
 

 

 

 

 

 

 

BEDÖMNING AV MALNUTRITION HOS DEN ÄLDRE PATIENTEN 

INOM AKUTSJUKVÅRD 

  

 

  

 

 

 

 

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning akutsjukvård, 60 högskolepoäng 

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 

Avancerad nivå 

Examinationsdatum: 2017-05-17 

Kurs: Ht15 

 

Författare:  Handledare: 

Maria Sturk och Jenny Delin  Margareta Ramsjö 

  

  Examinator:  

 Unn-Britt Johansson 



      

 

SAMMANFATTNING 

Rätt näring är av stor vikt för alla människor och det krävs en balans mellan energiintag 

och energiförbrukning. Flertalet olika sjukdomar kan öka kroppens energibehov. 

Malnutrition definieras som en obalans eller brist på energi som ger förändringar i 

kroppens funktion. Malnutrition förekommer framför allt hos äldre och multisjuka och kan 

ge svåra komplikationer som i sin tur kan föranleda besök på sjukhus eller 

akutmottagningar. Väntetiderna på akutmottagningarna har de senaste åren ökat framför 

allt för den äldre patienten.  

 

Syftet var att beskriva betydelsen av att bedöma malnutrition hos den äldre patienten inom 

akutsjukvården. 

 

Metoden som valdes för att besvara syftet var att göra en litteraturöversikt. Studiens 

resultat omfattas av 13 artiklar som samtliga har kvantitativ ansats. Artiklarna 

identifierades i databaserna PubMed och CINAHL. Samtliga vetenskapliga original artiklar 

var skrivna på engelska och var publicerade mellan 2006-2017. 

 

Resultatet visade vikten av tidig nutritionsscreening och att det finns ett flertal olika 

screeningverktyg som kan användas inom akutsjukvården. Vidare visade resultatet riskerna 

med malnutrition och komplikationerna som kan uppstå. Om malnutrition förebyggs tidigt 

finns det stora hälsovinster och minskat lidande för patienterna. Fler varningstecken för att 

patienten kan vara i riskzon för malnutrition framkommer exempelvis stigande ålder.  

 

Mer forskning behövs kring nutritionsscreening inom akutsjukvården, framför allt inom 

akutmottagningarna. Detta för att minska risken för att malnutrierade patienter inte ska bli 

upptäckta och alltså inte få den nutritionsbehandling som de behöver. Studien påvisade att 

det fanns flertalet fungerande skattningsskalor som kan användas inom akutsjukvård. 

 

Nyckelord: Malnutrition, äldre, screeningverktyg, akutsjukvård.



      

 

ABSTRACT 

The right nutrition is of immense importance for all human beings and balance is needed 

between energy intake and consumption. A multitude of diseases can increase the body’s 

energy demand. Malnutrition is defined as an imbalance or lack of energy that causes 

changes in the body’s function. Malnutrition is prevalent among the elderly and 

multimorbidity and can cause severe complications, which can cause hospital visits or 

seeking emergency medical services. Emergency room wait time has increased the past 

years primarily for elderly patients. 

 

The aim was to describe the significance of assessing malnutrition in elderly emergency 

medical services patients. 

 

The selected method was literature review. The study comprises 13 articles that all have a 

quantitative approach. The articles were found in the PubMed and CINAHL databases. All 

articles were in English and published between 2006-2017. 

 

The results demonstrated the importance of early nutrition screening and that there are 

several different screening tools that can be used within emergency medical services. 

Furthermore, the results demonstrated the risk with malnutrition and complications that can 

arise. If malnutrition is prevented early there are great health benefits and reduced 

suffering for patients. More warnings signs that the patient can be in risk of malnutrition 

emerges, for example increasing age. 

 

More research is needed about nutrition screening in emergency medical services, above 

all in emergency rooms. This is to reduce the risk for not discovering malnourished 

patients and thus not give them the nutrition treatment needed. The study showed that there 

were several functional screening tools that can be used within emergency medical 

services. 

 

Keywords: Malnutrition, elderly, screening, emergency medical services.  
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INLEDNING 

Rätt näring har en stor betydelse för en persons hälsa. Hos den åldrande eller sjuka 

personen är det extra viktigt med rätt nutrition då kroppens organ kan bli nedsatta både av 

åldrande och av sjukdom. Det är en fråga om att upprätthålla en god hälsa att en person får 

rätt mat och näring och därmed en patientsäkerhetsfråga. En säker vård ska baseras på att 

en person får skattning av sin nutritionsstatus och sin eventuella risk för undernäring. 

Denna vård är lika viktig som läkemedelsbehandlingar och andra underökningar. Rätt 

nutritionsbehandling eller nutritionsstöd minskar risken för komplikationer och död. 

Malnutrition innebär en obalans eller ett för lågt näringsintag som leder till förändringar i 

kroppens funktioner. Malnutrition kan leda till svårt komplikationer och förvärrad sjukdom 

och drabbar framför allt den äldre befolkningen (Socialstyrelsen, 2011). 

 

BAKGRUND  

Nutritionens betydelse  

Det krävs en balans mellan energiintag och energiförbrukning för att en person ska behålla 

kroppsvikten. Energiförbrukningen består av två olika delar. En som består av den basala 

energiförbrukningen som innebär att försörja kroppens olika organ med energi och 

upprätthållande av kroppstemperaturen. Den andra delen är den energiförbrukning som 

uppstår på grund av fysisk aktivitet. Den äldre patienten har en minskad energiförbrukning 

vilket förklaras dels med minskad fysisk aktivitet men även med minskad kroppscellmassa. 

Det finns sjukdomar som ökar kroppens energibehov och flera sjukdomar som är extra 

energikrävande. Demens, parkinson och obstruktiva lungsjukdomar, sepsis, brännskador 

och stora operationer är exempel på detta. Om en persons näringsintag inte täcks av 

kolhydrater och fett så börjar kroppen istället att utnyttja proteindepåerna som finns 

lagrade. Dessutom försvåras syntetiseringen av nytt protein som leder till att den äldre 

personen har ett högre proteinbehov än yngre patienter (Rothenberg, 2015).  

 

Att tidigt sätta in nutritionstillskott till patienter som vårdas på sjukhus visar sig minska 

vårdtiden för patienter men det har störst effekt på de patientgrupper som består av de 

svårast sjuka patienterna. Det visar sig även att nutritionstillskott minskar risken för 

patienten att behöva återinläggas på sjukhus inom 30 dagar efter utskrivningen, vilket även 

påverkar att nutritionstillskott är en kostnadseffektiv behandling då det är relativt billigt 

och ger minskade kostnader för hälso- och sjukvården så som förkortad vårdtid (Philipson, 

Snider, Lakdawalla, Stryckman & Goldman, 2013). 

 

Malnutrition 

Undernäring definieras i 1 kap 3 § som ett tillstånd med brist på protein, energi eller 

näringsämnen som ger mätbara förändringar av en persons sjukdomsutveckling, 

kroppsamansättning eller på kroppens funktion (SOSFS 2014:10). Malnutrition definieras i 

socialstyrelsens termbank som en obalans eller brist av energi, protein eller näringsämnen 

som ger mätbara förändringar av en individs sjukdomsutveckling, kroppssammansättning 

eller på kroppens funktion (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Socialstyrelsen (2011) menar att malnutrition förekommer hos de äldre patienterna som är 

multisjuka inom äldreboende eller som vårdas inom geriatriken men att malnutrition också 

förkommer inom akutsjukvård. Detta trots att kunskapen har ökat gällande malnutrition 
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och den äldre patienten. Även kunskapen om vikten av att förebygga och behandla 

malnutrition har ökat. Sörqvist Fagerberg och Oskarsson (2016) skriver att protein och 

energimalnutrition (PEM) är ett vanligt problem bland äldre patienter som bor på särskilda 

boenden eller har hemtjänst. De framkom också att 25-40 procent av de äldre patienterna 

som är inlagda på sjukhus lider av PEM. Sörqvist Fagerberg och Oskarsson (2016) anger 

att anledningarna till malnutrition hos den äldre patienten är ensidig kost, små portioner 

och fysiologiska åldersförändringar. De fysiologiska åldersförändringarna som kan inträffa 

hos den äldre personen kan innebära minskad salivproduktion, sämre absorption i 

magtarmkanalen som i sin tur leder till nedsatt aptit. Ytterligare näringsförluster kan uppstå 

hos patienter som lider av andra sjukdomar så som trycksår, maligniteter, 

hormonrubbningar eller diabetes. Socialstyrelsen (2011) beskriver betydelsen av att ur 

patientsäkerhetssynpunkt ge rätt typ av näring och föda till den enskilda patienten och 

dennes tillstånd. För att undvika malnutrition har det framkommit att en undersökning och 

bedömning av risken för malnutrition är lika viktig som andra behandlingar för patienten 

som t.ex. läkemedel eller olika terapier. Vidare beskriver Socialstyrelsen också att klinisk 

nutrition är en del av patientens medicinska behandling och att det utgör grunden för en 

vård som är av säker och god kvalitet. 

 

I en studie av patienter som var inneliggande på sjukhus visade det sig att 47 procent av 

patienterna var misstänkt eller måttligt malnutrierade. Sex procent av de inneliggande 

patienterna klassades som allvarligt malnutrierade vid mättillfället. Mätningarna utfördes 

med hjälp av ett mätinstrument vid namn Patient-Generated Subjective Global Assessment 

(PG-SGA). PG-SGA beräknas på viktminskning, Body mass index (BMI), vätske- och 

födointag samt förlust av subcutant fett. I studien visades ett signifikant samband mellan 

malnutrition och stigande ålder. Samt att det visade sig att patienterna som var 

malnutrierade hade längre vårdtid än de välnutrierade patienterna (Kellett, Kyle, 

Itsiopoulos, Naunton &Luff).  

 

Socialstyrelsen (2011) belyser vikten av att utföra en tidig nutritionsscreening, helst inom 

ett dygn efter att patienten har skrivits in inom slutenvården. Malnutrition förekommer ofta 

hos patienter men identifieras sällan vilket gör att det är av största vikt att patienten 

genomgår en nutritionsscreening tidigt. Detta gäller framförallt hos patienter med långa 

sjukdomsförlopp eller svåra diagnoser. En nutritionsscreening går snabbt och är enkelt att 

utföra. De instrument som används för nutritionsscreening innehåller i de flesta fall 

bedömning om hur patientens sjukdom kommer att påverka intaget av föda och 

näringsintag. Det ingår även en bedömning av det aktuella BMI, viktnedgång tiden innan 

sjukdom och en bedömning av förmågan att inta föda i en nutritionsscreening 

(Socialstyrelsen, 2011). BMI är enligt Antonsson (2016) ett internationellt mätinstrument 

där normalvikt är ett BMI mellan 18,5 kg/m
2
 och 25 kg/m

2
. Enligt Rothenberg (2015) 

räknas BMI ut genom att dividera personens vikt i kilo med personens längd i kvadrat. 

Vidare skriver författaren att den äldre patienten räknas som underviktig vid ett högre BMI 

jämfört än yngre patienter. Det beskrivs att patienter över 70 år räknas som underviktiga 

vid ett BMI under 22 kg/m
2
 och den äldre patienten som är under 70 år är underviktig vid 

ett BMI under 20 kg/m
2
. De exempel på olika nutritionsscreeningstest som Socialstyrelsen 

(2011) beskriver är t.ex. Mini Nutritional Assessment. Vidare skriver författarna att många 

personer som är 65 år och äldre drabbas av trycksår, malnutrition och fall vilka har en stark 

sammankoppling till varandra. När en patient är malnutrierad kan det innebära att personen 

ramlar lättare och har lättare att utveckla trycksår (Socialstyrelsen, 2011).  
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Det finns flera olika typer av malnutrition. Den vanligaste är Protein-kalori malnutrition 

(PCM). Den innebär att personens diet inte innehåller tillräckligt med protein eller kalorier 

på grund av en dålig kosthållning eller för litet kostintag. Det kan även bero på problem i 

magtarmkanalen, läkemedelsbiverkningar, cancer, kirurgi, infektion eller problem med 

metabolismen. Det är även vanligt att personen lider av en kombinerad PCM där personen 

har brist på vitaminer och mineraler. Maramus innebär att patienten har ett bristfälligt intag 

av kalorier och protein som leder till en förlust av både kroppsfett och muskler. Dessa 

patienter har dock ett normalt serumprotein. Kwashiorkor är en malnutrition som uppstår 

när proteinintaget är för lågt och sedan förvärras av en katabol stress så som förstoppning, 

operation, cancer eller infektion. I dessa fall är dock serumproteinet mycket lågt (Lewis, 

Heitkemper, Dirksen, O´Brien & Bucher, 2014). 

 

Forskarna utförde en undersökning av nutritionsstatus hos äldre patienter som bodde 

hemma utan hemtjänst. Studie visade att 35 procent av deltagarna i studien hade en måttlig 

risk för malnutrition medan 30 procent har en hög risk för malnutrition enligt ett 

mätinstrument vid namn The seniors in the community: risk evaluation for eating and 

nutrition (SCREEN 2). Författarna beskriver även att risken för malnutrition ökar vid 

upplevd ohälsa hos patienten (Westergren, Khalaf & Hagell, 2015).  

 

Johansson, Bachrack-Lindström, Carstensen och Ek (2009) beskriver att äldre med risk för 

malnutrition även uppskattar sin egen hälsa som lägre jämfört med de som inte har 

riskfaktorer för malnutrition. Kvinnorna i studien med malnutrition har flera symptom på 

depression och lägre livskvalitet än de som inte hade symptom på malnutrition. Vidare 

beskriver författarna att hög ålder, symptom på depression samt en låg upplevd hälsa är 

riskfaktorer för utvecklande av en malnutrition. I studien som genomfördes så beskrevs att 

14,5 procent av studiedeltagarna hade en ökad risk för malnutrition då det fick låga poäng 

på skattningsskalan mini nutritional assesment som användes i studien.  

 

Beskrivning av skattningsskalor 

Mini nutritional assesment (MNA) är det instrument som används inom äldreomsorgen för 

att bedöma nutritionsstatus då den är utformad till att passa äldre personer. MNA 

innehåller 18 frågor om det allmänna hälsotillståndet, BMI, personens egna uppfattning om 

näringsintaget. Andra frågor som om mediciner, neuropsykologiska problem och rörlighet 

tas upp. Frågor som vätskeintag, behov av hjälp vid födointag och antalet måltider som 

personen äter bedöms också. När resultatet skall sammanställas måste det tas hänsyn till att 

MNA bedömer risken för undernäring och inte endast utifrån nutritionstillståndet utan 

också mycket utifrån sjuklighet. Mini nutritional assesment short form (MNA-SF) är en 

förkortad form av MNA som består av sex frågor om BMI, viktförlust och 

neuropsykologiska besvär (Faxén, Karlström & Rothenberg, 2016). 

 

Nutritional risk screening (NRS 2002) mäter graden för risken av att drabbas av 

malnutrition. NRS 2002 har två huvudkategorier som försämrad nutritionstatus och grad av 

sjuklighet. Under varje huvudkategori poängsätts risken för malnutrition och graden av 

sjuklighet med noll till tre poäng. Noll poäng bedöms som normalt nutritionsstatus och tre 

poäng som kraftigt malnutrierad. Vid noll poäng för grad av sjuklighet bedöms det som 

ingen påverkan på nutritionstatuset och tre poäng bedöms som mycket svår sjuklighet med 

hög på risk för malnutrition. Där efter väljs den variabeln med högst poäng ut från varje 

huvudkategori. Dessa två variabler adderas och en totalpoäng för risken av att drabbas av 

malnutrition räknas ut. Om patienten är 70 år eller äldre skall ett poäng läggas till på den 

totala summan för att få en rättvis bedömning av den äldre patientens risk för malnutrition. 
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Om den totala poängen blir tre eller högre skall nutritionen stöttas (Kondrup, 

Rasmussen,Hamberg,Stanga & Espen, 2003). 

 

Subjective global assesment (SGA) används för att bedöma nutritionsstatus. SGA bedömer 

patientens viktförlust, kostvanor, symptom från mag-tarmkanalen, fysisk kapacitet och 

nutritionsbehovet i relation till sjukdom. Sedan görs en total bedömning enligt skalan a,b,c 

där a är lika med välnutrierad, b är måttligt malnutrierad och c som är lika med allvarligt 

malnutrierad. Utifrån dessa parametrar görs sedan en slutlig bedömning enligt SGA som 

motsvarar den subjektiva bedömningen av nutritionsstatuset hos patienten. Med SGA 

räknas det inte ut någon totalpoäng vilket gör att utföraren bör se till varje delmoment i 

dokumentet för att få en uppfattning om patientens nutritionsstatus (Detsky et al., 1987). 

 

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) är ett screeningsverktyg med fem steg för 

att identifiera vuxna som är i risk för malnutrition. Screeningverktyget kan både användas 

av patienten själv och av vårdpersonalen. Steg ett är att räkna ut personens BMI, steg två är 

en poäng som genereras av personens viktminskning de senaste tre till sex månaderna, steg 

tre en poäng som avgörs av sjukdomsgraden patienten har. Dessa sammanställs i steg fyra 

för att gå fram en riskpoäng för malnutrition där noll är låg risk och två eller mer är hög 

risk. Det femte steget i screening verktyget är en guide för nutritionsåtgärder som ska tas 

beroende på poäng (BAPEN, 2011).   

 

Sjuksköterskans kärnkompetenser - säker vård 

Inom hälso- och sjukvården finns det sex olika kärnkompetenser för sjuksköterskan. Dessa 

är säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och 

personcentrerad vård. Syftet med att ha kärnkompetenserna med i verksamhetens arbete 

och i sjuksköterskans utbildning är att öka kvalitén och säkerheten i vården. Säker vård 

innebär att arbeta på ett sätt för att minimera riskerna för patienterna. Det innebär att 

sjuksköterskan måste ha kunskaper om risker som finns inom vården men det innebär 

också att det krävs samarbete med andra professioner, patienten och anhöriga för att kunna 

minimera riskerna. Detta för att kunna ge den säkraste möjliga vården för patienten. Säker 

vård är ett ständigt förbättringsarbete och kräver ett tydligt ledarskap, standardiserade 

arbetsmetoder, tekniska färdigheter och teamsamarbete. Det är av stor vikt att 

patientsäkerheten upprätthålls vid varje patientkontakt, överrapportering och byte av 

personal vid olika skift (Svensk sjuksköterskeförening et al., 2016).  

 

Cronenwett et al, 2009 har sammanställt kärnkompetenser för avancerad omvårdnad. Säker 

vård är en av de sex kärnkompetenser som benämndes som viktigast för en 

specialistsjuksköterska och genomsyrar arbetet oavsett specialitet. Gruppen som tog fram 

dessa kärnkompetenser bestod av specialistsjuksköterskor från flera olika specialiteter och 

åsikter togs sedan in från olika föreningar för specialistsjuksköterskor för att få så korrekta 

kärnkompetenser för de olika specialistsjuksköterskorna som möjligt.  

 

Patientsäkerhet  

I 2 § i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS, 1982:763) står det att målet för hälso- och 

sjukvården är en god hälsa för befolkningen och en vård på lika villkor. Den som skall ges 

företräde till vården är den person som har största behovet av hälso- och sjukvård. Vidare 

beskriver riksdagen i 2c § i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 1982:763) att vården 

skall ges med respekt för varje enskilds människas värdighet och med respekt för alla 

människors lika värde. Att förebygga ohälsa är hälso-och sjukvårdens uppgift.  
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Patientsäkerhet beskrivs som att patienten skyddas mot vårdskada (SFS 2010:659, kap 1, 6 

§). Samtliga vårdgivare ska bygga upp sin verksamhet för att skydda patienterna mot 

vårdskada. Om åtgärder inte kan vidtas direkt så ska en plan för att förebygga vårdskada 

upprättas (SFS, 2010:659, kap 3, 2 §). Vårdskada definieras som en skada, lidande, 

sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas om vården hade vidtagit adekvata 

åtgärder. En allvarlig vårdskada beskrivs som en skada som leder till att patienten får en 

förlängs vårdtid eller avlider (SFS, 2010:659, kap 1, 5 §). Stigande ålder leder till en ökad 

risk för vårdskada (Svensk sjuksköterskeförening et al., 2016). Vårdgivaren är skyldig att 

rapportera eller anmäla till inspektionen för vård och omsorg om en allvarlig vårdskada har 

inträffat eller om en händelse har inträffat som skulle ha kunnat leda till en allvarlig 

vårdskada (SFS, 2010:659, kap 3, 3 §).  

 

Akutsjukvård 

Definitionen av akutsjukvård är den omvårdnad och vård som specialistsjuksköterskor 

inom akutsjukvård ger till personer som plötsligt har blivit akut sjuk. Akutsjukvård bedrivs 

oberoende av tid och plats dygnet runt och är inte begränsa av organisatorisk tillhörighet. 

Akutsjukvård kan bedrivas av sjuksköterskor specialiserade inom akutsjukvård men även 

av grundutbildade sjuksköterskor (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Akutsjuksköterskan 

Akutsjuksköterskan ska kunna påbörja medicinsk behandling, livsuppehållande åtgärder 

samt kunna identifiera i ett tidigt skede allvarliga och livshotande sjukdomar och tillstånd. 

Det krävs en specialistsjuksköterska inom akutsjukvård för att kunna ge en god och säker 

vård som är evidensbaserad. Ytterligare för att säkerhetsställa god och säker vård vid 

triagering och avancerade omvårdnadsinsatser samt prioritering. Vidare skall 

akutsjuksköterskans arbete genomsyras av personcentrerat förhållningsätt både till 

närstående och patient. Även att leda och omfördela resurser ingår i akutsjuksköterskans 

arbete (Riksföreningen för Akutsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Väntetider på akutmottagningen 

Socialstyrelsen (2015) redovisar i sin rapport att medianvistelsetiden har ökat med fem 

procent från 2014 till första halvåret av 2015. Vidare beskrivs att vistelsetiden för patienter 

över 80 år var tre timmar och 40 minuter år 2015 vilket är en ökning på sju procent sedan 

2014. Detta innebär att patienter över 80 år har en längre väntetid på 41 minuter jämfört 

med de patienter som är yngre än 80 år och att i verkligheten blir medianväntetiden längre 

då även de andra patienterna ingår i mätningarna av den totala vistelsetiden. Brouns et al. 

(2015) beskriver att den äldre patienten (över 65 år) har en längre vistelsetid på akuten än 

patienter under 65 år. Den förlängda vistelsetiden på akuten för den äldre patienten kan 

beskrivas av tre olika organisatoriska anledningar. Det är konsultationer, diagnostiska 

tester samt mötet med ej helt färdigutbildade läkare. Studien påvisar även att patienter som 

behöver läggas in i slutenvården har en längre vistelsetid på akuten än de patienter som 

skrivs ut till eget boende.  

 

Det har identifierat att riskfaktorer för lång vistelsetid på akutmottagningen är hög ålder, 

vilken tidpunkt patienten söker vård på och att de symtom och sjukdomar de söker för har 

ofta har en högre angelägenhetsgrad än de patienter som är yngre än 80 år. Socialstyrelsen 
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tar upp inspektionen för vård och omsorgs tillsynsrapport som gjordes efter att det lämnats 

in allvarliga Lex Maria anmälningar där patienten utsatts för allvarliga risker. I rapporten 

framgår det att det finns förbättringsområden för akutmottagningarna i Sverige då det 

gäller att förbättra patientsäkerheten. Några av orsaker till bristande patientsäkerhet som 

författarna beskriver är faktorer som låg kompetens, för högt intag av patienter relaterat till 

bristande personalbemanning men att också ökade väntetider som är en riskfaktor för 

patientsäkerheten. Rapporten visar att de patienter som skall bli inlagda på sjukhuset har en 

ökad vistelsetid på akuten jämfört med de patienter som blir utskrivna till eget boende. 

Denna ökning av vistelsetid sågs mellan 2010 och 2015. En orsak till det är bristen på 

sängplatser på vårdavdelningarna för de patienter som skall läggas in på sjukhuset, vilket 

resulterar i längre väntan på akutmottagningen för att få vård på en vårdavdelning. Orsaken 

till att de som är över 80 år har en längre total väntetid på akutmottagningarna kan vara att 

behandlande läkare har en lägre kompetens och att de får fler undersökningar vilket också 

bidrar till en längre vistelsetid på akutmottagningen (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Genom en tidigare utförd studie där journaler granskades har det visat sig att vistelsetiden 

på akutmottagningen blir längre ju äldre patienten är. Personerna som har studerats är de 

patienter som skrivs in på en akutmottagning och efter undersökning och behandling skrivs 

ut till eget boende. Studien förklarar den längre vistelsetiden för äldre med att dessa 

patienter hade fler sjukdomar och fick därför genomgå flera undersökningar och 

behandlingar än de yngre patienterna (Henneman, Nathanson, Ribeiro och 

Balasubramanian, 2014). Patienter med hög ålder hade längre vistelsetid på 

akutmottagningen. De patienter som ska läggas in på sjukhuset vistas längre tid på 

akutmottagningen i väntan på inläggning på en vårdavdelning än de patienter som skrivs ut 

från akutmottagningen till eget boende. Bland patienterna som ska läggas in visade det sig 

att de äldre och de med flera sjukdomar den hade den längsta vistelsetiden på 

akutmottagningen innan de fick en vårdplats (Chaou, Chiu, Yen, Ng och Chen, 2016).  

 

Problemformulering 

Vistelsetiderna för patienterna blir längre, framför allt på grund av bristen på vårdplatser. 

De drabbas värst av de långa väntetiderna på akutmottagningen är de äldre som får vänta i 

timmar eller i dagar. De äldre som befinner sig i riskzon för malnutrition identifieras inte. 

Detta drabbar framför allt de äldre patienterna som är skörare och har lättare att drabbas av 

malnutrition på grund av tidigare sjukdomar. Att tidigt identifiera malnutrierade patienter 

är enligt Socialstyrelsen (2011) av stor vikt för patienten när det gäller deras hälsa och 

hälsotillstånd. Där av vikten att studera hur det förhåller sig med bedömning av 

malnutrition inom akutsjukvården hos äldre patienter för att kunna identifiera 

malnutrierade äldre patienter.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva betydelsen av att bedöma malnutrition hos den äldre patienten inom 

akutsjukvården. 

 

 

Frågeställningar; 

Hur bedöms malnutrition inom akutsjukvård? 

Vilka skattningsskalor kan användas för att bedöma malnutrition inom akutsjukvård? 
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METOD 

Design och ansats 

Litteraturöversikt valdes som metod för att besvara syftet. Det är viktigt att kunna 

analysera, värdera och sammanställa resultat av studier då forskningen i omvårdnad ökar.  

En litteraturstudie skall koncentreras till den forskning som är relevant för det valda ämnet 

och att målet skall vara att hitta resultat som besvarar syftet och som stödjer beslut inom 

den kliniska verksamheten (Forsberg och Wengström, 2015). Studien har en deskriptiv 

ansats med artiklar som beskriver det befintliga forskningsläget inom problemområdet. 

  

Urval 

13 stycken vetenskapliga original artiklar som var skrivna på engelska och var publicerade 

2006-2017 utgjorde urvalet i litteraturöversikten. Inklusionskriterierna var att abstract och 

full text fanns med i artiklarna. Artiklarna omfattade kvantitativ eller kvalitativ design och 

inkluderade patienter äldre än 65 år som besöker akutsjukvården. Vidare var alla artiklarna 

etiskt granskade. Exklusionskriterierna var artiklar som var äldre än tio år eller var skrivna 

på andra språk än engelska samt review artiklar. Polit och Beck (2012) beskriver att 

samtliga vetenskapliga artiklar skall besvara syftet för uppsatsen. Endast original artiklar 

användes i resultatet. 

 

Datainsamling 

I den här litteraturöversikten användes databaserna PubMed och CINAHL med sökord som 

malnutrition, aged, 80 and over, eldery, old, emergency medical services, emergency, 

hospital emergency service (Tabell 1 och 2). Totalt var det 13 stycken artiklar som valdes 

för att besvara syftet. 

 

Det finns ett flertal databaser där det går att söka efter vetenskapliga tidskriftsartiklar. 

PubMed och CINAHL är de databaser som används mest då det gäller att hitta 

omvårdnadsforskning. Båda databaserna innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar inom 

omvårdnad. PubMed innehåller också artiklar inom medicin och odontologi och CINAHL 

har också fysioterapi och arbetsterapi som områden att hitta artiklar om. Pubmed använder 

sig av MeSh-termer (Medical Subject Headings) för att benämna sina ämnesord och 

CINHAL använder sig av söktermer som kallas CINAHL ämnesord (Forsberg och 

Wengström 2015). När syftet är klart formulerad för studien kan kriterier för sökningen 

bestämmas och nästa steg är att välja sökbegrepp och databas enligt Forsberg och 

Wengström (2013).  

Tabell 1. Söktabell i PubMed  

Sökord/MeSH 

-termer 

 

Begränsningar  Träffar Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Användbara 

artiklar 

Malnutrition 

AND, aged 

OR, aged 80 

and over OR, 

elderly OR, 

Old, AND 

emergency 

medical 

services OR, 

Publicerade 

2006-2017 

280 82 15 6 



      

8 

 

emergency, 

hospital OR 

emergency 

service 

Malnutrition 

AND, 

emergency 

care AND, 

adult AND, 

nursing 

 31 5 2 1 

emergency 

AND adult 

AND nursing 

AND nutrition 

 111 35 0 0 (inga nya) 

emergency 

AND 

undernutrition 

AND Aged 

AND Aged, 80 

and over 

 107 25 0 0 (inga nya) 

 

Tabell 2. Söktabell för CINAHL 

Sökord/headings 

 

Begränsningar Träffar Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Användbara  

artiklar 

Malnutrition AND, old 

AND, Emergency Service 

 10 2 1 0 (samma 

som vid 

sökning i 

pubmed 

Malnutrition AND, old 

AND, emergency 

Publicerade 

2006-2017 

16 3 3 0 (samma 

som 

tidigare 

sökning) 

Malnutrition 

OR,"Nutritional 

Deficiency" 

OR,"Nutritional 

Deficiencies" 

OR,Undernutrition OR 

,Malnourishment 

OR,Malnourishments AND 

,emergency ,OR "critical 

care”,AND 

Old OR ,older OR, aged 

OR, elderly  
 

 

 78 12 8 6 

 

javascript:XslPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$ctrlResults','meshDetail','index%7C3%24term%7CEmergency%20Service%24cmd%7CmeshDetail');
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Dataanalys 

Samtliga 13 artiklar som besvarade syftet presenterades i en artikelmatris (se bilaga I) och 

diskuteras under resultatdelen. Bedömning och klassificering skedde utifrån 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för litteraturöversikter se bilaga II. 

Samtliga artiklar som användes presenterades i matrisen med korrekt källhänvisning. 

 

Forskningsetiska övervägande 

Vid en litteraturstudie skall etiska övervägande göras. De studier som fått godkänt från den 

etiska kommittén får användas. Det är då viktigt att redovisa de artiklarna som är med i 

studien. Vidare så skall forskaren välja studier som är godkända av etiska kommittén. Det 

är även viktigt att alla resultanten presenteras och då även de som inte stödjer hypotesen. 

Att endast ta redovisa de artiklar som stämmer med den åsikt som forskaren själv har anses 

oetiskt (Forsberg och Wengström, 2015). 

 

När ett forskningsprojekt innehåller känsliga uppgifter som t.ex. etniskt ursprung, ras, 

politiska åsikter, personuppgifter eller att personen utsätts för ett fysiskt eller psykiskt 

ingrepp så faller det under etikprövningslagen och då skall ett etisk godkännande göras. 

Vidare beskrivs vikten av att arbeta med studien utifrån de fyra begreppen tystnadsplikt, 

sekretess, konfidentialitet och anonymitet. Där sekretess ska användas om forskningen 

faller inom offentlighets- eller sekretesslagen. Tystnadsplikt är något som all hälso- och 

sjukvårdspersonal omfattas av vilket innebär att personalen inte får prata om sina patienter 

på ett sådant sätt att deras identitet, hälsa, relationer eller sjukdomstillstånd kan avslöjas för 

någon obehörig. Anonymitet innebär att provsvar eller svar på enkäter avidentifieras så att 

ingen kan få reda på vilken av forskningspersonerna som har lämnat svaren. 

Konfidentialitet innebär att forskarna ser till att inga obehöriga kan spåra vilken 

forskningsperson som har lämnat svaren på exempelvis en enkät men forskarna själva kan 

via kodnycklar se denna information (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Studier som kommer att inkluderas i den här litteraturöversikten ska ha ett etiskt 

förhållningssätt och vara godkända av en etisk kommitté. Alla resultat kommer att 

presenteras. 

 

RESULTAT 

I resultatdelen har resultatet sammanfattats inom fyra stycken huvudteman som presenteras 

mer utförligt nedan. Dessa är olika screeningverktyg som har testats inom akutsjukvården, 

risker för malnutrition, screening av akut sjuka samt personer med kognitiv svikt och risker 

med malnutrition. 

  

Olika screeningverktyg 

Lamb, Parr, Lamb och Warren (2009) påvisade i sin artikel vikten av att 

nutritionsbedömma. Artikeln påvisade att vårdpersonalen inte hade screenat 102 av 

studiens 328 patienter. Av dessa patienter hade 45 personer hög risk för malnutrition. 

Författarna påvisade även att tio personer av studiens deltagare hade risk för malnutrition 

enligt MUST trots att de hade ett BMI på över 30 kg/m
2
 och räknas som gravt överviktiga 

enligt BMI. Slutligen påvisade forskarna att den största risken för malnutrition i studien var 

en hög ålder. Svahn Holmén, Robertsson och Wijk (2006) använde MNA-SF för att 

nutritionsbedöma studiedeltagarna. Samtliga deltagare i studien var äldre patienter som var 

inskrivna på akutmottagningen och förväntades behöva slutenvård. Resultatet av 
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nutritionsbrdömningen jämfördes med patienternas BMI och det visade sig att även 

patienter som hade ett BMI på över 24 kg/m
2
 bedömdes som malnutrierade enligt MNA-

SF. Forskarna fann även att endast två av de 29 studiedeltagarna fick i sig tillräckligt med 

energi under de två dagarna som födo- och vätskeintag registrerades. Sheen et al. (2013) 

beskrev i sin artikel att mellan 23 – 34 procent av de kritiskt sjuka patienterna på en 

intensivvårdsavdelning var malnutrierade. Samtliga deltagare i studien var över 65 år 

gamla. Enligt forskarna hade NRS 2002 den högsta känsligheten för att upptäcka 

malnutrition hos kritiskt sjuka äldre patienter. Författarna påvisade även att patienter som 

klassades som malnutrierade hade en signifikant längre vårdtid på sjukhus än patienter som 

klassades som välnutrierade (Sheen et al., 2013).  

 

Splinter Flynn (2009) granskade införandet av geriatric emergency management nurses 

(GEM) på åtta akutmottagningar. Ett av fokusområdena för GEM sjuksköterskorna var 

nutrition och nutritionsscreening. GEM sjuksköterskorna uppmärksammade att 

personalstyrkan på akutmottagningarna behövde ökas för att kunna ta hand om den äldre 

patienten på bästa sätt och för att kunna möta deras behov. Både patient och 

personalnöjdheten ökade på en av akutmottagningarna efter införandet av GEM 

sjuksköterskor. 

 

Riskfaktorer för malnutrition 

Pereira, Bulik, Weaver, Holland och Platts-Milles (2015) visade på att 15,9 procent av 

deras studiedeltagare, som samtliga var över 65 år, led av malnutrition enligt MNA-SF. De 

med högst risk för malnutrition var de patienter som hade svårt att handla mat själva, 

personer som hade hemtjänst, personer med depression samt hos personer som hade svårt 

att äta själva. Tangvik et al. (2015) visade att 29 procent av patienterna på sjukhuset hade 

risk för malnutrition enligt NRS 2002. Studien påvisade att risken för malnutrition ökade 

med stigande ålder och de som var över 80 år hade en risk för malnutrition på 40 procent 

enligt Fontes et al. (2014) var risken att bli klassad som malnutrierad var över två gånger 

högre om studiedeltagaren var över 65 år. Vidare påvisade Tangvik et al. (2015) att 

diagnoser så som cancer, lungsjukdomar och infektioner ökade risken för malnutrition. 

Slutligen visade forskarna att även de med BMI över 25kg/m
2
 och 30kg/m

2
 hade risk för 

malnutrition. 

 

Screening av kritiskt sjuka och de med kognitiv svikt 

Sheen et al. (2013) jämförde i sin studie fyra olika screening verktyg för att screena den 

kritiskt sjuka äldre patienten för malnutrition. Forskarna påvisade att patienter som 

bedömdes som malnutrierade enligt samtliga screening verktyg hade längre vårdtid på 

sjukhus och i högre grad behövde hospis efter utskrivning. Studien visade även att de 

patienter som hade klassats som malnutrierade hade högre APACHE II värden och alltså 

var mer kritiskt sjuka än de som inte var malnutrierade. När forskarna tog med APACHE II 

värdena i sin analys visade det sig att nutritionsscreeningen var mindre signifikant för att 

förutspå utgången för patienterna. Fontes et al. (2014) använde SGA, BMI, albumin och 

armomfång för att screena det kritiskt sjuka patienterna i studien. Enligt SGA var 14,6 

procent av studiedeltagaran måttligt malnutrierade och 12,4 procent var svårt 

malnutrierade. Enligt BMI var endast 5,4 procent av studiedeltagarna malnutrierade medan 

35,1 procent var gravt överviktiga. Mätning av armomfång klassade 54 procent av 

studiedeltagarna som malnutrierade medan albumin värdena visade en malnutrition hos 

81,1 procent av deltagarna. Forskarna fann inga signifikanta samband mellan SGA och de 

andra mätmetoderna.  

 



      

11 

 

Eschnach et al. (2016) gjorde en studie av screeningverktygen MNA och NRS 2002 på 

patienter med kognitiv svikt där samtliga studiedeltagare var över 60 år. Studien påvisade 

att båda screeningverktygen var möjliga att använda på patienter som hade kognitiv svikt. 

Studien visade att fem av patienterna var överviktiga enligt BMI men ändå hade en risk för 

malnutrition enligt screeningverktygen. Median BMI för studiedeltagarna med 

malnutrition var 23 kg/m
2 

(Eschnach et al.,2016).  

 

Risker med malnutrition 

Pereira et al. (2015) visade i sin studie att 55 procent av studiedeltagarna som skrevs ut till 

hemmet från akutmottagningen hade risk för malnutrition enligt MNS-SF. Samtliga 

studiedeltagare var över 65 år. Det tog mellan tre och fem minuter att genomföra 

screeningen med MNA-SF på akutmottagningen. Gentile et al. (2013) hittade i sin studie 

att de två oberoende signifikanta riskfaktorerna för död inom tre månader efter ett besök på 

en akutmottagning var malnutrition screenad med MNA-SF och en hög poäng på 

cumulative illness rating scale in geriatrics (CIRS-G). Den riskfaktorn med störst 

signifikans var enligt studien malnutrition. Enligt Fontes et al. (2014) var risken för död 

över åtta gånger högre för de malnutrierade studiedeltagarna än för de välnutrierade 

studiedeltagarna. 

 

Felder et al. (2016) gjorde i sin studie en jämförelse mellan de som hade varit 

malnutrierade en längre tid och de som snabbt blivit malnutrierade. Samtliga 

studiedeltagare var över 60 år. Forskarna fann att de som var snabbt malnutrierade hade 

signifikant avvikande provsvar för inflammation, njurfunktion och infektion medan de som 

var långvarigt malnutrierade hade signifikant påverkan på sin hematologiska status. 

Mercadal-Orsila, Lluch-Taltavull, Campillo-Artero och Torrent-Quetglas (2012) fann att 

62 procent av studiedeltagarna var i risk för malnutrition. 23 procent av studiedeltagarna 

hade mycket lågt eller kraftigt reducerat näringsintag. Studien påvisade att risken för 

sjuklighet så som njursvikt, problem med mag-tarmkanalen, lunginflammation, och död 

ökade för de malnutrierade patienterna jämfört med de studiedeltagarna som inte var 

malnutrierade.  

 

Vivanti et al. (2015) hittade inga statistiska signifikanta skillnader mellan 

interventionsgruppen som fick dietistkonsultationer och kontrollgruppen som inte fick det 

på grund av för litet antal deltagare. Samtliga studiedeltagare var över 60 år. Däremot såg 

forskarna skillnader mellan grupperna där interventionsgruppen visade på viktökning 

medan kontrollgruppen hade en viktförlust. Interventionsgruppen visade även på 

förbättringar i livskvalitet och minskad depression. Interventionsgruppen hade även mindre 

antal sjukhusdagar under studien än kontrollgruppen. De som bedömdes som 

malnutrierade i studien hade fler fall som bedömdes vara orsakade av svaghet eller 

sjukdom och de som bedömdes som välnutrierade i studien hade flest fall som var orsakade 

av fysisk aktivitet. De som fortfarande bedömdes vara malnutrierade när studien avslutades 

hade fler nya besök på akutmottagningar.  

 

Vivanti, McDonald, Palmer och Sinnott (2009) fann att 15 procent av de äldre patienterna 

som hade drabbats av ett fall var malnutrierade. Studien gjordes på akuten med hjälp av 

MST och SGA. De fann att det fanns en statistiskt signifikant högre risk att bli bedömd 

som malnutrierad enligt mätinstrumenten hos de studiedeltagare som bedömdes ha fallit på 

grund av svaghet eller sjukdom jämfört med de deltagare som hade fallit på grund av 

fysisk aktivitet. 47 procent av de studiedeltagare som hade fallit på grund av svaghet eller 

sjukdom bedömdes som malnutrierade. De studiedeltagarna som var bedömda vara 
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malnutrierade rapporterade fler fall de senaste sex månaderna än de studiedeltagarna som 

bedömdes vara välnutrierade. De malnutrierade studiedeltagarna hade även en högre risk 

att behöva bli inskrivna på en vårdavdelning.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt genomfördes för att undersöka det befintliga forskningsläget för att 

besvara syftet. Fördelen med att genomföra en litteraturöversikt är enligt Forsberg och 

Wengström (2015) att kunna sammanfatta det befintliga forskningsläget för att kunna 

använda den befintliga informationen i den kliniska vardagen. Då det befintliga 

forskningsläget visade sig vara begränsat skulle eventuellt en kvantitativ studie kunna ha 

gett nya resultat men detta hade varit svårt att genomföra under den begränsade tidsperiod 

som denna uppsats hade. Enligt Forsberg och Wengström (2015) görs en kvantitativ studie 

ofta med strukturerade intervjuer eller datainsamling vilket skulle kunna passa denna typ 

av frågeställning då både datainsamling och strukturerade intervjuer med skattningsskalor 

skulle behöva genomföras. 

 

Efter noggrant sökande både i databaser och genom manuell sökning visade det sig att det 

befintliga forskningsläget var begränsat. Detta ledde till att endast 13 artiklar hittades och 

en av dessa är 11 år gammal. Samtliga artiklar som valdes ut var ur patientperspektivet och 

de enda avsteg som gjordes från inklusions- och exklusionskriterierna var att en artikel var 

äldre än 10 år, den var skriven 2006. Samtliga artiklar var på engelska och kunde hittas i 

fulltext. Endast originalartiklar som var etiskt granskade användes vilket är av stor vikt 

enligt Polit och Beck (2012). Samtliga artiklar handlade om äldre patienter inom 

akutsjukvården. Inklusionskriterium var från början att alla patienter i artiklarna skulle vara 

över 65 år men resultatet blev att i vissa av artiklarna drar de gränsen för den äldre 

patienten vid 60 år. Samtliga artiklar som togs med i litteraturöversikten hade 

forskningsetiskt godkännande. Alla inkluderade artiklar var peer reviewed vilket innebär 

att de är granskade av andra forskare innan de är publicerade (Polit & Beck, 2012). 

 

Vid varje sökning i PubMed och CINAHL gick uppsatsförfattarna igenom samtliga träffar 

och läste abstract på alla träffar som kunde tänkas vara intressanta. Därefter lästes 

artiklarna i fulltext om abstraktet gjorde att uppsatsförfattarna trodde att artikeln kunde 

besvara syftet för uppsatsen. Efter de inledande sökningarna i PubMed och CINAHL som 

gav för få artiklar togs hjälp av bibliotekspersonal, studiekamrater, andra forskare och 

dietister för att komma fram till nya sökord. Detta ledde till att nya artiklar hittades. 

Samtliga sökord som har användes i PubMed användes även i CINAHL vilket lede till att 

nya artiklar kunde hittas. Detta gjorde även att samma artiklar hittades i båda databaserna 

och vid flera olika sökningar. Sökningen blev således täckande för att besvara syftet. Vid 

de sista sökningarna hittades inga nya artiklar och sökningen ansågs därav vara mättad. 

Stora manuella sökningar har även utförts i referenslistor i review artiklar inom området, 

detta ledde dock inte till att några nya artiklar hittades. Problemen med att hitta relevanta 

artiklar har även tagits upp på grupphandledningar och forskningsseminarium för att få 

hjälp med nya sökord. Trots detta kunde endast 13 artiklar som besvarade syftet finnas 

inom den givna tidsramen. Enligt Sophiahemmets riktlinjer skulle 15 artiklar finnas med i 

studien. Enligt Forsberg och Wengström (2015) är det bästa att inkludera alla relevanta 

studier som finns inom ett område men detta kan försvåras av tidsbrist. Vidare skriver 

författarna att antalet studier kan bli mindre än väntat om forskningsområdet är begränsat. 
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Uppsatsförfattarna hade en fast tidsram från skolan för när uppsatsen skulle skrivas samt 

arbetade kliniskt under tiden. Detta gör att tidsbristen kan ha inverkat på både sökning av 

artiklar, resultat och analys av resultat.  

 

Samtliga artiklar granskade av båda uppsatsförfattarna och diskuterades sinsemellan innan 

beslut om att de skulle inkluderas i litteraturöversikten. Alla artiklar granskades sedan igen 

vid upprepade tillfällen av båda författarna innan analys påbörjades för ingen information 

skulle missas eller missförstås. Artiklarna bedömdes gemensamt med hjälp av 

Sophiahemmet Högskolas granskningsmall (bilaga II) och skrevs in i matrisen (bilaga I). I 

analysen visade det sig att ingen artikel med kvalitativ ansats finns med i resultatet. Enligt 

Forsberg och Wengström (2015) är det viktigt att litteraturstudier innehåller både 

kvalitativa och kvantitativa studier så detta är en svaghet med vår litteraturöversikt då den 

inte innehåller någon kvalitativ studie. Enligt Forsberg och Wengström (2015) är syftet i 

kvalitativ ansats att förklara fenomen medan kvantitativ ansats testar hypoteser eller 

analyserar data. Kvantitativ ansats använder sig oftast av strukturerade intervjuer, 

registreringar av mätvärden, observationer eller standardiserade frågeformulär. Kvalitativ 

ansats använder oftast intervjuer med öppna frågor eller observationer med exempelvis 

vidioinspelning. 

 

Alla artiklar som kan svara på syftet har redovisats. Det är enligt Forsberg och Wengström 

(2015) av stor vikt att hålla sig neutral till sitt resultat och redovisa samtliga fynd även om 

de inte stämmer överens med forskarnas egna åsikter. Vidare så skriver författarna att 

forskarna skall redovisa ett välgrundat resultat och var noga med sina slutsatser. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer vikten av att screena tidigt för malnutrition för att snabbt kunna 

sätta in adekvata åtgärder (Vivanti et al. 2009), (Pereira et al., 2015). Vidare beskrivs flera 

olika screeningverktyg som fungerar i akutsjukvården men MNA-SF är enligt resultatet det 

snabbaste (Pereira et al., 2015). Resultatet påvisar flertalet risker med obehandlad 

malnutrition och flertalet riskfaktorer för malnutrition. 

 

BMI är inte ett instrument som ensamt är lämpligt för att screena för malnutrition då 

flertalet patienter som är i risk för malnutrition enligt screeningverktyg som MNA-SF och 

MUST är överviktiga enligt BMI (Lamb et al., 2009, Svahn Holmén, Robertsson och Wijk, 

2006). BMI ingår däremot i vissa screeningverktyg enligt Socialstyrelsen (2011). En 

uppfattning som diskuterats av uppsatsförfattarnas är dock att BMI ensamt används 

frekvent inom vården för att bedöma en patients risk för malnutrition och detta kan då leda 

till att flertalet patienter missas. En fullständig screening med MNA-SF går snabbt att 

genomföra på en akutmottagning och behöver inte ta mer än tre till fem minuter (Pereira et 

al., 2015). Även patienter med kognitiv svikt kan screenas för malnutrition med MNA och 

NRS 2002 genom att använda deras anhöriga för att få svar på frågorna i 

screeningverktygen när patienterna själva inte kan svara (Eschnach et al., 2016). Även de 

akut sjuka kan screenas med hjälp av anhöriga och flertalet olika screeningverktyg men 

NRS 2002 hade den högsta känsligheten för att hitta de malnutrierade kritiskt sjuka (Sheen 

et al., 2013). Trots att en screening går snabbt att genomföra visar Lamb et al. (2009) att 

många patienter aldrig får någon nutritionsscreening. Enligt Socialstyrelsen (2011) är det 

av stor vikt att patienterna genomgår en tidig nutritionsscreening, helst inom 24 timmar 

efter ankomst till sjukhuset. Då väntetiderna på akutmottagningen för att få en vårdplats 

inom slutenvården ökar enligt Socialstyrelsen (2015) och Brouns et al. (2015) är det 

möjligt att det kan behövas screening av patienter redan på akuten enligt 
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uppsatsförfattarna. Brouns et al. (2015) påvisar även att patienter som behöver läggas in i 

slutenvården har en längre vistelsetid än patienter som skrivs ut till eget boende. 

Sjukdomar så som sepsis kan öka kroppens energibehov och om en patient inte kan täcka 

sitt energibehov med kolhydrater och fett så börjar kroppen att använda kroppens 

proteindepåer och bryter ner muskler (Rothenberg, 2015).  

 

Att tidigt sätta in nutritionstillskott till patienter som var malnutrierade och som vårdades 

på sjukhus visade sig vara en kostnadseffektiv behandling som förkortade vårdtiden och 

minskade risken för återinläggning (Philipson et al., 2013). Vivanti et al. (2009) påvisade 

att den malnutrierade patienten hade en högre risk att behöva bli inskriven i slutenvården 

och hade en högre risk att drabbas av fall på grund av svaghet. Även risker så som 

njursvikt, lunginflammation, mag- tarmproblem och död ökade hos den malnutrierade 

patienten (Mercadal-Orsila et al., 2012).  

 

Depression, hög ålder och låg upplevd hälsa är riskfaktorer för att utveckla en malnutrition 

(Johansson et al., 2009). Enligt Socialstyrelsen (2011) har trycksår, malnutrition och fall ett 

samband hos patienter som är över 65 år alltså har en malnutrierad patient lättare att 

utveckla trycksår och att drabbas av ett fall. De patienter som har depression, svårt att äta 

själva, svårt att handla mat och som har hemtjänst har en ökad risk för malnutrition 

(Pereira et al., 2015). Sjukdomar så som cancer, lungsjukdomar och infektioner ökade 

risken för malnutrition. Även stigande ålder ökade risken för malnutrition och de som är 

över 80 år har en risk på 40 procent för att utveckla malnutrition (Tangvik et al, 2015).  

 

Splinter och Flynn (2009) tydliggjorde att personalen behöver bli fler för att möta den 

äldres behov och kunna ta hand om den äldre patienten på bästa sätt. Detta både för att 

hinna nutritionsscreena den äldre patienten men även för att ha tiden att utföra 

omvårdnadsåtgärder så som nutritionsbehandling. 

 

Slutsats 

Det finns flertalet skattningsskalor som kan användas inom akutsjukvård och 

litteraturöversikten visar att exempelvis MNA-SF är snabb att utföra och därav lämpligast 

att använda inom akutsjukvården. Trots detta screenas inte alla patienter inom 

akutsjukvården och för lite forskning finns om nyttan och svårigheterna kring 

nutritionsscreening på akutmottagningen. En malnutrierad patient som inte 

uppmärksammas av vården för att ingen nutritionsscreening görs kan drabbas av flertalet 

komplikationer och till och med död därav vikten att tidigt bedöma om den äldre patienten 

lider av malnutrition. 

 

Klinisk tillämpbarhet 
Det behövs mer forskning kring nutritionsscreening inom akutsjukvården. Flera av 

artiklarna ovan har gjort studier men det behövs ett större underlag för att kunna dra 

slutsatser kring vilka screeningverktyg som passar bäst på akuten och inom resten av 

akutsjukvården. MNA-SF är det screeningverktyget som uppsatsförfattarna tycker verkar 

vara mest lämpligt då det enligt resultatet ovan går snabbt att genomföra. Det skulle vara 

intressant att göra en egen studie på en akutmottagning för att se om detta verktyg kan 

inkluderas i vår kliniska vardag.   
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Bilaga 1. Artikelmatris 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Eschbach, D., 

Kirchbichler, T., 

Wiesmann, T., 

Oberkircher, L., 

Bliemel, C., 

Ruchholtz, S., 

Buecking, B. 

2016 

Tyskland 

Nutritional 

intervention in 

cognitively 

impaired geriatric 

trauma patients: a 

feasibility study 

Studiens syfte var 

att göra 

nutritionsmätning

ar och 

interventions 

behandling hos 

geriatriska 

traumapatienter 

med kognitiv 

svikt. 

Inklusionskriterierna 

för studien var 

geriatriska patienter 

över 60 år med 

proximal femur fraktur 

som inkom till 

akutmottagningen. 

Deltagarna skulle också 

bedömas att ha kognitiv 

svikt enligt bedömnings 

verktyget Mini-Mental 

state Examination. 

Nutritionsstatus mättes 

med MNA och NRS 

2002. De 

studiedeltagare som 

bedömdes att ha risk för 

malnutrition fick 

intravenös tillförsel 

med nutritionstillskott 

på 800 kcal/dag.  

Godkännande för 

deltagande i studien 

hämtades in av 

96 (76) Resultatet av studien 

påvisar att MNA och NRS 

2002 är möjliga att 

användas för 

nutritionsscreening av 

patienter med kognitiv 

svikt. Samtliga patienter i 

studien hade risk för 

malnutrition enligt ena eller 

båda av dessa 

mätinstrument.  

Median BMI var 23kg/m
2
 

och 5 patienter var 

överviktiga och 4 patienter 

var underviktiga enligt 

BMI.  

Forskarna hittade ingen 

signifikant förbättring hos 

studiedeltagarna efter 

nutritionsbehandling. 

III 

P 
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närmaste anhörig. 

Blodprover togs 

dagligen på alla 

deltagare som exempel 

albumin och 

triglycerides. Forskarna 

gjorde också mätningar 

för risk att utveckla 

trycksår och 

mobilisering efter 

operation. 

Felder, S., Braun, 

N., Stanga, Z., 

Kulkarni, P., 

Faessler, L., Kutz, 

A., Steiner, D., 

Laukemann, S., 

Hubitz, S., Huber, 

A., Mueller, B., 

Schuetz, P 

2016 

USA 

Unreaveling the 

link between 

malnutrition and 

adverse clinical 

outcomes: 

association of 

acute and chronic 

malnutrition 

measures with 

blood biomarkers 

from different 

pathophysiologica

l states 

Syftet var att 

undersöka 

sambandet mellan 

malnutrition och 

olika 

biomarkörerna för 

att förstå de 

underliggande 

mekanismerna. 

Studien var en 

prospektiv klinisk 

kontrollerad studie. Där 

deltagarna delades in i 

tre grupper utifrån deras 

Nutritional risk 

screening (NRS 2002) 

poäng. Grupperna är 

NRS 2002 poäng över 

tre eller NRS 2002 lika 

med tre och NRS 2002 

under tre. På dessa 

studiedeltagare tog man 

flera olika blodprover 

på akutmottagningen. 

Blodproverna delades 

in i fem olika grupper. 

Dessa var 

inflammation/infektion, 

stress, njurfunktion, 

N=529 (0) I studien fann man att de 

som hade risk för 

malnutrition eller redan var 

malnutrierade hade 

signifikant påverkade 

biomarkörer i samtliga fem 

grupper.  

Då forskarna hade justerat 

värdena för ålder, kön, 

tidigare sjukdomar och 

huvuddiagnos sågs en 

skillnad mellan de som var 

kroniskt malnutrierade och 

de som var akut 

malnutrierade. Skillnader 

som sågs efter justering hos 

de akut malnutrierade var 

signifikant avvikande 

provsvar inom 

inflammation/infektion, 

 

    I 

CCT 
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nutritions status och 

hematolgisk funktion. 

Dessa värden jämfördes 

sedan mellan 

grupperna. Samtliga 

studiedeltagare var över 

60 år.  

stress nutritions status och 

njurfunktion. De korniska 

malnutrierade hade 

signifikant påverkad 

hemtologisk funktion. . 

Fontes, D., de 

Vasconcelos 

Generoso, S., 

Toulson 

Davidsson 

Correia, M.I. 

2014 

Brasilien 

Subjective global 

assessment: A 

reliable nutritional 

assessment tool to 

predict outcomes 

in critically ill 

patients 

Syftet är att 

undersöka om 

nutritions-

screening av 

kritiskt sjuka 

patienter kan 

förutsäga ökad 

risk för förvärrad 

sjukdom eller död. 

Studien är en 

prospektiv studie på en 

intensivvårdsavdelning. 

Patienterna screenades 

med hjälp av subjectiv 

global assessment 

(SGA), antroprometiska 

värden så som längd 

vikt och armmuskel 

omfång samt 

blodprover. Dessa 

värden jämfördes med 

patientens grad av 

sjukdom enligt Acute 

physiology and chronic 

helth enquiry II 

(APACHE II). Samtliga 

mätvärden togs av 

samma tränade person 

för att minska riken för 

felaktiga mätningar. 

Om patienterna själva 

inte kunde svara på 

grund av sjukdom så 

N=185(0) Enligt SGA var 41,6 

procent av patienterna 

moderat malnutrierade och 

12,4 procent av patienterna 

svårt malnutrierade. Enligt 

BMI var 5,4 procent av 

patienterna malnutrierade 

och 35,1 procent av 

patienterna klassificerades 

som överviktiga eller gravt 

överviktiga. Enligt mätning 

av armomfårng var 54 

procent av patienterna 

malnutrierade. Enligt 

albuminvärden var 81,1 

procent av patienterna i 

studien malnutrierade. 

Patienter över 65 år hade 

enligt studien 2,14 gånger 

högre risk för malnutrition 

än de som var yngre än 65 

år. Risken för död var 8,12 

gånger högre högre för de 

malnutrierade patienterna i 
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hämtades information 

och samtycke från 

närmsta anhörig. 

studien än de välnutrierade. 

I studien fann forskarna att 

risken för malnutrition var 

högre (70,3 procent) om 

patienten hade vårdats på 

vårdavdelning mer än 48 

timmar innan patienten 

kom till intensiven. 

Analyser visade att hos den 

kritiskt sjuka patienten 

fanns det inget signifikant 

samband mellan SGA och 

BMI. Det fanns heller inget 

signifikant samband mellan 

SGA och antropometiska 

mätningar eller albumin.  

Gentile, S., 

Lacroix, O., 

Durand, A.C., 

Cretel, E., Alazia, 

M., Sambuc, R., 

Bonin-Guillaume, 

S. 

2013 

Frankrike 

 

Malnutrition: A 

highly predictivi 

risk factor of 

short-term 

mortality in 

elderly presenting 

to the emergency 

department 

Syftet med denna 

studie var att 

identifiera 

riskfaktorer för 

dödlighet inom tre 

månader efter 

vistelse på 

akutmottagning 

hos äldre 

patienter. 

Detta var en prospektiv 

studie där en geriatriker 

ställde frågor efter 

flertalet vedertagna 

frågeformulär till 

patienten eller dennes 

vårdare. 

Frågeformulären 

berörde delar som 

ADL, 

nutritionsbedömning, 

tidigare sjukdomar, 

aktivitetsnivå osv. 

Uppföljning skedde 

efter tre månader med 

N=164(7) Man fann att de två 

oberoende signifikanta 

riskfaktorerna som ökade 

risken för dö inom tre 

månader efter besök på 

akutmottagningen var 

malnutrition screenad med 

Mini nutritional assesment 

short form (MNA-SF) och 

höga poäng på Cumulative 

illness rating scale in 

geriatrics (CIRS-G). Av de 

två riskfaktorerna så hade 

malnutrition störst 

signifikans för dödlighet 

I 
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en telefonintervju där 

frågorna berörde 

patientens vitala status, 

inläggning på sjukhus 

och besök på 

akutmottagning. 

inom tre månader. 

Lamb, C.A., Parr, 

J., Lamb, E.I.M., 

Warren, M.D.  

2009 

Storbritannien    

Adult malnutrition 

screening, 

prevalence and 

management in a 

United Kingdom 

hospital: cross-

sectional study 

Syfte med denna 

studie var att 

bedöma screening, 

förekomst och 

hantering av 

malnutrition och 

identifiera 

eventuella 

samband med 

övervikt hos 

vuxna patienter på 

sjukhus.  

Det här en icke 

kontrollerad studie. 

Verktyg som användes 

för att bedöma risken 

för malnutrition var 

MUST och det loka 

verktyget The 

northnumbria score 

chart (NNSC). Alla 

patienter över 16 år som 

befann sig på sjukhuset 

en dag 2007 tillfrågades 

att delta i studien. 328 

patienter inkluderades i 

studien. Insamling av 

data utfördes med hjälp 

av 31 läkare och seniora 

läkarkandidater.  

N=328 (0) 102 personer av 

studiedeltagarna var inte 

screenade av 

vårdpersonalen dessa 

screenades av forskarna där 

det fanns 14 personer med 

hög riks för malnutrtion 

enligt NNSC. Total av det 

328 patienterna 

identifierades 45 personer 

som hög risk för 

malnutrition. När forskarna 

jämförde screeningen av de 

328 personerna med 

nutritionsverktyget med 

MUST så identifierades 

105 personer med hög risk 

för malnutrition och 

personer som var över 80 år 

hade den högsta risken för 

malnutrition. 10 personer 

av de 105 som var 

identifierade med hög risk 

för malnutrition enligt 

MUST var gravt överviktig 
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med BMI över 30kg/m
2
 

Mercadal-Orsila, 

G.,Lluch-

Taltavull, 

J.,Campillo-

Artero, 

C.,Torrent-

Quetglas, M. 

2012 

Spanien 

Association 

between 

nutritional risk 

based on the 

NRS-2002 test 

and hospital 

morbidity and 

mortality. 

Syftet med studien 

var att analysera 

förhållandet 

mellan 

malnutrition mätt 

med NRS 2002 

och sjuklighet och 

dödlighet. 

Denna studie var en 

journalgransknings-

studie mellan juni 2009 

och januari 2011. 

Samtliga patienter som 

hade komplett 

nutritions 

labratorieprover 

(sjukhusets egna 

prover, protein 

parametrar, kolesterol 

och lymfocyter). NRS 

2002 skulle också var 

utförd på 

studiedeltagrna. 

Slutligen följde också 

forskarna samtliga 

studiedeltagares 

sjukdomsutveckling 

N=1075 (39) Studien visade att 62 

procent var i risk för 

malnutrition. 13 procent av 

studiedeltagarna hade ett 

mycket lågt näringsintag 

(0-5 procent av den dagliga 

rekommendationen) 20 

procent av deltagarna hade 

ett kraftigt reducerat 

näringsintag på 25-60 

procent av det 

rekommenderade 

näringsintaget. Studien 

visar att både sjuklighet så 

som exempelvis njursvikt, 

lunginflammation, problem 

med mag-tarmkanalen och 

död ökade för de 

malnutrierade patienterna 

jämfört med de som inte 

var malnutrierade. 

I 

CCT 

Pereira, G.F., 

Bulik, C.M., 

Weaver, M.A., 

Holland, W.C., 

Platts-Milles, T.F. 

2015 

USA 

Malnutrion among 

cognitively intact, 

noncritically ill 

older adults in the 

emergency 

department 

Syftet var att 

undersöka 

förekomsten av 

undernäring hos 

äldre patienter 

som besökte en 

akutmottagning i 

USA samt att 

identifiera 

Detta är en icke 

kontrollerad studie där 

patienter över 65 år 

mättes med MNA-SF 

och vadomfång. 

Patienter som svarade 

ja på någon av 

depressionsfrågorna i 

MNA-SF undersöktes 

N=141(3) 15,9 procent (22 patienter) 

av patienterna led av 

malnutrition enligt MNA-

SF. Endast 5 av dessa 

patienter hade en tidigare 

diagnos av malnutrition. 

När forskarna adderade 

patienter med malnutrition 

och risk för malnutrition 
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personer inom 

gruppen med 

förhöjd risk för 

malnutrition. 

även med depression 

skalan CESD-10. På 

patienter som bedömdes 

som malnutrierade 

enligt MNA-SF gjordes 

även en 

journalgranskning av 

akutjournalen för att se 

om malnutrition 

framkommit under 

samtal med läkare eller 

sjuksköterska.  

blev siffran hela 60 

procent. Av de undersökta 

patienterna visade det sig 

att malnutrition var 

vanligare hos de med 

svårigheter att handla mat 

själv, personer med 

hemtjänst, personer som 

har svårt att äta samt 

personer med symtom på 

depression. Av de patienter 

som skrevs hem från 

akutmottagning låg 55 

procent i risk för 

malnutrition eller var 

bedömda som 

malnutrierade. Tiden att 

genomföra MNA-SF tog 

mellan tre och fem minuter. 

Det som tog längst tid var 

mätning av längd och vikt. 

Sheen, P.M., 

Peterson, 

S.J.,Chen, Y.,Liu, 

D., Lateef, O., 

Braunschweig, 

C.A. 

2013 

USA 

Utilizing multiple 

methods to 

classify 

malnutrition 

among elderly 

patients admitted 

to the medical and 

surgical intensive 

care units. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

förekomsten av 

malnutrition hos 

kritiskt sjuka äldre 

över 65 år som 

inkom till 

intensivvårdsavdel

ningen. 

Syftet var även att 

Forskarna gjorde en 

prospektiv studie under 

fem månader på den 

kirurgiska och 

medicinska intensiv-

vårdsavdelningen på ett 

sjukhus. Information 

samlades in från patient 

eller närmaste anhörig. 

Informationen som 

N=260 (71) På de olika mättillfällen 

och med de olika 

mätinstrumenten fann 

forskarna att mellan 23-34 

procent av de äldre 

patienterna i studien var 

malnutrierade. Forskarna 

jämförde verktygen med 

MNA som utgångspunkt. 

Där visade det sig att NRS 
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utvärdera fyra 

olika 

nutritionsverktyg 

på dessa patienter. 

samlades in var SGA, 

MNA, NRS 2002, 

MNA-SF samt 

demografis och 

medicinska information 

så som ålder, APACHE 

II, längd och vikt. 

2002 hade den högsta 

känsligheten. Patienter som 

klassades som 

malnutrierade hade 

signifikant längre 

sjukhusvistelse än normalt 

nutrierade patienter. 

Forskarna fann att det 

patienter som bedömdes 

som malnutrierade i studien 

hade en signifikant höger 

andel som behövde hospis 

efter utskrivning. Även 

APACHE II värden var 

högre för denna grupp. När 

forskarna inkluderade dessa 

värden i sin analys blev 

nutritionsscreening mindre 

signifikant för att förutspå 

utgången för patienten.  

Splinter Flynn, D., 

Jennings, J., 

Moghabghab, R., 

Nancehivell, T., 

Tsang, C., 

Cleland, M., 

Shipman-Vokner, 

K. 

2009 

Kanada 

 

Rasing the bar of 

care for older 

people in Ontario 

emergency 

departments. 

Syftet med studien 

var att beskriva 

rollen av 

akutsjuksköterska 

med specialitet 

inom geriatrik 

(geriatric 

emergency 

management 

nurses) GEM som 

en katalysator för 

Studien är en 

retrospektiv granskning 

av införandet av åtta 

GEM sjuksköterskor. 

GEM sjuksköterskorna 

var samtliga 

specialiserade inom 

akutsjukvård och eller 

geriatrik. Innan de 

började på 

akutmottagningarna 

N=8 (0) Nutrition var ett av 

fokusområde för GEM 

sjuksköterskor både då det 

gäller att mäta nutrition och 

den nutrition som ges till 

patienterna på 

akutmottagningen. GEM 

sjuksköterskor definierade 

också behovet av ökad 

personalstyrka för att möte 

de äldre patienternas 
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kulturförändringar 

inom 

omvårdnaden av 

den äldre 

patienten på 

akutmottagning. 

fick de en veckolång 

utbildning. 

GEM sjuksköterskorna 

ansvarade för 

utbildning, kliniska 

konsultationer, 

ledarskap och 

programutvärdering. 

behov. Efter studiens 

genomförande ökade både 

patientnöjdheten och 

personalnöjdheten på en av 

akutmottagningarna. 

Svahn Holmén, 

M.,Robertsson, 

B.,Wijk, H.  

2006 

Sverige 

Tools to assess the 

nutritional status 

of acutely ill older 

adults 

Syftet med studien 

var att undersöka 

om enkla 

bedömnings-

verktyg passade 

att bedöma risk 

för malnutrition 

hos den äldre 

patienten I den 

kliniska vardagen. 

Forskarna gjorde en 

prospektiv studie. 

Inklussionskriterierna 

var de äldre patienter 

som var inskrivna på 

akutmottagningen och 

som förväntandes att 

behöva sjukhusvård 

mindre än åtta dagar. 

De samlade in deltagare 

tills att 40 stycken hade 

tackat ja till att delta i 

studien. BMI räknades 

ut på alla 

studiedeltagare efter 

inskrivning. De två 

första dagarna efter 

inskrivning 

registrerades allt 

födointag och 

vätskeintag. MNA-SF 

användes för att 

bedöma 

N=40 (23) Enligt 

screeninginstrumentet 

MNA-SF var alla 

studiedeltagare i risk för 

malnutrition. 29 av 

studiedeltagarna hade ett 

BMI mindre än 24kg/m
2
 

som enligt forskarna visar 

på risk för malnutrition och 

18 patienter hade ett BMI 

på under 22kg/m
2
.  

11patienter hade ett BMI 

på över 24 men bedömdes 

enligt MNA-SF vara i risk 

för malnutrition.  

Endast tre av 

studiedeltagarna fick i sig 

tillräckligt med energi 

under de två 

mätningsdagarna. 
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nutritionsstatus. 

Forskarna samlade in 

ålder, kön, längd och 

vikt från journalerna på 

alla studiedeltagarna. 

Tangvik, R.J., 

Tell, G.S,. 

Guttornsen, A.B., 

Eisman, J.A., 

Henriksen, A., 

Nilsen, R.M., 

Hylen Ranhoff, A. 

2015 

Norge 

 

Nutritional risk 

profile in a 

university hospital 

population 

Syftet med studien 

var att fastställa 

en nutritionsprofil 

för en population 

på ett stort 

sjukhus i Norge 

utifrån sjukdoms-

kategorier, ålder 

och sjukhus-

avdelningar. 

Studien genomfördes 

som en 

journalgranskning. Den 

utfördes på Haukland 

University Hospital och 

på tre andra sjukhus. 

3279 deltagare 

inkluderades och 

nutritionsscreenades 

med (NRS 2002) av 

sjuksköterska på 

avdelningen. Alla 

avdelningar på 

sjukhuset inkluderades 

förutom förlossningen, 

psykiatrin och 

pediatriken då i 

verktygen inte var 

anpassade för dessa 

patientkategorier. Alla 

deltagare var tvungna 

att vara över 18 år. 

Nutrition skattningen 

jämfördes sedan med 

huvuddiagnosen som 

patienten hade fått. 

N=3962 

(683) 

Av de 3279 studiedeltagare 

som var komplett screenade 

med NRS (2002) bedömdes 

29 procent ha en risk för 

malnutrition. Risken för 

malnutrition ökade med 

stigande ålder. De över 80 

år hade 40 procent med risk 

för malnutrition jämfört 

med de som var yngre än 

40 där bara förekomsten för 

malnutrition var 21 

procent.  

Deltagare med ett BMI på 

25 kg/m
2
 hade en risk för 

malnutrition på 12 procent. 

De deltagare med BMI 

över 30 kg/m
2
 hade en risk 

för malnutrition på 11 

procent. Studien visade 

också att diagnoser som 

infektion, cancer och 

lungsjukdomar hade hög 

risk för malnutrition. 
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Vivanti, A., 

Isenring, E., 

Baumann, S., 

Powrie, D., 

O´Neill, M., 

Clark, D., 

Courtice, S., 

Campbell, K., 

Ferguson, M. 

2015 

Australien 

Emergency 

department 

malnutrition 

screening and 

support mode 

improves 

outcomes in a 

pilot randomised 

controlled trial 

Syftet med denna 

studie var att testa 

nutritions-

screening på äldre 

patienter som 

befinner sig på 

akutmottagningen. 

Syftet var även att 

jämföra två olika 

typer av 

nutritionsstöd med 

utgångspunkt från 

nutritionsstatus, 

fall, livskvalitet 

och oplanerade 

sjukhusbesök. 

Detta är en 

randomiserad 

kontrollerad studie. 

Forskarna screenade 

703 personer med hjälp 

av malnutrition 

screening tool (MST) 

84 av dessa 

identifierades att har 

risk för malnutrition 

och bjöds in till att delta 

i studien. 

Inklusionskriterier var 

att studiedeltagaren 

skulle vara över 60 år. 

24 personer tackade ja 

och ramdomiserades in 

i interventionsgrupp 

och kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen 

fick förutom ordinarie 

vård även individuell 

dietistkonsultation. De 

hade också uppföljning 

efter fyra och åtta 

veckor. Sista 

datainsamling för både 

kontrollgruppen och 

interventionsgruppen 

var efter 12 veckor. 

N=24 (5) 

 

Inga statistiska 

signifikanser kunde 

identifieras mellan 

grupperna på grund av för 

litet antal deltagare. 

Däremot sågs flertal 

skillnader mellan 

interventionsgruppen och 

kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen 

visade på en viktökning 

medan kontrollgruppen 

hade viktförlust. 

Interventionsgruppen 

visade förbättringar i 

livskvalitet och depression 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen hade 

även mindre antal 

sjukhusdagar jämfört med 

kontrollgruppen. De som 

bedömdes som 

malnutrierade när studien 

var avslutade hade fler 

antal nya besök på 

akutmottagningen. 

Resultatet visade också att 

de personer som var 

välnutrierade oftast föll av 
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Förutom MST användes 

också subjective global 

assessment (SGA) 

Deltagarna i studien 

tillfrågades också om 

fall. Livskvalité mättes 

med EQ-5D, depression 

mättes med global 

depression score. 

fysisk aktivitet medan de 

som var malnutrierade 

oftast föll av svaghet eller 

sjukdom. 

De som identifierade för att 

ligga i risk för malnutrition 

enligt MST screenades 

även med SGA. SAG 

bekräftade 88 procent av 

dessa var malnutrierade. 

Vivanti, A.P, 

McDonald, C.K., 

Palmer, M.A., 

Sinnott, M. 

2009 

Australien 

Malnutrition 

associated with 

increased risk of 

frail mechanical 

falls among older 

people presenting 

to an emergency 

department 

Syftet med studien 

var att identifera 

samband mellan 

malnutrition, 

fallrisk och 

inskrivning på 

sjukhus hos äldre 

patienter som 

söker vård på 

akutmottagningen. 

Detta är en prospektiv 

studie mellan äldre 

personer som besökte 

akutmottagningen 

under en månad. 

Deltagarna delades först 

in två grupper. Ena 

gruppen var de som 

hade rapporterat att de 

fallit och i den andra 

gruppen placerades de 

som inte uppgav att de 

hade fallit. Sedan 

delades gruppen som 

hade uppgett att de hade 

fallit in i två grupper. 

Där den ena var fall på 

grund av svaghet 

relaterat till 

muskelsvaghet, dålig 

fotplacering eller 

N=126 (0) Förekomsten av 

malnutrition hos samtliga 

studiedeltagre var 15 

procent. Det fanns en 

statistiskt högre risk att bli 

bedömd som malnutrierade 

hos dem som föll på grund 

av svaghet jämför med de 

som inte hade fallit och de 

som hade fallit på grund av 

fysisk aktivitet. Av den 

gruppen som hade drabbats 

av fall orsakat av svaghet 

var 47 procent 

malnutrierade. De 

malnutrierade deltagarna 

rapporterade fler fall de 

senaste sex månaderna 

jämfört med de 

välnutrierade. De som 

bedömdes som 

    I 
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nedsatt syn. Dessa 

personer rapporterade 

att de föll när de gör 

dagliga rutinsysslor. 

Den andra gruppen var 

personerna som 

rapporterade att de hade 

fallit under fysisk 

aktivitet eller på grund 

av svimning. 

Deltagarnas risk för 

malnutrition bedömdes 

med hjälp av MST och 

SGA. SGA användes 

för att validera MST. 

MST består av två 

frågor där den första är 

om man har haft någon 

ofrivillig viktnedgång 

den senaste tiden och 

fråga två är om man har 

ätit dåligt på grund av 

nedsatt aptit. 

De dokumenterades 

även i studien om 

deltagarna efter 

akutbesöket blev 

inskrivna på en 

vårdavdelning eller 

utskrivna till hemmet. 

 

malnutrierade hade också 

en höger risk att bli 

inskrivna på sjukhus. Av de 

deltagare som bedömdes 

som malnutrierade enligt 

SGA kunde screening 

instrumentet MST 

identifiera 84 procent. 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   
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Bilaga 2. Bedömningsunderlag. 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
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KOD OCH KLASSIFICERING 

                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

 

 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 
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* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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(teorier och modeller). 

 

tolkning påvisas. Metodkritik. * 


