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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund 
Det biologiska åldrandet är en naturlig process som är universellt och framträder hos alla 

individer. Åldersförändringar är oåterkalleliga och leder till en försämring av organismens 

funktionsförmåga, gör det svårare att motstå påfrestningar och ökar därmed risken för 

sjukdom och död. Även förekommande sjukdomstillstånd som stroke och demens leder till 

funktionsnedsättningar hos den äldre patienten och detta ökar behovet av omvårdnad. 

Sjuksköterskans roll är att främja patientens hälsa genom att stärka patientens egna resurser 

och skapa förutsättningar för den äldre att bibehålla den fysiska funktionen och bli så 

självständig som möjligt. Äldre människor har ett annorlunda nutritionsbehov som innebär att 

de behöver en energitätare kost med en högre andel protein och fett. Att täcka den äldres 

vätskebehov är betydelsefullt eftersom de löper en högre risk för dehydrering. Risken för 

vitamin och mineralbrist är också högre hos äldre.  

 

Syfte 
Att belysa malnutrition dess förekomst och orsaker hos den äldre patienten. Hur kan 

sjuksköterskan mildra / påverka malnutrition hos den äldre malnutrierade patienten i sitt 

omvårdnadsarbete. 

 

Metod 
En litteraturstudie genomfördes för att besvara syftet och beskriva det nuvarande 

kunskapsläget. 

Sökning skedde i två olika databaser, PubMed och CinAhl, där vedertagna sökord samt 

urvalskriterier användes. Författarna sökte även data via manuella sökningar. Totalt 

inkluderades 20 artiklar i studien. Dessa artiklar har kvalitetsbedömts och presenterats i en 

matris.  

 

Resultat 
Malnutrition är ett vanligt förekommande problem hos den äldre patienten. De vanligaste 

orsakerna till malnutrition är hög ålder, kognitiv svikt, sjukdom, dålig måltidsmiljö, försämrad 

munstatus, dysfagi och depression. Bedömningsinstrument finns och fungerar effektivt om 

vårdpersonalen använder dem på ett korrekt sätt. Sjuksköterskan spelar en stor roll i 

omvårdnaden av den malnutritierade patienten och flertalet studier visar på brister i utförandet 

av de omvårdnadsåtgärder som krävs. Detta beror till stor del på bristande kunskapsnivå. 

Bland de förebyggande åtgärderna är en positiv måltidssituation, att implementera 

individanpassade åtgärder som främjar ätandet samt införandet av nutritionsstöd i form av 

olika typer av näringstillskott. 

 

Slutsats 
Studien har visat att malnutrition hos den äldre patienten är vanligt förekommande och kan 

leda till fördröjd återhämtningen och att sjukdomstillståndet förvärras. Kunskapsnivån hos 

vårdpersonalen är av stor betydelse för att bedöma, förebygga och åtgärda malnutrition och 

dess konsekvenser. Eftersom en stor del av de åtgärder som krävs ingår i den basala 

omvårdnaden har sjuksköterskan ett stort ansvar när det gäller förebyggande och behandling 

av malnutrition.  
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INLEDNING     
 

Efter att ha arbetat och praktiserat på olika vårdinrättningar har författarna kommit i kontakt 

med patienter som bedömts vara malnutrierade eller har en ökad risk för malnutrition. 

Författarna anser att nutrition är intressant och grundläggande i omvårdnaden och något som 

alla sjuksköterskor bör behärska. Därför har vi valt att fokusera på malnutrition hos den äldre 

patienten i vårt arbete. 

   

 

BAKGRUND 
 

Den åldrande människan 
 

Åldersförändringar är oåterkalleliga och leder till en försämring av organismens 

funktionsförmåga, vilket gör det svårare att motstå påfrestningar och ökar därmed risken för 

sjukdom och död. Hos människan är åldrandet en långsam process som kommer inifrån vilket 

innebär att orsakerna först och främst ligger på cellulär nivå. Celldelningen går långsammare 

och immunförsvarets förmåga att ta hand om felaktiga celler minskar. Felaktiga celler bildas 

på grund av skador på cellens DNA och dessa celler rensas inte ut lika effektivt hos äldre 

individer (Ekwall, 2010; Larsson & Rundgren, 2010 ). Cellens mitokondrier är små organeller 

som finns i tusental i varje cell och deras uppgift är att producera energi i form av molekylen 

adenosintrifosfat (ATP). När ATP bildas skapas även fria radikaler som en biprodukt från 

reaktionen som skett. De fria radikalerna kan i sin tur reagera med olika strukturer som 

cellmembran, äggviteämnen, DNA, fettsyror och orsaka irreparabla skador. Skadorna leder 

till att cellprocesserna blir allt mindre effektiva och slaggprodukter från förstörda molekyler 

och DNA-skador ackumuleras (Larsson & Rundgren, 2010; Ding & Shen, 2008). 

 

Hos den äldre blir slemhinnorna skörare, i matstrupen sker en förtjockning av muskulaturen 

och antalet neuron minskar vilket påverkar samordningen av matstrupens sväljningsrörelser. 

Elasticiteten hos magsäcken minskar vilket medför att den äldres magsäck inte kan rymma 

lika mycket föda som tidigare. Tunntarmens ludd tillbakabildas vilket påverkar absorptionen 

av näringsämnen. Rörligheten i tunntarmen blir också minskad vilket innebär att den svarar 

sämre vid mottagandet av föda från magsäcken. I tjocktarmen tillbakabildas slemhinnan, den 

glatta muskulaturen förtjockas och antalet neuron i tarmväggen minskar. Detta leder till 

försämrad kraft och koordination i tarmrörelserna (Larsson & Rundgren, 2010; Grassi et al., 

2011). I njurarna blir nefronen, färre och mindre till antalet och njurarnas vikt minskar med 

20-30%. Njurfunktionen reduceras i och med att filtrationsförmågan minskar och vid 80 års 

ålder ligger njurfunktionen på ca 50 %. Förmågan att koncentrera urinen avtar och detta 

innebär att en äldre människa kräver 20-30% större urinmängder för att utsöndra samma 

mängd slaggprodukter som en yngre människa. Ju äldre individen blir desto större blir 

urinvolymen som krävs för att nedbrytningsprodukterna ska utsöndras. Urinblåsans väggar 

blir stelare hos äldre människor vilket leder till att den endast rymmer ca 300 ml jämfört med 

500 ml som är normalt hos yngre (Larsson & Rundgren, 2010; Wotton et al., 2008). 

 

Vid ökad ålder sker även förändringar i kroppssammansättningen. Förändringen innebär en 

ökad andel fett i kroppen samtidigt som muskelmassan förtvinar. Kontrollerad celldöd, 

apoptos är en av de naturliga orsakerna till att muskelmassan minskar tillsammans med en 

minskad utsöndring av könshormon och mitokondriell dysfunktion. Från och med 60- 

årsåldern och uppåt minskar kroppsvikten med mellan 2-4 kg under en period på 10 år. 
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Viktnedgången beror till största delen på att muskulatur tillbakabildas. Muskelförlusten 

accelererar med den ökande åldern (Larsson & Rundgren, 2010). Mängden vätska i kroppen 

minskar på grund av muskelförtviningen och den ökade andelen fettvävnad. Muskelceller 

innehåller mycket vatten och när dessa minskar i storlek och antal kan vatten inte 

bindas i lika stor andel som tidigare. Mängden fett som sedan ökar binder betydligt mindre 

vatten än vad muskelcellerna gör. Omsättningen av energi är lägre i fettvävnad än i muskler 

och organ. Detta innebär att energibehovet är lägre hos äldre trots att kroppsvikten kan vara 

oförändrad (Ekwall, 2010; Larsson & Rundgren, 2010; Lutz & Quinn, 2012). 

 

Nutritionsbehovet hos äldre  

 

Nutrition kan definieras som ”Summan av processer för intagandet och utnyttjandet av 

näringsämnen. ”Läran om näringsämnenas förekomst, omsättning och upptag i kroppen 

(Lindroos et al., 2010). Livsnödvändiga, essentiella näringsämnen är protein, fett, mineraler 

och vitaminer som behövs för att kunna bygga upp och försörja våra celler i kroppen. Hos 

äldre och sjuka ska energiintaget i form av protein och fett öka, såväl som att kolhydratintaget 

bör minska för att anpassa portionsstorleken och stimulera aptiten (Livsmedelsverket, 2003). 

Protein är nödvändigt för att förse den kroppsegna proteinsyntesen med byggstenar. Äldre och 

sjuka har ett större behov av protein eftersom kroppen har svårt att tillverka nytt protein 

(Walrand & Boirie, 2005). Protein är viktigt för att det ger störst mättnadskänsla följt av 

kolhydrater och fett och förebygger förlusten av muskelmassa (Ahmed & Haboubi, 2010). 

Fett ger mindre mättnadkänsla i jämförelse med protein och kolhydrater (Westerterp, 2004). 

Fett inverkar på mättnad genom att det tar lång tid för magsäcken att tömmas vilket gör att det 

dröjer innan mättnadshormonet aktiveras. Detta hindrar frisättningen av ghrelin som är ett 

hormon som stimulerar aptiten (Little et al., 2007). Kostfiber är kolhydrater som tas upp i 

tjocktarmen. De har lågt energiinnehåll, vilket är en nackdel för patienter med minskad aptit 

(Faxen et. al, 2010; Ahmed, & Haboubi, 2010).  

 

Energi och vätskebehov hos äldre 

 

Energibehovet definieras som den mängd energi som går åt för att motsvara energiutgifterna. 

En obalans mellan energiintaget och utgifterna leder till en minskad kroppsvikt. 

Energiomsättningen behövs för att bevara vanlig cellmetabolism och för att bygga upp energi- 

och näringsförråden (Ekwall, 2010). Energibehovet beräknas som 25-30  kcal/kg kroppsvikt 

per dygn och uppskattas till 30kcal/kg hos en uppegående person och 25 kcal hos en person 

som är sängbunden. Ökat intag av energi hos äldre ger positiva effekter på patientens förmåga 

att utföra de dagliga aktiviteter som krävs för att kunna ha ett självständigt vardagsliv, som till 

exempel sköta hygienen och matintaget (Ödlund- Olin et al., 2003). Vatten tillsammans med 

elektrolyter som till exempel kalium och natrium är nödvändiga för människans överlevnad 

och metabola funktion (Livsmedelsverket, 2003). 

 

Det basala vätskebehovet är ca 30 ml/kg/dygn, trots detta har studier visat att äldre människor 

inte konsumerar tillräckliga mängder vätska för att upprätthålla idealiska 

plasmakoncentrationer av elektrolyter. Åldrandet leder till förändringar i hormonregleringen, 

nedsatt förmåga att binda vatten samt minskar upplevelsen av törst vilket leder till obalans av 

natrium och kalium. Detta ökar risken för att den äldre patienten drabbas av dehydrering 

(Ahmed & Haboubi, 2010). Dehydrering leder även till en minskad salivproduktion vilket gör 

att den äldre drabbas av muntorrhet. Muntorrheten kan i sin tur leda till en ökad risk för karies 

med tandskador som följd (Pihlström et al., 2005). 
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Bedömning av äldres näringstillstånd  
 

Bedömningen av risk för undernäring baseras på en sammanvägning av flera faktorer. När det 

ska göras en basal bestämning av nutritionstillståndet ser man på faktorer som viktförlust, 

äthinder och beräkning av BMI (Body Mass Index). BMI är ett mått på kroppsmassa och 

beräknas genom att man dividerar kroppsvikten i kilo med kroppslängden i kvadrat. BMI 

mellan 24-29 anses normalt för personer över 65 år medan 22 är undervikt och 30 är fetma 

(Ekwall, 2010). 

  

MNA (Mini Nutritional Assessment) formuläret är speciellt anpassat för den äldre patienten 

och består av parametrar som fokuserar på antropometri, globalbedömning, kostbedömning 

och egenskattning (Sheean et al., 2012). Kostundersökningen som ingår i MNA innehåller 

frågor relaterade till antal mål mat per dag, om individen behöver assistans vid matintaget 

samt individens egen bedömning av sin hälsa och näringstillstånd. Den första delen av MNA, 

den initiala bedömningen, ger en poängsumma. I fall denna summa är mindre än 11 finns det 

en risk för att patienten är undernärd, då skall vårdgivaren fortsätta med de resterande 

frågorna i formuläret som kallas för den slutliga bedömningen (Ekwall, 2010). 

 

SGA (Subjective Global Assessment) instrumentet går efter anamnestiska uppgifter gällande 

viktförlust, födointagsförändringar, gastrointestinala symptom och funktionsförmåga. Detta i 

kombination med bedömarens skattning av patientens fysik det vill säga mängden 

underhudsfett och muskelmassa. Observatören bedömer även hur mycket vikt som förlorats 

under de senaste 6 månaderna. När bakgrunden och den fysiska undersökningen är avslutad 

klassas patienten som SGA välnärd (A) något/misstänkt felnärd (B) eller svårt felnärd ( C) 

(Makhija & Baker, 2008). 

 

NRS 2000 (Nutritional Risk Screening) är ett bedömningsinstrument som gör det möjligt att 

få en bild av patientens näringsstatus i förhållande till sjukdomens svårighetsgrad. NRS 2000 

skall användas när patienten läggs in på sjukhus och därefter ska bedömningen upprepas en 

gång i veckan så länge patienten är inlagd på vårdavdelningen. Bedömningsinstrumentet 

består av två delar; en primär och en sekundär bedömning. Primärbedömningen består av fyra 

frågor om alla får ett nej-svar finns inget behov av att gå vidare till andra delen men om svaret 

är ja på flera frågor görs en sekundärbedömning. Poäng ges sedan från 0 till 3. Patienter som 

får 3 poäng eller mer har en ökad risk för undernäring och en nutritionsplan bör påbörjas 

(Almås et al., 2011). 

 

MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) består av 5 steg och har som syfte att beräkna 

en siffra för den individuella patientens risk för malnutrition. I steg 1 beräknas patientens 

BMI, i steg 2 beräknas patientens viktnedgång de senaste 3-6 månaderna i % av utgångsvikten 

och i steg 3 tar man hänsyn till om patienten är akut sjuk och beräknas ha ett minskat 

nutritionsintag de närmaste 5 dagarna. På varje steg får patienten ett antal poäng som 

summeras till en siffra från 0 till 2 eller högre i steg 4. Den siffra som sedan räknats fram har 

en direkt koppling till en specifikt formulerad handlingsplan i steg 5 (Brotherton et al., 2010).    
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Vanliga sjukdomstillstånd hos den äldre människan 
 

Det naturliga åldrandets fysiologiska progression leder till att risken för att drabbas av 

sjukdomar ökar. Den äldre människans kärl är stelare och dess aterosklerotiska förändringar 

bidrar till ett högre blodtryck och en ökad risk för alla typer av kärlsjukdom. Studier har även 

visat att det finns en koppling mellan cerebrovaskulära sjukdomar som stroke och demens och 

depressioner hos äldre (Rao, 2000).  

 

Stroke är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd hos den äldre. Varje år drabbas cirka 30 

000 svenskar av stroke och medelåldern ligger på 75 år (Strokeförbundet, 2013). Stroke 

definieras av WHO som ”ett plötsligt fokalt neurologiskt bortfall som orsakas av en lokal 

cirkulationsstörning i hjärnans blodkärl vilket leder till döden eller symtom som varar längre 

än 24 timmar ”(WHO, 2006). Vilka kvarvarande symtom som patienten får beror på skadans 

lokalisation i hjärnan. De kvarstående besvären resulterar ofta i att patienten får ett större 

behov av hjälp från omgivningen. Rehabiliteringens mål är att patienten ska förbättra sin 

funktionsförmåga genom att återfinna förlorade färdigheter eller om det behövs kunna 

anpassa sig till den nya situationen. De anhöriga måste inkluderas i rehabiliteringens alla 

stadier för att kunna bearbeta den nya situationen, för att sedan tillsammans med 

sjuksköterskan kunna försäkra sig om att den senare vården i hemmet kommer att bli optimal 

(Almås et al., 2011 ; Crocker et al.,2013; Pierce et al., 2007). De flesta patienter återhämtar 

sig helt eller delvis men många tvingas leva med funktionsnedsättningar som till exempel 

dysfagi under en längre tidsperiod eller hela livet. Alla former av störningar i 

sväljningsprocessen kan definieras som dysfagi. Dysfagi uppstår som en följd av motoriska 

bortfall i musklerna som styr de komplexa sväljningsrörelserna i kinder, läppar, tunga och 

svalg. Symtomen kan vara dregling, oförmåga att initiera sväljning samt att patienten hostar 

före, under eller efter sväljning (Almås et al., 2011; Sura et al., 2012).  

 

Allt eftersom befolkningen blir äldre ökar förekomsten av demenssjukdom. Inom 

åldergruppen 80-84 år förekommer demens hos 12 % och hos gruppen 85-89 år är 

förekomsten 25 % (Svenskt Demenscentrum, 2013). Demenssjukdom kan definieras som en 

försämring av minnet samt en annan av de kognitiva funktionerna, det är en progredierande 

sjukdom som leder till svåra psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Initiativlöshet, 

apati, trötthet, rastlöshet och irritabilitet är andra vanliga symptom vid demenssjukdom som 

även kan tolkas som en depression. När sjukdomen sedan avancerar blir symtomen mer och 

mer uttalade och patienten får allt större behov av stöd och hjälp för att fungera samtidigt som 

hans eller hennes integritet måste respekteras (Ekwall, 2010; Zwaanswijk, 2013 ). 

 

 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 
 

Sjuksköterskans uppgift i omvårdnaden av strokepatienter är att tillgodose patientens 

grundläggande behov, agera som samordnare i skapandet av patientens rehabiliteringsplan 

samt vara en resursperson för patientens närstående. Sjuksköterskan måste utifrån ett 

patientcentrerat förhållningssätt tillsammans med patienten och dennes närstående utforma 

rehabiliteringen utifrån önskemål och förmågor. Sjuksköterskan bör även se till att patientens 

basbehov som matintag, vätskeintag, elimination och sömn tillgodoses (Larsson & Rundgren, 

2010). 
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Den demenssjuke löper större risk för att skada sig själv och andra eftersom han eller hon inte 

alltid är adekvat i sitt handlande. Därför bör även skapandet av en trygg miljö vara en del av 

omvårdnaden vid demensvård. Patienter med demens har lätt för att bli stressade och oroliga 

vid påfrestningar som påverkar deras nedsatta orienteringsförmåga. Denna desorientering kan 

medföra stort obehag och ångest och därför bör personer med demens vårdas i en lugn och 

trygg miljö med hög kontinuitet (Larsson & Rundgren, 2010; Manthorpe, 2010). Att vårda en 

demenssjuk patient på egen hand är svårt och känslomässigt dränerande för de närstående. 

Strategier måste utvecklas för att de närstående ska kunna hantera situationen utan att själva 

bli utbrända (Wegierek, 2012). 

 

Sjuksköterskan bör inta en förebyggande och hälsofrämjande funktion som riktas till personer 

som är friska eller sjuka. Att främja hälsa innebär att stärka patientens egna resurser och skapa 

förutsättningar som gör att äldre patienter ska kunna bibehålla den fysiska funktionen och 

vara så självständiga som möjligt. Sjuksköterskan kan uppnå detta genom att observera, 

planera, bedöma, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnadsåtgärder.  Inom 

omvårdnad ska man lindra fysisk, psykisk och social påfrestning hos patienten men även 

lindra smärta (Almås et al., 2011). I Socialstyrelsens rapport (2012) står det "Antalet sjuka 

äldre med behov av avancerad vård och behandling ökar och det innebär ett ökat antal av de 

allra äldsta även inom många specialistkliniker. Geriatrisk kompetens bör vara en självklarhet 

bland all vårdpersonal som möter äldre i sitt arbete". Enligt Socialstyrelsen (2005) är det 

viktigt att sjuksköterskan uppdaterar sig och engagerar sig i forskning och utveckling: söker, 

analyserar och kritiskt granskar relevant litteratur, implementerar ny kunskap och därmed 

verkar för en omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Sjuksköterskan kan förmedla evidensbaserad information till patienten och dennes anhöriga 

vid undervisningstillfällen (Jones et al., 2011). Casey (2007) menar att sjuksköterskorna 

använder sig av strategier för att jobba hälsofrämjande. Strategier som används är förklaring, 

rådgivning, information och utbildning för att kunna främja hälsa hos patienten. Målet är att 

patienten ska ha förstått informationen, kunna tillämpa den och leva med sin sjukdom 

(Ravnestad, 2003). 

 

Enligt kompetensbeskrivningen framtagen av Socialstyrelsen (2005) för den legitimerade 

sjuksköterskan ska han eller hon ha förmåga att identifiera och förebygga hälsorisker, vid 

behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer samt identifiera patienters resurser och 

förmåga till egenvård. Sjuksköterskan bör också reflektera över, kunna motivera och 

medverka till att utveckla en god vårdmiljö i syfte att förebygga ohälsa. En god vårdmiljö har 

särskilt stor betydelse för de patienter som är inlagda för vård under en längre tidsperiod. 

Dessa patienter är ofta särskilt sköra och nedsatta både fysiskt och psykiskt och en god 

vårdmiljö kan göra en stor skillnad i återhämtningen eller i patientens livskvalité på längre 

sikt. Faktorer som är viktiga i skapandet av en god vårdmiljö är att vårdpersonalen har en 

positiv inställning, engagerar sig i och är lyhörda för patienternas önskemål och så mycket 

som det är möjligt anpassar omgivningen efter den individuella patientens behov (Moyle & 

O`Dwyer, 2012). Syftet med en god vårdmiljö är att bidra till patientens bekvämlighet för att 

underlätta vid dagliga aktiviteter som sömn och matintag. Att äta är för många en njutning, en 

trevlig stund vid matbordet och matintaget har visat sig främjas av en välbalanserad 

måltidsmiljö. Lugn och ro för att de äldre ska känna att de har god tid på sig att äta (Faxen et 

al., 2010; Stroebele & Castro, 2006).  
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Problemformulering   
 

Det förekommer malnutrition relaterad till sjukdom och hög ålder hos ett stort antal äldre. För 

att kunna ge en säker och högkvalitativ vård för malnutritionstillstånd krävs en tillförlitlig 

bedömning av risken för undernäring, en förståelse för undernäringens orsaker samt att denna 

kunskap leder till att korrekta åtgärder vidtas (Livsmedelsverket, 2003). Det har gjorts ett 

flertal undersökningar gällande hur utbredd förekomsten av malnutrition är. Det finns en 

uppsjö av olika bedömningsinstrument samtidigt som vårdpersonalens kunskaper i ämnet kan 

ha en stor variation. Därför finns ett behov av en sammanställd undersökning av ovanstående 

aspekter som tydliggör hur vården av äldre malnutrierade patienter ser ut i dagsläget.    

 

SYFTE 
 

Att belysa malnutrition dess förekomst och orsaker hos den äldre patienten. 

 

Frågeställning 
 

Hur bedöms malnutrition hos den äldre patienten? 

 

Vad är sjuksköterskans roll och vad har omvårdnaden för betydelse för den malnutrierade 

äldre patienten? 

 

Hur påverkas malnutrition hos den äldre patienten av oral hälsa, kost och måltidsmiljö? 

 

 

METOD 
 

Den metod som valdes var en litteraturstudie som baserades på granskade vetenskapliga 

artiklar. Litteraturstudier har som syfte att skapa en överblick av det valda forskningsområdet 

och sammanställa relevanta forskningsresultat på ett strukturerat sätt (Forsberg & Wengström, 

2008). Författarnas ansåg därför att en litteraturstudie var passande då de ville göra en 

sammanställning av det nuvarande kunskapsläget. Det ämne som valts var omfattande och ett 

flertal studier hade redan gjorts på ämnet utifrån olika aspekter. Därför påbörjades studien 

genom att författarna definierade det område som de ville undersöka. Urvalskriterier sattes där 

efter upp för att kunna begränsa de resultat som sökningarna gav samt öka sannolikheten att 

finna relevant material. Författarna hade som mål att endast använda artiklar som var skrivna 

de senaste 10 åren samt var skrivna på svenska eller engelska eftersom dessa språk 

behärskades av bägge. Artiklarna som valdes skulle även vara peer-reviewed, vilket innebär 

att forskarnas resultat granskats kritiskt av andra forskare inom samma område. Artiklar som 

handlade om malnutrition hos personer under 65 år valdes bort likaså artiklar som ej var peer- 

reviewed enligt Ulrichs Periodical Directory. Forskarna skulle ha använt sig av antingen 

kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod. 

 

Datainsamling & Databassökning 
 

Insamlingen av data skedde primärt via databaserna PubMed och CinAhl. Dessa databaser 

tjänade som sökmotorer för att finna relevanta vetenskapliga artiklar gällande den senaste 

medicinska forskningen samt den omvårdnadsforskning som gjorts på kunskapsområdet. 

Totalt inkluderades 20 artiklar i studien. Lämpliga ämnesord för databassökning togs fram 

med hjälp av svenska MeSH. MeSH är ett allmänt spritt uppslagsverk för indexering av 
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medicinsk data (Karolinska Institutet, 2013). Valet föll slutligen på MESH-termerna : 

“Elderly”,“Malnutrition”, “Prevalence”, “Hospitalized” samt ”Supplements” och ”Oral 

health”. Dessa termer matades in i olika kombinationer i databaserna. I både PubMed och 

CinAhl användes den booleska operatorn ”AND” för att begränsa sökningen. Eftersom 

författarna ej inkluderade några artiklar från CinAhl kommer denna sökning ej att redovisas 

vidare. 

 

Manuell sökning 

 

När författarna fann intressanta artiklar och ville vara säkra på att finna dess primärkällor så 

undersöktes de referenser som uppgavs noga. Dessa referenser matades sedan in i databaserna 

PubMed eller Cinahl för att hitta ursprungsartikeln. Resultatet av dessa sökningar ledde 

slutligen i fyra fall till att den först funna artikeln förkastades i förmån för den artikel som var 

primärkällan. Denna ansågs ha högre trovärdighet och genomslagskraft på grund av att dess 

data ej hade använts av andra forskare och därmed var risken för att den skulle ha förvrängts 

lägre. I en del fall var primärkällan äldre än tio år och i enstaka fall har författarna valt att 

använda sig av detta material för att det saknades andra relevanta studier som genomförts på 

tidigare år. Totalt inkluderades fem artiklar från manuella sökningar. 

 

 
Databassökning PubMed 

 

Datum 

 

Sökord 

 

Antal träffar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

 

2013-02-04 

Elderly AND 

Malnutrition 

AND 

Prevalence 

 

 

2510 

 

 

51 

 

 

21 

 

 

4 

 

 

2013-02-07 

Elderly AND 

Malnutrition 

AND 

Prevalence 

AND 

Hospitalized  

 

 

 

144 

 

 

 

47 

 

 

 

26 

 

 

 

7 

 

2013-02-05 

Elderly AND 

Malnutrition 

AND 

Supplements 

 

 

576 

 

 

27 

 

 

11 

 

 

3 
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2013-03-06 Elderly AND 

Malnutrition 

AND Oral 

health 

470 60 9 1 

 
Databearbetning & Dataanalys 
 

Författarna valde artiklar utefter titel och senare genomläsning av abstract. Därefter gjordes 

ett första urval av artiklar som blev föremål för fortsatt granskning. Eftersom alla de artiklar 

som primärt valts ut var baserade på kvantitativ forskning valde författarna att fokusera på de 

specifika frågor som berör analysen av denna typ av undersökningsmetod. Enligt Forsberg & 

Wengström (2013) är de viktigaste aspekterna att klargöra vad som kännetecknar en studie av 

hög kvalitet samt att värdera vilka forskningsresultat som kan användas för att utveckla 

framtida kliniska riktlinjer. Författarna granskade därför kritiskt studiernas syfte, 

frågeställning, design, urval, mätinstrument tillika hur de analyserade och tolkade sina 

resultat. 

 

Informationen som samlats från de utvalda studierna analyserades närmre genom att 

författarna läste igenom dessa för att finna mönster eller gemensamma teman som band 

samman dessa artiklar (Polit & Beck, 2012). De återkommande teman som författarna såg var 

förekomst av malnutrition, de bakomliggande orsakerna till tillståndet samt vilka följder 

malnutrition hade i en större skala. De utvalda artiklarna tabulerades sedan i en matris som är 

ett modifierat bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering av Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), se Bilaga. Denna matris 

skapades för att kategorisera, bedöma kvaliteten och ge en överblick av artiklarnas innehåll. 

Med hjälp av matrisen gjorde författarna den slutgiltiga övervägningen om huruvida artiklarna 

levde upp till kraven och var relevanta för studien. I denna process fann författarna att tre av 

de granskade artiklarna var mindre relevanta och därför exkluderades dessa vid detta stadium. 

 

Värdering och Klassificering 
 

En litteraturstudies värde är beroende av hur väl författarna identifierar och värderar de 

studier som anses vara relevanta. För att kunna värdera det material som valts ut har 

författarna använt sig av de riktlinjer som Forsberg & Wengström (2013) beskrivit. Vid 

genomgången av varje studie har författarna värderat huruvida artikeln besvarar studiens 

syfte. Författarna har också valt att endast acceptera artiklar som håller en hög eller medelhög 

kvalitet eftersom detta ökar studiens trovärdighet. 

 

Tillförlitlighet 
 

Under hela processen har författarna haft vikten av objektivitet i åtanke och strävat efter att de 

resultat som presenterats skall vara värderingsfria. Författarna har följt Helgessons (2006) 

rekommendation att stryka de forskningsresultat som funnits innehålla forskarnas värderingar 

under genomläsningen. Enligt Polit & Beck (2012) skall forskning som varit objektiv och följt 

den valda metoden korrekt kunna vara reproducerbar och uppvisa liknande resultat om den 

skulle göras om enligt forskarnas redovisning av sina källor samt tydliggörandet av den metod 

som använts. Därför har författarna valt att presentera sina artikelsökningar i en matris för att 

tillförlitlighetsgraden skall kunna kontrolleras. 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Ansvaret för en god forskningsetik ligger till stor del hos forskaren själv. Det är därför viktigt 

att det hos forskaren finns en hög medvetenhet om de etiska aspekterna som bör beaktas 

(Vetenskapsrådet, 2012). Författarna använde sig av artiklar som granskats av en 

forskningsetisk nämnd för denna uppsats i den mån som var möjlig. Om detta inte var möjligt 

valdes artiklar där forskarna hade beaktat de etiska faktorerna i sin undersökning av ämnet. 

Avsikten hos författarna av denna uppsats var att analysera den data som valdes med ett 

objektivt förhållningssätt som ej skulle färgas av egna värderingar. De data som analyserats 

från valda artiklar har ej på något sätt modifierats eller förvrängts. Att endast välja artiklar 

utefter författarnas egna mål och åsikter är oetiskt (Helgesson, 2006). 

 

 

RESULTAT 
 

Resultatet av denna studie kommer att redovisas i följande rubriker: Förekomsten av 

malnutrition, Möjliga orsaker till malnutrition, Att bedöma malnutrition, Sjuksköterskans roll 

och Förebyggande åtgärder i omvårdnaden. Underrubriker som hör till dessa ämnen kommer 

att behandlas enligt den relevans som studierna visat.  

 

 

Förekomsten av malnutrition 

 

En kohortstudie utförd av Imoberdorf et al. (2009) i Schweiz mellan åren 2003-2006  fann att 

utav 32 837 patienter som genomgått en nutritionsscreening med NRS 2000 klassades 5978 

patienter som undernärda vilket ger en procentandel på 18,2%. Under de tre åren som studien 

pågick förekom det en ihållande trend som indikerade att en utav fem patienter var undernärd. 

I en tvärsnittsstudie som involverade ett flertal sjukhus i Belgien såg forskarna att utav 2329 

äldre patienter som screenats med MNA var 769 patienter malnutrierade vilket gav en 

procentsats på 33 % (Vanderwee et al., 2009). En svensk studie från år 2005 som bestod av en 

uppföljning av 507 deltagare såg forskarna att närmare hälften av patienterna (40 %) var eller 

riskerade att bli malnutrierade. För att få fram dessa resultat använde forskarna sig av 

bedömningsinstrumentet MNA samt intervjuformulär (Saletti et al. 2005). Imoberdorf et al. 

(2009) såg i sin studie att det fanns regionala skillnader på förekomsten av malnutrition som 

de ansåg vara relevanta. De delade upp de sju sjukhus de undersökt utefter om de låg i på 

landsbygden eller i ett stadsområde. De fann att färre patienter var malnutrierade på sjukhusen 

i städerna jämfört med de som var inlagda för vård på ett landsortssjukhus. 

 

Möjliga orsaker till malnutrition 

 

Hög ålder 

 

Imoberdorf et al. (2009) fann att förekomsten av malnutrition hade en direkt koppling till hög 

ålder. De såg att förekomsten ökade parallellt med ålder för att slutligen hamna på siffran 28 

% hos patienter över 85 år. Vanderwee et al. (2009) anser att kopplingen mellan malnutrition 

och ökande ålder är självklar. Äldre människor är särskilt sårbara för att drabbas av 

malnutrition på grund av att de oftare är multisjuka eller har funktionshinder i kombination 

med ett sämre näringsintag. 
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Kognitiv svikt 

 

I en studie utförd av Fagerström, Palmqvist, Carlsson & Hellström (2011) såg de att det fanns 

en koppling mellan kognitiv svikt och nutritionsstatus. Äldre med medelsvåra till svåra 

kognitiva funktionshinder riskerade malnutrition oavsett vilken funktionsnivå de hade i övrig 

eller vilken boendeform de hade. Sjuksköterskor inom äldrevården bör beakta 

viktförändringar och födointag samt de individuella behov som en patient med kognitiv svikt 

har för att undvika malnutrition. Holst et al. (2012) utförde en Mental Status Questionnaire 

[SPMSQ] på sina patienter för att bedöma deras kognitiva status och fann att kognitiv svikt 

var en bekomliggande riskfaktor för malnutrition. De såg också en koppling mellan kognitiv 

svikt och en ökad dödlighet inom 12 månader. 

 

Ohälsotillstånd   

 

Vanderwee et al. (2009) fann att sjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), 

maligna sjukdomstillstånd som cancer, pneumoni, urinvägsinfektion och hjärtsvikt hade en 

koppling till högre förekomst av malnutrition, KOL, cancer, pneumoni och genomgången 

bukkirurgi ökade risken för malnutritering med mellan 42 % och 86 %. Vanderwee et 

al.(2009) förklarar dessa siffror med konstaterandet att ett flertal sjukdomstillstånd kan 

minska patientens aptit och störa upptaget av näringsämnen i kroppen. Lassen, Grinderslev & 

Nyholm (2008) menar att en av anledningarna till malnutrition var att ett antal patienter hade 

drabbats av diarré, kräkningar, smärta eller nedstämdhet, som i sin tur fått patienterna att äta 

för lite eller inte alls. 

 

I studien Saletti et al. (2005) var förhållandet mellan malnutrition och depression ett komplext 

problem. Depression leder till minskad aptit, men i sin tur kan malnutrition orsaka depression 

och apati. I studien Vanderwee et al. (2009) fann de att det finns ett samband mellan att vara 

malnutrierad och flera patientfaktorer som depression, smakförlust, sväljningssvårigheter, 

matsmältningsproblem, smärta, muninfektion och svårigheter att tugga. Holst et al. (2012) 

konstaterar att tidigare studier har kopplat depression till malnutrition, men i sin studie lät de 

patienterna själva skatta sitt humör och sin egen psykiska hälsa.  

 

Munstatus 

 

I studien Soini et. al. (2006)kom det fram att av de patienter som bodde på äldreboende var 60 

% i riskzonen för malnutrition och 29 % var redan undernärda. Motsvarande siffror för 

patienter som bodde hemma var 40 % resp. 57 %. Nutritionsstatus var signifikant associerat 

med oral status och med antalet orala hälsoproblem. De med blandad dentition (mycket 

lagningar) eller fullständig tandprotes tenderade att ha bättre nutritionsstatus än de helt 

tandlösa utan protes. Malnutrition ökar konsekvent med det ökande antal av orala 

hälsoproblem som tuggproblem, svårigheter att svälja, smärta i munnen och muntorrhet. 

 

Beck, Damkjaer & Sörbye (2010) fann att god munstatus är viktigt för att kunna främja 

matintaget. Åtgärder som är viktiga är att genomföra ständig bedömning av oralstatus genom 

regelbundna undersökningar samt att tillgodose munvård med hjälp av en tandhygienist. 
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Dysfagi 

 

Enligt studien Vanderwee et al. (2009) framkom det att de faktorer som hade starkast 

koppling till malnutrition var sväljsvårigheter och smakförlust. Saletti et al. (2005) visade att 

om tuggande och sväljande är ett problem så leder det ofta till minskad aptit och därför fanns 

det en ökad risk att bli malnutrierad. Bland dessa två faktorer var de patienterna med endast 

sväljsvårigheter som hade en fem gånger högre risk att bli malnutrierade. Både förmågan att 

svälja och känna smak är kända för att försämras med ålder och sjukdom samt påverkas av 

flertalet behandlingar mot sjukdom. Beck et al. (2010) undersökte vårdtagare på ett 

äldreboende i Danmark. Det framkom att konsistensanpassad kost, i form av gratängkost, 

ingick som en förebyggande åtgärd för patienter med ätsvårigheter. Resultatet visade att 

energiintaget ökade i undersökningsgruppen. 

 

Att bedöma malnutrition  
  

I en prospektiv kohortstudie som utfördes av Holst et al. (2012) på svenska och danska 

sjukhus jämförde forskarna precisionen hos de tre olika bedömningsinstrumenten MNA, 

MUST och NRS 2000 var vid malnutritionsscreening. Hos de 233 patienterna som 

inkluderades i studien gav MNA resultatet att 68 % riskerade att bli malnutrierade medan 

MUST gav resultatet 47 % och slutligen NRS 2000 som gav utslaget 54 %. Forskargruppen 

ansåg att sifforna som genererats av de olika bedömningsinstrumenten påvisar en allt för stor 

variation. I en studie utförd av Holyday, Daniells, Caplan, Petocz & Bolin (2012) konstaterar 

forskarna att MNA inte är ett passande bedömningsinstrument för att diagnosticera 

malnutrition utan att det är mer passande för att identifiera riskfaktorer hos patienten. Därför 

ansåg forskargruppen i efterhand att ett instrument som SGA, som bygger mer på bedömning 

av kliniska markörer, kunde varit mer passande för diagnosticeringen och identifieringen av 

graden av malnutrition som patienten uppvisade. Holyday et al. (2012) skriver också att deras 

studie visade att avsaknad av bedömningsinstrument ledde till att endast 65 % av patienterna i 

riskgruppen och 80 % av de i den malnutrierade gruppen fick den behandling som behövdes. 

En studie utförd av Tangvik, Guttormsen, Tell & Ranhoff (2012) med syfte att undersöka 

kvalitén på nutritionsbedömningen på norska sjukhus fann att med de fyra första frågorna i 

NRS 2002 kunde de identifiera 92 % av de patienter som inte riskerad malnutrition och sålla 

bort dessa. De ansåg att vårdpersonalen missade att fånga upp alla patienter som riskerade 

malnutrition eftersom de inte behärskade bedömningsinstrumentet eller att de inte prioriterade 

nutritionsbehandling. Enligt dem skulle proportionen av patienter som fångades upp öka från 

34 % till 40 % om endast de fyra första frågorna hade ställts med hjälp av 

bedömningsinstrumentet. De föreslår vidare studier där det undersöks om 

bedömningsinstrumenten som används borde förenklas. 

 

Sjuksköterskans roll  
 

Kompetens  

 

Under sin studie såg Kousma, Hjerrild, Pedersen & Hundrup (2008) att det var en styrka att 

samma kvalificerade legitimerade sjuksköterska utförde MNA-bedömningen under hela den 

tid studien pågick och att detta ökade tillförlitligheten hos mätningarna. En annan aspekt som 

de lade märke till var att samma sjuksköterska agerade som en resursperson för de 

undersköterskorna och att åtgärder sattes in omgående som en följd av 

nutritionsbedömningen. Samma sjuksköterska följde upp resultaten vid screeningen tre 

månader senare och hade då även möjligheten att utvärdera nutritionsbehandlingen. 
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Kunskapsnivå 

 

Enligt studien Souminen, Sandelin, Soini, och Pitkala (2009) var malnutrition och lågt BMI 

mycket vanligt bland äldre patienter som vårdades under längre tidsperioder. I studien 

framfördes det att sjuksköterskorna varit ouppmärksamma och dåliga på att känna igen 

malnutrition hos äldre patienter, vilket ledde till att det inte hade dokumenterats att patienten 

hade en risk för malnutrition eller redan led av malnutrition. Sjuksköterskorna bedömde 

endast 15,2 % som malnutrierad i jämförelse med MNA som visade på 56,7 %.  I studien 

framkom att sjuksköterskornas okunskap hade hindrat god näringsstatus och vård. De fann 

även att sjuksköterskor ännu inte är tillräckligt utbildade i näringsfrågor hos äldre, på grund 

av bristen på näringsutbildning. Forskarna menar att sjuksköterskorna bör följa allmänna, 

tydliga rekommendationer som omfattar den äldre patientgruppen som är eller har risk för 

malnutrition och viktförlust. Ökad utbildning av sjuksköterskor och allmänläkare krävs för att 

öka medvetenheten, kunna identifiera malnutrition tidigt för att sedan kunna påbörja 

nutritionsbehandling (Souminen et al., 2009). 

 

Kondrup et al. (2002) screenade 750 slumpvis utvalda patienter på tre danska sjukhus och 

varje gång som de fann att en patient inte behandlats enligt rådande riktlinjer för 

nutritionsbehandling intervjuades den ansvariga sjuksköterskan. Forskarna fann att 22 % av 

patienterna riskerade att bli malnutrierade. I 60 % av fallen hade patienterna på 

vårdinrättningen blivit screenade för riskfaktorer och endast 47 % av dessa hade fått en 

vårdplan etablerad. Genom intervjuerna kom de fram till att huvudorsakerna till dessa brister 

var lågkunskapsnivå gällande hur dessa problem skulle hanteras, brist av grundläggande 

kunskaper gällande nutritionsbehov och att sjuksköterskan var ovetande om de praktiska 

aspekterna i hur sjukhusen kunde tillgodose dessa krav. 

 

Tangvik et al. (2012) fann i sin studie att trots förbättringar av screeningmetoden så ökade 

inte andelen riskpatienter som fick nutritionsbehandling. Detta tror forskarna kan bero på att 

kommunikationen mellan sjuksköterskan som utfört screeningen och den läkare som var 

ansvarig för att ordinera behandlingen var bristfällig. En annan faktor som studien visade var 

ett samband mellan låg närvaro av dietist på sjukhusen och ökade antal fall av malnutrition. 

 

Förebyggande åtgärder i omvårdnaden  
 

Måltidsmiljö 

  

Patienter i studien av Lassen et al.(2008) angav att de inte känner att vårdpersonalen har tid att 

assistera vid måltiderna. Patienterna upplevde att vårdpersonalen talat om för dem att ”se till 

att äta nu”, vilket lett till att de känt sig pressade att äta och därför tappat matlusten. 

Studien av Dube et al. (2007) visade att näringsintaget under vårdtiden ofta var otillräckligt 

vilket kunde leda till särskilt allvarlig försämring i nutritionsstatusen. De även visade att 

måltidslängden hade samband med det totala matintaget. Taylor & Barr (2006) menar att 

hindren i matintaget var förknippad med otillräcklig personalstyrka som kunde utföra arbetet 

att fördela måltider vid rätt tid på dygnet. Tidsbrist och oklarhet bland vårdpersonalen om 

ansvarsfördelning kunde även leda till att patienterna inte fick tillräckligt med tid att njuta av 

maten. 

 

I en intervjustudie på ett äldreboende, undersökte forskarna vad närvaro av andra människor 

vid måltiden hade för påverkan på kaloriintaget hos de äldre. Resultatet visade att patienter 

som åt i gemenskap hade ätit 114 kalorier mer än de patienter som åt ensamma (Locher et al., 
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2005). I studien Dube et al., (2007) och Wikby & Fägerskiöld, (2004) beskrev de äldre, att de 

hellre åt i sällskap med andra än ensamma. Det kom fram att sällskap av anhöriga och bekanta 

vid måltiderna ökade matlusten. I studien Wikby & Fägerskiöld (2004) visades att skapandet 

av relationer mellan patienterna på boendet resultaterat i att måltidsmiljön blev mer trivsam. 

En annan faktor som ökar matintaget enligt studien är att servera mat som patienterna är van 

vid och tycker om. 

 

I en studie beskrev forskarna åtgärder som gjorts för att förbättra måltidsmiljön på fem 

holländska äldreboenden. Resultatet visade att de som var malnutrierade minskade från 17 % 

till 4 % under den tid studien pågick. Detta ansågs bero på skapandet av en lugnare 

måltidsmiljö genom minskandet av störande faktorer. Detta uppnåddes genom att de stängde 

dörrarna under måltiden, minskade antalet patienter vid matbordet, serverade maten på fint 

porslin samt lät de boende ta för sig av maten på egen hand (Nijs et al., 2006). 

 

Främja ätandet 

 

Lorefält, Andersson, Wirehn & Wilhelmsson (2011) undersökte effekten på nutritionsstatus 

på sex äldreboenden i Sverige. Åtgärder som ökade aptiten var att servera önskekost, olika 

typer av maträtter, smaker och strukturer i små mängder, mat med sås, mat som var kryddad 

samt att det erbjöds aptitretare innan måltiden. I studien av Kuosma et al. (2008) togs det upp 

att det är viktigt med nutritionsbedömningar och assistans vid måltiden som en 

trygghetsåtgärd för patienter med ätsvårigheter.  

 

I studien Kuosma et al, (2008); Lorefält et. al, (2011); Nijs et.al, (2006) framkom att 

utbildning och handledning av vårdpersonal är en viktig åtgärd för att de ska inse hur positivt 

det är för de äldre när personalen förbättrar deras måltidsmiljö. I en intervjustudie av Wikby 

& Fagerskiöld (2004) tog forskarna reda på vad som påverkade aptiten och matintaget. 

Resultatet visade att vid servering av en favoriträtt ökad matintaget men även vällagad mat 

som var fint serverad och smakade gott gav en ökning av aptiten samt matintaget.  

 

Näringstillskott 

 

Beck et al. (2010) hade som syfte att undersöka hur effekten av nutrition påverkar patientens 

funktionella förmåga. Studien gick ut på att servera choklad två gånger dagligen och 

näringsdrycker som gjordes hemma. Det gavs också drycker efter aktivitet som tillagades av 

kokosmjölk och grädde. Nutritionsbedömning utfördes för att undersöka effekten av den extra 

näringstillförseln. Resultatet visade att energiintaget ökade men att funktionsförmågan var 

oförändrad. I en studie av Neelemaat, Bosmans, Thijs, Seidell & van Bokhorst-de van der 

Schueren (2011) som utfördes på ett sjukhus i Holland fick deltagarna näringsdryck, 

vitaminer, energi och proteinberikad kost under vistelsen och tre månader efter utskrivning. 

De ville se om extra intag av näringstillskott hade positiv effekt på patientens vikt, 

kroppsuppbyggnad, muskelstyrka och funktionsnivå i vardagslivet. Effektmåtten var att mäta 

vikt och funktionsstatus. Resultatet visade vid uppföljningen efter tre månader att gruppen 

som fått näringstillskott hade ökat i vikt och att deras funktionsstatus var oförändrad.  
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DISKUSSION  

Metoddiskussion 
 

Metodval 

 

Syftet med studien var att belysa malnutrition samt dess orsaker och förekomst hos äldre 

patienter. Efter genomsökning av passande litteratur valde författarna att använda sig av 

källan Forsberg och Wengström (2008) som anser att en litteraturstudie har som syfte att 

skapa en översikt av det aktuella kunskapsområdet. Det fanns ett stort antal studier inom 

området därför valde författarna att utföra en litteraturstudie för att skapa en överblick av 

dessa samt tolka det nuvarande kunskapsläget. Fördelen med denna typ av studie är att den 

ger en bred överblick av ett forskningsområde och detta leder till en tydligare helhetsbild. 

Nackdelen kan dock vara att denna typ av studie är mer generell och därför kan vissa detaljer 

lätt förbises. Om fler kvalitativa studier hade inkluderats hade det varit möjligt att beskriva 

nutritionsproblematik utifrån ett mer detaljerat patientnära perspektiv. 

 

Databassökningar, urval och begränsningar 

 

Under databassökningen valde författarna att filtrera bort artiklar äldre än 10 år men i de 

manuella sökningarna har en artikel som är äldre inkluderats. Detta gjordes för att det 

saknades nya studier av samma höga kvalitet som tog upp ämnet. De manuella sökningarna 

var viktiga i denna studie eftersom kvalitén och tillförlitligheten för resultatet byggde på 

användandet av primärkällor. Författarna läste artiklarna var för sig och reflekterade över 

deras innehåll och diskuterade sedan sina tolkningar tillsammans. Artiklar som handlade om 

komplikationer och följder exkluderades eftersom det inte svarade på syftet. Författarna var 

noga med att finna artiklar som var så mångsidiga som möjligt eftersom malnutrition är ett 

tillstånd som är komplicerat och kan orsakas av ett stort antal komponenter. De artiklar som 

inkluderats har bedömts vara av hög eller medelhög kvalité vilket anses öka tillförlitligheten, 

kvantitativa artiklar valdes för att få en konkret överblick över förekomst och orsak till 

malnutrition hos äldre patienter. 

 

Tillförlitlighet 

 

Under hela arbetets gång har författarna haft objektiviteten i åtanke både under genomläsning 

och under tolkningen av artiklarna samt senare även under det egna skrivandet. Även 

forskarna som utfört dessa studier kan ha inkluderat sina värderingar i sitt resultat och detta är 

något som författarna reflekterade över. Författarna har även i största möjliga mån använt sig 

av primärkällor eftersom dessa resultat producerats av de forskare som ursprungligen utförde 

studien och därmed minskar sannolikheten att materialet har förvrängts av andra forskare som 

endast använt det som en referens. Författarna följde även rekommendationer av Forsberg & 

Wengström (2008) samt Polit & Beck (2012) i sitt arbete med denna studie.  

 

Generaliserbarhet 

 

Resultatet bygger på artiklar från Sverige, USA, Holland, Danmark, Canada, Norge och 

Schweiz. Studierna har genomförts med en spridning över stora delar av världen vilket 

innebär att malnutrition har studerats utifrån olika perspektiv och uppfattningar på en 

internationell nivå. Detta bör tala för att generaliserbarheten är tämligen god eftersom alla 

dessa länder är väl utvecklade, har ett utvecklat sjukvårdssystem samt har en liknande nivå på 

den allmänna levnadsstandarden. 
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Resultatdiskussion  
 

Vi fann att malnutrition hos den äldre patienten är vanligt förekommande och kunskap är av 

stor vikt för att kunna bedöma och sedemera behandla detta tillstånd. Sjuksköterskan har ett 

stort ansvar och inflytande när det gäller omvårdnaden av den äldre malnutrierade patienten. 

 

Förekomsten av malnutrition 
 

Imoberdorf et al. (2010), Saletti et al. (2005) och Vanderwee et al. (2009) är ense om att 

malnutriton än idag är vanligt förekommande hos äldre patienter inom vården. Imoberdorf et 

al. (2010) och Vanderwee et al. (2009) undersökte ett tusental patienter medan Saletti et 

al.(2005) undersökte cirka 700 patienter.  Författarna tror att det är en fördel att ha ett stort 

antal patienter som inkluderats i studien eftersom det är möjligt att se tydligare mönster med 

hjälp av statistiken. Om ett stort antal patienter uppvisar samma bakomliggande orsaker 

stärker det trovärdigheten och sannolikheten på det data som tagits fram. 

 

Både Imoberdorf et al. (2009) och Saletti et al. (2005) utförde studier som sträckte sig över tre 

år. Det faktum att studierna har pågått under en längre tid kan ge indikation på att deras 

resultat inte beror på någon slump utan att de siffror och mönster som tagits fram är mer eller 

mindre konstanta. Imoberdorf et al. (2009) :s studie pekar på att skillnaderna i förekomsten av 

malnutrition mellan stad och landsbygd berodde på lokala skillnader. Vad dessa lokala 

skillnader innebär kunde författarna ej utröna, men forskarna anger också att det vid tiden för 

studiens utförande inte fanns några nationella riktlinjer för nutritionsbehandling, utan att varje 

sjukhus hade ansvaret för att utveckla sina egna lokala riktlinjer. Författarna tror att det är 

möjligt att sjukhusen på landsbygden kan ha varit sämre bemannade eller saknat kompetent 

personal och därför hade bristande rutiner. De större sjukhusen i städerna kan däremot ha 

tillgång till mer personal med specialistkompetens samt kan ha en närmare koppling till olika 

forskningsinstanser vilket innebär att de senaste rönen är mer lättåtkomliga. Eftersom de 

större sjukhusen har bättre resurser för utvecklandet av effektiv bedömning och behandling är 

det inte överraskande att de uppvisar en lägre förekomst av malnutrition hos sina patienter. 

 

 

Möjliga orsaker till malnutrition 
 

Hög ålder 

 

Imoberdorf et al. (2009) och Vanderwee et al. (2009) såg en tydlig koppling mellan hög ålder 

och ökad risk för malnutrition samt ökad förekomst av malnutrition. Äldre människor är 

särskilt sårbara för att drabbas av malnutrition på grund av att de oftare är multisjuka eller har 

funktionshinder i kombination med ett sämre näringsintag. Den åldrande kroppen är skörare 

rent biologiskt eftersom organen fungerar sämre, mag-tarm kanalen är känsligare och 

kroppssammansättningen är annorlunda. Äldre människors kroppar består av en större andel 

fett än yngre människors och med åren så har en stor andel av muskelmassan förtvinat. 

Eftersom det finns en mindre andel muskelmassa är behovet av kalorier lägre. (Ekwall, 2010; 

Larsson & Rundgren, 2010; Lutz & Quinn, 2012). Författarna anser att minskad aptit kan höra 

ihop med det naturliga åldrandet men att de äldre trots detta bör uppmuntras till att äta för att 

bibehålla sina kroppsliga funktioner och därmed bevara en bättre livskvalité. 
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Kognitiv svikt 

 

Fagerström et al. (2011) fann att äldre med kognitiv svikt hade en högre risk för malnutrition 

oavsett omständigheterna. Även Holst et al. (2012) fann att kognitiv svikt hade en stark 

koppling till malnutrition. Allt eftersom befolkningen blir äldre desto mer ökar förekomsten 

av kognitiv svikt orsakat av demenssjukdom. Demenssjukdom kan innebära att patienten kan 

få sänkt minnesförmåga, sämre verklighetsuppfattning samt svårt att se till sina egna behov på 

samma sätt som tidigare (Ekwall, 2010; Zwaanswijk, 2013 ). Patienten kan glömma bort att 

äta och dricka, förlora sina hungerkänslor eller är helt enkelt oförmögen att äta rent 

funktionsmässigt. Sjuksköterskans uppgifter är att se till att patientens basbehov som 

matintag, vätskeintag, elimination och sömn tillgodoses (Larsson & Rundgren, 2010; 

Manthorpe, 2010). De resultat som Fagerström et al. (2011) och Holst et al (2012) fick anser 

författarna tyder på att sjuksköterskor inom äldrevården bör beakta viktförändringar och 

födointag samt de individuella behov som en patient med kognitiv svikt har för att undvika 

malnutrition. Allt för många äldre har ej genomgått en bedömning av deras kognitiva tillstånd. 

Utredningarna är komplicerade och ofta har sjukdomen gått ganska långt innan den fångas 

upp. Den ökade dödligheten som Holst et al. (2012) såg i sin studie kan bero på att sjukdomen 

gått för långt innan insatser satts in och att den äldre under denna tid har varit oförmögen att 

sköta sin egen hälsa vilket har haft långtgående konsekvenser. 

 

Ohälsotillstånd 

 

Vanderwee et al. (2009) såg en koppling mellan ett flertal sjukdomar och malnutrition. 

Forskarna förklarar dessa siffror med att de konstaterar att dessa sjukdomstillstånd kan ha en 

tendens att minska patientens aptit och störa upptaget av näringsämnen i kroppen. De 

sjukdomar och tillstånd som författarna anser skulle vara särskilt aktuella med forskarnas 

konstaterande i åtanke är cancer och genomgången bukkirurgi. Kopplingen mellan KOL och 

malnutrition kan vara som mest aktuell när patienten drabbas av en försämring i sin sjukdom 

vilket leder till att allmäntillståndet sänks. Infektioner som urinvägsinfektion och pneumoni 

leder också till ett sänkt allmäntillstånd, ökad ämnesomsättning på grund av 

sjukdomsprocesserna samt försämrad aptit.  

 

Saletti et al. (2005), Vanderwee et al. (2009) och Holst et al.(2012) är alla eniga om att 

depression har en tydlig koppling till ökad risk för malnutrition. Holst et al.(2012) använde 

sig inte av statistik för att undersöka kopplingen mellan depression och malnutrition i sin 

studie utan de lät patienterna själva skatta sitt humör och sitt psykiska tillstånd. De kom fram 

till att depression är ett tillstånd där behandling och motivation kan vara effektivt och därmed 

stimulera patienten till ökat intresse för sitt eget matintag och främjandet av den egna hälsan. 

Depression kan bero på ett flertal faktorer och studier har visat att det finns en koppling 

mellan cerebrovaskulära sjukdomar som stroke och demens och depressioner hos äldre (Rao, 

2000). Författarna anser därför att det är viktigt att vårdgivaren alltid har andra möjliga 

bakomliggande tillstånd i åtanke när patientens psykiska tillstånd ska utredas samt att den 

nedstämda patienten alltid ska inkluderas i den egna vården så mycket som detta är möjligt. 

 

Munvård 

 

I studien Soini et al. (2006) framkom att malnutrition ökar konsekvent med det ökande antalet 

orala hälsoproblem inklusive tuggproblem, svårigheter att svälja, smärta i munnen och 

muntorrhet och att de äldre behöver hjälp med att sköta sin munhygien för att hindra orala 

problem. Den minskade salivproduktionen som ger muntorrhet hos äldre leder också till en 
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ökad risk för karies och tandskador (Pihlström et al. 2005). Även Beck et al. (2010) fann att 

god munstatus är viktigt för att främja matintaget. Författarna anser att malnutrition och oral 

hälsa har ett samband och att äldre inte alltid har förmågan att bevara en god munhälsa på 

egen hand utan kan vara i behov av stöd. Sjuksköterskan behöver mer kunskap om 

munhälsans betydelse för att främja och stötta patienten till bättre munvård. Författarna hyser 

en åsikt att sjuksköterskan regelbundet skall bedöma munhålan och samarbeta med tandläkare 

och tandhygienist kring patientens munstatus. Det är av yttersta vikt att vårdgivarna ser 

munvård som en grundläggande del av omvårdnaden. 

 

Bedömning av malnutrition hos den äldre patienten 

 

Holst et al. (2012) anser att de varierande resultaten mellan de olika bedömningsinstrumenten 

kan bero på att de är utformade för olika patientgrupper och syften. De är avsedda att 

användas på sjukhus, för äldre patienter eller för samhället i allmänhet och icke för en 

kombination av dessa faktorer. Det enda av de bedömningsinstrument som är anpassat till 

äldre patienter som inkluderats i denna studie är MNA. Det tar hänsyn till de speciella fysiska 

tillstånd som den äldre patienten befinner sig i rent biologiskt. Den äldre ska till exempel ha 

ett högre BMI än en yngre människa för att anses som frisk och har även behov av en diet 

som har något annorlunda proportioner. Holyday et al. (2012) talar emot användandet av 

MNA till fördel för SGA som ger en mer djupgående bedömning av patientens tillstånd. SGA 

är ett komplicerat multifaktoriellt instrument som främst är utvecklat för att användas i 

akutsjukvården och statistiken visar att de flesta äldre som är malnutrierade bor på ett 

äldreboende. Tangvik et al. (2012) fann i sin studie att en stor andel av personalen ej 

behärskade bedömningsinstrumentet och missbedömde eller missade att fånga upp patienter i 

behov av behandling. De ansåg därför att förenklade bedömningsinstrument var att föredra 

gentemot inget instrument alls. Holyday et al. (2012) såg i sin studie att total avsaknad av 

bedömningsinstrument ledde till oacceptabla konsekvenser. Författarna anser att MNA är ett 

bedömningsinstrument som är välkänt, vanligt förkommande och enkelt att använda. 

Personalen på äldreboendena har med detta instrument en större möjlighet att fånga upp dessa 

patienter innan det går för långt. MNA är kanske av denna anledning det mest lämpliga 

instrumentet utifrån ett generellt perspektiv. Det är dock alltid viktigt att inte vara för inriktad 

på vad de olika bedömningsinstrumenten ger för utslag utan att vårdgivaren även använder sin 

egen kunskap och sin av erfarenhet utvecklade kliniska blick i bedömningen av den enskilda 

individen. 

 

Sjuksköterskans roll 
 

Kousma et al. (2005) observerade under sin studie att de fick positiva resultat om endast en 

specifik vårdgivare var ansvarig för bedömningen och utförandet av nutritionsbehandlingen. 

Den sjuksköterska som fick detta ansvar blev även en arbetsledare och resursperson för de 

undersköterskor som deltog i patientens behandling. Även uppföljningen och utvärderingen 

av behandlingen blev mer konkret. Författarna anser att ansvarsfördelningen inom ett 

vårdteam är av yttersta vikt och om detta fördelas på ett oproportionerligt sätt eller ges till 

vårdgivare med bristande kunskap leder det till negativa resultat. 

 

Sjuksköterskans kompetens & kunskapsnivå 

 

I studien Souminen et al. (2009) hade sjuksköterskorna varit dåliga på att upptäcka 

malnutrition hos äldre. Sjuksköterskorna utgick i sin bedömning efter att de patienter som 

ansågs vara malnutrierade hade ett minskat matintag än de som ansågs ha normalt 



22 

 

nutritionsstatus. Även Kondrup et al. (2002) fann att patienterna hade risk att bli 

malnutrierade och att det fanns kunskapsbrister hos sjuksköterskan angående 

nutritionsbehovet. Enligt Socialstyrelsen (2005) skall sjuksköterskan uppdatera sig och 

engagera sig i forskning och utveckling och ständigt uppdatera och sedan implementera ny 

kunskap för att kunna leverera en omvårdnad som överensstämmer med vetenskapen så väl 

som med beprövad erfarenhet. Författarna anser därför att sjuksköterskor behöver ökad 

utbildning inom nutrition för att kunna identifiera malnutrition tidigt och åtgärda den för att 

minska senare komplikationer och andra negativa följder. 

 

Trots förbättrade screeningmetoder såg Tangvik et al. (2012) ingen ökning i antalet patienter 

som fick behandling för malnutrition. De föreslog att detta berodde på dålig kommunikation 

mellan läkare och sjuksköterska. Inom det multidisciplinära teamet har var och en sin 

funktion och det kan lätt leda till att varje vårdgivare endast fokuserar på sin egen uppgift. 

Tangvik et al. (2012) såg även att om det var dåligt med dietister på sjukhuset ökade 

problemen med malnutrition hos patienter. De ansåg att det huvudsakliga ansvaret för 

nutritionsbehandlingen då läggs på läkaren och sjuksköterskan som kan ha bristande kunskap 

och intresse för nutrition. Författarna anser att det är av stor betydelse att sjuksköterskan 

samarbetar med andra yrkeskategorier som till exempel läkare och dietist för att uppnå en så 

god näringsstatus som möjligt hos äldre patienter. 

Ökad närvaro av dietist skulle kunna ha positiva effekter på behandlingen av de malnutrierade 

patienterna. Om detta skulle vara fallet skulle en större del av ansvaret ligga hos en person 

med specialistutbildning som endast fokuserar på denna aspekt. 

 

Casey (2007), Jones, Schilling, Pesut (2011) och Ravnestad (2003) menar att det är viktigt att 

sjuksköterskan ger förklaringar, rådgivning, information, och utbildning till patienten för att 

på bästa sätt främja hälsa hos patienten. Målet är att patienten ska ha förstått informationen, 

kunna tillämpa den och leva med sin sjukdom. Enligt författarna är det viktigt att patienten får 

både skriftlig och muntligt information eftersom det är lätt att glömma den muntliga 

informationen. 

 

Förebyggande åtgärder i omvårdnaden 
 

Måltidsmiljö   

 

Kuosma et al., (2008); Lorefält et al., (2011); Nijs et al., (2006) visade alla att måltidsmiljön 

var en förutsättning för att öka välbefinnande och matintag. De beskrev åtgärder för att 

förbättra måltidsmiljön vilket också resulterade i signifikant viktökning hos studiedeltagarna. 

Författarna anser att det är lätt att glömma bort hur viktiga dessa detaljer är för trivseln i 

allmänhet och att den sammantagna effekten av dessa små åtgärder kan bli mycket positiv. 

Dube et al., (2007) menar att patienternas näringsintag ökade vid en bra relation mellan 

vårdpersonalen och patienten i det mellanmänskliga mötet. Författarna anser att denna 

relation kan göra en stor skillnad och leda till att patienterna uppfattar måltiden som en 

angenäm rutin likväl som en social händelse som de ser fram emot under dagen. 

 

Dube et al., (2007), Beck et al., 2010 ; Faxen et al., (2010) ; Stroebele & Castro (2006) lyfte 

fram att patienterna inte ges tillräckligt med tid under måltiden och de menar att måltidens 

längd har samband med ökat matintag. Desai, Winter, Young & Greenwood (2007) och 

Gustafsson, Öhström, Johansson & Mossberg (2006) menar dock att rummets utseende, det 

vill säga ljussättning, lukt, former och färger i miljön har betydelse för matintaget. Författarna 

anser att vårdpersonal ska bistå i ännu högre utsträckning vid måltiden, ha tålamod och 
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avsätta mer tid för måltidssituationen. Vårdpersonalen bör även planera måltiden för att 

undvika att maten kallnar och blir mindre aptitligt. Det är viktigt att servera mindre portioner 

för att patienten ska känna att de orkar äta upp maten på tallriken. Författarna anser också att 

det är viktigt att skapa en trivsam måltidsmiljö med ljus, färger, former och lukt för att öka 

matintaget.  

 

Främja ätandet 

 

Wikby & Fagerskiöld (2004) och Lorefält et al. (2011) fann att åtgärder för att öka aptiten 

som att servera önskekost, olika typer av maträtter, smaker och strukturer i små mängder, mat 

med sås samt att erbjuda aptitretare ökade matintaget. Kuosma et al. (2008) tog upp att det är 

viktigt med nutritionsbedömningar och assistans vid måltiden som en trygghetsåtgärd för 

patienter med ätsvårigheter. Dessa studier har belyst att matens kvalitet är viktig och 

författarna har en enig åsikt om att matens smak, doft, förberedande och variation, även 

möjlighet att välja dryck och typ av mat ökar aptiten och påverkar upplevelsen av måltiden. 

Författarna anser att det är viktigt med gemenskapen vid måltiden samt att det kan vara 

värdefullt att patienterna inkluderas även i valet av mat och hur maten ska presenteras. Att 

patienterna inkluderas mera kan leda till en positiv känsla kring måltiden så att den ej känns 

för konstlad eller kravfylld. 

 

Dysfagi 

 

Dysfagi kan uppstå som en följd av sjukdomar som stroke och demens. Symtomen kan vara 

dregling, oförmåga att initiera sväljning samt att patienten hostar före, under eller efter 

sväljning (Almås, 2011; Sura et al., 2012). Enligt studien Saletti et al. (2005) och Vanderwee 

et al. (2009) framkom det att faktorer som var starkt förknippade med att vara malnutrierad 

var svårighet att svälja och smakförlust. I studien Beck et al. (2010)  framkom det att 

konsistensanpassad kost ingår som en förebyggande åtgärd för patienter med ätsvårigheter. 

Författarna anser därmed att det är viktigt att patienter med svälj och tuggsvårigheter får 

konsistensanpassad kost för att minska risken för att bli malnutrierade. Det är också viktigt att 

patienten får assistans vid måltiden och hjälp med att skära upp maten på tallriken för att 

underlätta sväljandet. 

 

Näringstillskott 

 

Beck et al. (2010); Kuosma et al. (2008); Lorefält et al. (2011) beskrev alla att utdelandet av 

kosttillskott som exempelvis näringsdryck och mellanmål är åtgärder som kan användas för 

att förebygga och behandla malnutrition. Två studier visade att när näringsdrycker och 

mellanmål var en nutritionsåtgärd och gav det ett ökat matintag. Enligt en studie av Taylor & 

Barr (2006) förbättrades inte energiintaget av att servera samma totala mängd mat under 

dagen vid fem tillfällen jämfört med tre tillfällen till personer med sväljsvårigheter, dysfagi. 

Författarna är av den åsikten att det är viktigt att ge näringsdrycker och mellanmål för att öka 

energiintaget. Författarna har sett under sin kliniska praktik att ett ökat energiintag genom att 

patienterna intar näringsdrycker och äter mellanmål har positiva resultat. Om patienten 

serveras stora måltider vid färre tillfällen på dygnet kan han eller hon känna ett krav att äta, 

dessutom kan den stora storleken på portionen ha en avskräckande effekt som är skadlig för 

aptiten. Mindre måltider oftare leder till ett jämnare näringsintag samt gör det möjligt för 

patienten att äta när lusten till detta finns. 
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Slutsats   
 

Denna studie visar att malnutrition hos den äldre patienten är vanligt förekommande och kan 

leda till att återhämtningen tar längre tid eller att sjukdomstillståndet förvärras. 

Kunskapsnivån hos vårdpersonalen är av stor betydelse för att bedöma, förebygga och åtgärda 

malnutrition och dess konsekvenser hos den äldre patienten. Eftersom en stor del av de 

åtgärder som krävs ingår i den basala omvårdnaden har sjuksköterskan ett stort ansvar när det 

gäller förebyggande och behandling av malnutrition hos den äldre patienten.  

 

Fortsatta studier 
 

Hos många äldre innebär komplikationer vid näringsintag, minskad ADL och försämrad 

kognitiv funktion att livet närmar sig sitt slut. I sådant fall är det inte alltid möjligt att återfå 

normal nutritionsstatus. Trots detta kan matintaget och dess rutiner vara av stor vikt för 

livskvalitén hos den sköra äldre individen. I fortsatta studier kan det vara aktuellt att utforska 

hur malnutrition påverkar den äldre patienten känslomässigt samt hur stor betydelse 

matintaget har för den äldres livskvalité. Författarna föreslår därför att nästföljande studie bör 

utforska detta ämne utifrån ett kvalitativt perspektiv. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Fagerström, C., Palmqvist, 

R.,Carlsson, J.,& 
Hellström,Y.(2011). 

Sverige. 

Malnutrition and cognitive 

impairment among people 60 years 
of age and above living in regular 

housing and in special housing in 

Sweden: a population-based cohort 

study. 

Att beskriva kopplingen mellan 

nutritionsstatus och kognitiv 
funktionsförmåga hos personer fyllda 

60 år eller äldre i Sverige med fokus 

på boendet och olika boendeformer. 

Populationsbaserad kohortstudie som 

fokuserade på äldre personer som 
bodde i eget boende eller vårdboende 

och bestod av en grupp på 1402 

slumpvis utvalda individer mellan 60 

och 96 år. Data gällande demografi, 

nutrition och funktionell och kognitiv 

status samlades in genom 
frågeformulär, medicinska 

undersökningar och strukturerade 

intervjuer. 

1402 Kopplingen mellan kognitiv förmåga och 

nutritionsstatus var starkast hos de individer 
som bodde på vårdboenden. Undersökningen 

visade även att individer med kognitiva 

funktionshinder hade en medelhög till hög 

risk för malnutrition oavsett vilken 

boendeform de hade. Dessa fynd visar på att 

sjuksköterskor inom äldrevården måste  vara 
särskild uppmärksamma på viktförändringar  

och matintag hos äldre med nedsatt kognitiv 

funktionsförmåga. 

RCT I 

Holst,M., Yifter- Lindgren, 

E., Surowiak, M., Nielsen, 

K., Mowe,M., Carlsson, M., 

Jacobsen, B., Caederholk, 

T., Fenger-Groen, M., 

Rasmussem, H. (2013) 
Danmark. 

Nutritional screening and risk 

factors in elderly hospitalized 

patients: association to clinical 

outcome? 

Att testa intervaliditeten hos 3 olika 

nutritionsbedömningsinstrument på 

en population av äldre patienter 

inlagda på vårdavdelning. 

Associationen mellan riskfaktorer och 

ökad dödlighet undersöktes. 

En prospektiv kohortstudie utförd på 

3 olika medicinska , kirurgiska och 

geriatriska kliniker i Danmark och 

Sverige. Patienter över 65 år 

inkluderades och screenades med 

hjälp av MNA, MUST och NRS 
2000.Kognitiv status och 

antropometriska bedömningar 

utfördes. Patienterna fick även ett 
frågefomulär som handlade om deras 

ätproblem och livssituation. 

Dödligheten inom 12 månader 
undersöktes. 

233 Resultatet visade en stor variation mellan 

förekomsten av nutrition hos de olika 

bedömningsinstrumenten, MNA 68%,MUST 

47% och NRS 2000 54%. 

Alla identifierade riskfaktorer kopplades till 

ökad risk för undernäring och depressivitet. 
Bara styrkan på handgreppet, svamp i 

munnen, albumin, CRP och kognitiv status 

hade någon koppling till ökad dödlighet. 
Svamp hade den starkaste kopplingen .I 

allmänhet var dödligheten 27% under 12 

månader. Ingen av bedömningsinstrumenten 
kunde förutse dödligheten efter 12 månader. 

CCT I 

Locher, J.L., Robinson, 

C.O., Roth, D.L.,Ritchie, 

C.S., & Burgio, K.L. (2005). 
USA. 

The Effect of the Presence of 

Others on Caloric Intake in 

Homebound Older Adults. 

Att undersöka effekten av närvaro av 

andra i hushållet eller sällskap av andra 

under måltider ökar kaloriintag hos 
hemma boende äldre vuxna 

Beskrivande observationsdesign med 

intervjuer och dygnsmätningar av 

matintag. Tre stycken 24 timmars 
Ordnade intervjuer som gjordes i 

hemmen för att mäta kostintag, en vid 

observationsstart de övriga två under 
tre veckor. Intervjuerna analyserades 

med hierarktisk linjär modell. 

Beskrivande statistik användes 

Deltagare: 

50 st personer 

varav 67 % 
kvinnor, 

medelålder 77 

anslutna. 

Beskrivning av hur sällskap vid måltider kan 

öka matintag. Studiens resultat visade att 

majoriteten av deltagarna åt alla måltiderna 
vid de tre mättillfällena i genomsnitt 1305 

kalorier/dag. Personer som hade sällskap av 

andra under måltiden åt 114 kalorier p. 0,009 
mer än de som åt ensamma. 

P II 
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Vanderwee K, Clays E, 

Bocquaert I, Gobert M, 
Folens B, Defloor T.(2010). 

Belgien.  

Malnutrition and associated factors 

in elderly hospital patients: A 
Belgian cross-sectional, multi- 

centre study. 

Studien undersöker förekomsten av 

malnutrition på belgiska sjukhus och 
identifierar de faktorer som är 

kopplade till förekomsten av 

malnutrition. 

En tvärsnittsstudie där forskarna 

använde sig av bedömningsverktyget 
MNA, samt ett frågeformulär för att 

undersöka de bakomliggande 

faktorerna. 

2329 

patienter 
(336) 

33 % av patienterna var undernärda och 24 

% varAtt ha sväljsvårighter,smakförlust och 
att ha inkommit till sjukhus från äldreboende 

var starkt bidragande faktorer till 

undernäring. 

P I 

Nijs KA, de Graaf C, 
Siebelink E, Blauw YH, 

Vanneste V, Kok FJ, van 

Stavaren WA.(2006). 
Holland. 

Effect of Family-Style Meals on 
Energy Intake and Risk of 

Malnutrition in Dutch Nursing 

Home Residents: A Randomized 
Controlled Trial. 

Effekt på energiintag och risk för 
malnutrition efter införande av 

familjeliknande måltider bland äldre 

personer i äldreboende. 

Inklusionskriterier: Äldre personer 
från Holländska äldreboenden. 

Exklusionskriterier var personer med 

livshotande sjukdom, personer med 
total parenteral nutrition och de som 

inte kunde ge sitt tillåtelse. 

Datainsamling: basdata, kön, ålder, 
antal läkemedel, längd på boendetid, 

energiintag. MNA. Vikt, 

kroppskomposition. 
Interventionsgruppen fick under 6 

månader familjeliknande måltider 
med ex fint porslin dukar, servetter, 

blommor. Maten serverad på ett fat 

på bordet med möjlighet att välja. 
Personal som deltar i måltiden och är 

behjälpliga. 

Urval: 244 
personer, 178 

kvinnor och 

53 män 
medelålder 77 

år 

5 randomiser 
ades till 

intervention 

sgrupp 133 
och 

kontrollgrupp 
112 st. 

(Bortfall 37 st 

i 
interventionsg

rupp och 29 i 

kontrollgrupp. 
orsakat av 

dödsfall). 

Studiens resultat visar att andelen 
malnutrierade i interventionsgruppen sjönk 

från 17 till 4% medan andelen malnutrierade i 

kontrollgruppen ökade från 11 till 23 %. 
Signifikant ökning av intag av kolhydrater, 

fett och protein p < 0,05. 

RCT I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Beck, AM; Damkjaer, K; 

Sörbye, LW.(2010). 
Danmark.  

Physical and social functional 

abilities seem to be maintained by a 
multifaceted randomized controlled 

nutritional intervention among old 

(>65 years) Danish nursing home 

residents. 

Att testa hypotesen att en 

multifacetterad 11 veckors RCT, 
innefattande nutrition, grupp- träning 

och munvård skulle ha signifikant 

påverkan på funktionell förmåga på 

boende i särskilt boende 

Interventionerna var: 

Gruppgymnastik 45-60 min 2 ggr i 
veckan. 25 g choklad och 150 ml 

varm choklad eller hemgjord 

näringsdryck dagligenEfter varje 

träning serverades en hemgjord 

”sportdryck” Gratängkost vid tugg-

och sväljsvårigheterMunvård 1-2 
gånger i veckan av tandhygienist 

inklusive individuella råd om 

munhälsa. Datainsamlingsmetod: 
MDS som mäter funktion, medicinsk- 

kognitiv- psykologisk- social och 
nutritionsstatus. Längd, vikt, BMI. 

Matregistrering under tre dagar. Ät- 

och sväljproblem, munhälsa. 
Resultatet analyserades med 

beskrivande och jämförande statistik. 

119 st 

randomiserad
es till 

intervention6

2 st och 

kontrollgrupp 

57 st 

(Bortfall: 31 
st. 

Interventions

grupp 62 
st.).87 år, 20 

män 42 
kvinnor.Kontr

ollgrupp 59 st 

medelålder 86 
år, 13 män 46 

kvinnor 

Studiens resultat visade att vikten minskade 

mer i kontrollgruppen p. 0,908. och 
energiintag ökade i interventionsgruppen p. 

0,084. 

RCT I 

Saletti, A., Johansson, L., 

Yifter- Lindgren, 
E.,Wissing, 

U.,Osterberg,K.,Cederholm, 

T.(2005) Sverige. 

Nutritional Status and a 3-Year 

Follow-Up in Elderly Receiving 
Support at Home. 

Att utvärdera näringsstatus och 

långsiktiga resultat hos äldre patienter. 

Deltagarna intervjuades och 

nutritionsstatus bedömdes med hjälp 
av MNA. Mortaliteten bedömdes hos 

224 patienter genom uppföljning efter 

en 3 års- period. 

507 patienter 

(154 bortfall) 

8 % av de äldre var undernärda och 41% 

riskerade undernäring. BMI under 20 och 23 
upptäcktes hos 12 respektive 31%. Tugg och 

sväljsvårigheter samt försämrad aptit 

rapporterades oftare av de patienter som 
riskerade undernäring. 3års mortaliteten var 

50% för de undernärda och 40% för de som 

riskerade undernäring och 28% för de 
välnärda. Mortaliteten var 50% för de med 

ett BMI under 20 de över 20 35% och de 

med BMI mellan 20-28 27%. 

R I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Dube,L., Paquet, C., 

Ma,Z.,StArna ud Mckenzie, 
D.,Kergoat, M.-J.,& 

Ferland, G (2007).Kanada. 

Nutritional implications of patient–

provider interactions in hospital 
settings: evidence from a within-

subject assessment of mealtime 

exchanges and food intake in elderly 

patients. 

Att undersöka interaktionen mellan 

patienter och personalen under 
måltiderna på sjukhus. 

Naturalistisk observationsstudie där 

deltagarna observerades under flera 
måltider (n =1477, 46,2 måltider / 

deltagare i genomsnitt), under vilken 

deltagarnas och vårdgivarnas 

beteenden och patienternas protein 

och energiintag registrerades. 

32 patienter 

deltog. 1477 
måltider och i 

genomsnitt 

46,2 måltider 

per patient. 

Kommunikationen under måltiderna mellan 

patient och personal höjde proteinintaget. 
Detta berodde på ömsesidigt samspel mellan 

de samt Patientens ökad inflytande. Högre 

energiintag visades under de måltider Där 

patienten hade mer inflytande. 

K II 

Neelemaat, F; Bosmans, JE; 
Thijs, A; Seidell, JC; van 

Bokhorst-de van der 

Schueren, MAE.(2011). 
Holland . 

Post-Discharge Nutritional Support 
in Malnourished Elderly 

Individuals Improves Functional 

Limitations. 

Att undersöka om näringsdryck och 
berikad kost till malnutrierade äldre 

personer är effektivt efter 

sjukhusvistelse. 1 effektivt på vikt,2 
effektivt på ADL kroppskomposition 

och muskelstyrka 

Datainsamling: Nutritionsstatus, vikt, 
Funktionstatus. Inklusionskriterier: 

krävs ha mer än två dagars inläggning 

på sjukhus. BMI under 20 eller 
ofrivillig viktförlust, och över 60 år . 

Intervention: Näringsberikad kost, 

vitamintillskott och näringsdryck 2två 
gånger dagligen under vårdtiden på 

sjukhuset. Näringsdryck två gånger 

dagligen och vitamintillskott 3 
månader efter hemgång. Pat som var 

malnutrierad fick dietistråd under 

sjukhusvistelse och 3 månader efter 
hemgång, i syfte att öka compliance. 

Kontrollgruppen fick näringsdryck 

enligt gällande rutiner. 

Experimentell 
intervention 

sstudie 210 

personer.Inter
ventionsgrupp 

105 och 

kontrollgrupp 
105 st. Ålder 

60-97 

medelålder 
74,5. 55,2 % 

kvinnor. 

(Bortfall i 
interventionsg

rupp 30 st och 

i 
kontrollgrupp

en 30 st.) 

Studiens resultat: Statistiskt säker ökning av 
vikt 1,5 kg med 95 % CI hos 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Ingen statistiskt signifikant 
skillnad för de andra parametrarna 

RCT I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Taylor, K.A. & Barr, S.I. (2006). 

Kanada. 

Provision of Small, Frequent Meals 

Does Not Improve Energy Intake 
of Elderly Residents with 

Dysphagia Who Live in an 

Extended-Care Facility. 

Att undersöka om äldre med dysfagi 

får i sig mer energi om de äter lite men 
ofta. 

Interventionen genomfördes under 4 

dagar med ena gruppen och efter 4 
veckor gavs intervention under 4 

dagar till den andra gruppen. 

Jämförande statistik mellan grupper 

och individer 

 

Inklusionskriterier: 65 år och äldre 
personer med dysfagi som behöver 

konsistensanpassad kost. 

Exklusionskriterier: sondmatade, 
medicinskt instabila, de med 

diabeteskost och därför redan 
ordinerade små täta måltider. Ålder, 

längd, vikt, MNA, ätförmåga, 

medicinskt tillstånd, koståtgärder 

31 deltagare 

71-96 år. 5 
män och 26 

kvinnor. 

Resultatet visade inte på någon statistisk 

signifikant skillnad på energiintag däremot 
fanns signifikant skillnad p. 0,003 på ökat 

vätskeintag under interventionsperioden. 

RCT I 

Soini H, Muueinen S. 

Routasal o.P Sandelin E, 
Savikko E, Savikko N, 

Suominen m, Ainamo A, 

Pitkala KH.(2006) Finland 

Oral and nutritional status—Is the 

MNA a useful tool for dental clinics. 

Att kartlägga om oral status hos äldre 

på äldreboenden och på avdelningar 
med längre vårdtider och beskriva 

kopplingen mellan munstatus och 

nutritonsstatus. 

Utfördes på äldre patienter på 

äldreboenden i 
Helsingforsområdet.Frågefor 

mulär,munundersökning och en 

MNA-bedömning utfördes på alla 
deltagare av en sjuksköterska på 

avdelningen. Varje vårdavdelning fick 

också fylla i ett formulär där de 
beskrev de dagliga rutinerna kring 

näringsintag och måltider. 

2424 

deltagare 
(bortfall 388) 

Av patienterna på äldreboende riskerade 60% 

att bli undernärda och 29% var undernärda. 
På vårdavdelningen siffrorna 40% respektive 

57%.Nutritionsstatus hade en tydlig koppling 

till munstatus och en rad 
munhälsoproblem.Patienter med naturliga 

tänder eller bryggor hade bättre 

nutritionsstatus än de med helprotes. 
Undernäringen ökade parallelt med ökad 

förekomst av munhälsoproblem som dysfagi, 

tuggsvårigheter och smärta i munhålan. 

P II 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kuosoma, K; Hjerrild, J; 

Pedersen, PU; Hundrup, 
YA .(2008). Danmark. 

Assessment of the nutritional status 

among residents in a Danish nursing 
home – health effects of a 

formulated food and meal policy. 

Att utvärdera effekten av införande av 

mat och måltidsrutiner och att se 
vilken effekt systematisk 

nutritionsutvärdering och intervention 

hade på viktstabiliteten hos de 

boende. 

Kvasi-experimentell med 

studiedeltagarna som sina egna 
kontroller 

 

Samtliga som bodde på ett vårdhem 

deltog i studien. Interventionen: 

Systematiska regelbundna 

bedömningar av nutritionsstatus med 
MNA- SF var tredje månad. Totalt 5 

gånger under studietiden. 

Bedömningarna låg till grund för 
individuell nutritionsplan med extra 

mellanmål, önskekost, näringsdryck, 
identifikation och assistans vid 

ätproblem. 

 
Handledning av personal. Statistik 

som användes var beskrivande 

20st. 62-91 år 

medelålder 
84,4 år. 

6 män och 14 

kvinnor. 

(Bortfall: 5 st 

dödsfall under 

studien). 

Studiens resultat visade signifikant ökning av 

andel med viktstabilitet p <0,01 och mindre 
andel med viktminskning p <0,01efter 

interventionen att systematiskt bedöma 

nutritionsstatus och upprätta individuella 

nutritionsplaner. Ingen signifikant skillnad i 

MNA-bedömningen under studieperioden 

P II 

Lassen, K., Grinderslev, E., 
Nyholm, R.(2008).Norge. 

Effect of changed organisation of 
nutritional care of Danish medical 

inpatients. 

Att införa nya riktlinjer som fokuserar 
på att förbättra kvaliten på 

nutritionsbehandlingen hos patienter 

med risk för malnutrition som läggs in 
på en medicinsk vård avdelning samt 

att senare undersöka effekten av dessa 

interventioner. 

Social-och hälsovården assistenter 
utbildas till högre närings-och 

sjukvård assistenter för att ge näring 

vård i daglig praxis att undernärda 
medicinska inneliggande patienter. 

Effekten av interventionen utreds före 

och fem månader efter det att 

anställningen av närings-och sjukvård 

assistenter. Uppgifterna erhålls från 

strukturerade intervjuer med patienter 
och personal, och mängden beställda 

och bortkastade mat registreras. 

30 deltagare Patienterna ser det arbete som närings-och 
sjukvård assistenten utför som viktigt för 

deras återhämtning och viktökning: 

assistenten tar hand om den enskilda 
patientens näringsbehov och önskemål, samt 

ger kunskap till patienten om optimal 

näring. Personal har nytta av den kunskap 

som närings-och sjukvårds assistenten tillför 

eftersom personalen ofta är för upptagna 

med andra uppgifter. De val av livsmedel 
från produktion köket används för att i 

högre grad, och mer av maten äts av 
patienterna. Före interventionen, en 20% 

ökning av beställt mat i förhållande till mat 

budget hittats. Under insatsen en 20% 
minskning av beställt mat i förhållande till 

mat budget hittas, och matsvinnet minskar 

från 55% till 18% på grund av 
interventionen. 

K II 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Imoberdorf R, Meier R, 

Krebs P, Hangartner PJ, 
HSS B, Stäubli M, Wegma 

nn D, Ruhlin M, Ballmer 

PE. (2009). Schweiz. 

Prevalence of undernutrition on 

admission to Swiss hospitals. 

Att undersöka förekomsten av 

malnutrition på schweiziska sjukhus 
med hjälp av ett standardiserat 

bedömningsinstrument 

Alla patienter som skrevs in på 

internmedicinsk avdelning på 7 
schweiziska sjukhus gick igenom en 

nutritionsbedömning med instrumentet 

NRS 2000. Patienter med en poäng på 

3 eller mer, som innebär att patienten 

riskerar undernäring eller redan är svårt 

undernärd, analyserades vidare. 

32837 

deltagare 

Mellan maj 2003 och april 2006 inkluderades 

32837 patienter i studien. Av dessa patienter 
klassades 4175 stycken som undernärda av 

NRS 2000. Detta visar på att var femte 

patient var undernärd. Undernäringen hade en 

stark korrelation med åldern. 70 % av de 

patienter med ett tydligt indikerat behov av 

nutritionsintervention fick behandling. 

P I 

Wikby, K., & Fägerskiöld, 
A. (2004). Sverige. 

The willingness to eat- An 
investigation of appetite among 

elderly people. 

Att identifiera och beskriva faktorer av 
betydelse om aptit bland äldre 

människor. 

Kvalitativ studie, med 
frågeställningar. 

15 äldre 
människor 

deltog 

Viljan att äta spelar en central roll i äldre 
människors aptit. Faktorer som påverkar 

aptiten är humör, personliga värderingar, 

helheten, mat, måltidsmiljö och 
måltidsumgänge. 

K II 

Tangvik, R-J., Guttormsen, A-B., 

Tell, G-S., Ranhoff, A- H. 
(2012). Danmark. 

Implementation of nutritional 

guidelines in a university hospital 
monitored by repeated point 

prevalence surveys. 

Att bedöma om införandet av en 

nutritionsstrategi skulle påverka 
effektiviteten på 

nutritionsbehandlingarna på ett 

universitetssjukhus. 

Detta var ett prospektivt 

kvalitetsförbättringsprogram som 
införde riktlinjer för att förbättra den 

nutritionsbehandling som gavs inom 

vården med sikte på förbättring. 
Bedömningsinstrumentet som 

användes var NRS 2000. Förekomst 

av malnutrition bedömdes med hjälp 
av surveys under en 2 års period för 

att fånga upp förbättring respektive 

försämring vid specifika tidpunkter. 

5183 

patienter 

Av totalt 5183 patienter screenades 3604 

stycken (70%) och 1230 stycken (34%) 
riskerade undernäring. 53 % av dessa 

patienter fick nutritionsbehandling och 5 % 

fick träffa en dietist. Andelen patienter som 
screenades ökade från första till och med 

åttonde gången som survey för att avläsa 

förbättringar utfördes.De första 4 frågorna i 
NRS 2000 identifierade 92% av de patienter 

som ej hade någon risk för undernäring. 

CCT I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Suominen MH, Sandelin E, 

Soini H, Pitkala KH. 
.(2005). Finland  

How well do nurses recognize 

malnutrition in elderly patients? 

Syftet med denna studie var att 

undersöka hur väl sjuksköterskor 
känner igen undernäring hos äldre 

patienter på långtidsvård sjukhus i 

Helsingfors. 

I denna beskrivande, tvärsnittsstudie 

var nutritionsstatus hos 1043 äldre 
patienter utvärderas med Mini 

Nutritional Assessment (MNA), deras 

body mass index (BMI) räknades och 

faktorer relaterade till deras 

näringsmässiga vård har ifrågasatt 

med ett strukturerat frågeformulär. 
Dessutom yttrade sig 53 

sjuksköterskor på avdelningarna om 

de ansåg sina patienter vara 
drabbadeav undernäring. Alla 

lågvårdsavdelningar på sjukhusen i 
Helsingfors, deltog i denna studie. 

1043 äldre 

patienter 
utvärderas 

yttrandena 

från 53 

sjukskötersko

r 

Den genomsnittliga åldern på patienterna var 

81 år. Sjuksköterskorna ansåg att endast 
15,2% av patienterna var undernärda, även 

om MNA visade att 56,7% var undernärd. De 

som erkänts som undernärda var i själva 

verket anorektiska, med en genomsnittlig 

BMI på 17,2. Av de patienter som har en 

BMI 20 och MNA 17 ansåg sjuksköterskorna 
bara att en tredjedel var undernärda. Av dem 

som har en BMI 24 men MNA17 ansågs bara 

2% vara undernärda. De patienter som 
bedömdes som undernärda fick ej mer 

nutritionsstöd i form av mellanmål och 
näringstillskott än de patienter som ej var 

undernärda.Endast var sjätte undernärd 

patient fick oralt näringstillskott. 

CCT II    
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Holyday M, Daniells S, 

Bare M, Caplan GA, Petocz 
P, Bolin T. (2012). 

Australien 

Malnutrition screening and early 

nutrition intervention in hospitalised 
patients in acute aged care: a 

randomisedcontrolled trial. 

Att bedöma effekten av 

nutritionsscreening i relation till den 
äldre patienten inlagd på 

vårdavdelning,vad gäller resultat av 

vården och dess kostnader. 

En randomiserad kontrollerad 

prospektiv studie utförd på en 
akutgeriatrisk avdelning på sjukhus i 

Sydney,Australien. Deltagare var alla 

patienter som skrevs in på 

avdelningen med en beräknad vårdtid 

av 72 timmar eller mer. Patienterna 

screenades vid inskrivningen med 
hjälp av MNA och placerades 

slumpvis i en interventions repektive 

en kontrollgrupp. Patienterna i 
interventionsgruppen fick omedelbart 

på börja en vårdplan för behandling 
av undernäring. Kontrollgruppen fick 

endast på börja behandlingen på 

vårdpersonalens ordination. 
Parametrar som undersöktes var längd 

på vårdtid, viktförändringar och 

frekvens för återinskrivning och dessa 
jämfördes mellan de två grupperna. 

143 patienter Av 143 patienter identifierades 119 som 

undernärda eller som att de riskerade att bli 
undernärda. Längden på vårdtiden var för 

kontrollgruppen 13.4 dagar och för 

interventionsgruppen 12.5 dagar. Detta 

påvisar en betydande förkortning av vårdtiden 

hos interventionsgruppen som även visade en 

minskad återinskrivningsfrekvens. Det fanns 
ingen skillnad gällande viktförändring mellan 

de två grupperna. Utan screening 

identifierade personalen endast 35% av de 
undernärda patienterna. 

RCT I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kondrup, J., Johansen, N., 

Plum,L-M., Bak, L., 
Larsen, I-H., Martinsen, A., 

Andersen, J-R., Baernthsen, 

H., Bunch, E., Lauesen, N. 

(2002) . Danmark, Clinical 

Nutrition, Dec;21(6):461-8. 

Incidence of nutritional risk and 

causes of inadequate nutritional care 
in hospitals. 

Ett stort antal patienter inlagda på 

sjukhus är undernärda och 
nutritionsbehandlingen på de flesta 

sjukhus är ej tillräcklig. Syftet var att 

undersöka och få insikt i hur denna 

situation kunde förbättras. 

750 patienter valdes ut slumpvis och 

screenades vid inskrivning på tre olika 
sjukhus, och dessa patienter följdes 

sedan upp under hela vårdtiden. Varje 

gång som en patient ej behandlades 

utefter en gällande nutritionsstandard, 

intervjuades den ansvariga 

sjuksköterskan om orskaen till dessa 
avvikelser med hjälp av ett speciellt 

framtaget frågeformulär. 

750 patienter Forskarna fann att 22% av dessa patienter  

riskerade undernäring och att endast 25% av 
dessa patienter fick tillräckligt med energi 

och protein från kosten. Avdelningarna hade 

endast screenat för nutritionsproblematik i 

60% av fallen. Bara 47% av patienterna som 

på avdelningen bedömts som riskpatienter, 

hade fått vårdplaner uppsatta och endast 30% 
övervakades nutritionmässigt på 

avdelningarna med hjälp av 

kostdokumentation och mätning av 
kroppsvikt. Den största anledningen för dessa 

brister var bristen på tydliga insturktioner 
gällande hur man skulle hanter dessa 

problem, bristande baskunskaper i vad som är 

grundläggande nutritionsbehov samt 
avsaknad av vetskap om hur sjukhusets 

tillgång till olika typer av kost såg ut. Dessa 

resultat skapar en grundplåt för utformandet 
av strategier för att förbättra 

nutritionsbehandlingar på dessa sjukhus. 

RCT II 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lorefält, B., Andersson, A., 

Wirehn, A.B. & 
Wilhelmsson, S. (2011). 

Sverige . 

Nutritional status and health care 

costs for the elderly living in 
municipal residential homes – an 

intervention study. 

Att studera effekten av 

individualiserade måltider på 
nutritionsstatus hos äldre personer 

boende på kommunala boenden, och 

jämföra med en kontrollgrupp. 

Ytterligare ett syfte var att beräkna 

sjukvårdskostnaderna för båda 

grupperna ett år efter interventionen. 

Multifacetterad interventions- design 

inklusive utbildning och stöd till 
personalen. Inklusionskriterier äldre 

människor boende på sex olika 

kommunala vårdboenden. 

Exklusionskriterier Personer med 

sondnäring, parenteral nutrition eller 

de i ett palliativt skede 
 

Intervention: Önskekost, mellanmål, 

individuella matrutiner, aptitretare 
utbildning av personal för att skapa 

lugn och trivsam måltidsmiljö 
 

Effektmåttet var BMI. MNA 

användes som bedömningsinstrument 
Statistisk analys 

Interventions

gruppen 42 
deltagare, i 

kontrollgrupp

en 67 

deltagare. 

Ålder 83,1-

85,6 år. 
 

16 respektive 

22 män och 
26 respektive 

45 kvinnor. 
Interventione

n pågick i 3 

månader. 

Studiens resultat visade statistisk signifikant 

effekt på vikten, p. 0,0001, MNA, p 0,01 och 
BMI p 0, 

 

Ett år efter interventionen var kostnaden för 

sjukhusvård högre i kontroll-gruppen medan 

Kostnaden för primärvård var högre i 

interventions-gruppen 

CCT I 

 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 


