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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva orsaker till undernäring hos äldre 

patienter med höftfraktur i det postoperativa skedet, samt vilka omvårdnadsåtgärder som kan 

användas för att förebygga undernäring. Metod: Studien genomfördes som en 

litteraturöversikt och artiklarna söktes via databaserna PubMed och CINAHL. 15 artiklar 

hittades och ligger till grund för resultatet. 14 av dessa var av kvantitativ ansats och en var 

kvalitativ. Resultat: Orsaker till undernäring postoperativt hos höftopererade äldre patienter 

var att inte kunna äta, aptitlöshet, bristande kommunikation och låg compliance. 

Omvårdnadsåtgärder som ökade patientens dagliga energi- och näringsintag var energi- och 

proteintillskott, god måltidsmiljö, information och stöd angående nutritionens betydelse samt 

samarbete med annan profession. Detta resulterade i ett högre men inte tillräckligt stort 

energi- och näringsintag hos större delen av patienterna. Slutsats: Då 

undernäringsproblematik var vanligt förekommande i det postoperativa skedet hos äldre 

patienter som drabbats av höftfraktur är det viktigt att tillämpa adekvata omvårdnadsåtgärder 

samt förebygga orsakerna i ett tidigt skede. Tillägg av energi- och näring samt att aktivt 

involvera patienten i sin nutrition gav positiva effekter. Trots dessa omvårdnadsåtgärder var 

det få patienter som kom upp i sitt rekommenderade dagliga energi- och näringsintag. Detta 

påvisar vikten av att både patienten och sjuksköterskan måste involveras i nutritionsvården. 
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1. INTRODUKTION  

En grundläggande förutsättning för att bibehålla god hälsa och återvinna hälsa vid sjukdom är 

att ha ett fullgott energi- och näringsintag (Socialstyrelsen, 2011). Människor är i behov av ett 

balanserat intag av näringsämnena fett, protein och kolhydrater. Dessa ämnen omvandlas till 

energi i kroppen och finns i den mat vi äter dagligen (Bjerkreim, 2006). När tillförd energi har 

förbrukats uppstår en hungerkänsla i kroppen (Westergren, 2009). I hjärnan finns ett hunger- 

och mättnadscentrum som styr dessa känslor. Även våra sinnen som syn, lukt och smak 

påverkar det dagliga födointaget genom att vi ser samt känner dofter och smaker av mat som 

exponeras för oss. Beroende på hunger eller ej påverkas människan mer eller mindre av dessa 

intryck (Bjerkreim, 2006).  

 

1.1  Undernäring 

De rekommendationer som finns gällande dagligt energi- och näringsintag är 20-35 kcal/kg 

kroppsvikt och dygn för att kroppsliga funktioner ska upprätthållas. Antalet kalorier som 

behöver intas varierar beroende på bland annat aktivitetsnivå och ålder. Hos äldre förändras 

näringsbehovet då deras energibehov är lägre, detta på grund av att de ofta har en minskad 

aktiv livsstil och en lägre basalmetabolism (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Om kroppen får för lite energi under en längre tid finns risk att drabbas av undernäring 

(Socialstyrelsen, 2011). Vanligaste typen av undernäring i Sverige är protein-

energimalnutrition (PEM) vilket är en kombination av energi- och proteinbrist 

(Socialstyrelsen, 2000). I Sverige beräknas cirka 30 % av befolkningen över 70 år att bli 

undernärda. Detta på grund av bland annat förändringar i ämnesomsättningen samt fysiska 

och psykiska ålderbetingade sjukdomar. Förekomsten av undernäring hos äldre som vårdas på 

sjukhus är mellan 20-40 % (Socialstyrelsen, 2011). Undernäring leder bland annat till nedsatt 

immunförsvar vilket ökar risken att drabbas av sjukdomsrelaterade infektioner. Även 

muskelförtvining, trötthet och ökad läkemedelskänslighet är vanligt förekommande symtom 

vid undernäring (Hamilton, 2001). Dessa faktorer bidrar till ökad fallrisk vilket kan generera 

skador (Rydholm Hedman, 2009).  

 

Vid trauman, kirurgiska ingrepp och akuta sjukdomstillstånd uppstår en ökad metabolisk 

stress vilket ger ett ökat energibehov, framförallt av proteiner (Socialstyrelsen, 2011). 

Normalt behöver kroppen >0.8 g protein/kg per dygn. Vid sjukdom ökar behovet till 1.0–1.5 



 

2 
 

g/kg per dygn (Westergren, 2009). Det är viktigt att vara välnutrierad för att öka 

förutsättningarna för optimal återhämtning (Socialstyrelsen, 2011) och god sårläkningsprocess 

(Ljungqvist, Eriksson, Nygran & Thorell, 2010).  

 

1.2  Höftfraktur 

En patientgrupp som är i stort behov av energi och god näringsstatus är de som drabbas av 

höftfraktur (Holm & Hansen, 2000). Vid höftfraktur startar en katabol reaktion på grund av 

inflammatoriska processer som uppstår i kroppen. Akuta höftpatienter har sämre 

förutsättningar jämfört med elektiva patienter då den katabola reaktionen startar i samband 

med frakturen samt att många av de äldre som inkommer akut till sjukhuset är undernärda 

(Hedström, Ljungqvist & Cederholm, 2006).  

 

Vid katabol reaktion bryter kroppen ner den egna muskelvävnaden, från framför allt 

rörelseapparaten för att tillföra extra energi till kroppen som har en förhöjd ämnesomsättning. 

Nedbrytningen sker även för att tillgodose skadat område med ämnen som hjälper till vid 

läkningsprocessen (Järhult & Offenbartl, 2006). Vanligt är att den katabola reaktionen 

fortsätter postoperativt och är näringsintaget inte fullgott kan reaktionen leda till hög 

nedbrytning av muskulaturen vilket bidrar till svårare rehabilitering efter höftoperationen 

(Hedström et al., 2002). Denna fysiologiska reaktion går aldrig att undkomma helt, däremot 

kan omfattningen begränsas genom att patienterna har en god nutritionsstatus (Järhult & 

Offenbartl, 2006).  

 

Antalet patienter med höftfraktur stiger i takt med att befolkningsmängden ökar och att vi 

idag lever allt längre. År 2011 drabbades cirka 15200 personer av höftfraktur i Sverige. Av 

dessa var 68 % kvinnor och 32 % män med en medelålder på 82 år. Patienter med höftfraktur 

utgör cirka 25 % av vårddygnen inom ortopedin i Sverige (Rikshöft, 2011).  

 

Att det framförallt är kvinnor som drabbas av höftfrakturer beror på att de har större 

benägenhet att drabbas av osteoporos än män. Det beror på att kvinnor får en minskad 

östrogenproduktion efter klimakteriet. Östrogen fungerar inte bara som ett könshormon, utan 

har även en skyddande funktion mot bennedbrytningen i kroppen vilket gör att nedbrytningen 

går fortare hos kvinnorna. En annan anledning är att kvinnor blir äldre än män vilket gör att 

de blir överrepresenterade i antal (Lindgren & Svensson, 2007). Osteoporos kan även 

uppkomma på grund av undernäring (Akner & Cederholm, 2001), fysisk inaktivitet, 
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tobaksrökning, hög alkoholkonsumtion samt brist på vitamin D och kalcium (Ericson & 

Ericson, 2002). 

 

Då skelettet blir skörare vid osteoporos behövs mindre våld för att en fraktur ska uppstå 

(Järhult & Offenbartl, 2006). Den vanligaste orsaken till höftfraktur är fall i hemmet. 

Beroende på var frakturen uppstår i höften medför det olika typer av behandling och 

komplikationsrisker (Lindgren & Svensson, 2007). Efter operation är det viktigt med tidig 

mobilisering och rehabilitering av patienten för att minimera komplikationsrisken 

(Oldmeadow et al., 2006). 

 

1.3  Mätinstrument 

För att sjukvårdspersonal ska kunna bedöma nutritionsstatus hos en patient finns det olika 

typer av mätinstrument. Ett av de mest vedertagna mätinstrumenten i dagsläget är Mini-

Nutritional Assessment (MNA, Bilaga I) (Kaiser et al., 2010; Murphy, Brooks, New & 

Lumbers, 2000). Bedömning görs genom att värdera frågor med poäng som sedan 

sammanställs. Vid ett resultat på 24 poäng eller mer bedöms patienten välnutrierad. Poäng 

mellan 17 och 23.5 indikerar att patienten ligger i riskzon för undernäring. Visar resultat 

under 17 poäng anses patienten vara undernärd. Frågor som besvaras rör bland annat 

födointag, viktförlust och egen förmåga att inta föda (Secher, Soto, Villars, van Kan & Vellas, 

2007).   

 

En annan indikering på hur näringsstatus föreligger är att räkna ut patientens Body Mass 

Index (BMI) (Stubberud, Almås & Kondrup, 2010). Detta görs genom att bedöma vikten i 

förhållande till längden (vikt i kg/ längden i m
2
). Ett resultat < 18.5 anses som undervikt, 

18,5-24,9 normalvikt och ≥ 25 anses som övervikt för vuxna (Bjerkreim, 2006). 

Referensvärdena förändras när man blir äldre då vikt och längd minskar. Personer över 70 år 

anses vara undernärda vid ett resultat < 22 och ett värde mellan 24-28 räknas som normalvikt 

(Rothenberg, 2010). BMI resultatet behövs som en del i MNA bedömningen för att kunna 

skatta en patients nutritionsstatus (Bilaga I).  

 

Ytterligare ett sätt att bedöma nutritionsstatus är att mäta kroppslängd, överarmens omkrets, 

muskelomfång samt hudveckens tjocklek. Detta tillsammans med vikten ger en uppfattning 

om personens aktuella näringsstatus (Socialstyrelsen, 2000).  
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1.4  Komplikationer  

Undernäring är vanligt förekommande bland patienter som drabbas av höftfraktur (Lumbers, 

Driver, Howland, Older & Williams, 1996; Ponzer, Tidermark, Brismark, Söderqvist & 

Cederholm, 1999) och leder till ökad risk för postoperativa komplikationer. Komplikationer 

som kan uppstå är bland annat trycksår, infektioner och långsammare läkningsprocess 

(Patterson, Cornell, Carbone, Levine & Chapman, 1992). I samband med undernäring och de 

vanligt förekommande postoperativa komplikationerna ökar risken för mortalitet vid 

höftfraktur, både under sjukhusvistelsen samt under det närmsta året (O’Daly et al., 2010; 

Roche, Wenn, Sahota & Moran, 2005). Undernäring och komplikationer medför längre 

sjukhusvistelse och svårare rehabilitering (Akner & Cederholm, 2001). Vid undernäring 

minskar orken vilket påverkar patientens förutsättningar negativt under rehabiliteringsfasen 

(Ponzer et al., 1999).    

 

1.5 Ekonomi 

Fördröjt tillfrisknande ger upphov till extra omvårdnadsinsatser och därmed extra kostnader. 

Att finna orsaker till ett fullgott energi- och näringsintag är därför inte viktigt bara för 

patientens skull, utan även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Socialstyrelsen, 2000). 

Sammanlagt kostar vård och rehabilitering av höftfrakturer svenska samhället 1,5 miljarder 

kronor årligen (Rikshöft, 2011). 

 

1.6 Sjuksköterskans roll i nutritionsomvårdnaden 

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt lindra lidande (International Council of Nurses [ICN], 2007). Det 

föreligger på sjuksköterskans ansvar att bedöma och utreda nutritionsstatusen och behovet av 

energi hos alla patienter (Ericson & Ericson, 2002). Det är av stor vikt att sjuksköterskan 

besitter kunskap angående patienternas näringsbehov samt åtgärder som kan förebygga 

undernäring. Genom detta kan onödigt lidande minskas vilket främjar för bättre hälsa 

(Henderson, 1982). Sjuksköterskan och övrig hälso- och sjukvårdspersonal ska enligt lag 

utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Patientsäkerhetslag [PSL], SFS 2010:659, kap. 6, 1 §). Trots detta finns det bristande 

kunskap hos sjuksköterskor vid nutritionsomvårdnad både gällande bedömning av 

nutritionsstatus samt specifika omvårdnadsåtgärder (Aagaard, 1998).  
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Näringsintaget är en viktig del i människans liv för att uppnå ett gott hälsotillstånd och räknas 

till ett av de grundläggande behoven (Bjerkreim, 2006). En omvårdnadsteoretiker som belyser 

vikten av att främja patienternas grundläggande behov är Virginia Henderson. Hon beskriver 

att människan har 14 grundläggande behov där bland annat mat och vätska är ett. 

Sjuksköterskan har till uppgift att tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov 

(Henderson, 1982) bland annat genom att observera, värdera, informera, dokumentera och 

åtgärda förändringar av patientens tillstånd (Socialstyrelsen, 2005). Omvårdnaden ska bygga 

på respekt, autonomi och integritet mellan vårdare och patient. Vid omvårdnad ska 

sjuksköterskan sträva efter att patienten får vara delaktig i sin vård så långt som möjligt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Målet för omvårdnad är att skapa förutsättningar till 

bättre hälsa för patienten och återskapa ett oberoende. Det är även viktigt att tänka på att alla 

människor är unika och måste behandlas utifrån sin situation (Henderson 1982).  

 

1.7  Problemformulering 

Det är många äldre som drabbas av höftfrakturer i Sverige. Dessa utgör en stor del av de 

kirurgiska ingrepp som sker inom ortopedin (Kanis et al., 2002; Socialstyrelsen, 2009). 

Befolkningsmängden ökar ständigt och människor lever längre idag än tidigare. Detta 

kommer leda till att fler personer drabbas av höftfrakturer i framtiden vilket genererar ett 

större vårdbehov och högre kostnad för samhället (Rikshöft, 2011).  

 

Då undernäring är vanligt förekommande hos denna patientkategori (Lumbers et al., 1996; 

Ponzer et al., 1999) är det viktigt att ha kunskap om orsaker till undernäring samt hur 

sjuksköterskan på bästa sätt kan tillgodose näringsintaget hos dessa patienter för att minska 

risken för postoperativa komplikationer. Detta leder till kortare sjukhusvistelse och snabbare 

rehabilitering vilket leder till minskat lidande för patienten och lägre kostnader för samhället.  

 

Genom denna studie hoppas vi finna de orsaker som leder till undernäring samt relevanta 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan använda sig av för att förebygga undernäring. 

 

1.8  Syfte 

Att beskriva orsaker till undernäring hos äldre patienter med höftfraktur i det postoperativa 

skedet, samt vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda för att förebygga 

undernäring. 

1.9  Frågeställning 
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Vilka är orsakerna till undernäring postoperativt hos höftopererade äldre patienter?  

Vilka omvårdnadsåtgärder behövs för att patientens dagliga energi- och näringsbehov ska 

kunna tillgodoses? 

 

1.10 Definition av begrepp 

Undernäring – Definieras enligt socialstyrelsen (2011) som ett tillstånd där brist på energi, 

protein eller andra näringsämnen orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens 

sammansättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp.  

Postoperativ period - Författarna avser i studien att den postoperativa perioden sträcker sig 

från det att operationen avslutas och 6 månader framåt.  

Äldre - I studien avses med äldre, patienter > 60 år. 

 

2. METOD 

2.1 Design 

Studien har genomförts som en litteraturöversikt. 

 

2.2 Urval av litteratur 

Sökningen av artiklarna genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL. Sökorden valdes 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Sökord som användes var: Aged, Assessment, Care, 

Causality, Causes, Elderly, Femoral neck, Hip fracture, Intervention, Malnutrition, Nursing, 

Nursing care, Nutrition, Nutrition disorders, Nutritional, Nutritional assessment, Nutritional 

care, Nutritional intervention, Nutritional status, Nutritional support, Postoperative, 

Supplements, Support och Treatment. Sökorden kombinerades på olika sätt med den booleska 

operaton AND (Forsberg & Wengström, 2008). Manuella sökningar genomfördes också, inga 

relevanta artiklar till resultat hittades. Databassökningen redovisas i tabell 1.   

 
2.2.1 Inklusions- och Exklusionskriterier  

De artiklar som inkluderades i studien berörde nutritionsproblematik hos patienter som blivit 

höftopererade på grund av fraktur. Patientkategorin omfattade både män och kvinnor äldre än 

60 år. Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000 och 2012 samt skrivna på engelska. 

Exkluderade blev de artiklar som berörde höftoperationer av andra orsaker än frakturer samt 

de operationer som var elektiva. 
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Tabell 1. Sökstrategi 

 
 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

 

Antal lästa 

artiklar 

 

Antal artiklar  

till resultat 

PubMed Hip Fracture AND 

Malnutrition AND 

Intervention 

12799 

271 

30 

 

 

30 

 

 

15 

 

 

12 

 

 

8 

PubMed Hip Fracture AND 

Malnutrition AND 

Nursing care 

12799 

271 

20 

 

 

20 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

PubMed Hip Fracture AND 

Malnutrition AND 

Nutritional care 

12799 

271 

53 

 

 

53 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

0 

PubMed Hip Fracture AND 

Malnutrition AND 

Postoperative 

12799 

271 

22 

 

 

22 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

PubMed Hip Fracture AND 

Malnutrition AND 

Aged AND 

Nutritional support 

12799 

271 

202 

 

40 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

PubMed Hip Fracture AND 

Nutritional  

support AND 

Elderly AND 

Care 

12799 

 

133 

115 

27 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

PubMed Hip Fracture AND 

Nutrition AND 

Support AND 

Elderly AND 

Nursing 

12799 

348 

200 

171 

14 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

PubMed Hip Fracture AND 

Nutrition AND 

Support AND 

Treatment AND 

Malnutrition 

12799 

348 

200 

104 

35 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

PubMed Malnutrition AND 

Femoral neck AND 

Elderly AND 

Care 

29895 

173 

124 

11 

 

 

 

11 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

PubMed Hip Fracture AND 

Nutritional  

status AND 

Supplements  

12804 

 

123 

31 

 

 

 

31 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

PubMed Hip Fracture AND 

Nutritional 

assessment 

12804 

 

25 

 

 

25 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

1 

PubMed Hip Fracture  AND 

Nutritional 

intervention 

12804 

 

38 

 

 

38 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

PubMed Hip Fracture AND 

Malnutrition AND 

Causality AND 

Elderly AND 

Postoperative 

12807 

271 

212 

173 

13 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 
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Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

 

Antal lästa 

artiklar 

 

Antal artiklar  

till resultat 

PubMed Hip Fracture AND 

Malnutrition AND 

Causality AND 

Aged AND 

Postoperative 

12807 

271 

212 

163 

13 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

PubMed Hip Fracture AND 

Malnutrition AND 

Causes AND 

Aged AND 

Postoperative 

12807 

271 

216 

166 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

PubMed Hip Fracture AND 

Malnutrition AND 

Causes AND 

Elderly AND 

Postoperative 

12807 

271 

216 

176 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

PubMed Hip Fracture AND 

Malnutrition AND 

Causes AND 

Elderly AND 

Care 

12807 

271 

216 

176 

28 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

CINAHL Hip fracture AND 

Malnutrition 

3110 

27 

 

27 

 

5 

 

2 

 

1 

CINAHL Hip Fracture AND 

Nutrition Support 

3110 

84 

11 

 

 

11 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

CINAHL Hip fracture AND 

Nutrition AND 

Aged AND 

Intervention 

3110 

84 

72 

26 

 

 

 

26 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

CINAHL Hip fracture AND 

Nutritional AND  

Assessment AND 

Nursing 

3110 

91 

66 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

CINAHL Femoral neck AND 

Malnutrition 

1095 

3 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

CINAHL Hip fracture AND 

Nutrition  

disorders AND 

Care 

3110 

 

14 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

CINAHL Hip Fracture AND 

Nutritional  

status AND 

Supplements 

3110 

 

45 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 
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2.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarna som använts i studien granskades enligt de modifierade granskningsmallarna från 

Högskolan Dalarna, se bilaga II och III. Granskningsmallarna är utformade efter Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008). Mallarna skiljer sig åt då 

den ena är för granskning av kvantitativa studier (bilaga II) och den andra för kvalitativa 

studier (bilaga III). Granskningsmallarna består av frågor som besvaras med ja eller nej. 

Ja svar gav 1 poäng och nej 0 poäng. Maxpoängen i den kvantitativa granskningsmallen var 

29 och i den kvalitativa granskningsmallen 25 poäng. Utifrån detta räknade vi sedan ut 

procentsatsen som gav oss uppfattning om artiklarnas kvalitet. Artiklar med svarsfrekvens på 

80-100 % hade hög kvalitet, 60-79 % medel och <60 % var av låg kvalitet. För att inkluderas i 

studien skulle artiklar uppnå minst medelnivå (60 %) av maximal poäng.   

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Utifrån valda sökord sökte författarna var för sig artiklar. I sökningen lästes först titeln och 

om den var relevant lästes abstraktet. Ansågs innehållet i abstraktet kunna svara på 

författarnas syfte och frågeställning lästes hela artikeln. Motsvarade artikeln de angivna 

inklusionskriterierna och reslutat var relevant sparades den för att sedan kvalitetsgranskas. 

Artiklarnas kvalitet granskades först av författarna enskilt och därefter en andra gång av 

författarna tillsammans för att få en likvärdig bedömning av alla artiklar. Resultatet i 

artiklarna jämfördes med studiens syfte och frågeställning. Totalt lästes 33 artiklar varav 15 

valdes ut. Efter kvalitetsgranskning lästes de godkända artiklarna gemensamt av författarna 

för att finna centrala huvudteman ur de föreliggande artiklarnas reslutat. Sammanställning av 

övriga delar i arbetet gjordes av författarna gemensamt.  

 

2.5 Analys 

Artiklarna lästes flera gånger för att finna centrala huvudteman. Utifrån artiklarnas resultat 

skapades huvudteman och underrubriker som formade resultatredovisningen i denna studie. 

Se tabell 2 för sammanställning av artiklarna som ligger till grund för resultatet.  

 

2.6 Forskningsetiska aspekter 

Författarnas strävan har varit att presentera resultatet från de granskade artiklarna på ett så 

objektivt, opartiskt och sanningsenligt sätt som möjligt. De valda artiklarna var alla etiskt 

godkända. 
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3. RESULTAT 

Tabell 2. Resultatredovisning 
Författare,  

Land, År 
Titel Syfte 

Design 

Metod 
Deltagare Resultat Kvalitet 

Bachrach-

Lindström, 

Johansson, 

Unosson, 

Ek & 

Wahlström 

Sverige 

2000 

Nutritional 

status and 

functional 

capacity after 

femoral neck 

fractures: A 

prospective 

randomized 

one-year 

follow-up 

study 

To evaluate the 

effect of two 

different surgical 

methods on 

nutritional status 

and functional 

capacity during 

the first post-

operative year in 

patients with 

displaced femoral 

neck fractures and 

to evaluate the 

effect of 

nutritional 

support.  

Kvantitativ, 

prospektiv, 

randomiserad 

studie. 

N= 100 

 

Kontrollgrupp I 

= 25 

Kontrollgrupp II 

= 25 

Interventionsgrupp I  

= 25 

Interventionsgrupp II 

= 25 

Ingen skillnad 

i vikt och 

BMI mellan 

kontroll- och 

interventions- 

grupp.  

Medel 

22/29 

Bachrach-

Lindström, 

Unosson, 

Ek & 

Arnqvist 

Sverige 

2001 

Assessment of 

nutritional 

status using 

biochemical 

and anthropo-

metric 

variables in a 

nutritional 

intervention 

study of 

women with 

hip fracture 

To describe 

nutritional status 

with IGF-I and 

related hormones 

as well as 

anthropometric 

variables after a 

hip fracture and 

evaluate the effect 

of nutritional 

intervention. 

Kvantitativ, 

interventions-

studie. 

 

N= 88 

 

Kontrollgrupp 

= 44 

Interventionsgrupp 

= 44 

Ingen skillnad 

i PEM mellan 

grupperna. 

BMI var 

något högre i 

interventions-

gruppen som 

hade ett högre 

energiintag. 

Hög 

25/29 

Botella-

Carretero, 

Iglesias, Balsa, 

Zamarrón, 

Arrieta & 

Vázquez 

Spanien 

2008 

Effects of oral 

nutritional 

supplements 

in normally 

nourished or 

mildly 

undernourishe

d geriatric 

patients after 

surgery for  

hip fracture: 

A randomized 

clinical trial 

To evaluate the 

efficacy of ONS 

on the nutrition 

status of normally 

nourished or only 

mildly 

undernourished 

geriatric patients 

submitted for 

surgery for hip 

fracture.  

Kvantitativ, 

randomiserad, 

kontrollerad, 

öppen, 

parallell,  

tre-

armsstudie. 

N= 90 

 

Kontrollgrupp 

= 30 

Interventionsgrupp I 

= 30 

Interventionsgrupp II 

= 30   

Närings-

tillskott 

postoperativt 

har liten 

effekt på 

normalt 

nutrierade och 

något 

undernärda 

personer.  

Hög 

26/29 

Botella-

Carretero  

Iglesias, Balsa, 

Zamarrón, 

Arrieta & 

Vázquez 

Spanien 

2010 

Perioperative 

oral 

nutritional 

supplements 

in normally or 

mildly under-

nourished 

geriatric 

patients 

submitted to 

surgery for 

hip fracture: 

A randomized 

clinical trial 

To study whether 

perioperative 

administration of 

ONS are effective 

in geriatric 

patients submitted 

to surgery for hip 

fracture, starting 

supplementation 

at admission.  

Kvantitativ, 

randomiserad, 

kontrollerad, 

öppen, 

parallell två-

armsstudie. 

N= 60 

 

Kontrollgrupp 

= 30 

Interventionsgrupp 

= 30  

Interventions-

gruppen hade 

högre energi- 

och 

proteinintag.  

Hög  

26/29 
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Författare,  

Land, År 
Titel Syfte 

Design 

Metod 
Deltagare Resultat Kvalitet 

Bruce, 

Laurance, 

McGuiness, 

Ridley & 

Goldswain 

Australien 

2003 

Nutritional 

supplements 

after hip 

fractures: 

poor 

compliance 

limits 

effectiveness  

To determine if 

oral nutritional 

supplements 

given daily for 28 

days after hip 

fracture surgery 

could prevent 

weight loss and/or 

lead to improve 

clinical outcomes.    

Kvantitativ, 

kvasi-

randomiserad 

studie.  

N= 109 

 

Kontrollgrupp 

= 59 

Interventionsgrupp 

= 50 

De med hög 

compliance 

minskade 

mindre i vikt 

än de med låg 

compliance. 

Medel 

22/29 

Carlsson, 

Tidermark, 

Ponzer, 

Söderqvist & 

Cederholm 

Sverige 

2005 

Food habits 

and appetite 

of elderly 

women at the 

time of a 

femoral neck 

fracture and 

after 

nutritional 

and anabolic 

support 

To assess the 

appetite and food 

habits in elderly 

lean women with 

hip fractures.   

Kvantitativ, 

randomiserad 

kontrollerad 

experimentell 

studie.  

N= 45 

 

Kontrollgrupp 

= 14 

Interventionsgrupp I 

= 16 

Interventionsgrupp II 

= 15 

De med 

minskad aptit 

rapporterade 

ett lägre 

proteinintag. 

En ökning av 

proteinintaget 

visade sig i 

interventions-

grupperna.  

Medel 

21/29 

Duncan, Beck, 

Hood & 

Johansen 

Storbritannien 

2006 

Using dietetic 

assistants to 

improve the 

outcome of 

hip fracture: 

A randomised 

controllen 

trial of 

nutritional 

support in an 

acute trauma 

ward 

To examine how 

improved 

attention to 

nutritional status 

and dietary intake, 

achieved through 

the employment 

of dietetic 

assistants, will 

affect 

postoperative 

clinical outcome 

among elderly 

women with hip 

fracture.  

Kvantitativ, 

randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

N= 318 

 

Kontrollgrupp 

= 165 

Interventionsgrupp 

= 153 

Interventions-

gruppen med 

stöd av en 

dietist hade ett 

signifikant 

högre dagligt 

energiintag.  

Medel 

22/29 

Eneroth, Olsson 

& Thorngren. 

Sverige 

2005 

Insufficient 

fluid and 

energy intake 

in hospitalised 

patients with 

hip fracture. A 

prospective 

randomized 

study of 80 

patients 

To evaluate the 

fluid and energy 

intake during 

hospital stay and 

the difference 

between actual 

daily intake and 

the required 

intake in 

otherwise healthy 

patients with hip 

fractures.  

Kvantitativ, 

randomiserad, 

prospektiv 

studie. 

N= 80 

 

Kontrollgrupp 

= 40 

Interventionsgrupp 

= 40 

Interventions-

gruppen fick 

ökat vätske- 

och 

energiintag. 

Hög 

26/29 

Foss, Jensen & 

Kehlet 

Danmark 

2007 

Risk factors 

for insufficient 

perioperative 

oral nutrition 

after hip 

fracture 

surgery within 

a multi-modal 

rehabilitation 

programme 

To investigate 

perioperative 

nutritional intake 

in a consecutive 

series of hip 

fracture patients 

receiving multi-

modal 

rehabilitation 

including oral 

nutritional 

supplementation.  

Kvantitativ, 

prospektiv, 

beskrivande 

studie. 

N= 262 

 

 

Trots närings-

tillskott kom 

patienterna 

inte upp i 

rekommen-

derat dagligt 

näringsintag. 

Orsaker var 

demens och 

medicinsk 

komplikation. 

Hög  

24/29 
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Författare,  

Land, År 
Titel Syfte 

Design 

Metod 
Deltagare Resultat Kvalitet 

Hallström, 

Elander & 

Rooke  

Sverige 

2000 

Pain and 

nutrition as 

experienced 

by patients 

with hip 

fracture 

To investigate 

patients 

experiences of 

care in connection 

with hip fracture.   

Kvalitativ, 

observations 

och 

intervjustudie. 

N= 9 Orsaker till 

minskat intag:  

Smärta, svårt att 

röra sig och 

sitta, bristande 

kommunikation. 

Hög 

21/25 

Hoekstra, 

Goosen, de 

Wolf & 

Verheyen 

Nederländerna 

2011 

Effectiveness 

of multi-

disciplinary 

nutritional 

care on nutri-

tional intake, 

nutritional 

status and 

quality of life 

in patients 

with hip 

fractures: A 

controlled 

prospective 

cohort study 

To determine the 

effectiveness of a 

multi-disciplinary 

intervention 

program on 

nutritional intake 

and of nutritional 

intake on 

nutritional status 

and quality of life 

in older patient 

treated for a hip 

fracture.  

Kvantitativ, 

kontrollerad, 

prospektiv, 

kohortstudie. 

N= 127 

 

Kontrollgrupp 

= 66 

Interventionsgrupp 

= 61 

Signifikant 

skillnad i 

dagligt energi- 

och proteinintag 

efter 7 dagar. 

Mindre 

undernärda 

personer efter 3 

månader. 

Medel 

22/29 

Olofsson, 

Stenvall, 

Lundström, 

Svensson & 

Gustafsson 

Sverige 

2007 

Malnutrition 

in hip fracture 

patients: an 

intervention 

study 

To investigate 

whether a nutri-

tional intervention 

for old women 

and men with 

femoral neck 

fracture had any 

effect on post-

operative compli-

cations during 

hospitalization 

and on nutritional 

status at a four-

month follow-up.  

Kvantitativ, 

randomiserad, 

kontrollstudie. 

N= 157 

 

Kontrollgrupp 

= 74 

Interventiongrupp 

= 83 

 

 

 

 

 

Män ökad i 

MNA poäng, 

BMI och vikt 

över tid och 

kvinnor 

minskade i 

MNA poäng, 

BMI och vikt 

över tid i båda 

grupperna. 

Hög 

28/29 

Pedersen  

Danmark 

2005 

Nutritional 

care: the 

effectiveness 

of actively 

involving 

older patients 

To test the effec-

tiveness of a nur-

sing intervention 

based on active 

involvement of 

patients in their 

nutritional care.  

Kvantitativ, 

kvasi-

experimentell 

studie.  

N= 242 

 

Kontrollgrupp 

= 135 

Interventionsgrupp 

= 107 

Energi- och 

proteinintaget 

ökade hos de 

patienter som 

aktivt 

engagerade sig i 

sin nutrition. 

Hög 

28/29 

Tidermark, 

Ponzer, 

Carlsson, 

Söderqvist, 

Brismar, 

Tengstrand & 

Cederholm 

Sverige 

2004 

Effects of 

protein-rich 

supplementati

on and 

nandrolone in 

lean elderly 

women with 

femoral neck 

fractures 

To investigate the 

effects of 

nutritional treat-

ment, either as 

protein-rich liquid 

formula alone or 

in combination 

with the anabolic 

steroid 

nandrolone.  

Kvantitativ, 

randomiserad 

studie. 

N= 59 

 

Kontrollgrupp 

= 20 

Interventionsgrupp I 

= 20 

Interventionsgrupp II 

= 19 

Kroppsmassan 

minskade i 

kontrollgruppen 

och PR gruppen 

men bevarades i 

PR/N gruppen.  

 

Hög 

24/29 

Wengström, 

Wahren & 

Grodzinsky 

Sverige 

2009 

Importance of 

dietary 

advice, 

nutritional 

supplements 

and 

compliance 

for 

maintaining 

body weight 

and body fat 

after hip 

fracture 

To investigate 

compliance with 

individual 

nutritional support 

and to evaluate 

whether body 

weight and body 

fat could be main-

tained in elderly 

persons during a 

6-month period 

following hip 

fracture. 

Kvantitativ 

interventions-

studie. 

N= 32 

 

 

De personer 

som hade bra 

följsamhet i sin 

näringsbehandli

ng visade en 

ökning i vikt 

mot de som 

hade sämre 

följsamhet.  

 

Hög 

25/29 
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3.1 Orsaker 

3.1.1 Inte kunna äta 

Orsaker till att inte kunna äta i det postoperativa skedet var smärta och svårigheter med att 

sitta och röra sig på grund av höftfrakturen. En dålig sittställning orsakade svårigheter att se 

och skära maten. Patienterna avstod då hellre från att äta maten än att spilla på sig eller fråga 

personalen om hjälp (Hallström et al., 2000).  

 

One woman was having her dinner while sitting beside the bed. She seemed to be very hungry. It was 

difficult for her to cut the meat and she took big pieces. She tried to cut a potato, failed, and it glided off 

the plate. She left the remaining potatoes on her plate uneaten (Hallström et al., 2000, s. 643). 

 

Andra orsaker till ett lågt energi- och näringsintag i det postoperativa skedet var demens, 

medicinsk komplikation och delirium (Foss et al., 2007).  

 

3.1.2 Aptitlöshet 

Aptitlöshet var vanligt förekommande i det postoperativa skedet då 40 % av patienterna ansåg 

sig ha dålig aptit. Detta medförde ett reducerat proteinintag. Ett dåligt energi- och 

näringsintag rapporterades hos 75 % av patienterna vilket var kopplat till val av mat i 

hemmet. Då man bland annat använde sig av lightprodukter och sällan åt efterrätt (Carlsson et 

al., 2005).  

 

3.1.3 Kommunikation 

Bristande kommunikation mellan personal och patient samt mellan personalen gjorde det 

svårt att följa upp patientens energi- och näringsintag. Exempelvis blev patienter inte 

tillfrågade om hur födointaget varit under dagen. Det förekom även att personal inte 

rapporterade vidare födointaget till ansvarig sjuksköterska. Detta bidrog till att patientens 

dagliga födointag inte blev registrerat och uppmärksammat (Hallström et al., 2000).  

 

3.1.4 Compliance  

Låg compliance under den postoperativa perioden var vanligt förekommande (Bruce et al., 

2003; Wengström et al., 2009). Kvinnor påvisade högre compliance än män (Wengström et 

al., 2009). Låg compliance medförde ökad viktförlust hos både kvinnor och män jämfört med 

de som följde rekommendationerna gällande dagligt intag av proteintillskott postoperativt 
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(Bruce et al., 2003; Wengström et al., 2009). Det förelåg ingen skillnad i graden av 

compliance gällande lång eller kort behandlingsperiod (Wengström et al., 2009).  

 

Figur 1. Orsaker till undernäring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Omvårdnadsåtgärder 

3.2.1 Energi- och Proteintillskott 

Vanligaste omvårdnadsåtgärden var i flertalet interventionsstudier att tillföra energi- och 

proteintillskott (Botella-Carretero et al., 2008, 2010; Bruce et al., 2003; Carlsson et al., 2005; 

Eneroth et al., 2005; Foss et al., 2007; Olofsson et al., 2007; Tidermark et al., 2004) eller 

energi- och proteintillskott i kombination med rådgivning av sjuksköterska eller dietist 

(Bachrach-Lindström et al., 2000; Bachrach-Lindström et al., 2001; Wengström et al., 2009). 

 

Genom tillförsel av energi- och proteintillskott ökade kalori- och proteinintaget (Bacharach-

Lindström et al., 2001; Botella-Carretero et al., 2008, 2010; Carlsson et al., 2005; Eneroth et 

al., 2005; Foss et al., 2007; Wengström et al., 2009). Trots ökningen uppnådde större delen av 

patienterna inte sitt rekommenderade dagliga intag av energi- och protein (Bachrach-

Lindström et al., 2001; Carlsson et al., 2005; Eneroth et al., 2005; Foss et al., 2007; 

Wengström et al., 2009). Även i situationer där man kombinerade information och stöttning 

till patienten tillsammans med energi- och proteintillskott sågs ett ökat men inte tillräcklig 

stort energi- och proteinintag (Foss et al., 2007; Wengström et al., 2009).  

 

 
Orsaker till 
undernäring 
postoperativt 

Aptitlöshet 
Minskad aptit 
Minskat kaloriintag 

Kommunikation 
Inte kunna äta 

Bristande mellan personal. 
Bristande mellan personal 
och patient. 

 

Smärta 
Svårt att sitta och röra sig 
Dålig sittställning 

Compliance 
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Patienter som uppnådde rekommenderat dagligt energi- och näringsintag kunde ses i ett par 

studier där energi- och proteintillskott tillförts pre- och postoperativt (Botella-Carretero et al., 

2008, 2010). Endast proteintillskott gav ett lägre energiintag än energi- och proteintillskott 

tillsammans (Botella-Carretero et al., 2008).  

 

Trots ett ökat kaloriintag genom energi- och proteintillskott minskade många patienter i vikt 

under den postoperativa perioden (Bachrach-Lindström et al., 2001; Bruce et al., 2003; 

Olofsson et al., 2007; Tidermark et al., 2003) Kvinnor förlorade mer i vikt än vad männen 

gjorde (Olofsson et al., 2007). De som hade låg compliance visade större viktminskning 

jämfört med de som följde rekommendationerna gällande dagligt intag av en proteindrink 

under den första postoperativa månaden (Bruce et al., 2003). 

 

Även BMI minskade trots energi- och proteintillskott, framför allt hos kvinnor (Bachrach-

Lindström et al., 2001; Olofsson et al., 2007). Männen hade benägenhet för att öka sitt BMI 

oavsett om de fick nutritionstillskott eller ej (Olofsson et al., 2007). Flera studier påvisade 

även att BMI kunde förbli oförändrat trots energi- och proteintillskott (Botella-Carretero et 

al., 2008, 2010).  

 

MNA resultaten varierade. I en studie hade omvårdnadsåtgärderna större effekt hos männen 

som ökade i MNA jämfört med kvinnorna som minskade (Olofsson et al., 2007). Jämfört med 

studien av Wengström et al. (2009) där större ökning sågs hos kvinnorna jämfört med männen 

i MNA.  

 

3.2.2 Miljö- och måltidsfaktorer 

God måltidsmiljö var av stor vikt för att öka förutsättningarna för ett gott nutritionsintag 

(Hallström et al., 2000; Hoesktra et al., 2011; Olofsson et al., 2007). Måltidsmiljön skulle vara 

stressfri och lugn (Olofsson et al., 2007) samt erbjuda patienten god sittmöjlighet (Duncan et 

al., 2005; Hoesktra et al., 2011). Dålig sittställning medförde minskat födointag (Hallström et 

al., 2000) jämfört med de patienter som vid varje måltid fick hjälp att finna en bekväm 

sittställning (Duncan et al., 2006; Hoesktra et al., 2011).  

 

Det var även viktigt att patienten fick möjlighet att fatta egna beslut samt bli erbjuden olika 

alternativ gällande sin nutrition. De fick välja om de ville äta själv eller tillsammans med 

andra samt ha önskemål om maten och dess konsistens. För att öka intresset för mat och höja 
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intaget av energi- och näring erbjöds patienterna en aptitretare till lunch och efterrätt till 

middagen (Olofsson et al., 2007).  

 

Genom att anpassa miljö- och måltidssituationen kunde ökat MNA ses efter 4 månader hos 

alla patienter som hade ett MNA ≤ 17 vid inskrivning. Totalt ökade 53 % av patienterna i 

interventionsgruppen sina MNA poäng jämfört med kontrollgruppens 38 %. Det fanns 

skillnad mellan kvinnor och mäns MNA poäng då kvinnor hade tendens att minska och 

männen öka. Skillnad sågs även gällande BMI och vikt då kvinnor minskade och männen 

ökade (Olofsson et al., 2007).  

 

3.2.3 Information och stöd 

Genom att muntligt samt skriftligt informera patienten om nutritionens betydelse sågs ett ökat 

energi- och näringsintag. Den muntliga informationen belyste vikten av ett fullgott 

näringsintag postoperativt (Hoekstra et al., 2011; Pedersen, 2005). Sjuksköterskan diskuterade 

med patienten om de hade några speciella önskemål och vanor gällande sin nutrition. 

Patienterna fick även information angående olika slags måltider som fanns att tillgå från 

sjukhusköket samt möjlighet till stöd med födointaget om de inte klarade detta på egen hand 

(Pedersen, 2005). Den skriftliga informationen bestod av en broschyr med råd om hur 

nutritionsintaget kunde ökas under den postoperativa tiden (Hoekstra et al., 2011).  

 

Under vårdtiden registrerades nutritionsintaget dagligen av patienten själv eller av 

sjuksköterskan (Hoekstra et al., 2011; Olofsson et al., 2007; Pedersen, 2005). Genom detta 

involverades patienten i sin nutritionsvård och kunde ta del av sitt dagliga energi- och 

näringsintag. Sjuksköterskan kunde utifrån detta stötta och uppmuntra patienten till att äta mer 

om denne inte kommit upp i sitt dagligt rekommenderade intag av energi och näring 

(Hoekstra et al., 2011; Pedersen, 2005).  

 

Energi- och proteinintaget ökade hos de patienter som fick information samt blev aktivt 

involverade i sin nutritionsomvårdnad (Hoekstra et al., 2011; Pedersen, 2005). Energiintaget 

ökade med 26 % och proteinintaget med 49 %. Det fanns också skillnad i intaget mellan män 

och kvinnor då männen hade högre energi- och proteinintag (Pedersen, 2005). Betydligt färre 

patienter var undernärda eller låg i riskzonen för undernäring enligt MNA efter 3 månader, 

trots minskat BMI och vikt (Hoekstra et al., 2011).  
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3.2.4 Samarbete med annan profession  

För att hjälpa patienter tillgodose sitt dagliga energi- och näringsbehov kan sjuksköterskan ta 

hjälp av dietist (Duncan et al., 2006; Wengström et al., 2009). Dietisten hjälpte sjuksköterskan 

att räkna ut patientens dagliga energi- och näringsbehov. Utifrån detta fick patienten hjälp 

med att välja kost samt portionsstorlek för att täcka det dagliga intaget. Dietisten hjälpte till 

att beställa näringstillskott vid behov, ta fram lämpliga hjälpmedel som underlättade för 

patienten att äta samt hitta bra sittställning vid måltiden. Patienterna uppmuntrades att äta och 

personal satt vid behov med vid måltid (Duncan et al., 2006).  

 

Genom denna hjälp fick patienterna förbättrad nutritionsstatus genom högre energi- och 

proteinintag. Dessa patienter visade betydligt mindre reducering av överarmens omkrets, 

tjockleken på överarmens hudveck samt vikt (Duncan et al., 2006).  

 

För att skapa hög compliance bland patienterna efter utskrivning från sjukhuset besöktes de av 

dietisten i hemmet. Dietisten beräknade patienternas energi- och proteinintag samt intervjuade 

dem angående aptit och matvanor. De fick individuell rådgivning samt hjälp med 

kostplanering. Utifrån beräknat nutritionsintag fick de näringstillskott. För att följa 

patienternas compliance till näringstillskottet blev de ombedda skriva upp näringsintaget. De 

patienter som hade hög compliance visade en ökning i vikt jämfört med de som hade lägre 

(Wengström et al., 2009).  

 

Medelvärdet av energiintaget var från början 24 kcal/kg kroppsvikt hos kvinnor och 26 

kcal/kg hos män. Efter en månad hade medelvärdet ökat till 34 kcal/kg hos båda könen. Trots 

ökat energi- och proteinintag uppnådde varken männen eller kvinnorna rekommenderat 

dagligt intag. Färre kvinnor var dock undernärda efter 6 månader då de uppnådde högre MNA 

poäng (Wengström et al., 2009).   

 
Figur 2. Omvårdnadsåtgärder 
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Energi- och proteintillskott Information och stöd 
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4. DISKUSSION  
4.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Resultatet visade att de vanligaste orsakerna till undernäring postoperativt var att inte kunna 

äta, aptitlöshet, bristande kommunikation samt bristande compliance. En anledning till att inte 

kunna äta var dålig sittställning på grund av smärta samt svårigheter att röra sig orsakad av 

den tidigare frakturen (Hallström et al., 2000). 

  

Studien resulterade i fyra huvudteman gällande omvårdnadsåtgärder för att hjälpa patienten 

tillgodose dagligt energi- och näringsbehov. Dessa var energi- och proteintillskott, miljö- och 

måltidsfaktorer, information och stöd samt samarbete med annan profession. Den vanligaste 

omvårdnadsåtgärden var att erbjuda patienten energi- och näringstillskott (Botella-Carretero 

et al., 2008, 2010; Bruce et al., 2003; Carlsson et al., 2005; Eneroth et al., 2005; Foss et al., 

2007; Olofsson et al., 2007; Tidermark et al., 2004). Det var även av stor vikt att involvera 

patienten i sin egen nutritionsvård samt informera denne angående nutritionens betydelse 

(Hoekstra et al., 2011; Pedersen, 2005). 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Orsaker till undernäring 

Det är vanligt förekommande att äldre patienter med höftfraktur inte tillgodoser sig sitt 

dagliga energi- och näringsbehov i det postoperativa skedet, vilket är en bidragande faktor till 

undernäring. Anledningen till detta har visat sig bero på bland annat smärta och dålig 

sittställning (Hallström et al. 2000). Författarna anser att sjuksköterskan har en viktig uppgift 

att fylla genom att vara uppmärksam på patientens smärttillstånd då det i Hallströms (2000) 

studie framkommit att det är vanligt många äldre inte ber om smärtlindring. Samma sak gäller 

vid positionering vid måltid då patienten hellre låter bli att äta än att be personalen om hjälp 

vid dålig sittställning. Enligt Carlsson et al. (2005) var aptitlöshet vanligt förekommande i det 

postoperativa skedet. Författarna tror att aptitlöshet hos dessa patienter kan vara orsakad av 

smärta, då smärta enligt Asai (2004) är en orsak till minskad aptit och därmed minskat 

födointag. Genom administrering av smärtlindring innan måltid anser författarna att 

förutsättningarna för patienten att tillgodose sitt rekommenderade dagliga energi- och 

näringsintag ökar. Detta minskar smärta vid rörelser som krävs för att sätta sig upp eller 

förflytta sig till matplatsen. En optimal smärtlindring skulle därför kunna leda till en ökad 

aptit och därmed förhöjt energi- och näringsintag.  
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Hallström et al. (2000) beskrev förekomst av kommunikationsbrist mellan personal samt 

personal och patient, vilket var en bidragande orsak till minskad insyn i patientens energi- och 

näringsintag. Genom detta ökar risken för undernäring då sjuksköterskan inte följer upp 

patientens dagliga födointag under den postoperativa vårdtiden. Bristande kunskap hos 

sjuksköterskorna samt underbemanning kan vara anledningar till att dessa problem uppstår 

enligt författarna. Besitter sjuksköterskan inte rätt kunskap kan det leda till att problemet inte 

identifieras eller att det ignoreras om det är oklart hur det ska hanteras. Att det föreligger 

kunskapsbrist hos sjuksköterskors angående nutritionsomvårdnad har påvisats i flertalet 

studier (Mowe et al., 2006; Mowe et al., 2008).  

 

Bristande compliance var förekommande i postoperativa skedet (Bruce et al, 2003; 

Wengström et al, 2009). Låg compliance var oberoende av behandlingstidens längd vilket 

författarna tror är kopplat till patientens inställning till nutritionsbehandling från första början. 

Är inte patienten motiverad och införstådd i nutritionens betydelse anser författarna att risken 

för bristande compliance ökar. Detta belyser ytterligare vikten av att sjuksköterskan har 

kunskap angående nutritionen och dess betydelse. Det ligger på sjuksköterskans ansvar att 

informera och undervisa patienten (Socialstyrelsen, 2005).   

 

4.2.2 Omvårdnadsåtgärder för att tillgodose patientens energi- och 

näringsbehov 

God näringsstatus är väsentligt för att kunna återhämta sig efter ett kirurgiskt ingrepp. 

Tidigare forskning har påvisat att undernäring leder till ökad komplikationsrisk (Patterson et 

al. 1992), rehabiliteringstid (Akner & Cederholm, 2001) samt mortalitet (O’Daly et al. 2010; 

Roche et al. 2005). Författarna förvånades över resultatet då endast Botella-Carretero et al. 

(2008, 2010) lyckades tillgodose patienternas dagligt rekommenderade energi- och 

näringsintag. Då nutritionen är ett av människans grundläggande behov och utgör en viktig 

del i återhämtningen efter skada (Socialstyrelsen, 2011) trodde författarna att sjukvården hade 

bättre möjligheter att tillgodose patienters nutritionsbehov. 

 

Den absolut vanligaste omvårdnadsåtgärden för att förebygga undernäring postoperativt hos 

höftopererade patienter var att erbjuda energi- och proteintillskott (Bachrach-Lindström et al., 

2000; Bachrach-Lindström et al., 2001; Botella-Carretero et al., 2008, 2010; Bruce et al., 

2003; Carlsson et al., 2005; Eneroth et al., 2005; Foss et al., 2007; Olofsson et al., 2007; 

Tidermark et al., 2004; Wengström et al., 2009). Resultatet visade att energi- och 
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proteinintaget oftast var större hos patienter som fick tillskott jämfört med de patienter som 

fick vanlig omvårdnad. Detta visar att energi- och proteintillskott har en positiv inverkan på 

energi- och näringsintaget (Bachrach-Lindström et al., 2001; Carlsson et al., 2005; Eneroth et 

al., 2005; Foss et al., 2007; Wengström et al., 2009). 

 

Trots ökat energi- och näringsintag minskade många patienter i vikt, BMI och MNA under 

den postoperativa perioden (Bachrach-Lindström et al., 2001; Bruce et al., 2003; Olofsson et 

al., 2007; Tidermark et al., 2003). Det gick även att se skillnad mellan män och kvinnor där 

kvinnor minskade mer i vikt, BMI (Bachrach-Lindström et al., 2001; Olofsson et al., 2007) 

och MNA än vad männen gjorde (Olofsson et al., 2007). Då kvinnor har tendens att minska i 

MNA och män öka i MNA över tid ställer sig författarna frågan om detta skulle kunna bero på 

den katabola process som uppstår vid en höftfraktur och om den är högre hos kvinnor än hos 

män? Detta genererar i att kvinnor skulle behöva mer stöttning under vårdtiden än männen för 

att tillgodose rekommenderat dagligt energi- och näringsintag.  

 

Ökat energi- och näringsintag kunde även ses hos patienter som fick personcentrerad 

omvårdnad samt blev aktivt involverade i sin nutritionsvård (Hoekstra et al., 2011; Olofsson 

et al., 2007; Pedersen, 2005). Genom att involvera patienten i nutritionsomvårdnaden anser 

författarna att möjligheterna till en känsla av självständighet hos patienten ökar vilket kan 

höja patientens engagemang och generera i högre energi- och näringsintag. 

Patientinvolveringen bör dock utformas efter patient och situation då alla människor är unika 

och har olika förutsättningar. Detta kan jämföras med Hendersons (1982) omvårdnadsteori 

där hon belyser varje människa som unik och att skapandet av ett oberoende är en viktig 

aspekt för att främja hälsa. Att involvera patienten i sin egen omvårdnad ligger även i enlighet 

med svensksjuksköterskeförenings (2010) riktlinjer för hur vården bör utformas.  

 

Trots att de flesta patienterna inte tillgodoser sig sitt dagliga energi- och näringsintag anser 

författarna att det ökade kaloriintaget har positiv effekt då det påvisats att många patienter får 

färre komplikationer, kortare rehabiliteringstid och kortare vårdtid med ett ökat kalori- och 

näringsintag. Detta på grund av att den förbättrade nutritionsstatusen motverkar omfattningen 

av den katabola reaktionen (Järhult & Offenbartl, 2006). Vilket generar till lägre kostnader för 

samhället och minskat lidande för patienten (Mowe et al. 2006; Mowe et al. 2008). Det borde 

därför enligt författarna ligga i allas intresse, både personal och organisation att patienten får 

adekvata nutritionsinsatser i tid under det postoperativa skedet.  
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4.3 Metoddiskussion 

Litteratursökningen till denna litteraturstudie genomfördes i databaserna PubMed samt 

CINAHL som enligt Forsberg och Wengström (2008) samt Polit och Beck (2008) 

rekommenderas vid omvårdnadsforskning. Vid databassökningen uppstod mättnad då samma 

artiklar uppkom trots olika kombinationer av flertalet relevanta sökord utifrån syfte och 

frågeställning. Detta beror enligt författarna på att forskningen är begränsad inom detta 

område. De artiklar som ej fanns tillgängliga i fulltext i databaserna beställdes via Högskolan 

Dalarnas bibliotek, vilket gör att inga studier blivit exkluderade på grund av föreliggande 

orsak. Litteratursökning utfördes även manuellt genom att studera referenslistor i tidigare 

studier, dock utan något lyckat resultat. Totalt fann författarna 15 artiklar som passade in med 

studiens syfte och frågeställning. 14 av dessa var kvantitativa och en var kvalitativ. Att större 

andelen av artiklarna i studien var kvantitativa anser författarna vara en styrka för resultatet då 

kvantitativa artiklar oftast undersöker en större population.    

 

Då få artiklar fanns att tillgå gällande studiens syfte och frågeställning sattes inga geografiska 

begränsningar. Trots detta var hälften av artiklarna från Sverige vilket författarna anser vara 

en styrka då det beskriver hur omvårdnadsarbetet ser ut i Sverige samt att inga stora kulturella 

skillnader föreligger. Artikelsökningen begränsades till mellan år 2000 och 2012 vilket är ett 

relevant åldersspann då forskning ej bör vara äldre än 15 år (Polit & Beck, 2008).  För att 

avgränsa litteratursökningen skulle artiklarna beröra patienter > 60 år som genomgått 

höftoperation på grund av fraktur. 

 

Alla artiklar var skrivna på engelska vilket kan ha påverkat tolkningen av artiklarna då 

författarna är ovana att läsa på detta språk. För att artiklarna skulle kunna ingå i studiens 

resultat var de tvungna att få ett betyg som var högt eller minst medel enligt Högskolan 

Dalarnas modifierade granskningsmall, se bilaga II och III, utformad efter Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008). Då alla 15 artiklar som 

granskades fick betyget hög eller medel är författarna skeptiska till granskningsmallarnas 

utformning, då flera punkter uppfattades som otydliga och svårtolkade. Detta kunde ses efter 

den enskilda granskningen då betygsättningen av samma artikel skilde sig mellan författarna 

beroende på hur frågorna uppfattats. Detta kan ge icke valida betygssättningar vilket kan 

påverka den granskade artikeln med felaktigt högt eller lågt betyg och i slutändan resultatet. 

Genom hela studien har författarna försökt förhålla sig objektivt och opartiskt vid granskning 

och översättning av det sammanställda resultatet. 
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4.4 Slutsats 

Då undernäringsproblematik var vanligt förekommande i det postoperativa skedet hos äldre 

patienter som drabbats av höftfraktur är det viktigt att tillämpa adekvata omvårdnadsåtgärder 

samt förebygga orsakerna i ett tidigt skede. Tillägg av energi- och näring samt att aktivt 

involvera patienten i sin nutrition gav positiva effekter. Trots dessa omvårdnadsåtgärder var 

det få patienter som kom upp i sitt rekommenderade dagliga energi- och näringsintag. Detta 

påvisar vikten av att både patienten och sjuksköterskan måste involvera sig i nutritionsvården. 

 

4.5 Förslag till vidare forskning 

Det är av vikt att sjuksköterskan i tid upptäcker om en patient riskerar att bli undernärd efter 

höftoperation. Att ha god kunskap om vad som orsakar undernäring samt hur sjuksköterskan 

kan förebygga detta är viktigt. I dagsläget finns det endast fåtal studier som påvisar orsaker 

till undernäring postoperativt hos höftopererade vilket gör att det behövs mer forskning inom 

detta område. Då flertalet studier nästan lyckats tillgodose patienters dagliga energi- och 

näringsintag genom tillämpning av energi- och proteintillskott eller genom att involvera 

patienten i sin nutritionsbehandling, hade det vart intressant att se forskning som kombinerade 

dessa två omvårdnadsåtgärder.  

 

Kvinnor hade större benägenhet att minska i vikt, BMI och MNA jämfört med männen. Att 

göra forskning som beskriver orsaker till denna minskning skulle vara intressant för att hitta 

omvårdnadsåtgärder som effektivt kan förebygga undernäring hos både män och kvinnor. 
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BILAGA II 

GRANSKNINGSMALL 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 
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BILAGA III 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

 

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 
 
 
 
 


