumentationen 

signifikant. Slutsatsen är att NRS 2002 är det nutritionsscreeningsinstrument som passar bäst för 

kritiskt sjuka. Screeningsinstrumenten används dock inte som rekommenderat och orsaker till det är 

bland annat personalens kunskapsbrist och attityder. 
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Introduktion 

Malnutrition, innebär såväl över- som undernäring. Denna studie fokuserar på undernäring. 

Detta är ett mycket vanligt problem hos patienter som vårdas på sjukhus över hela världen. 

Flera studier har visat att förekomsten av undernäring hos vuxna inneliggande på sjukhus 

varierade mellan 20 och 69 % (1, 2) och så stor del som 40 % utav de kritiskt sjuka, det vill 

säga svårt sjuka eller skadade, som kräver vård på intensivvårdsavdelning (IVA) (2). En stor 

del av dessa patienter var undernärda redan när de anlände till sjukhuset och majoriteten av 

dessa kritiskt sjuka patienter fortsatte att utveckla undernäring under vårdtiden (2, 3). 

Undernäring på sjukhus leder enligt Lindorff-Larsen et al (1) och Pichard et al (2) till ökad 

sjuklighet och dödlighet, längre vårdtid, längre konvalescens samt ökade kostnader för 

samhället (1, 2). Det finns en signifikant högre incidens för komplikationer hos undernärda 

patienter som till exempel infektioner, försämrad andnings- och hjärtfunktion och 

hjärtstillestånd (2).  

 

Ämnesomsättning hos kritiskt sjuka 

Med kritisk intensivvårdskrävande sjukdom följer både hypermetabolism och katabolism. 

Detta betyder att patienten får en kraftigt förhöjd energi- och proteinomsättning vilket leder 

till en snabb och kraftig nedbrytning av fettvävnad och muskulatur. Den största förlusten av 

kroppsvävnad sker i skelettmuskulaturen (4). Proteinet som förloras från muskulaturen 

används till energi- och proteinomsättning i andra organ i kroppen samt för att nyproducera 

glukos som är hjärnans näringskälla. Hos en intensivvårdskrävande patient i katabolt tillstånd 

fortsätter förlusterna av protein från muskulaturen även då näring tillförs (5). Hos dessa 

patienter kan denna förlust vara upp till 1,5-2 % per dag under den katabola fasen (6), ett 

tillstånd som kan vara i dagar och upp till flera veckor. Under IVA-vistelsen och hela 

sjukdomstiden kan muskelförlusten maskeras av vävnadsödem, det vill säga vätskeutträde 

från blodbanan till omkringliggande vävnad (4). Muskelsvaghet som följer efter kritisk 

sjukdom leder enligt Griffiths et al (6) till att återhämtningen på IVA och efterföljande 

vårdavdelning tar längre tid. När patienten lämnat IVA och kommit till sin hemavdelning 

präglas denna tid av anabolism, vilket innebär uppbyggnad av kroppsvävnad. Detta är inte 

möjligt utan ett ökat energi- och proteinintag samt fysisk träning (6). Att uppnå ett tillräckligt 

näringsintag är en komplex uppgift då patientens önskemål och möjlighet att äta kan 

begränsas av till exempel nedsatt aptit, smakförändringar, liten magsäck, illamående, smärta, 

trötthet och psykiskt status. Andra svårigheter förenat med näringsintag är enligt Griffiths et 
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al (6) förlust av muskler samt generell muskelsvaghet efter kritisk sjukdom, vilket begränsar 

möjligheten att sitta upp, hålla upp huvudet och använda armarna till att föra maten till 

munnen. Intensivvårdsrelaterad polyneuropati, det vill säga en nedbrytning av motoriska 

nervfibrer till skelettmuskulaturen, ger en övergående funktionsförlust som bland annat 

försämrar finmotoriken och kan därmed försvåra för patienten att äta. Patienten kan även ha 

svårt att öppna munnen och tugga på grund av käkstelhet, löständer som inte passar och svaga 

ansiktsmuskler. Sväljsvårigheter på grund av generell muskelförlust är också vanligt enligt 

Griffiths et al. Såväl återuppbyggnaden av muskelproteiner som återhämtningen av 

neuromuskulär funktion kan vara långsam och detta förlänger konvalescensen (6). 

 

Riktlinjer för bedömning av patientens nutritionsstatus 

The European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) utarbetade 2002 

riktlinjer för bedömning av nutritionsstatus. Dessa riktlinjer föreslår att alla patienter ska 

nutritionsscreenas med någon form av screeningsinstrument när de läggs in på sjukhus och 

fortsätta bedömas med specificerade intervaller till exempel en gång per vecka under hela 

vårdtiden. Om patienten är undernärd eller i riskzonen för detta ska en nutritionsplan 

utformas. Nutritionsbehandlingen ska dokumenteras noggrant och vid överflyttning till annan 

vårdavdelning ska resultaten av screening, bedömning och nutritionsbehandling noggrant 

överrapporteras (1, 3). Screeningsinstrumentet ska enligt ESPEN Guidelines for Nutrition 

Screening 2002 snabbt och enkelt kunna användas. Screeningsinstrumentet ska vidare ha en 

hög grad av validitet och reliabilitet. De föreslår även att alla sjukhus bör ha som policy att 

tidigt identifiera patienter med risk för undernäring, för att kunna ge så optimal 

nutritionsbehandling som möjligt (3). 

 

Screening av nutritionsstatus 

Metoder för att mäta patienters nutritionsstatus, så kallade antropometriska mätningar där 

skelettmuskel, protein- och fettlager bedöms, är exempelvis: 

 Längd 

 Vikt 

 Body Mass Index (BMI), ett vanligt förekommande hjälpmedel där vuxna patienters 

viktstatus i förhållande till längden bedöms (7). 

 Mid Arm Circumference (MAC) som innebär att omkretsen på patientens överarm 

mäts. 
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 Triceps Skin Fold (TSF) där triceps hudveck mäts för att få ett mått på fettlagret 

 Mid-arm muscle circumference (MAMC) mäter muskelns omfång. 

 Muskelfunktionsmätning i form av spontanaktivitet och styrka. 

 Laboratoriemätningar som till exempel mätning av proteinomsättning, särskilt 

albumin, där låg nivå kan indikera undernäring, samt kreatinin/längdkvoten som 

bedömer muskelmassan i kroppen (4). 

 

För att förebygga och behandla undernäring är det nödvändigt att tidigt identifiera patienter 

med nutritionsproblem. Detta kräver känsliga och specifika metoder för att bestämma 

nutritionstillståndet. De ska dessutom vara billiga, lätta att använda och de ska kunna 

upprepas för att följa upp effekten av nutritionsbehandlingen (9). 

 

Screeningsinstrument 

Det finns flera screeningsinstrument tillgängliga för att identifiera patienter som är undernärda 

eller i riskzonen för undernäring. Dessa instrument innehåller olika nutritionskriterier; 

gradering och bedömning av nutritions- och sjukdomshistoria, oönskad viktförlust, 

otillräckligt matintag, antropometriska mätningar och laboratoriedata (5, 8) 

 

Vårdpersonalens ansvar för patientens nutritionsbehandling 

För att uppnå adekvat nutritionsintag för patienten krävs insatser från personalen, vilket har 

visat sig vara svårt att få till bra rutiner för. I en dansk studie beskriver Lindorff-Larsen et al 

(1) att det största hindret mot genomförandet av adekvat nutritionsbehandling är brist på 

kunskap, intresse och ett tydligt ansvar hos vårdpersonalen i kombination med svårigheter och 

tidsåtgång att göra en nutritionsplan. Som ett sätt att komma över dessa hinder föreslogs i 

denna studie att nutritionsansvarig personal skulle träna personalgruppen i 

nutritionsscreening- och planering, förbättra kunskap och stimulera intresse i klinisk nutrition 

(1). Enligt Krakau et al (10) behöver nutritionsplanering och behandling fortsätta under en 

lång period. Nutritionsbehandlingen kan därför involvera flera vårdavdelningar, där riktlinjer 

för nutrition kan variera mycket. Därför menar Krakau et al att likvärdig nutritionsbehandling 

bör användas under intensivvårdsperioden och den tidiga rehabiliteringsperioden. 
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Problemformulering 

Kritiskt sjuka har en kraftigt förhöjd ämnesomsättning som bryter ned och förbränner 

kroppens egna reserver i form av fett och muskelmassa. Detta tar sedan lång tid att 

återuppbygga. Kan denna nedbrytning bromsas finns en stor vinst för patienter, vårdpersonal 

och samhällsekonomi, då lidande lindras och vårdtider förkortas. För att i god tid och under 

vårdtiden kunna utvärdera patientens nutritionsstatus och sätta in en adekvat nutritionsplan 

och nutritionsbehandling behövs ett bra och användbart screeningsinstrument. Detta skall 

kunna följa patienten från IVA och sedan fortsätta användas på olika vårdavdelningar. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att kartlägga screeningsinstrument som mäter nutritionsstatus hos 

kritiskt sjuka och se hur de används i vården. 

 

Frågeställningar 

Vilka screeningsinstrument finns det som mäter nutritionsstatus hos kritiskt sjuka? 

Hur används dessa screeningsinstrument i vården? 

 

Metod 

Design 

Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 

För att hitta vetenskapliga artiklar till studien har databaser såsom Cinahl och Medline 

genomsökts. Följande sökord använts i sökningen: critical illness, intensive care, intensive 

care units, malnutrition, nutrition assessment, screening, screening tool, nutritional status, 

Kondrup, Griffiths, Pichard, Hiesmayr, Ljungqvist. Sökorden användes i olika kombinationer. 

Även namn, såsom de ovannämnda, på av uppsatsförfattarna kända forskare inom området 

användes i sökningen. En artikel som inte framkom i sökningen mailades efter personlig 

kontakt med författaren Karolina Krakau. Resultatet av litteratursökningen presenteras i tabell 

1. Artikeln som erhölls via mailkorrespondens presenteras dock inte i tabell 1 då denna inte 

identifierades via sökord. 
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Inklusionskriterier 

I första hand söktes artiklar som var publicerade de senaste 10 åren (1999-2009). 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar på andra språk än engelska eller de nordiska språken exkluderades. Likaså 

exkluderades artiklar som enbart innefattar barn eller äldre, då uppsatsförfattarna inte ville 

rikta in sig på någon särskild patientgrupp utöver kritiskt sjuka. 

 

Tabell 1. Resultat av sökta artiklar om nutritionsscreening 

Databas Sökord Träffar 

Identifierade 

artiklar att 

granska 

Identifierade 

artiklar till 

analys 

Cinahl Nutritional assessment  3661   

 
Nutritional assessment AND 

screening 
130   

 
Nutritional assessment AND 

screening AND intensive care 
4 1 0 

 Nutritional assessment  3661   

 
Nutritional assessment AND 

screening tool 
41 5 3 

 Malnutrition 591   

 Malnutrition AND screening 50 2 2 

 

Kondrup OR Griffiths OR 

Pichard OR Hiesmayr OR 

Ljungqvist AND Nutrition 

158 6 3 

 Medline Malnutrition 2988   

 
Malnutrition AND nutrition 

assessment 
558   
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Critical care OR critical illness 

OR intensive care  
36297   

 

Malnutrition AND nutrition 

assessment AND Critical care 

OR critical illness OR intensive 

care units 

35 4 2 

 Malnutrition 2988   

 Malnutrition AND screening 761   

 

Malnutrition AND screening 

AND Critical care OR critical 

illness OR intensive care units 

9 2 1 

 Nutritional assessment 2549   

 

Nutritional assessment AND 

critical illness AND critical care 

AND intensive care units  

113 4 1 

  

 

Analys 

I första urvalet lästes titel och abstrakt, totalt 112 abstrakts. Om artiklarna tycktes svara mot 

litteraturstudiens syfte lästes de i sin helhet. Var innehållet i artiklarna då relevanta för studien 

utfördes granskning med hjälp av modifierade granskningsmallar för kvalitetsbedömning, se 

bilaga 1. Dessa granskningsmallar är modifierade versioner framtagna av Forsberg och 

Wengström (11) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (12). Mallarna består av frågor som 

besvaras med ja vilket ger 1 poäng, eller nej vilket ger 0 poäng. För kvantitativa studier var 

maxpoängen 29. Artiklar med poäng mellan 23 och 29 bedömdes ha hög kvalitet, 15-22 

poäng medelhög kvalitet och under 15 poäng låg kvalitet. För kvalitativa studier var 

maxpoängen 25. 20-25 poäng räknades som hög kvalitet, 15-19 poäng medelgod kvalitet och 

under 15 poäng låg kvalitet. De artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats granskades 

med båda dessa mallar. Till kvalitetsgranskningen identifierades 25 artiklar. Artiklar med hög 

kvalitet valdes i första hand och därefter artiklar med medelhög kvalitet. Artiklar med låg 

kvalitet valdes bort, liksom de som inte svarade mot studiens syfte. Totalt valdes 12 artiklar 
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bort. Efter kvalitetsgranskningen kvarstod 13 artiklar inklusive den som uppsatsförfattarna fått 

via mailkorrespondens.     

 

Tillvägagångssätt 

Författarna har läst artiklarna var för sig och sedan jämfört, granskat och sammanställt 

resultatet tillsammans. Innehållet i artiklarna analyserades och sammanställdes till teman som 

till exempel skillnader och likheter mellan screeningsinstrumenten. Skrivning av de olika 

avsnitten i resultatet delades på hälften mellan författarna, likaså diskussionen. Tillsammans 

korrekturlästes, diskuterades och korrigerades texten.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Då det är en litteraturstudie av redan etiskt granskade och publicerade studier ansågs inte 

forskningsetiskt tillstånd nödvändigt. Dock strävade författarna efter att förhålla sig objektiva 

till vald litteratur och att det tydligt skulle framgå när text citerades liksom tydliga 

referenshänvisningar. 

 

 

Resultat 

Sammanfattningsvis visar de tretton artiklar som ingick i studien att undernäring och risk för 

undernäring kunde identifieras med hjälp av nutritionsscreening av patienter vid inläggning på 

sjukhus och därefter varje vecka under vårdtiden. Vidare visar en sammanfattning av de 

inkluderade artiklarna att en artikel var från 1999, men att de flesta var från senare delen av 

2000-talet. Tio artiklar var europeiska, två var australiensiska och en var amerikansk. Tre 

artiklar var skrivna med både kvalitativ och kvantitativ ansats och resterande tio artiklar med 

kvantitativ ansats. Utav samtliga tretton artiklar bedömdes åtta ha hög kvalitet och fem 

medelhög kvalitet. För en mer detaljerad sammanfattning av artikelgranskningen se tabell 2. 

Nedan presenteras resultatet utifrån studiens frågeställningar, nämligen vilka 

screeningsinstrument som finns som mäter nutritionsstatus hos kritiskt sjuka och hur dessa 

används inom vården.  

 

Screeningsinstrument för mätning av nutritionsstatus hos kritiskt sjuka 

Tre nutritionsscreeningsinstrument har framkommit i artikelgranskningen, NRS 2002, SGA 

och MUST, som innehåller kriterier för identifiering av undernäring hos kritiskt sjuka 
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patienter. Tillvägagångssättet vid mätning av nutritionsstatus skiljer sig lite mellan dessa tre 

instrument. Alla tre instrumenten ser till hur näringsintaget och vikten sett ut den närmsta 

tiden innan screeningen (13), SGA kombinerar dessa fakta med antropometriska mätningar, 

laboratoriemätningar och fysiska symtom (14) och NRS 2002 ser även till 

sjukdomens/skadans svårighetsgrad och ålder över 70 år (15). 

NRS 2002 

NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002) är ett validerat screeningsinstrument där 

patienterna poängbedöms utifrån ålder över 70 år, näringsstatus och sjukdomens eller skadans 

svårighetsgrad. Enbart det faktum att patienten är intensivvårdskrävande bedöms som 

medelhög risk för undernäring (15). 

SGA 

SGA (Subjective Global Assessment) är ett validerat screeningsinstrument. Inom sjukvården 

används det inom olika kliniker på olika patientgrupper. SGA innefattar ett frågeformulär till 

patienten och en fysisk undersökning utav sjuksköterska, dietist eller läkare (14, 16). 

MUST 

MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) är ett validerat screeningsinstrument där 

BMI, oönskad viktförlust samt ett förväntat otillräckligt matintag hos en akut sjuk patient i 

mer än fem dagar poängsätts (17). 

Skillnader och likheter i bedömningen av undernäring mellan 

screeningsinstrumenten 

NRS 2002, SGA och MUST är anpassade till kritiskt sjuka därför att de innehåller 

screeningskriterier som kan identifiera undernäring hos dessa patienter.  

 

Det fanns flera skillnader mellan de olika screeningsinstrumenten till exempel att NRS 2002 

räknar in sjukdomens eller skadans svårighetsgrad och patientens ålder, vilket inte de andra 

instrumenten gör. Detta kunde enligt Kyle et al (15) vara orsaken till att NRS 2002 hade högre 

specifitet och känslighet än SGA och MUST. Författarna menade också att MUST tenderade 

att över- och underkategorisera patienter i risk för undernäring.  

 

Resultaten visade också på vissa likheter mellan instrumenten. Till exempel kräver både NRS 

2002 och MUST patientens vikt, vilket kan ge felvärden i nutritionsscreeningen om patienten 
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har vävnadsödem. Både NRS 2002 och MUST har fördelen att de inte kräver så mycket 

utbildning för sjukvårdspersonalen och båda dessa ansågs kunna identifiera svårt sjuka 

patienter i riskzonen för undernäring. (15). MUST innefattar tre av NRS 2002s kriterier, det 

vill säga BMI, dåligt matintag den senaste tiden och oönskad viktförlust. Dessa ansågs av 

Brown et al (17) vara de viktigaste kriterierna, medan Kondrup et al (18) använde BMI, 

procentuell viktförlust, dåligt matintag, sjukdomens svårighetsgrad och patientens ålder vid 

bedömning av undernäring. Dessa är kriterier enligt NRS 2002 (17). Sungurtekin et al (16) 

fann att oönskad viktförlust var det viktigaste kriteriet vid identifiering av undernäring. Detta 

kriterium återfinns i alla dessa tre instrument (15, 16, 17). 

 

MUST, NRS 2002 och SGA är alla validerade instrument med hög reliabilitet (14, 15, 17). 

Enligt Brown et al (17) som jämförde flera olika screeningsinstrument var MUST ett säkert 

instrument, då det effektivt genom två frågor om matintag och oönskad viktnedgång kunde 

identifiera patienter i riskzonen för undernäring och bedömningen gick enkelt och snabbt att 

utföra. NRS 2002 har använts i flertalet studier (18, 15, 19, 20). I två danska studier Kondrup 

et al (18) och Sorensen et al (19), framkom att patienternas prognos förbättrades om de tidigt 

och sedan regelbundet nutritionsscreenades under vårdtiden och därmed fick adekvat 

nutritionsbehandling. I en studie från Turkiet (20) användes NRS 2002 därför att instrumentet 

validerats på en stor patientpopulation och efter att resultatet redovisats så föreslogs att detta 

instrument skulle användas på alla turkiska sjukhus. I flera studier (14, 15, 16, 21), jämförs 

SGA med andra instrument, antropometriska mätningar och laboratoriska värden. Sungurtekin 

et al (16, 21) testade SGA både 2004 (21) och 2008 (16) och kom i båda studierna fram till att 

SGA hade den största diagnostiska reliabiliteten för att screena patienter på vårdavdelningar 

och intensivvårdsavdelningar. Ett tydligt samband mellan viktförlust, ålder, vårdtidens längd, 

mortalitet och graden av undernäring kunde ses (16, 21 ). Dock har SGA svagheter som leder 

till att patienter som är i riskzonen för undernäring missas, till exempel de som kommer till 

sjukhus med hastigt påkommen sjukdom eller svår skada (16). Zafer Nursal et al och Brown 

et al, tyckte att SGA-instrumentet var krångligt, tidsödande och dyrt att använda och tyckte att 

det dessutom kräver speciellt utbildad personal (14, 17). 

Antropometriska mätningar 

Antropometriska mätningar kan användas för att komplettera screeningen av nutritionsstatus. 

Kondrup et al (18) föreslog i sin studie att då patienten inte kan vägas eller är ödematös kan 

MAC vara ett användbart mått vid nutritionsscreening. Vävnadsödem påverkar patienternas 
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BMI, och kan missbedöma deras nutritionsstatus. Genom att undersöka muskelmassan med 

MAMC, MAC och TSF kunde förlorad muskelmassa ses hos hela 93 % av deltagarna i 

Ravasco et als (22) studie, där kritiskt sjuka screenades med dessa metoder. De såg att även 

TSF-måttet kan påverkas av vävnadsödem och att mätningen kräver ett särskilt mätinstrument 

samt utbildad personal, vilket gör bedömningen mer tidskrävande medans MAC kräver endast 

ett vanligt måttband.  

 

Användandet av nutritionsscreeningsinstrument i vården  

I flera studier rekommenderas tidig och sedan regelbunden nutritionsscreening under 

vårdtiden, för att tidigt kunna sätta in adekvat nutritionsbehandling. Enligt vissa studier var 

användandet av screeningsinstrument sällsynt. Orsaker till detta var bland annat prioritering 

av andra sjuksköterskeuppgifter och brist på kunskap. Efter utbildning och stöd från 

nutritionsteam så ökade användandet av screeningsinstrument signifikant (15, 19, 23, 24). 

Det påtalades i studierna även att ett samband kunde ses mellan patientens nutritionsstatus, 

sjukdomsförlopp och vårdtidens längd (15, 16, 18, 19, 21) och Sungurtekin et al menade att 

till och med dödligheten hos intensivvårdspatienter kunde förutspås (21). 

Tidig och regelbunden screening av undernäring 

I flera studier är författarna överens om att vårdpersonalen rutinmässigt bör screena patienter 

för undernäring inom 24 timmar vid intagning på sjukhus och sedan varje vecka under 

sjukhusvistelsen, för att upptäcka undernäring i ett tidigt skede (13, 17, 18, 20, 21, 24, 25) 

medans andra studier enbart rekommenderade tidig screening (14-16, 19, 22, 23). Även 

patienter som ej klassificerats som undernärda bedömdes ha fördelar av screening och tidig 

nutritionsbehandling, om de i den närmsta framtiden riskerade att bli undernärda, till exempel 

i samband med en stor operation (18). I flertalet studier screenades patienterna inom 24 

timmar när de lades in (15-17, 20, 21, 23, 25) men i den stora internationella studien av 

Sorensen et al var tidsbegränsningen för en första screening inom 36 timmar (19). Racasco et 

al (22) liksom Zafer Nursal (14) screenade inom 48 timmar. I en svensk studie av patienter 

med svår traumatisk hjärnskada fann man att nutritionsscreening vid inläggning på sjukhus 

gjordes mycket sällan (13). 

Dokumentation, planering och behandling av undernäring 

Rasmussen et al såg i sin studie att nutritionsscreeningen och dokumentationen av BMI och 

viktnedgång under vårdtiden, ökade signifikant efter att deras nutritionsförbättringsprojekt 
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införts (24). I denna studie där man införde en målinriktad, strukturerad nutritionsplanering, 

där screening med NRS 2002 ingick, visade på en signifikant förbättring av 

nutritionsbehandlingen på sjukhusen som deltog i studien. Alla patienter som var undernärda 

eller i riskzonen för detta fick en noggrann nutritionsbehandlingsplan utarbetad (24). Även 

Ferguson et al (25) kom fram till att en grundligare undersökning borde göras och en dietist 

kopplas in om patienten bedömdes vara undernärd. I en turkisk studie visade det sig dock att 

bara hälften av de undernärda patienterna fick nutritionsbehandling, och de som fick 

nutritionsbehandling fortsatte ändå att vara undernärda under vårdtiden (20). Krakau et al (13) 

såg i sin studie att längd, vikt och BMI sällan fanns dokumenterat i patientjournalen då 

patienten låg på vårdavdelning, medan vikt mättes varje dag på IVA. Större delen av 

omvårdnadsdokumentationen beskrev hur näringen administrerades samt patienternas 

förmåga att äta och mera sällan dokumenterades viktförändringar, BMI och nutritionsstatus. 

Endast i ett fåtal läkarjournaler dokumenterades patienternas nutritionsstatus. 

Dokumentationen och överrapporteringen av patienternas nutritionsstatus mellan 

vårdavdelningar och kliniker ansågs enligt studien av Krakau et al höra till sjuksköterskans 

uppgifter (13). 

Svårigheter vid användandet av screeningsinstrument i vården 

Højgaard Rasmussen et al (24) tittade närmare på personalens syn på hinder rörande 

nutritionsscreening och nutritionsbehandling och där framkom brist på fokus, prioritet, 

rutiner, resurser, utbildning, ansvarsfördelning samt stöd från sjukhus och klinikledningen 

som flera huvudproblem. Även Raja et al (23) såg i sin studie att användandet av 

screeningsinstrumenten begränsades av prioritering av andra sjuksköterskeuppgifter, 

oförmåga att använda instrumenten samt att tolka viktstatus. Några sjuksköterskor föredrog 

att använda sig av egna bedömningar av patienternas näringsstatus. Efter utbildning och stöd 

av nutritionsansvarig personal samt ökad erfarenhet av screeningsinstrumentet (MUST) 

förbättrades användandet av instrumentet signifikant enligt Raja et al (23). MST (Malnutrition 

Screening Tool) testades även det i samma studie och ansågs av sjuksköterskorna vara lätt att 

använda, snabbt att utföra och var inlagt i journalen. Trots det var screeningssiffrorna mycket 

låga. Några av sjuksköterskorna tyckte att de inte behövde träna i att använda instrumentet, 

trots att de inte förstod instrumentets innehåll. De muntliga frågorna rörande viktförändring 

och aptit fick de ofta ställa till anhöriga, då patienterna var för trötta eller förvirrade för att 

kunna medverka. I denna studie bedömdes MUST vara enklare för personalen att använda då 

det inte krävde lika mycket och tydlig verbal kommunikation med patienterna (23). En annan 
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svårighet vid screening av nutritionsstatus kunde vara att hitta rätt vägningsutrustning, då 

patienternas förmåga att röra sig var begränsad (13). 
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Tabell 2. Sammanställning av granskade artiklar om nutritionsscreening av kritiskt sjuka 

Författare, Titel, Land, År Syfte Design 
Datainsamlings- 

metod 

Screenings- 

instrument 

Validitet/ 

reliabilitet 
Resultat Kvalitet 

Brown, Heeg, Turek, 

O’Sullivan 

Comparsion of an Institutional 

Nutrition Screen With 4 

Validated Nutrition Screening 

Tools 

USA, 2006 

Att jämföra ett internt använt 

screeningsinstrument 

(HCMC) med 4 andra 

(MNA, MUST, Burgler et al 

nutrition screen, Veterans 

Affairs Nutrition Status 

Classification system) och 

utvärdera om det interna 

instrumentet är lika bra eller 

bättre än de andra.  

Kvantitativ, 

prospektiv 

pilotstudie 

20 patienter som skrevs 

in på en 

medicinavdelning 

screenades utav 

sjuksköterskor med de 

fem olika instrumenten 

samt bedömdes av 

dietister. 

HCMC Ej validerat Veterans Affairs Nutrition 

Classification system stämde 

bäst med dietisternas egna 

”manuella” bedömning. 

Därefter kom Burgler et al 

nutrition screen, MUST, HCMC 

och MNA.  

HCMC hade flera punkter som 

ansågs överflödiga i ett 

nutritionsinstrument. 

24 

Ferguson, Capra, Bauer, Banks 

Development of a Valid and 

Reliable Malnutriton Screening 

Tool for Adult Acute Hospital 

Patients  

Australien, 1999 

Att utveckla ett enkelt, 

reliabelt och validerat 

screeningsinstrument som 

kan användas på vuxna akut 

sjuka patienter med risk för 

undernäring. 

Kvantitativ, 

prospektiv 

408 patienter 

screenades med tre 

utvalda 

nutritionsscreenings- 

frågor med högsta 

sensitivitet och 

specificitet (MST) och 

jämfördes med SGA. 

MST Hög 

reliabilitet, 

God validitet 

Malnutrition screening tool 

(MST) utvecklades och 

validerades. Reliabiliteten var 

hög och ansågs därför vara ett 

pålitligt instrument som snabbt 

och enkelt kan användas för att 

upptäcka patienter med risk för 

undernäring. 

23 

Kondrup, Rasmussen, 

Hamberg, Stanga, ESPEN 

working group 

Nutritional Risk screening (NRS 

Att se om 

nutritionsscreening med 

NRS 2002 hade positiv 

effekt på sjukdomsförloppet 

Kvantitativ, 

retrospektiv, 

randomiserad 

De fyra författarna 

granskade 128 

randomiserade kliniska 

studier, innefattande 

NRS 2002 Validerat Att tidigt screena patienter med 

NRS 2002 och identifiera dem i 

risk för undernäring och därmed 

ge adekvat nutritionsbehandling 

24 
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2002): a new method on an 

analysis of controlled clinical 

trials 

Danmark, 2003 

och återhämtningen.  totalt 8944 patienter. 

Patienterna i studierna 

klassificerades genom 

nutritionsstatus och 

sjukdomens/skadans 

svårighetsgrad. 

Riskbedömning, 

nutritionsbehandling och 

utgång granskades.    

visade sig ha en tydlig positiv 

effekt på utgången i de flesta 

patientkategorier. Allra tydligast 

positiv effekt såg man bland de 

kritiskt sjuka. 

Korfalı, Gündoğdu, Aydıntuğ, 

Bahar, Besler, Reşat Moral, 

Oğuz, Sakarya, Uyar, 

Kılıçturgay 

Nutritional Risk of hospitalized 

patients in Turkey 

Turkiet, 2009 

Att bedöma risk för 

undernäring vid intagning 

samt en gång i veckan under 

vårdtiden med NRS 2002 

samt se hur 

nutritionsbehandlingen ser ut 

på turkiska sjukhus. 

Kvantitativ Alla patienter >16 år på 

34 sjukhus i Turkiet 

screenades med NRS 

2002 <24 timmar vid 

intagning på sjukhuset 

och därefter varje 

vecka i ytterligare två 

veckor. Även 

nutritionsbehandlings- 

data samlades på de 

29139 patienter som 

ingick i studien. 

NRS 2002 Validerat Risk för undernäring är stor på 

turkiska sjukhus. 15 % (n=4367) 

av alla (n=29 139) patienter 

bedömda med NRS 2002 var i 

riskzonen för undernäring vid 

intagning på sjukhus. Efter en 

och två veckor screenades 18,9 

% respektive 7,9 % av alla 

patienter och 6,25 % respektive 

5,2 % definierades att vara i 

riskzonen för första gången. 

Endast 51,8 % av patienter i 

riskzonen för undernäring fick 

nutritionsbehandling. 

25 

Krakau, Hansson, Ödlund Olin, 

Karlsson, Nygren de Boussard, 

Att beskriva resurser och 

rutiner för 

Kvantitativ,  

Kvalitativ 

Ett frågeformulär till 

personal på 

MUST  Validerat Trots kvalificerad personal så 

var rutinerna för 

25,5 
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Borg 

Resources and routines for 

nutritional assessment of 

patients with severe traumatic 

brain injury 

Sverige, 2009 

nutritionsbedömning på 

olika vårdavdelningar för 

patienter med svåra 

traumatiska hjärnskador. 

retrospektiv neurokirurgisk IVA 

samt vårdavdelningar 

avseende 

nutritionsrutiner – och 

resurser samt 

granskning av journaler 

från 64 svårt 

skallskadade patienter 

gällande screening av 

undernäring. 

nutritionsbedömning 

bristfälliga, vilket resulterade i 

ofullständig 

nutritionsbehandling och 

överrapportering av 

nutritionsdata mellan 

vårdavdelningar. 

Kyle, Kossovsky, Karsegard, 

Pichard 

Comparison of tools for 

nutritional assessment and 

screening at hospital 

admission: A population study 

Schweiz, 2006 

Att testa känslighet och 

specifitet av NRI, MUST 

och NRS 2002 och jämföra 

dessa med SGA och 

utvärdera sambandet mellan 

undernäring och vårdtidens 

längd. 

Kvantitativ, 

prospektiv 

995 medicinska och 

kirurgiska patienter 

screenades vid 

intagning på sjukhus 

med de fyra 

instrumenten.  

NRI, MUST, 

NRS 2002, 

SGA 

Samtliga 

validerade 

NRS 2002 hade högre 

känslighet och specifitet än 

NRI, MUST jämfört med SGA. 

Ett tydligt samband mellan 

vårdtidens längd och 

undernäring sågs.  

24,5 

Raja, Gibson, Turner, 

Winderlich, Porter, Cant, Aroni 

Nurses’ views and practices 

regarding use of validated 

nutrition screening tools 

Australien, 2008 

Att kartlägga 

sjuksköterskors syn på 

nutritionsscreening och 

tillämpning av MUST och 

MST hos akut sjuka. 

Kvantitativ, 

kvalitativ 

journalstudie 

 

Screening av 

undernäring på fyra 

vårdavdelningar där 

250 respektive 408 

patientjournaler 

granskades enligt MST 

och MUST.   

En gruppintervju av 

MST, MUST Validerade Initialt blev 25 % respektive 61 

% screenade för undernäring på 

två vårdavdelningar med MUST 

jämfört med 4 % på två andra 

vårdavdelningar med MST. De 

största hindren hos 

sjuksköterskor var låg prioritet 

och oförmåga att använda 

22 
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sjuksköterskor med 

frågor om utbildning, 

erfarenheter och 

avdelningspolicy 

rörande 

nutritionsscreening 

spelades in och 

transkriberades. 

instrumenten samt att tolka 

patientens viktstatus. Efter 

utbildning och fyra månaders 

stöd ökade screeningssiffran till 

46 % respektive 70 % på de 

avdelningar som använde 

MUST jämfört med 4 % och 3 

% på avdelningar som använde 

MST .  

Rasmussen, Kondrup, Staun, 

Ladefoged, Lindorff, Jørgensen, 

Jakobsen, Kristensen, Wengler 

A method for implementation of 

nutritional therapy in hospitals 

Danmark, 2006 

Att utveckla en metod för att 

införa en målinriktad 

planering med 

nutritionsscreening och -

behandling på olika 

vårdavdelningar samt 

identifiering av hinder och 

idéer hos vårdpersonalen. 

Kvantitativ,   

kvalitativ 

141 respektive 122 

patienter från olika 

vårdavdelningar 

screenades före och 

efter införandet av ett 

nytt 

nutritionsförbättrings-

projekt. Datainsamling 

av längd, vikt, BMI, 

matintag senaste 

veckan, viktförlust <3 

månaderna och under 

sjukhustiden. 

NRS 2002  Validerat Efter att ny metod med 

målinriktad planering och 

nutritionsscreening infördes 

(NRS 2002), förbättrades 

nutritionsbehandlingen på olika 

vårdavdelningar.  Hinder som 

låg prioritet, otydlig 

ansvarsfördelning, bristfälliga 

rutiner, utbildning och resurser 

identifierades. En idékatalog 

utvecklades och grundlade en 

handlingsplan. 

20 

Ravasco, Camilo, Gouveia-

Oliveira, Adam, Brum 

A critical approach to 

Att kartlägga genomförbara 

och informativa 

nutritionsparametrar inom 

Kvantitativ, 

prospektiv 

44 

intensivvårdspatienter 

genomgick bedömning 

BMI, MAMC, 

MAC, TSF 

Validerade  BMI försvårade bedömningen 

av nutritionsstatus då det höjs på 

grund av ödem. 

22,5 
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nutritional assessment in 

critically ill patients 

Portugal 2002 

intensivvården. av näringsstatus vid 

intagningen. 

MAC, TSF och MAMC sågs 

som användbara med hög 

sensitivitet, dessa kan även 

användas på svårt sjuka, icke 

medverkande patienter. Utav 

dessa sågs MAC som det 

enklaste och minst 

resurskrävande.  

 

 

Sorensen, Kondrup, Prokowics, 

Schiesser, Krähenbühl, Meier, 

Liberda, EuroOOPS study 

group 

EuroOOPS: An international, 

multicentre study to implement 

nutritional risk screening and 

evaluate clinical outcome 

Västra Europa, Östra Europa, 

Mellanöstern, 2008 

Att implementera NRS 2002 

och bedöma sambandet 

mellan risk för undernäring 

och prognosen för 

tillfrisknande. 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

randomiserad 

26 olika kliniker med 

olika patientklientel i 

olika länder deltog i 

studien, totalt 5051 

patienter. Patientdata 

samlades in vid 

intagningen beträffande 

nutritionsrisk, 

komplikationer, 

dödlighet och vårdtid. 

NRS 2002 Validerat 32,6 % bedömdes vara i 

riskzonen för undernäring. 

Dessa patienter hade flera 

komplikationer, högre dödlighet 

och längre vårdtider.  

24,5 

Sungurtekin, Sungurtekin, 

Hanci, Erdem 

Comparison of Two Nutrition 

Assessment Techniques in 

Hospitalized Patients 

Att bestämma förekomsten 

av undernäring och jämföra 

SGA och NRI med andra 

mätmetoder som MAC, TSF 

och laboratorieanalyser. 

Kvantitativ, 

prospektiv 

251 patienter inlagda 

på kirurgiska och 

medicinska 

vårdavdelningar 

bedömdes med SGA, 

SGA, NRI Validerade Den totala förekomsten av 

undernäring var 30 % mätt med 

SGA och 36 % mätt med NRI. 

Undernäring korrelerade 

signifikant med ålder, 

22 
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Turkiet, 2004 NRI, antropometriska 

data och 

laboratorieanalyser. 

procentuell viktförlust och 

vårdtidens längd med båda 

screeningsinstrumenten. 

Sungurtekin, Sungurtekin, 

Oner, Okke 

Nutrition Assessment in 

Critically Ill Patients 

Turkiet, 2008 

Att bedöma huruvida SGA 

är användbart som 

screeningsinstrument på 

IVA. 

Kvantitativ, 

prospektiv 

124 

intensivvårdspatienter 

bedömdes vid 

intagningen med SGA, 

BMI, TSF och MAMC. 

SGA, BMI, 

TSF, MAMC 

Validerade SGA stämde överens med andra 

nutritionsparametrar som BMI, 

TSF och MAMC och är enkelt 

och användbart på 

intensivvårdspatienter. 

20 

Zafer Nursal, Noyan, Gülşen 

Atalay, Köz, Karakayali 

Simple two-part tool for 

screening of malnutrition 

Turkiet, 2004 

Att bestämma förekomsten 

av undernäring och finna ett 

screeningsinstrument för att 

identifiera patienter i 

riskzonen för undernäring. 

Kvantitativ, 

prospektiv 

2211 patienter 

bedömdes med SGA 

och CC (Combination 

Criteria, 

antropometriska 

mätningar och 

laboratoriedata) och 

jämfördes därefter med 

flera andra 

screeningsinstrument 

bland andra Simple 

twopart tool (oönskad 

förlust av vikt och 

subcutant fett).  

SGA, CC 

MST, MNA 

SGA 

validerat 

SGA och CC identifierade 11 

respektive 15.6% undernärda 

patienter. Av de 

screeningsmetoder som testades 

så var kombinationen oönskad 

viktnedgång och förlust av 

subcutant fett mest värdefull. 

Detta tvåpartinstrument för 

screening av undernutrition är 

dock inte externt validerat. 

21,5 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga screeningsinstrument som mäter 

undernäring hos kritiskt sjuka och se hur de används i vården. I denna kartläggning har tre 

screeningsinstrument identifierats; NRS 2002, SGA och MUST. Utav dessa tycks NRS 2002 

vara det som passar bäst för kritiskt sjuka, då det bedömer sjukdomens eller skadans grad som 

i sig är en stor riskfaktor för undernäring. NRS 2002 är testat i flera studier och 

rekommenderas av ESPEN att användas på sjukhus, då detta instrument kan användas till alla 

patientkategorier. 

 

Resultaten om hur instrumenten används i vården visade på att det var viktigt med tidig 

nutritionsscreening, helst inom 24 timmar från ankomsten till sjukhuset och sedan regelbundet 

varje vecka under vårdtiden. Screening av undernäring tillsammans med adekvat 

nutritionsbehandling hade ett signifikant samband med vårdtidens längd och 

sjukdomsförlopp. Enligt flera studier skulle lidande för patienten i form av komplikationer, 

förlängd vårdtid och återhämtningsfas kunna förhindras om tidig och upprepad 

nutritionsscreening utfördes så att nutritionsbehandling kunde påbörjas tidigt. Vissa studier 

visade dock att nutritionsscreeningsinstrument sällan användes, trots rekommendationer från 

ESPEN. Orsaker till det var bland annat brist på stöd från sjukhus- och klinikledning samt 

vårdpersonalens attityder, kunskapsbrist, tidsbrist, prioritering, ansvarsfördelning och rutiner.  

 

Resultatdiskussion 

Screeningsinstrumentens styrkor och svagheter 

Patienter behöver inte ha en historik med dåligt näringsintag för att vara i riskzonen för 

undernäring. En svår sjukdom eller skada kan i sig sätta hela ämnesomsättningen ur spel med 

hypermetabolism, katabolism och undernäring som följd (4), vilket författarna till de studier 

som granskats ofta inleder med att konstatera. Eftersom syftet med nutritionsscreening är att 

fastställa om patienten är undernärd eller i riskzonen för detta, så tycker uppsatsförfattarna att 

sjukdomens svårighetsgrad bör vara ett bedömningskriterium i alla screeningsinstrument, 

eftersom det ofta är en sjukdom eller skada som är orsaken till patienternas undernäring. 

Uppsatsförfattarna har reflekterat över att ju sjukare patienterna är, desto högre 

ämnesomsättning har de och därmed ökar även protein och energibehovet markant. Det är 

därför viktigt att detta uppmärksammas redan vid inläggning på sjukhuset, för att kunna sätta 



20 

 

in nutritionsbehandling som överensstämmer med deras behov, i ett tidigt skede. NRS 2002 

poängsätter sjukdomar eller skador och endast det faktum att patientens sjukdom kräver 

intensivvård ger tre poäng, vilket indikerar risk för undernäring (3). Detta är en av orsakerna 

till att uppsatsförfattarna tycker att detta instrument passar att använda till kritiskt sjuka, både 

på IVA och på efterföljande vårdavdelning. Detta instrument inkluderar dessutom ålder över 

70 år, då risk för undernäring ökar med ökad ålder. De äldre patienterna är dessutom extra 

känsliga för undernäring och har svårare att bygga upp muskelmassa igen. MUST, SGA och 

NRS 2002 är de enda screeningsinstrumenten som uppsatsförfattarna stött på i arbetet med 

litteraturstudien, som tar upp sjukdomens relation till undernäring över huvud taget.  

 

Ett screeningsinstrument som skall kunna fungera i det dagliga arbetet måste vara enkelt, gå 

snabbt att utföra och vara tillförlitligt enligt Kyle et al (27), vilket uppsatsförfattarna också 

tycker är av största vikt annars fungerar det inte i praktiken. Det ska dessutom vara validerat 

och reliabelt (6). NRS 2002 och MUST lever upp till dessa krav, medan SGA tar för lång tid 

att utföra, är dyrt och bör helst användas av speciellt utbildad personal. NRS 2002 innehåller 

flera punkter än MUST att gå igenom, men innebär istället större specifitet. SGA innehåller 

ett frågeformulär till patienten. Uppsatsförfattarna undrar då, att om inte patienten är i skick 

att redogöra för sig själv, vilket oftast är fallet hos kritiskt sjuka, är då oroliga anhörigas 

bedömningar trovärdiga? Har anhöriga alltid vetskap om patientens viktförändringar och 

matvanor? Uppsatsförfattarna är överens med flera andra författare att SGA lämpar sig bättre 

att använda vid en mer ingående bedömning (2, 18), exempelvis av dietist när patienter med 

screening identifierats vara i riskzonen för undernäring. MUST och NRS 2002 kräver att 

patienterna vägs för att BMI och viktförlust ska kunna beräknas. Om patienten har 

vävnadsödem så blir vikten ej tillförlitlig. I de fall patienter har svårt att medverka i 

nutritionsscreeningen på grund av sjukdom, läkemedel eller psykiskt status kan det krävas ett 

helt objektivt instrument. Uppsatsförfattarna föreslår därför att screening av kritiskt sjuka 

patienter på IVA kan kompletteras med antropometriska mätningar, till exempel MAC, då 

denna mätning är oberoende av vikt och patientens medverkandeförmåga. 

 

En annan detalj som är värd att uppmärksamma är att det tar lång tid att bygga upp 

muskelmassan igen efter en svår sjukdom (6). Även om patienter får rätt nutritionsbehandling 

syns kanske inga stora framsteg i nutritionsscreeningen från vecka till vecka. Detta ställer 
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enligt uppsatsförfattarna höga krav på specifitet hos screeningsinstrumentet och på kunskaper 

hos dietister och läkare som planerar nutritionsbehandlingen.  

 

Uppsatsförfattarna anser att NRS 2002 är det instrument som bäst identifierar de patienter 

som är i riskzonen för undernäring, tycks vara enklast att använda, kräver endast en kort 

introduktion och kostar inte mer än några minuter av personalens tid och ett formulär att 

skriva på, alternativt en flik i datajournalen. 

Riktlinjer och rekommendationer 

I USA rekommenderar ASPEN (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition) SGA 

för nutritionsscreening inom sjukvården. De menar att det krävs en kombination av klinisk 

bedömning och laboratoriemätningar för säker nutritionsscreening. I Europa rekommenderar 

ESPEN att NRS 2002 används som screeningsinstrument inom sjukvården, MUST till 

kommunala vårdinrättningar samt MNA (Mini Nutritional Assessment) till äldreomsorgen 

(3). I en svensk studie användes trots dessa rekommendationer kriterier från MUST, i en 

studie av svårt skallskadade patienter (13). Detta är en patientkategori som drabbas svårt av 

hypermetabolism och katabolism. Varför användes då inte ett screeningsinstrument som tar 

hänsyn till skadans svårighetsgrad? Uppsatsförfattarna tycker att ESPENs rekommendationer 

bör följas, eftersom de har testat NRS 2002s validitet, reliabilitet och specifitet.  

 

Planering av nutritionsbehandling och rutiner skiljer sig mellan olika vårdavdelningar. 

Uppsatsförfattarna tycker att det borde vara samma rutiner vad gäller nutritionsscreening och 

behandling på hela sjukhuset, oberoende av vilken vårdavdelning patienten kommer till, samt 

att hela sjukhuset använder sig av samma screeningsinstrument. Detta rekommenderar även 

ESPEN (3). Uppsatsförfattarna anser att det blir en skillnad för patienten om vårdavdelningar 

har bra nutritionsrutiner, med bättre prognos som följd. Vidare rekommenderar ESPEN att 

resultat från screening och nutritionsbehandling noggrant ska dokumenteras och sedan 

rapporteras till nästa vårdinstans, i samband med överflyttning (3). Uppsatsförfattarnas 

erfarenheter från vårdarbete säger att dessa rekommendationer ofta inte följs och att det finns 

stora brister gällande nutritionsrutiner. BMI ses ibland i journalanteckningar, eventuellt 

oönskad viktnedgång den senaste tiden och något enstaka laboratorievärde som tyder på 

undernäring, men inget av de rekommenderade nutritionsscreeningsinstrumenten har setts 

dokumenterat. I en studie av Krakau et al (13) sågs att det var vanligast att sjuksköterskan 

hade ansvar för dokumentation och rapportering av nutritionsstatus. Dock var sällan längd, 
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vikt och BMI dokumenterat på vårdavdelningar, medans vikt mättes dagligen på IVA. I denna 

litteraturstudie var det endast Krakau et al som tog upp vikten av överrapportering mellan 

olika vårdenheter, men det visade sig dock att information om viktutveckling och BMI sällan 

överrapporterades. Uppsatsförfattarna anser att noggrann rapportering av patienternas 

nutritionsstatus och nutritionsbehandling, är av största vikt vid överflyttning till annan 

vårdenhet. Om det blir avbrott i eller försämrad nutritionsbehandling, kan patienten förlora 

ytterligare fett och muskelmassa och därmed förlängs återhämtningsfasen. Uppsatsförfattarna 

undrar även om ESPENs rekommendationer överhuvudtaget följs och om klinikledning, 

läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal ens har vetskap om dessa rekommendationer. 

Om inte, hur ska då undernäring kunna motverkas? Vätskebalansen är mer uppmärksammad, 

tydliga rutiner för mätningar och ordinationer finns. Ska nutritionsbehandling också kunna 

komma dithän?  

 

Kunskapen om vad undernäring leder till finns, men varför görs inget för att motverka 

undernäring? Uppsatsförfattarna anser att nutrition i allmänhet har en mycket låg prioritet på 

många vårdavdelningar, i omvårdnaden av kritiskt sjuka patienter. I de flesta fall beror det 

troligtvis på okunskap, brist på resurser och goda nutritionsrutiner. Det behövs omvälvande 

strategier för att förändra detta. Uppsatsförfattarna anser att utbildning i nutrition och 

undernäring till all vårdpersonal, införande av nutritionsscreening, med nutritionsteam och 

resurspersonal som stöd på vårdavdelningarna, vore en bra början. I en dansk studie av 

Lindorff-Larsen et al (1) gjordes 1997 först en undersökning av attityder och kunskap om 

nutritionsscreening och behandling hos vårdpersonalen. Därefter utbildades personalen i 

nutritionsscreening och behandling enligt ESPENs riktlinjer. 2004 gjordes en uppföljning av 

detta och då sågs att kunskap och attityder hade förbättrats avsevärt, men fortfarande fanns det 

mycket kvar att utveckla. Nästan alla läkare och sjuksköterskor som deltog i studien höll med 

om att det var ett viktigt arbete att motverka och behandla undernäring, men screening och 

uppföljning av nutritionsstatus genomfördes och dokumenterades endast hos 40 % av 

patienterna (1). Även om vårdpersonalen vet att nutrition är ett viktigt område så prioriteras 

det inte. Uppsatsförfattarna anser att det inte finns tillräckligt med personal och tid för att i 

alla aspekter utföra god omvårdnad. Vad gäller nutritionsstatus och behandling, som är 

grunden för att patienter ska kunna läka och tillfriskna, så behövs mer kunskap för att öka 

förståelsen och intresset för detta. Uppsatsförfattarna tror att med ökad kunskap skulle även 

sjukvårdspersonalens attityder kunna påverkas. Sjukhus- och klinikledning måste förstå att 
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patienternas nutrition är viktig och se till att nutritionsscreening införs på alla 

sjukhusavdelningar och att samma instrument används. Ledningen bör också skapa 

förutsättningar så att personalen får mer utbildning och tid till att utföra nutritionsscreening 

och ge adekvat nutritionsbehandling. De bör också förstå vikten av att personalen bör ta del 

av aktuell vetenskap, det vill säga, ges möjlighet att arbeta evidensbaserat. För att få 

personalen att prioritera arbetet med nutrition mer, krävs även att fördelarna med 

nutritionsscreening och behandling presenteras tydligt. 

 

I samhället och vården handlar det mycket om effektivitet och ekonomiska besparingar. Får 

patienter rätt nutritionsbehandling kan komplikationer förhindras och vårdtider kortas och 

genom detta skulle patienter besparas mycket lidande. Även samhällsekonomiska vinster 

skulle ses eftersom komplikationer och längre vårdtid, relaterat till undernäring, ökar 

sjukvårdskostnaderna markant. Därför anser uppsatsförfattarna att även politiker bör vara 

införstådda i hur viktigt det är att ha fungerande nutritionsrutiner, för att i sin tur kunna ge sitt 

stöd till sjukvården i denna viktiga fråga.  

 

Metoddiskussion 

Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie. Det innebär att systematiskt söka 

och granska vetenskapliga artiklar för att sedan analysera och göra en sammanställning av 

forskningsresultatet inom det valda området. Artiklar har sökts i databaserna Cinahl och 

Medline. Dessa databaser är främst inriktade mot medicin- och omvårdnadsforskning, och 

innehåller således relevant litteratur för denna studie. I den första sökningen testades flera 

databaser, men då samma artiklar framkom i de olika databaserna valdes till slut dessa två. 

Detta kan ha haft reslutat för studiens resultat om någon eller några för denna studie 

betydelsefulla artiklar missats på grund av detta. 

 

Uppslag till sökorden har kommit från tidigare läst litteratur som användes till 

sammanställningen av introduktionen. Uppsatsförfattarna har även använt sig av nyckelord 

från andra studier. Sökorden kan ha haft betydelse för resultaten, då syftet med studien från 

början var att hitta ett screeningsinstrument som passade att följa en kritiskt sjuk patient 

genom hela vårdkedjan från intensivvården, via olika vårdavdelningar till primär- eller 

kommunal vård. Syfte och frågeställning ändrades eftersom urvalet av artiklar inte svarade 

mot det första syftet. Detta kan bero på att sökord och avgränsningar från början skulle ha 
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anpassats bättre eller så finns det helt enkelt inte något sådant screeningsinstrument. Dock 

anser inte uppsatsförfattarna att någonting gått förlorat i och med detta. 

Screeningsinstrumenten bör kunna användas inom alla instanser, då de inte kräver några 

speciella mätinstrument.  

 

Artiklarna kvalitetsbedömdes med hjälp av modifierade granskningsmallar. Till de tre artiklar 

med både kvalitativ och kvantitativ ansats fanns ingen färdig mall, därför bedömdes dessa 

både med mallen för kvalitativa studier och med mallen för kvantitativa studier. I båda 

bedömningarna hamnade artiklarna inom hög respektive medel kvalitet vilket gjorde att 

klassificeringen blev samma oavsett vilken mall uppsatsförfattarna hade använt. Om till 

exempel användandet av den ena mallen resulterat i låg kvalitet och den andra mallen i hög 

kvalitet, hur skulle då klassificeringen sett ut? Det vore enklare om det även fanns en mall för 

dessa mixade studier med båda kvalitativ och kvantitativ ansats.  

 

Endast en artikel valdes bort för att den hade för låg poäng i kvalitetsbedömningen. Den 

beskrev varken inklusions- eller exklusionskriterier och diskuterade inte heller studiens 

validitet. Resterande 11 artiklar som valdes bort svarade inte mot syftet eller var 

sekundärkällor vilket inte framkommit i första urvalet. Orsaken till så stort bortfall som inte 

svarat mot syftet beror troligtvis på sökorden. Sökorden är framtagna efter syftet, men kunde 

kanske ha anpassats ytterligare. Men då är frågan om antalet artiklar till resultatdelen varit 

tillräckligt? För att få ett tillförlitligt resultat i en litteraturstudie krävs primärfakta. 

Uppsatsförfattarna har fått svar på syftet, men kanske kunde arbetet ha förenklats med mer 

specifika sökord. De sekundärkällor som framkom i sökningen har sammanfattat flera olika 

nutritionsscreeningsinstrument. Dessa kunde ha varit värdefulla för uppsatsförfattarna men 

valdes bort då de inte innehållit primärfakta. I första urvalet fanns ett antal artiklar där titel 

och abstrakt var intressanta och tycktes svara mot denna studies syfte. Tyvärr var dessa inte 

översatta till engelska eller något av de nordiska språken och kunde därför inte inkluderas. 

Kanske kan det ha haft effekt på det slutliga resultatet.  

 

Denna litteraturstudie är baserad på 13 vetenskapligt granskade artiklar. Bortfallet var i de 

flesta studier relativt litet. Detta ger resultatet i denna studie validitet då 

nutritionsscreeningsinstrumenten är testade på många patienter i olika delar av världen. 

Överlag hade artiklarna till studien hög kvalitet. Åtta av artiklarna bedömdes ha hög kvalitet 
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och fem medelhög kvalitet. Detta ökar i sin tur validiteten på denna litteraturstudie. Tio utav 

dessa tretton studier är utförda i Europa vilket kan göra det lättare applicera resultatet i vår 

egen kultur och arbetsmiljö. Dock var fem utav dessa från södra Europa och där ser eventuellt 

sjukhusmiljön annorlunda ut. Kanske fungerar ekonomi, ledning och prioriteringar 

annorlunda menar uppsatsförfattarna. De flesta artiklar var ganska nya, åtta stycken var 

publicerade 2006 och framåt. Detta ger denna studie ett aktuellt resultat med uppdaterad 

forskning. Tio av de granskade studierna var utförda med kvantitativ ansats och tre studier 

med både kvalitativ och kvantitativ ansats. De kvalitativa studierna bygger på personalens 

subjektiva upplevelser och bedömningar i arbetet med nutritionsscreeningsinstrument. Detta 

kan sällan översättas till rätt eller fel. Det mycket som påverkar, och det är en del av arbetet, 

detta påverkar på samma sätt även forskningen inom området.  

 

Resultatet av litteraturstudien bör kunna generaliseras till andra patientkategorier, vilket också 

var en del av uppsatsförfattarnas första syfte. Screeningsinstrumentet bör kunna följa 

patienten genom vårdkedjan. NRS 2002 är ett instrument som anses enkelt att utföra och 

samtidigt är det specifikt. NRS 2002 innehåller inte några tidskrävande och kostsamma 

mätningar och bör kunna användas i hela världen. I alla fall i länder med någorlunda modern 

sjukvård. Dock bör det beaktas att begreppet ”normalviktig” kan se olika ut i världen. 

 

 

Slutsats 

Kartläggningen av nutritionsscreeningsinstrument visade att SGA, MUST och NRS 2002 

finns och mäter nutritionsstatus hos kritiskt sjuka, men NRS 2002 är det instrument som 

enligt uppsatsförfattarna och många forskare passar bäst just för kritiskt sjuka. Det är specifikt 

och bedömer sjukdomens eller skadans grad, som i sig är en stor riskfaktor för undernäring. 

Resultatet om hur screeningsinstrumenten används inom vården visade att rekommendationer 

om nutritionsscreening inte följs. Orsaker till det är bland annat personalens attityder och 

kunskapsbrist, tidsbrist, ansvarsfördelning och rutiner.  

 

 

Projektets kliniska betydelse 

Med denna studie har uppsatsförfattarna skapat en grund för införande av ett 

nutritionsscreeningsinstrument i vården av kritiskt sjuka. Med detta screeningsinstrument kan 
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undernärda patienter och de som riskerar att bli undernärda identifieras, nutritionsbehandling 

påbörjas tidigt och därmed kan kritiskt sjuka patienter få hjälp till en snabbare återhämtning. I 

slutändan kan tid och ekonomiska resurser sparas.  

 

 

Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att se vilken effekt nutritionsscreening har hos kritiskt sjuka patienter, om 

de screenas inom 24 timmar, samt varje vecka under vårdtiden och därmed få adekvat 

näringsbehandling. Blir det någon skillnad i återhämtningen efter kritisk sjukdom eller skada? 

Vilka vinster kan ses? Bättre fysiskt och psykiskt status hos patienten? Färre komplikationer? 

Kortare vårdtid? Ekonomiska vinster? Hur ska vårdpersonalen kunna inspireras och utbildas 

och sedan med lätthet kunna använda dessa instrument i det dagliga arbetet? Kan negativa 

attityder och okunskap motverkas? Kan sjukhus- och klinikledning se fördelarna med att 

screena nutritionsstatus och ge personalen möjlighet till det i form av utbildning, 

personalresurser och tillräckligt med tid till att använda nutritionsscreeningsinstrument?  
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Bilaga 1. Granskningsmallar för kvalitetsbedömning 
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?   

    

Maxpoäng:  29 

Erhållen poäng: ?? 

Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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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 beskriven?   

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:  låg medel hög 

 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 

 
 

 


