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SAMMANFATTNING 

 

Enligt Socialstyrelsen har alla individer rätt till en adekvat, till individen och dennes tillstånd 

anpassad näringstillförsel. Ändå är undernäring hos patienter som vårdas på sjukhus ett 

vanligt förekommande problem och kan förekomma vid inskrivningstillfället men kan även 

utvecklas under vårdtiden. Ett tillstånd av undernäring har allvarliga konsekvenser för 

sjukdomsförloppen genom stor negativ påverkan på varje organ i kroppen och för 

samhällsekonomin genom en signifikant påverkan på mortalitet, morbiditet, sjukhusvistelse 

och livskvalitet. Trots detta förblir undernäring hos patienter många gånger ouppmärksammat 

och obehandlat. Sjuksköterskor har ett stort ansvar för omvårdnaden av patienten. Att 

uppmärksamma och identifiera undernäring samt initiera behandling är central i det dagliga 

arbetet för sjuksköterskan. På en intermediärvårdsavdelning vårdas patienter med akuta 

sjukdomstillstånd med hög risk för snabb försämring. Ofta krävs en hög övervakning av 

patienterna och vårdtiden kan variera allt ifrån ett par timmar till flera dygn.  

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevda förutsättningar och hinder för att 

upprätthålla en fullgod nutritionsbehandling på en intermediärvårdsavdelning.  

 

Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie där semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med åtta respondenter från ett universitetssjukhus i Stockholmsområdet. 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

 

Analysen resulterade i två olika kategorier med tillhörande underkategorier. Dessa två 

kategorier var förutsättningar för att upprätthålla en fullgod nutritionsbehandling och hinder 

för att upprätthålla en fullgod nutritionsbehandling. Resultatet visade att upplevda 

förutsättningar var att de hade tillräckligt med kunskaper om såväl grunderna i nutrition men 

även kunskaper om en mer diagnosanpassad nutritionsbehandling. Sjuksköterskorna lyfte 

även fram att det var viktigt med att nutrition var en egen punkt på den rondmall som fanns på 

intermediärvårdsavdelningen samt att det från början fanns en förutbestämd plan och struktur 

för hur nutritionsbehandlingen skulle gå till. Ett samarbete mellan olika professioner var även 

en viktig förutsättning samt att det fanns ett väl anpassat risk- och bedömningsinstrument. 

Den kliniska blicken ansågs vara viktig när det gällde att bedöma om en patient var 

undernärd. Upplevda hinder var korta vårdtider, att det på intermediärvårdsavdelningen var ett 

helt annat fokus kring patienten som var medicinskt samt att det redan fanns mycket 

dokumentation kring patienten. Ytterligare en sak till att dokumentera skulle bara göra att det 

skulle prioriteras ned. Ett annat hinder som framkom var att det många gånger rådde 

oklarheter kring vad patienten själv vill med den fortsatta behandlingen.  

 

Slutsatsen i denna studie är att det förekommer brister inom näringsvården på den 

intermediärvårdsavdelning där studien genomfördes. Flera av sjuksköterskorna beskrev att 

upplevda förutsättningar för att upprätthålla en fullgod näringsbehandling inte fanns på 

intermediärvårdsavdelningen. De visade istället på att upplevda hinder för att upprätthålla en 

fullgod nutritionsbehandling var mer vanligt. Nutritionsbehandling är en fråga om 

patientsäkerhet och är en effektiv metod för att förhindra vårdskador.  Den sjuka individens 

nutrition måste betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling och underkastas 

samma krav på utredning, diagnos, behandlingsplanering och uppföljning samt 

dokumentation.  

 

Nyckelord: undernäring, intermediärvårdsavdelning, förutsättningar, hinder, 

nutritionsbehandling.  
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ABSTRACT 

  

According to Socialstyrelsen, every individual has the right to adequate nutrition that is 

accustomed to every individual and his condition. Even so, malnutrition is a common problem 

among hospitalized patients and could occur from enrollment or develop throughout the entire 

stay at the Hospital. A state of malnutrition has severe consequences for decease progression 

through major negative affection on mortality, morbidity, hospitalization and life quality. 

Despite that, malnutrition amongst patients, many times remains unobserved and without 

treatment. Nurses have great responsibility in caring of the patient. To observe and identify 

malnutrition, as well as initiating treatment are crucial, daily tasks for the Nurse. At an 

Intermediate ward, patients with acute traumas, with a high risk of rapid health decline, are 

treated. Usually it takes a high degree of monitoring of the patients and the length of stay 

could alter in everything from a couple of hours to several days.  

 

The aim of this study was to describe Nurses perceived conditions and hindrance to maintain 

an adequate Nutritional Therapy at an Intermediate ward. 

 

The method for this study has been qualitative semi-structured interviews with eight 

respondents at a university hospital in Stockholm. The interviews were analyzed through 

qualitative content analysis.  

 

The Analysis resulted in two different categories with additional subcategories. These 

categories were: conditions in order to maintain adequate Nutritional Therapy and hindrance 

to maintain adequate Nutritional Therapy. The result was that perceived conditions showed 

the need of more knowledge in basic nutrition, as well as in matters regarding Nutritional 

Therapy, accustomed to the Patients diagnosis. Nurses pointed out the importance of Nutrition 

as a standing item of the Round template, used at the Intermediate ward, and also the 

importance of a given plan and structure of the Nutritional therapy. Cooperation between 

different professions was also an important condition, as well an adapted instrument of 

assessment. The clinical gaze was considered to be important in making a correct assessment 

of the patient’s nutritional status. Perceived hindrance was: length of stay, a different medical 

focus regarding patient matters at the Intermediate ward, plus the fact that there already were 

plenty of documentation surrounding the patient. Another hindrance that was shown was the 

uncertainties about the Patients own will. 

 

The conclusion in this study is that it occurs to be an absence of sufficient Nutritional Therapy 

at the Intermediate ward where the studies took place. Several nurses described that perceived 

conditions in order to maintain adequate Nutritional Therapy didn’t exist at the 

intermediärvårdsavdelning. Instead they showed that perceived hindrance to maintain an 

adequate Nutritional Therapy was too common. Nutritional Therapy is a question of Patient 

Safety and it’s seen as an effective method to prevent more harm for the patient. The 

Nutritional Therapy of the sick individual has to be regarded in the same way as any other 

medical treatment and subject to the same level of demands, regarding to investigative 

techniques, diagnosis, plan of treatment and follow-up and also documentation.  

 

Keywords:  malnutrition, intermediate ward, conditions, hindrance, Nutritional Therapy 
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INLEDNING 

 

För att tillgodose människors fysiologiska behov av näring och vätska är mat och dryck 

livsviktiga. En måltid kan även tillgodose våra sociala, psykologiska och kulturella behov av 

gemenskap och tillhörighet genom att intas tillsammans med andra (Skolin, 2014). Matens 

betydelse för hälsa och livsglädje under livets alla faser kan inte nog överskattas. Energi och 

näring är kroppens absoluta bränsle och byggstenar (Socialstyrelsen, 2011). Enligt 

Socialstyrelsen (2000) är ett gott näringstillstånd en grundförutsättning för att undvika 

sjukdom och återvinna hälsa. Samtliga individer har rätt till en adekvat, till individen och 

dennes tillstånd anpassad näringstillförsel. För de flesta friska personer blir ätandet 

oproblematiskt men för den sjuke kan såväl sjukdomstillståndet i sig som behandlingen med 

eventuella biverkningar leda till en obalans mellan näringsintag och behov (Skolin, 2014).  

 

Följande citat är skrivet 1859 av Florence Nightingale :”Every careful observer of the sick 

will agree in this that thousands of patients are annually starved in the midst of plenty…” 

(Nightingale, 1980). 

 

BAKGRUND 

 

Hos patienter som vårdas på sjukhus är undernäring ett vanligt förekommande problem och 

kan förekomma redan vid inskrivningstillfället men kan även utvecklas under vårdtiden 

(Christensson, Unosson & Ödlund-Olin, 2009). Enligt Mowe, Bosaeus, Hojgaard Rasmussen, 

Kondrup, Unosson och Irtun (2008) är undernäring hos patienter på sjukhus ett mycket 

vanligt problem i hela Europa. Enligt Socialstyrelsen (2011) visar studier att många äldre 

patienter som vårdas inom geriatrisk vård och på akutsjukhus, lider av sjukdoms- och 

åldersrelaterad undernäring trots att det idag finns en ökad kunskap om vikten av god näring 

för att upprätthålla en god hälsa. Socialstyrelsen redovisar i sin rapport 2000:11 resultat från 

25 studier att förekomsten av undernäring varierade mellan åtta och 87 procent med 5120 akut 

och kroniskt sjuka patienter. Förekomsten av undernäring var vanligast hos patienter med 

cancersjukdom, kronisk hjärt- och lungsjukdom, sjukdom i tarm, bukspottkörtel, lever och 

njure, neurologisk sjukdom, höftfraktur, reumatoid artrit och kritiskt sjuka patienter samt 

äldre multisjuka (Socialstyrelsen, 2000:11).  

 

Tillstånd av undernäring har allvarliga konsekvenser för sjukdomsförloppen genom stor 

negativ påverkan på varje organ i kroppen och för samhällsekonomin genom en signifikant 

påverkan på mortalitet, morbiditet, sjukhusvistelse och livskvalitet (Mowe et al., 2008). Ändå 

är det vanligt att malnutrition sällan uppmärksammas och förblir då obehandlat. Det finns 

idag övertygande bevis att nutritionsstöd i samband med medicinsk behandling och omsorg 

minskar komplikationer och dödlighet (Socialstyrelsen, 2011). Flera studier som gjorts i syfte 

att undersöka nutritionsbehandlingens konsekvenser visar på att nutritionsbehandling kan 

bromsa katabolismen vid sjukdom eller vända den i anabol riktning. Skolin (2014) hänvisar 

till resultatet från flera olika metaanalyser. Den ena innehöll 49 studier med sammanlagt 5000 

äldre patienter och visade på att risken för död minskade med 26 procent hos de patienter som 

fick extra protein- och energitillförsel (Akner & Cederholm, 2001). Den andra metaanalysen 

omfattade 18 studier med sammanlagt 1300 patienter med höftfraktur. Resultatet visade att 

nutritionsbehandling minskade risken för allvarlig komplikation och död (Avenell & Handoll, 

2005).  
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En tredje metaanalys utförd av Milne, Potter, Vivanti och Avenell (2009) innehållandes 90 

studier utförda på olika håll i världen, visade att nutritionsstöd har positiva effekter hos 

undernärda kroniskt sjuka patienter med icke-malign sjukdom. De positiva effekterna var 

förbättrad andningsfunktion hos patienter med KOL, rehabiliteringen hos kvinnor med 

höftfraktur blev mer framgångsrik och den funktionella kapaciteten hos äldre multisjuka 

patienter blev bättre. Socialstyrelsen har räknat ut att en adekvat nutritionsbehandling kan ge 

en betydande besparing på ca 0,5-1 miljard kronor per år genom ett antagande om förkortade 

vårdtider (Socialstyrelsen, 2011).  

Undernäring 

 

Definition av undernäring 

 

Enligt Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism (SWESPEN) definieras 

undernäring som ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat 

mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en 

persons sjukdomsförlopp (Socialstyrelsen, 2011). Definitionen av undernäring hos en individ 

baseras på uppgifter om viktförlust, mätning av överarmens underhudsfett, biokemiska 

markörer i blod och uppgifter om energiintag i relation till beräknat kaloribehov (Skolin, 

2014).  

 

Orsaker till undernäring 

 

I princip kan undernäring antingen uppkomma genom för lågt intag av näring och energi som 

vid svält eller genom ändrad metabolism som vid inflammation och katabolism. Men allt för 

ofta är det sällan enbart lågt intag av näring som är ensam anledning till undernäring utan 

samtida inflammation eller katabolism, man talar då om sjukdomsrelaterad undernäring 

(Ellegård, 2015). I Sverige är det i första hand sjukdomar som leder till undernäring men kan 

även vara ett resultat av flera samverkande medicinska, psykologiska, sociala och ekonomiska 

faktorer (Ellegård, 2015, Socialstyrelsen, 2000:11). Exempel på faktorer som kan bidra till 

utveckling av undernäring är förändringar i mag- tarmfunktionen, nedsatt munhälsa, nedsatta 

sensoriska faktorer, förändrad vätske- och elektrolytreglering och olika sjukdomar. Även 

läkemedel, sjukhusvård och sociala faktorer såsom fattigdom, social isolering, nedsatt 

rörlighet, frånvaro av transportmöjligheter, att man blir änka/änkling och beroende kan 

förknippas med undernäring (Westergren, 2014). 

 

Kritisk sjukdom och trauman påverkar kroppens normala metabolism och näringsintaget 

förändras vilket leder till en risk för att patienten blir fel- eller undernärd på grund av flera 

olika faktorer. Vid en rad olika sjukdomstillstånd såsom cancer, hjärt-, lever- och njursvikt 

kan anorexi eller nedsatt aptit förekomma vilket medför en ökad risk för undernäring 

(Ellegård, 2015). Nedsatt förmåga att absorbera näringsämnen, malabsorption, kan 

förekomma vid bland annat sjukdomar i lever, tarm och pankreas. Vid ileus och olika former 

av cancer kan passagehinder, obstruktion, i magtarmkanalen som hindrar maten att passera 

och förhindrar då ett näringsupptag. Vissa sjukdomar leder till diarré och/ eller kräkningar 

som ger en ökad förlust av näringsämnen. Magtarmfunktionen påverkas negativt och blir 

nedsatt vid bukkirurgi och tillförsel av analgetika. Olika behandlingsåtgärder som t.ex. 

övertrycksventilering kan ge nedsatt möjlighet till oralt födointag. Även långvarig behandling 

av antibiotika kan försämra näringsupptaget genom att påverka tarmens normala bakterieflora 

(Stubberud, 2009).  

 

 



                      BILAGA I 

3 

 

Kroppens reaktion på undernäring och konsekvenser för patienten 

 

Vid undernäring förbrukas kroppens energi- och näringsdepåer vilket leder till att 

kroppsvävnad bryts ned. Undernäring ger upphov till proteinnedbrytning, ökad 

infektionskänslighet, sänkt andningsmuskelstyrka, ökad risk för sårinfektion och fördröjd 

sårläkning, minskad muskulatur i hjärta, lungor och tarm, ökad fallrisk och ökad risk för 

depression (Skolin, 2014) 

 

Om patienten under sin sjukdom inte får sitt kaloribehov tillgodosett går patienten in i ett 

tillstånd av svältmetabolism, fastemetabolism, som innebär att kroppen måste skaffa sig 

kalorier (glukos) från egna reserver. Centrala nervsystemet, blodkroppar och skadad vävnad 

kan bara förbränna glukos. Andra organ kan förbränna fria fettsyror som är ett resultat av 

spjälkning av triglycerider från fettvävnad. Normalt har kroppen stora förråd av proteiner och 

fett, medan förrådet av kolhydrater är litet. I levern finns glykogendepåer, kolhydrater, som 

räcker till ett dygns normal förbrukning. När detta förråd är förbrukat börjar kroppen 

producera glukos, glukoneogenes, av aminosyror genom att bryta ned skelettmuskulatur, av 

fria fettsyror och glycerol genom att spjälka triglycerider i fettvävnad, samt av laktat genom 

anaerob metabolism. Varar tillståndet en tid reduceras förbränningen med 20-30 procent och 

de flesta organ, däribland centrala nervsystemet, börjar förbränna ketonkroppar från fria 

fettsyror i levern (Stubberud, 2009). 

 

För patienten innebär fel- och undernäring en rad negativa konsekvenser med ogynnsam 

inverkan på patientens rehabilitering och tillfrisknande. Patienten får ett nedsatt immunförsvar 

och ökad infektionsrisk då både kroppens allmänna immunförsvar och tarmens lokala försvar 

försvagas. Då tarmen inte tillförs näring försvagas tarmens försvarsmekanismer som ska 

förebygga att kroppen kontamineras av tarmens bakterier och toxiner. Det blir även en 

reducering av den normala bakteriefloran i tarmen som har en viktig funktion i nedbrytningen 

av näringsämnen. Vid fasta eller svält kan det bli oönskade konsekvenser som överväxt och 

transklokation i tarmen, dvs. att bakterier och toxiner vandrar genom en intakt tarmvägg till 

lymfknutor och lymfkärl. Tillförs ingen näring till tarmen atrofierar tarmslemhinnan, 

tarmatrofi, och tarmen absorptionsförmåga minskar (Stubberud, 2009).  

 

Fel- och undernäring leder även till en förlust av muskelmassa och nedsatt muskelstyrka 

vilket i sin tur leder till nedsatt lung- och hjärtfunktion (Stubberud, 2009). När muskelmassan 

reduceras, minskar diafragmamuskulaturen i motsvarande grad. Lungfunktionen, bl.a. mätt i 

form av vitalkapacitet, reduceras procentuellt mer. Djurförsök har visat att undernäring 

medför att lungvävnadens vikt och elasticitet minskar. Obduktionsstudier på människor som 

dött av undernäring, visar lungor med förändringar som vid emfysem. Detta sammantaget 

ökar risken för lunginfektioner (Hessov, 2001a). 

 

Undernäring har även en omedelbar effekt på hjärtat då den nedsatta ämnesomsättningen 

medför bradykardi, minskad hjärtstorlek och nedsatt slagvolym. Resultatet blir att 

myokardiets fibriller blir kortare och tunnare. Tillståndet kan leda till vävnadsförlust vilket i 

sin tur leder till att hjärtat atrofierar med ytterligare funktionsförlust som följd.  

Leverfunktionen blir nedsatt med reducerad syntes av proteiner. Det finns en risk att 

förändringarna blir irreversibla. Djurförsök har visat att myokardfunktionen får en bestående 

försvagning (Hessov, 2001a).  
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Vid undernäring blir huden atrofisk då den förlorar en stor del av sitt proteininnehåll och det 

blir en försämrad sårläkning (Hessov, 2001b, Stubberud, 2009). En atrofisk hud disponerar 

för småsprickor och bristningar vilket gör det möjligt för bakterier att passera. Även 

slemhinnorna blir atrofiska, slemproduktionen minskar och det blir en nedsatt produktion av 

IgA-antikroppar från lymfocyter under slemhinnan. Det skapas då en ökad kontakt mellan 

bakterier och t.ex. tarmcellers yta med risk för bakteriepassage genom tarmväggen (Hessov, 

2009).  

 

Undernäring leder även till en försvagning av cellulära processer och resulterar i en 

minskning i plasmakoncentrationen av komplement och en försämring av granulocyternas 

förmåga att röra sig i riktning mot en invaderande mikroorganism och att döda bakterier. Den 

försämrade baktericida förmågan beror på en minskad produktion av enzymer och superoxid.  

Undernäring medför även en försämring på makrofagernas funktion som minskar sin 

produktion av cytokiner och makrofagernas fagocytos minskar. Således leder undernäring till 

en ökad infektionsrisk genom att många olika led i immunförsvaret påverkas (Hessov, 2001). 

Dessutom leder malnutrition till ett ökat sömnbehov, köldkänsla och en upplevelse av att 

frysa hela tiden, utmattning och en del psykiska symtom som koncentrationssvårigheter, 

irritabilitet och apati (Stubberud, 2009). 

 

Kroppens reaktion på trauma och sjukdom  

 

Svår akut sjukdom, trauman med omfattande vävnadsskada och bukoperationer innebär stora 

omställningar av individens metabolism (Hessov, 2001b). När kroppens organ och vävnader 

skadas utlöses en metabol stressrespons med frisättning av katekolaminer, ökad utsöndring av 

kortisol, tillväxthormoner, glukagon och tyroxin samt reducerad utsöndring av insulin och 

ökad produktion av cytokiner. Tillståndet blir katabolt med ökad syrgasförbrukning och ökad 

nedbrytning av fettvävnad (triglycerider till fria fettsyror och glycerol) och muskulatur, för 

glukoneogenes. Det katabola tillståndet kvarstår oberoende av tillförseln av glukos eller 

aminosyror i motsats till vid svält/fasta. Patienten förlorar upp till 500-600 g muskulatur per 

dygn, vilket får allvarliga konsekvenser. Det katabola tillståndet karakteriseras också av 

hyperglykemi pga. minskad insulinproduktion, ökad glukosproduktion och minskat upptag av 

glukos i perifera organ, s.k. perifer insulinresistens (Stubberud, 2009).  

 

Oavsett vad för trauma eller svår akut sjukdom individen drabbats av, reagerar kroppen på 

samma sätt. Koncentrationen av de katabola hormonerna – adrenalin, noradrenalin, kortisol 

och glukagon – ökar, medan verkan av det anabola hormonet insulin minskar. Ökningen i 

serumkoncentrationen av de katabola hormonerna är korrelerad till traumats storlek. Den 

hormonella stressreaktionen är den bästa reaktionen vi behöver för att överleva blödning 

(katekolaminer) och vätskeförlust (antidiuretiskt hormon och mineralkortikoider). Det 

hormonella svaret verkar mobiliserande på energidepåer och proteininnehållande vävnad och 

kroppen garanteras tillräkligt med energi och aminosyror så att livsviktiga funktioner kan 

upprätthållas. Det negativa är dock att den leder till förlust av muskelmassa, 

immunsuppression och ökad belastning på hjärta och lungor. Den överskottsproduktion av 

glukos som sker gör nytta men den glukoneogenesen bygger på nedbrytning av individens 

egen proteininnehållande vävnad (Hessov, 2001b).  
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Omfattningen av proteinförlusten bestäms av storleken på traumat och infektionens 

allvarlighetsgrad, ju större trauma eller ju mer uttalad infektion desto större förlust av protein. 

Individens proteinekonomi kan inte upprätthålla kvävebalansen hos den svårt sjuke patienten. 

De proteinbesparande mekanismerna fungerar långsamt och ofullständigt på grund av den 

hormonella situationen. Hos en patient som är utsatt för trauma eller svår infektion samtidigt 

som fasta blir proteinförlusterna större och varar längre. Sängläge, extra förluster genom 

brännskador och sårytor, inflammatorisk tarmsjukdom, fistlar m.m. är faktorer som förvärrar 

den negativa proteinbalansen. Men den absolut största orsaken till proteinförlust är ett dåligt 

näringsintag (Hessov, 2001b).  

 

Målet för kroppen vid fastemetabolism är att upprätthålla normal kroppsfunktion genom att i 

största möjliga utsträckning tära på fettreserverna och spara på muskulatur. Kroppens behov 

av glukos och nedbrytningen av muskulatur minskar. Efter trauman, allvarliga 

sjukdomstillstånd och kirurgiska ingrepp ökar förbränningen över det normala i motsats till 

vid fastemetabolism. Förbränningen kan öka till 10-30 procent av den normala 

energiförbrukningen vid vila, beroende på omfattningen av traumat eller ingreppet. Vid stora 

brännskador kan förbränningen öka med 100 procent (Stubberud, 2009). 

 

En vanlig komplikation vid undernäring är infektioner som i regel då får ett allvarligare 

förlopp än hos en person med normalt näringstillstånd. Vid feber, infektion och större trauman 

ökar kroppens energiomsättning. För varje grads temperaturökning ökar energiomsättningen 

med 13 procent och varierar med infektionens art på grund av cytokinernas inverkan på 

temperaturregleringen i hypotalamus (Stubberud, 2009).  

 

Bedömning av patientens nutritionsstatus 

 

Enligt Skolin (2014) är syftet med att bedöma patientens nutritionsstatus att identifiera de 

patienter som lider av undernäring, eller är i riskzon att bli det, och att mäta effekten av 

nutritionsbehandling. Dock finns det tyvärr inte någon enskild metod eller markör som klart 

visar näringstillståndet på ett tillfredställande sätt. Inom forskningen använder man sig av 

flera antropometriska, biokemiska och immunologiska tester som kombinerade avspeglar 

näringstillståndet. Ellegård (2015) skriver att det finns fyra fundamentala faktorer för att 

bedöma nutritionsstatus vilka är aktuell vikt, aktuell aktuellt BMI, viktutveckling och aptit.  

 

Stubberud (2009) menar att vid bedömning av en patients näringstillstånd måste den som gör 

bedömningen, utgå från patientens näringstillstånd och metabola tillstånd, sjukdom och 

trauma, den medicinska behandling patienten får och patientens kön, ålder och 

kroppsbyggnad. Energiintaget bör relateras till patientens beräknade behov.  Skolin (2014) 

rekommenderar att ett formulär används för både mat- och vätskeregistrering. Registrering av 

patientens näringsintag leder till flera fördelar och är en förutsättning för att kunna bedöma 

och utvärdera patientens näringsintag under vårdtiden. Visar registreringen allför låga 

energiintag i relation till beräknat behov ger det personalen besked mycket snabbare än vad 

viktnedgång gör. En registrering är också en förutsättning för att kunna utföra en utvärdering 

av en nutritionsbehandling om den varit framgångsrik eller inte. Registreringen kan också ha 

en viss psykologisk effekt då den kan göra personalen mer uppmärksam på avdelningens 

nutritionsrutiner (Skolin, 2014).  
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En bedömning av patientens näringstillstånd kan göras antingen med en klinisk metod 

och/eller med någon objektiv metod. En klinisk bedömning kan bestå av att kontrollera 

patientens BMI, Body Mass Index/ kroppsmasseindex, vilket är ett enkelt sätt att bedöma 

näringstillståndet. BMI= vikt (kg)/ längd (m)
2
, normalvärdet är 18,5-25. Har patienten ett 

BMI under 17 räknas det som undernäring, ett BMI över 30 representerar övervikt. I den 

kliniska bedömningen palperas även muskler och subkutant fett samt att informera sig om 

patientens sjukdomshistoria och näringsintag. Denna bedömning förutsätter att patienten vägs 

och mäts vid inläggning på sjukhuset (Stubberud, 2009). 

 

En klinisk bedömning kan även bestå av ett ifyllt särskilt formulär som syftar till att ge en 

samlad bild av patientens näringstillstånd. Formuläret bygger på anamnes och klinisk bild. I 

Sverige används främst Subjective Global Assessment, SGA, och Mini Nutritional 

Assessment, MNA. SGA-formuläret innefattar ett visst antal frågor som patienten fyller i 

själv om vikt och längd, förändrad vikt, intag av mat och dryck, olika former av ätsvårigheter 

samt aktivitet. SGA innefattar också en fysikalisk undersökning med subjektiva iakttagelser 

av t.ex. en sjuksköterska vad gäller minskad fett- och muskelmassa samt förekomst av ödem. 

MNA är ett instrument anpassat för personer äldre än 65 år och innehåller ett antal poängsatta 

frågor om ätproblem, ofrivillig viktförlust, rörlighet och sjukdomsstillstånd. Genom att 

använda sig av MNA eller SGA får vårdgivaren besked om kroppens aktuella energiförråd, 

hur energiintagen varit bakåt i tiden och hur förmågan att äta kan utvecklas framåt i tiden. 

Utifrån uppgifterna görs sedan en samlad bedömning av vårdtagarens nutritionsstatus (Skolin, 

2014). 

 

Objektiva metoder innefattar Mid Arm Circumference, MAC, som innebär att omkretsen på 

patientens överarm mäts och ger ett mått på muskelreserver. En annan metod är mätning av 

patientens tricepshudveck som visar ett mått på fettlagret Triceps Skin Fold ,TSF. Vid 

bedömning av näringstillståndet är det också viktigt att observera patientens muskelfunktion. 

Patientens spontanaktivitet och muskelstyrka försvagas ju mer undernärd en patient är. 

Undernärda har inte mycket kraft till att vara särkilt aktiva, och andningsmuskulatur och 

lungornas vitalkapacitet är reducerade (Stubberud, 2009). 

 

En bedömning av biokemiska förändringar kan även ge information om patientens 

nutritionstillstånd. De vanligaste biokemiska markörerna i blodet är albumin, prealbumin, 

transferrin och retinolbindande protein. Vid undernäring sjunker nivåerna av dessa markörer. 

Albumin har en halveringstid på 2-3 veckor och är då inte känsligt för förändringar på kort 

sikt. Prealbumin, transferrin och retinolbindande protein har alla en kortare halveringstid och 

kan därför vara känsligare nutritionsmarkörer. Dock så påverkas alla dessa fyra av andra 

faktorer än undernäring t.ex. vätskebalansen, njur- och leversjukdom samt den fysiologiska 

stress som trauma, sepsis och kirurgiska ingrepp innebär (Skolin, 2014).  En annan objektiv 

metod är att kontrollera kreatinutsöndring som vid katabola tillstånd ökar via njurarna. 

Metoden ger en fingervisning om en eventuell muskelnedbrytning men förutsätter en normal 

njurfunktion (Stubberud, 2009). 

 

Kondrup, Hojgaard Rasmunssen, Hamberg, Stanga och ESPEN-arbetsgrupp (2003) menar att 

om en patient vårdas på en intensivvårdsavdelning bör fokus ligga på patientens metaboliska 

tillstånd istället för patientens BMI, viktförlust och matintag vid bedömning av patientens 

nutritionsstatus. De rekommenderar att Nutritional Risk Screening 2002, NRS-2002, används 

inom akutsjukvården. NRS-2002 är ett riskbedömningsinstrument utarbetat för äldre 

sjukhusvårdande patienter inom just akutsjukvård.  
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Även Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (2011) tar upp NRS-2002 som ett 

riskbedömningsinstrument att användas inom akutsjukvård. NRS-2002 inleds med frågor om 

BMI, viktnedgång, matintag samt om patienten är allvarligt sjuk och där varje fråga kan 

besvaras med ett ja eller nej. Fortsättningen innehåller tre olika delar med följande rubriker: 

försämring av nutritionsstatus, sjukdomens svårighetsgrad -ökning av behov samt patientens 

ålder. Svaren här bygger på en förutbestämd poängskala, noll till tre med förutbestämda svar. 

Om slutbedömningen ger ett svar under tre måste en ny bedömning göras varje vecka. Blir 

poängen tre eller över innebär det att patienten är utsatt för en nutritionell risk och en vårdplan 

bör upprättas. Till skillnad från andra bedömningsinstrument kan NRS-2002 användas för att 

se om risk föreligger för patienten att bli undernärd beroende på sjukdomens 

allvarlighetsgrad.  

 

Efter att en bedömning av patientens näringsbehov har gjorts bör det så tidigt som möjligt 

påbörjas en adekvat näringstillförsel till patienten. Målet med näringstillförseln till den akut 

och/ eller kritiskt sjuke patienten är att reversera svält-/ fastemetabolismen, minska 

muskelnedbrytning vid traumametabolism, upprätthålla eller förbättra vitala organfunktioner, 

främja sårläkning, minska infektionsrisken, bevara tarmslemhinna och förhindra 

translokation. Vid näringstillförsel är vanlig mat per oralt det första alternativet, i andra hand 

ska enteral mat via sond ges och i sista hand ges parenteral mat intravenöst (Stubberud, 2009). 

 

Sjuksköterskans ansvar för nutritionsbedömning och nutritionsbehandling 

 

Inom vård och omsorg är ett av målen att förebygga undernäring och vätskebrist, vilket kräver 

ett samarbete mellan olika yrkesgrupper. Nutritionsbehandling som bedrivs i hälso- och 

sjukvården regleras av Hälso- och sjukvårdslagen och kontrolleras av Socialstyrelsen. Det 

övergripande ansvaret för att fullgoda nutritionsrutiner finns inom verksamheten har 

verksamhetschefen medans läkaren har det medicinska ansvaret. Läkarens medicinska ansvar 

innebär att ta ställning till om en ofrivillig viktförlust orsakas av medicinska faktorer som 

behöver utredas och behandlas med specifik medicinsk behandling (Skolin, 2014).  Enligt 

Stockholms läns landsting (2005) ska alla patienter inom den slutna vården genomgå en 

nutritionsbedömning. Det är nödvändigt att identifiera patienter med ät- eller näringsproblem 

för att förebygga eller behandla undernäring.  

 

År 1958 antogs en etisk kod av International Council of Nursing, ICN, som är vägledande för 

hela världen och revideras regelbundet. Enligt den har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande och 

behovet av omvårdnad är universellt (International Council of Nursing, ICN, 2012). 

Sjuksköterskor har ansvar för omvårdnad av patienten och ett stort ansvar att uppmärksamma 

patienters nutritionsstatus samt att initiera till fullgod behandling även om det idag ingår ett 

team av olika hälsoprofessioner som behandlar en patient (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2010). Många gånger är det sjuksköterskan som har den patientnära rollen med störst 

möjlighet att identifiera patientens nutritionsstatus så att andra yrkesgrupper kan ta ställning 

till åtgärder och ordinationer. Sjuksköterskan har ansvar för nutritionsbehandlingens 

genomförande och uppföljning vilket även innebär att ansvara för registrering av patientens 

dagliga mat- och vätskeintag. Omvårdnadsansvaret innebär även att informera patienten inför 

nutritionsbehandlingen, att regelbundet dokumentera processen och vidarebefordra 

dokumentationen till nästa vårdgivare (Skolin, 2014). 
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Intermediärvårdsavdelning, IMA 

 

Intermediär betyder enligt Svenska Akademiens Ordlista (2015) mellanliggande och 

förmedlande och på ett sätt är det så en intermediärvårdsavdelning fungerar. Avdelningen blir 

ofta en länk mellan den vanliga avdelningen och intensivvårdsavdelningen. På en 

intermediärvårdsavdelning tar man hand om patienter som är för sjuka för att ligga på en 

vanlig vårdavdelning men som inte kräver intensivvård. Här vårdas patienter med akuta 

sjukdomstillstånd som kräver hög övervakning och avancerad behandling med 

andningsunderstöd och läkemedel. Patienterna kommer från akutmottagningen, 

vårdavdelningar och intensivvården. Vårdtiden är oftast kort, den kan vara alltifrån ett par 

timmar till ett par dygn vilket styrs av patientens vårdbehov och sjukdomstillstånd. 

 

På Intermediärvårdsavdelningen, IMA, där studien är utförd finns 5 vårdplatser och en hög 

bemanning av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Här bedrivs en aktiv diagnostik 

hela dygnet av svåra akuta tillstånd. Den avancerade övervakningen ger möjlighet till täta 

kontroller av vitala parametrar med syfte att förhindra en försämring av vitalfunktionen. Flera 

av patienterna har behov av non-invasiv ventilation, NIV, och är sängbundna relaterat till sitt 

sjukdomstillstånd. De har stort behov att få hjälp med all daglig omvårdnad. Vården kan 

många gånger likställas med den som bedrivs på en intensivvårdsavdelning och patienternas 

sjukdomstillstånd kan akut försämras när som helst. 

 

När en patient anländer till IMA görs en riskbedömning av patientens näringstillstånd genom 

att frågor om längd, vikt, BMI, eventuell viktförändring och förekomst av eventuella 

ätsvårigheter besvaras och förs in i det elektroniska journalsystemet, Take Care. Den 

bedömningen bygger på Mini Nutritional Assesment- short form, MNA-SF, ett 

riskbedömningsinstrument anpassat för äldre individer inom främst sjukhusvård som inte kan 

likställas med intensivvård (Skolin, 2014). En brist med MNA är att den inte ser till patienten 

som helhet då den inte tar hänsyn till patientens underliggande sjukdomstillstånd (Kondrup, 

2014). 

Patientsäkerhet som teoretisk referensram  

 

Socialstyrelsen (2016) menar att patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. En 

vårdskada definieras enligt Patientsäkerhetslagen, (1 kap. 5 och 6 §§ PSL) PSL, som lidande, 

fysisk eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata 

åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Allvarlig vårdskada 

innebär en vårdskada som är bestående och inte ringa, att den har lett till att patienten drabbats 

av ett väsentligt ökat vårdbehov eller i de värsta fall avlidit (Johnsson, 2015).   

 

Enligt Johnsson (2015) kan patientsäkerhet ses som en fundamental kvalitetsdimension i 

vården. Begreppet i sig säger inget om nivån på säkerheten, vad som betecknar en hög 

patientsäkerhet och vad som bör göras för att komma dit. Begreppet säger inte heller vilka 

eller vem som ska tillgodose nivån på patientsäkerhet. Johnsson menar att patientsäkerhet kan 

ses som ett tillstånd i vården relaterat till vilken grad vården förmår förhindra att patienter 

skadas i och av vården i samband med hälso- och sjukvårdande åtgärder eller att dessa 

åtgärder helt enkelt har uteblivits även fast de varit motiverade med hänsyn till patientens 

tillstånd. Är risken låg för en patient att drabbas av en vårdskada innebär det att 

patientsäkerheten är hög och är risken för vårdskada hög innebär det att patientsäkerheten är 

mycket låg (Johnsson, 2015).  
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Patientsäkerhet är relaterat till begreppet god vård som innebär en vård av god kvalitet som 

tillgodoser patientens behov av trygghet och säkerhet i vården. För att uppnå hög 

patientsäkerhet förutsätts att övriga lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården följs. 

Vid låg patentsäkerhet bedrivs vård som inte överensstämmer med vetenskap och beprövad 

erfarenhet (Johnsson, 2015).  

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (2011) bedriver sedan 2008 en satsning för att 

minska antalet vårdskador. Satsningen innebär att öka medvetenheten om risker i vården så 

säkerhetskulturen förbättras vilket i sin tur innebär en ökad möjlighet att arbeta förebyggande. 

SKL har prioriterat sex riskområden varav ett är undernäring. Inom ett dygn efter inskrivning 

ska alla patienter genomgått en nutritionsbedömning. Om patienten bedömts vara undernärd 

eller ha en risk för undernäring ska en strukturerad utredning göras och allvarlighetsgraden av 

undernäringen ska bedömas. Viktigt är att identifiera bakomliggande orsak för att kunna ge en 

fullgod behandling. Behandlingen måste sedan vara evidensbaserad och försämras patienten i 

sitt tillstånd måste en ny bedömning göras. Journalföring måste ske löpande under patientens 

hela vårdtid.  

 

Enligt Rothenberg (2015) har nutritionsbehandling både patientrelaterade och 

verksamhetsrelaterade mål. Alla patienter har rätt till en näringstillförsel anpassad efter 

individens sjukdomstillstånd och behov. Patienterna har rätt att få den hjälp och stöd som 

krävs för att de ska kunna äta eller på annat sätt får sitt energi- och näringsbehov täckt. I 

nutritionsbehandlingen ska patientens värderingar, rätt till självbestämmande och behov av 

delaktighet respekteras. På samma sätt som medicinsk behandling och vård ska 

nutritionsbehandling betraktas. På vårdavdelningen ska finnas personal med adekvat 

nutritionskompetens. Rutiner för bedömning av näringstillstånd, utredning, behandling, 

uppföljning, dokumentation och informationsöverföring måste finnas på alla vårdavdelningar. 

Utifrån dessa ska riskidentifiering och riskbedömning göras på alla patienter. Vidare måste all 

information om patientens näringstillstånd, behov, aktuell nutritionsordination, ätstödjande 

åtgärder och målsättning mede nutritionsbehandlingen överföras till den vårdgivare som 

övertar vården (Rothenberg, 2015).  

 

Problemformulering 

  

Många patienter, främst äldre, som är inlagda på sjukhus lider av undernäring vilket får 

allvarliga konsekvenser om det inte behandlas, både under vårdtiden och i patientens 

eftervård. Vid akut och/ eller kritisk sjukdom är det avgörande om patienten får rätt näring så 

kroppens fysiska och psykiska funktioner ska kunna upprätthållas. Men pga. kritisk sjukdom 

eller olika medicinska behandlingar kan patienten inte äta eller dricka på vanligt sätt utan får 

näringen antingen via sond eller i intravenös form. Förekomsten av undernäring skulle kunna 

minskas om patienterna behandlas med specifik omvårdnad och om riktlinjer för screening av 

undernäring följdes. Sjuksköterskan är många gånger närmast patienten och är den som då har 

störst möjlighet att identifiera patientens nutritionsstatus så att andra yrkesgrupper kan ta 

ställning till åtgärder och ordinationer. Socialstyrelsen (2011) har visat att trots den vanliga 

förekomsten av undernäring uppmärksammas den sällan och tillståndet förblir obehandlat.  
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SYFTE  

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevda förutsättningar och hinder för att upprätthålla 

en fullgod nutritionsbehandling på en intermediärvårdsavdelning. 

   

METOD 

 

Ansats och design 

 

Kvalitativ intervju har valts som ansats och design. Enligt Yin (2013) gör den kvalitativa 

forskningen det möjligt med djupstudier av omfattande ämnen i enkla vardagliga termer.  

Polit och Beck (2012) menar att syftet med kvalitativ forskning är att få en bättre förståelse av 

vissa faktorer och mening med olika fenomen. Kvalitativa studier strävar efter att förstå 

helheten av ett visst fenomen och kvalitativa forskare har ofta ett holistiskt synsätt. Yin (2013) 

menar att huvudsyftet är att återge människors åsikter och synsätt så de sammanhang och 

omständigheter människor lever i blir synliggjorda. Kvalitativ forskning studerar den mening 

som kan tillskrivas människors liv under verkliga förhållanden i deras sammanhang och 

omständigheter.  

 

Kvalitativ forskning ger insikter om rådande eller framväxande begrepp som kan förklara 

mänskligt socialt beteende. En kvalitativ forskare vill hellre ha många källor i stället för bara 

en enda (Yin, 2013). Även Polit och Beck (2012) nämner kvalitativa forskares vilja att 

använda flera källor och även metoder, forskaren har en förmåga att studera och reflektera 

över flera olika uppgifter från flera deltagare. Både Yin (2013) och Polit och Beck (2012) 

anser att kvalitativ forskning kan tillhöra olika samhällsvetenskapliga discipliner t.ex. 

sociologin, psykologi, socialantropologin eller filosofin.  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun bygger på samtal från vardagen och är ett professionellt 

samtal där intervjuare och deltagare utbyter kunskap och erfarenheter. Intervjuaren vill förstå 

omvärlden utifrån deltagarnas synvinkel och därefter utveckla en mening ur deras erfarenheter 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Enskilda intervjuer är enligt Polit och Beck (2012) en bra metod 

eftersom det ger forskaren tillgång till information av hög kvalitet. Genom att ställa noga 

utvalda frågor och lyhört lyssna på svaren erhåller forskaren grundligt prövade kunskaper. En 

forskningsintervju kan dock inte betraktas som ett samtal mellan likställda parter då det är 

forskaren som definierar och kontrollerar situationen. Ämnet introduceras av forskaren som 

sedan granskar svaren med en kritisk blick (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Intervjuguide  

 

Inför intervjuerna utarbetades en halvstrukturerad intervjuguide med öppna frågor (bilaga 1). 

Polit och Beck (2012) menar att en halvstrukturerad intervjuguide som fokuserar på vissa 

teman med ett förslag på frågor som är öppna uppmuntrar deltagarna till att tala fritt om 

ämnet och berätta med egna ord. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan öppna frågor vid 

intervju ge forskaren svar som motsvarar studiens syfte.    
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Urval 

 

Urvalet gjordes genom bekvämlighetsurval då syftet var att studera ett fenomen på en 

bestämd avdelning och respondenterna bestod av de personerna som fanns tillgänglig för 

författaren. Deltagarinformation och intresseanmälan (bilaga 2) delades ut till totalt 20 

sjuksköterskor som arbetar på IMA, Intermediärvårdsavdelning, Karolinska 

Universitetssjukhuset.  

 

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle varit verksamma som sjuksköterskor i minst två år 

inom akutsjukvård och de skulle kunna tala och förstå det svenska språket även i skrift. Enligt 

Polit och Beck (2012) är det typiskt för kvalitativa forskare att välja deltagare som upplevt 

och har kunskap om det fenomen som man ämnar studera. Deltagarna måste även kunna 

uttrycka och förmedla deras kunskap och erfarenheter och ge forskarna möjligheten att 

utforska mångfalden i deras individuella upplevelser. Enligt Kristensson (2014) bör urvalet 

vara goda berättare och ha något att berätta.  

 

Åtta sjuksköterskor som arbetar på IMA anmälde sitt intresse att delta och intervjuades av 

författaren. Samtliga åtta intervjuer inkluderades i studien.  Sju sjuksköterskor var 

grundutbildade och en sjuksköterska var specialist inom Akutsjukvård. Könen fördelades så 

att en var man och sju var kvinnor. Antal yrkesverksamma år för deltagarna var från tre år till 

elva år varav ingen arbetat samma antal år som någon annan av deltagarna. Enligt Polit och 

Beck (2012) är det viktigt att i en kvalitativ intervju få en variation av urvalet, forskaren bör 

sträva efter en spridning av upplevelser eller uppfattningar som rör det fenomen som ska 

undersökas.    

Genomförande 

 

Efter samtycke om att delta (bilaga 3) genomfördes intervjuerna under perioden april-

september 2015 på sjuksköterskornas arbetsplats, IMA. Intervjuerna genomfördes med hjälp 

av intervjuguiden innehållandes de ämnen som författaren önskade söka svar inom. 

Följdfrågor ställdes då vissa detaljer uppkom som visade sig vara intressanta ur studiens syfte 

och respondenten uppmuntrades att svara så öppet som möjligt. Författaren främjade 

respondenten att berätta om sina upplevelser med egna ord så att så mycket som möjligt 

framkom som svarade på studiens syfte.   

 

Intervjun genomfördes på sjuksköterskornas arbetsplats i anslutning till deras arbetstid. Innan 

intervjun informerades respondenten ytterligare om studiens syfte och hur den skulle 

användas. Respondenten påmindes om sina rättigheter att när som helst avbryta sitt 

deltagande i studien.  

 

Varje intervju spelades in med deltagarnas vetskap. Inspelningen gjorde att författaren kunde 

koncentrera sig på enbart ämnet och dynamiken i intervjun vilket enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) är en fördel.  Ljudupptagningen ledde till att jag lyssnade på intervjuerna ett flertal 

gånger i lugn och ro och kunde påbörja min analys redan vid transkriberingen. Förutom 

respondenten var författaren den enda som deltog vid intervjuerna.  
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Databearbetning och dataanalys 

 

Efter varje intervjutillfälle transkriberades materialet i full text av författaren själv. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) innebär transkribering att muntligt tal ändrar form till skriven 

text. Polit och Beck (2012) anser att transkribering av intervjuerna är ett kritiskt steg då det är 

väldigt viktigt att transkriberingen av intervjuerna sker korrekt.  

 

Innehållsanalys 

 

Författaren har valt att analysera transkriberat material och data utifrån kvalitativ 

innehållsanalys med en induktiv ansats. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

fokuserar kvalitativ innehållsanalys på att hitta likheter, skillnader och mönster i texten och 

med en induktiv ansats sker analysen helt förutsättningslöst. Textens innehåll resulterar i ett 

antal kategorier med eventuellt tillhörande underkategorier där varje kategori får en 

benämning. Kategorierna återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna. Krippendorff 

(2013) menar att forskaren ges tillfälle att med hjälp av kvalitativ innehållsanalys skapa ett 

eget sammanhang utifrån den analyserade texten. Från textmaterialet definieras 

meningsbärande enheter vilka sedan anger och bestämmer den information som skall 

uppmärksammas i beskrivningen av det inspelade materialet. 

 

Allt textmaterial lästes igenom ett flertal gånger så att författaren erhöll en uppfattning om 

helheten i det insamlade materialet vilket är det första steget i en kvalitativ innehållsanalys 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Meningar som ansågs relevant för studiens syfte 

plockades ut och bildade meningsbärande enheter. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) kan även endast fraser brytas ned till meningsbärande enheter men att det då är viktigt 

att omgivande text tas med så att sammanhanget kvarstår. I nästa steg kondenserades de 

meningsbärande enheterna, meningarna förkortades men speglade ändå innehållet. Det tredje 

steget innehöll en kodning med sammanfattande ord utifrån innehållet i meningarna. Texten 

grupperades sedan i subkategorier och olika kategorier. När meningsenheter kodas och 

grupperas är det viktigt att de olika kategorierna återspeglar det centrala budskapet i 

intervjuerna. Dessa kategorier fungerar som det manifesta innehållet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  Analysen exemplifieras i tabell 1. 
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Tabell 1. Kvalitativ innehållsanalys 

 

Meningsenhet Koncentrerad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag tror att jag 

har tillräckligt 

med kunskaper 

för att alltså 

understödja en 

bra, eller vad 

ska man säga 

hålla vikten 

hos 

patienterna. 

Kan sakna lite 

ehh beroende 

på diagnos om 

de ska ha ökat 

energiintag 

eller ligga lite 

lägre. 

Jag har 

tillräckligt med 

kunskaper men 

saknar en mer 

diagnos 

anpassad 

kunskap för att 

understödja en 

bra vikt hos 

patienten.  

Vill ha en 

diagnosanpassad 

kunskap om 

nutrition. 

Kunskap. Förutsättningar för 

att upprätthålla en 

fullgod 

nutritionsbehandling. 

Jag tycker att 

vi, eftersom vi 

arbetar efter en 

rondmall så tar 

vi alltid upp 

nutrition. Vi 

fyller i ett 

kalorimålvärde 

sen får vi 

liksom se om 

patienten 

kommer upp i 

det. 

Eftersom vi 

arbetar efter en 

rondmall tar vi 

alltid upp 

nutrition. Vi 

fyller i ett 

kalorimålvärde 

som vi följer. 

Nutrition blir 

uppmärksammat 

om det finns 

med som en 

punkt på 

rondmallen.  

Rondmall Förutsättningar för 

att upprätthålla en 

fullgod 

nutritionsbehandling.  

Jag kan inte 

påverka att 

förebygga 

undernäring 

för den 

patienten just 

nu…de är ju 

redan 

undernärda i så 

fall. Och sen så 

flyttar de efter 

två dagar. 

…att det inte 

det viktigaste 

just då och sen 

så när de är 

Jag kan inte 

förbygga 

undernäring då 

de redan är 

undernärda då 

de kommer och 

sen så flyttar de 

ju så snabbt. 

Svårt att 

förebygga när 

de är så korta 

vårdtider. 

Korta 

vårdtider. 

Hinder för att 

upprätthålla en 

fullgod 

nutritionsbehandling. 
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tillräckligt 

friska så flyttar 

de därifrån.  

…vi använder 

ju mest vikten 

för att se 

vätskebalansen 

och det är nog 

lite på gott och 

ont. För man 

tänker om en 

patient gått ner 

i vikt då är det 

för att 

patienten 

ligger minus i 

vätskebalansen 

men det 

behöver ju inte 

vara av den 

anledningen.  

Vikten används 

hos oss för att 

se 

vätskebalansen, 

om en patient 

förlorat vikt 

kan det 

innebära något 

positivt för oss. 

Vikten visar hos 

oss hur 

patienten ligger 

i vätskebalans. 

Ett annat fokus 

kring patienten. 

Hinder för att 

upprätthålla en 

fullgod 

nutritionsbehandling. 

 

Forskningsetiska övervägande 

   

Allt material som insamlats har behandlats konfidentiellt enligt Forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002).  Innan påbörjandet av studien har godkännande inhämtats av 

verksamhetschef på Akutkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna (bilaga 4).  

Deltagarna har informerats både muntligt och skriftligt (bilaga 2) samt samtyckt till studien 

genom att skriva under ett samtyckesformulär (bilaga 3). De har informerats om att de deltar 

frivilligt och att de när som helst kan dra sig ur utan konsekvenser för denne. Insamlat 

material behandlades konfidentiellt enligt Vetenskapsrådet (2002). Deltagarna 

avidentifierades och allt insamlat material skyddades från obehöriga genom att det förvarades 

inlåst på författarens arbetsplats.  För att uppfylla nyttjandekravet så fick insamlat material 

från intervjuerna endast användas i denna magisteruppsats.  
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RESULTAT 

 

Analysen av intervjuerna resulterade i två olika kategorier vilka också svarade på studiens 

syfte. De två kategorierna är: 

 Förutsättningar för att upprätthålla en fullgod nutritionsbehandling 

 Hinder för att upprätthålla en fullgod nutritionsbehandling 

Båda kategorierna har sedan flera tillhörande underkategorier vilka visas i tabell 2. 

 

Tabell 2 Presentation av kategorier och underkategorier. 

 

Förutsättningar för att upprätthålla en 

fullgod nutritionsbehandling 

Hinder för att upprätthålla en fullgod 

nutritionsbehandling 

Kunskap Korta vårdtider 

Rondmall Ett annat fokus kring patienten 

Behov av plan, struktur och rutiner Mycket dokumentation 

Samarbete med andra professioner Ett för dåligt sortiment av 

nutritionsprodukter 

Ett anpassat bedömningsinstrument Oklarheter kring patientens egen vilja 

Den kliniska blicken  

 

Förutsättningar för att upprätthålla en fullgod nutritionsbehandling 

Kunskap  

 

Patienterna som ligger på IMA har många gånger en hög allvarlighetsgrad på sin sjukdom 

som kräver olika energiintag och som det inte alltid finns en tillräcklig kunskap om. Det finns 

ett behov på IMA av mer kunskap kring hur allvarlighetsgraden på sjukdomen påverkar 

patientens nutritionsstatus och behov av energi. Detta uttrycks av i stort sett alla 

respondenterna. Tre av respondenterna tyckte att de hade tillräckligt med kunskap om 

nutrition och nutritionsscreening men att de ville ha mer kunskaper om nutrition vid olika 

sjukdomstillstånd och diagnoser. En respondent uttryckte att hen var nöjd med sina kunskaper 

men att hen inte alltid blev lyssnad på. De andra fyra tyckte inte att de hade tillräckligt med 

kunskaper om nutrition samt att de även ville veta mer om nutritionsbehov och behandling 

riktad mot olika sjukdomstillstånd och diagnoser.  

 

”Jag tror att jag har tillräckligt för att alltså understödja en bra, eller va ska man säga 

hålla vikten hos patienterna. Kan sakna lite ehh beroende på diagnos om de ska ha ökat 

energiintag eller ligga lite lägre.” 

 

Samma respondent uttrycker skillnaden av behov vid olika sjukdomstillstånd, Respondenten 

är medveten om att olika sjukdomstillstånd medför olika behov och riskerna att drabbas av 

undernäring.  

 

”…på tapeten att man inte ska köra kanske Olimel första dygnen på en sepsis-patient för det 

är ju den gruppen vi har. Medans på en KOL-patient ska man försöka trycka i så mycket 

kalorier/fett som möjligt, mycket fetter för att de gör av med mycket energi..... Så det är ju lite 

beroende på vilken patientgrupp ehh och sen då om det kommer en diagnos som man inte är 

van vid hur den ska ligga typ gastropatienter. Det kanske man inte vet riktigt exakt.” 
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Vid en fråga om specificerande av vad det är som gör att det blir svårare med allvarliga 

komplicerade tillstånd svarade en annan respondent följande. 

 

”Jag tänker olika återuppbyggnadsfaser hos den sjuke patienten. Ehh från den akut sjuka till 

återuppbyggnaden. Det är olika behov av asså metabolism och återuppbyggnad. Och hur vi 

ska möta det med nutrition det kan vara lurigt, det kan vara lurigt, faktiskt.” 

 

Rondmall 

 

På IMA ska nutrition tas upp varje dag på ronden och för att det inte ska glömmas bort finns 

det med som en stående punkt på rondmallen. Detta ansåg alla respondenterna vara viktigt för 

att nutritionen skulle uppmärksammas och diskuteras. Att nutrition stod med på rondmallen 

som en egen punkt ansågs även vara en förutsättning för att patientens kaloribehov skulle 

räknas ut.  

 

”Jag tycker att vi, eftersom vi arbetar efter en rondmall så tar vi alltid upp nutrition… Vi 

fyller i ett kalorimålvärde sen får man liksom se om patienten kommer upp i det.”  

 

Vidare beskrev en respondent att om nutrition var en fast punkt på rondmallen, blev det ett 

sätt att uppmärksamma nutritionen så att hen tillsammans med läkaren kunde ta fram ett bra 

kalorimålvärde. 

  

”…nämen det är därför det är bra att den finns nedskriven som en fråga och sen får vi ju då 

vi som jobbar kring den här patienten, läkaren liksom att vi får uppmärksamma 

nutritionen….”  

 

Behov av plan, struktur och rutiner 

 

Det framkom ett behov av en plan och struktur på IMA för att kunna upprätthålla en fullgod 

nutritionsbehandling. Idag finns ingen bestämd plan för hur en näringsvård ska ske vilket 

många av respondenterna saknar och efterfrågar. 

 

”Man kanske borde göra någon sån plan eller struktur där sjuksköterskor och läkare är 

överens om dygn ett gör vi så här mycket eller lite. Dygn två gör vi det här. Och så att man 

har något att följa. Jag vet inte så att det blir en bättre röd tråd så att alla får samma…eller 

samma möjlighet.” 

 

Av intervjuerna framkom även att då det inte fanns någon bestämd plan eller struktur så blev 

nutritionsbehandlingen beroende på vem och vilka det var som arbetade.  

 

”...väldigt personbundet hur pass väldigt tidigt man vill gå in för det här många vissa säger 

liksom att låt patienten vila ett dygn bara köra kristalloider sen kan vi börja fundera ehh lite 

senare på nutrition medans andra vill ju redan börja fundera på lite hur vi ska göra och börja 

planera och sånt där…även om man inte sätter igång senare så är det väl bra att ha en plan 

för att inte spilla viktig tid. Men en del patienter ligger dygn efter dygn med kanske bara 

kristalloider.” 
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På centralintensiven på Karolinska Universitetssjukhuset använder man sig utav en viss plan 

och struktur som innebär att nutritionsbehandling alltid startas på samma dag på alla patienter. 

Nutritionsbehandlingen börjar även på samma sätt för alla patienter för att i efterhand 

utvärderas efter resultatet. Flera respondenter efterfrågade samma struktur och föreslog att 

den skulle kunna användas även på IMA. 

 

”…men vi kanske skulle ha samma struktur som på CIVA eller i alla fall mer struktur så att 

det blir lite mer ordnat och tanke bakom. Att man från början gör så här och när det har gått 

ett par dagar så sätter man in det här. ” 

 

Samarbete med andra professioner 

 

Något annat som även ansågs viktigt för att upprätthålla en fullgod nutritionsbehandling var 

ett önskat dagligt och återkommande samarbete med främst en dietist.  En del av 

respondenterna tog även upp att det var viktigt med samarbetet med läkare för att 

uppmärksamma patientens näringstillstånd och kunna ge rätt behandling.  

 

”Vi kanske skulle ha mer samarbete med en dietist…som kan stötta oss, eller som kommer 

varje dag som sjukgymnasten…Kommer för att se  om vi identifierat någon patient i behov av 

extra stöd med extra kalorier. En dietist är ju den som har expertkunskapen.”  

 

När det gällde samarbetet med läkarna var det av vikt att sjuksköterskan blev hörd på och att 

hens åsikter blev uppmärksammande. 

 

”…och att man blir hörd av de andra, …alltså läkarkåren att de liksom hör vår röst i det då 

just för det arbete så att de går att i rätt led, så att de kan skriva in vad patienten behöver, 

Olimel eller det ena med det tredje.” 

 

Ett anpassat bedömningsinstrument 

 

Flera av respondenterna uttryckte ett önskemål och vilja av att införa ett 

bedömningsinstrument men att det då var viktigt att det var enkelt att använda och att det blev 

anpassat efter den verksamhet som bedrivs på IMA. Vidare påpekades det att vården på IMA 

är mer avancerad än den som utförs på andra avdelningar och inom kommunal vård och 

omsorg och att ett instrument därför måste anpassas efter de kriterierna. Ett 

bedömningsinstrument som ska användas på IMA måste innehålla få frågor och inte för 

mycket text och att skulle då kopplas ihop med det övervakningsblad som finns på varje 

patient på IMA.  

 

 ”Men vi kanske skulle använda den här MNA. … Man kan ju också anpassa det lite så att det 

passar här. Ehh eller i alla fall bara så att kort och gott, risk inte risk. …men det är klart om 

det inte bara tittade på längd,vikt och BMI…och så eller sväljsvårigheter…vi jobbar inte på 

kommunen…det är lite mer avancerat här…”  

 

 ”Att absolut om vi skulle ha ett formulär med fem frågor, alltså det får inte vara för mycket 

frågor, det får inte vara för mycklet text,…det ska gå fort liksom. …koppla ihop det med 

någon form av övervakningsblad… Man kanske inte behöver ställa dem här frågorna utan 

man kan bara kolla på frågorna och kolla på patienten ehh och då i ett tidigt skede se här har 

vi en undernärd patient.”  
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Den kliniska blicken 

 

Den kliniska blicken, en känsla för vad som är normalt och onormalt, ansågs väldigt viktigt 

för att kunna uppmärksamma om en patient var undernärd eller i riskzonen att bli undernärd. 

Speciellt om det inte fanns ett bedömningsinstrument som de ansåg svarade upp till de 

kriterier de ansåg vara viktigt.  

 

 ”…och sen se på patienten hur den ser ut. Den här kliniska blicken kan säga mycket, om de 

liksom är avmagrade…” Och en respondent uttryckte det väldigt enkelt: ”Men vi ser ju om 

patienten är undernärd eller inte.” 

 

Hinder för att upprätthålla en fullgod nutritionsbehandling. 

 

Korta vårdtider 

 

Korta vårdtider ansågs vara ett hinder för att ge patienten en fullgod nutritionsbehandling och 

bedömning som var tillräcklig.   

 

”Men sen är det ju så att patienten inte stannar så länge hos oss heller…de kommer kanske 

ibland från CIVA och då är det ju redan igång…”   

 

En respondent menar att patienterna kanske redan är undernärda när de kommer och sedan så 

flyttas de så fort de är stabila och att det då inte är någon ide att titta så mycket på nutritionen.  

 

”Jag kan inte förbygga undernäring för den patienten just nu …de är ju redan undernärda i 

så fall. Och så sen så flyttar de efter två dagar. …att det inte är det viktigaste just då och sen 

så när de är tillräckligt friska så flyttar de därifrån.”  

 

En annan respondent påpekade att de korta vårdtiderna påverkade känslan av att då göra en 

annan avdelnings arbete om hen som sjuksköterska påbörjade en nutritionsbehandling. 

Patienten skulle ju när som helst ändå snart flytta till en annan avdelning.  

 

”…eftersom vi har patienter så kort tid så kommer, så känns det heller inte som att ehh…man 

lägger ner mycket arbete på att räkna ut hur mycket nutrition då gör man…ett förjobb till 

nästa avdelning…för våran del så gör det inte så mycket just nu eftersom det ska vara korta 

vårdtillfällen.” 

 

Ett annat fokus kring patienten 

 

På IMA används inte alltid vikten som hjälpmedel vid bedömning av en patients 

nutritionsstatus utan vikten uppmärksammas mest för att ha en kontroll på patientens 

vätskebalans. Ibland blir det positivt om patienten har minskat i vikt för det kanske är 

meningen att patienten ska tappa en massa vätska. En respondent uttrycker det på följande 

sätt:  

 

”…vi använder ju mest vikten för att se vätskebalansen och det är nog lite på gott och ont. 

För man tänker om en patient gått ner i vikt då är det för att patienten ligger minus i 

vätskebalansen men det behöver ju inte bara vara av den anledningen”.  
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På IMA kan det vara så att patienten inte kan äta eller dricka själv av någon anledning, oftast 

är det då patienten blir behandlad i NIV och måste för sin egen överlevnads skull ha masken 

på sig hela tiden. Det kan också vara så att sjukdomstillståndet i sig gör att patienten helt 

enkelt inte kan äta själv. En respondent berättade: 

 

 ”…vi är inte vana vid att de ska äta eller dricka så matlistan den åker ut igen”.  

 

Att fokus många gånger ligger på den medicinska behandlingen tas upp av flera. Patienterna 

är många gånger så sjuka att det krävs att sjuksköterskan är bedside med patienten under en 

längre tid och fokus blir då att få patienten att överleva ett tag till.  

 

” Fokus ligger mycket på den medicinska behandlingen…mm på vilka sjukdomar patienten 

har och kanske har…hur är blodtrycket, CRP,  natrium och kalium och sånt.”  

 

Flera respondenter uttrycker det som att det är många saker som man som sjuksköterska 

måste engagera sig i och att det är lätt att nutritionen försvinner: 

 

 ”…men det finns så mycket andra saker som vi ska vara i engagerade runt patienten så jag 

tror att man tänker att nutritionen faller bort.”   

 

”…ibland går all energi och tankeverksamhet till att få patienten lugn så att den tolererar 

NIV-behandling och då blir kalorimålet långt ner på listan.” 

 

Mycket dokumentation 

 

Redan mycket dokumentation gör att sjusköterskorna känner en ovilja att även dokumentera 

kring patientens nutrition men också att en del av dokumentationen inte säger så mycket 

vilket uttrycks på följande sätt:  

 

”…jag kan tycka att vi dokumenterar så mycket så att vi hmm de här siffrorna och allting de 

är, de läggs åt sidan alltså, man kanske fyller i men…man kan känna en viss trötthet av att det 

är så mycket som fylls i som inte säger så mycket.” 

 

Ett för dåligt sortiment av nutritionsprodukter 

 

Flera respondenter uttryckte att det inte finns ett tillräckligt stort sortiment av 

nutritionsprodukter att välja mellan och att det kanske behövdes någon som fick tid att sätta 

sig in i vad som finns att tillgå på marknaden. Många menade att det bara fanns vanliga 

maträtter till de som äter normala portioner och ibland mer samt transperenteral nutrition, 

TPN till de som får näring enteralt, och att det var de enda alternativen.  

 

”…det finns väl säkert jättemycket, säkert jättemycket mer än vad vi vet om. Vi skulle behöva 

någon inom Akutkliniken, en person som bara får grotta ner sig i det här…och köpa in 

speciella shotar, maträtter, bars som de får tugga på, vad det än kan vara som innehåller så 

lite som möjligt men med så mycket kilokalorier som möjligt.” 
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Oklarheter kring patientens egen vilja 

 

Två respondenter tog upp att oklarheter kring vad patienten själv ville kunde hindra dem från 

att ge patienten en fullgod nutritionsbehandling. Många gånger är patienterna så sjuka att de 

inte kan uttrycka vad de själva vill. De kan många gånger ha en långt gången sjukdom som är 

kronisk och som kommer göra att de dör i förtid, då kan de vara i ett läge då de faktiskt inte 

vill ha någon näring för att leva den stunden som de har kvar.  

 

”Och då är det också lite så där hur mycket ska man trycka på för att, där kan jag också 

känna att det är lite avvägning ehh vad patienten faktiskt vill i slutet.” 

 

 Och som den andra respondenten uttryckte det:  

 

”…en del vill ju inte och att då trycka i en sond och ge sondnäring för att de ska komma upp i 

2500 kalorier, det är inte eller etiskt.” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

För att kunna besvara syftet med studien så valde författaren att göra en kvalitativ 

intervjustudie. Intervju valdes som datainsamlingsmetod då målet var att beskriva 

respondenters upplevda förutsättningar och hinder utifrån deras egna erfarenheter vilket enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) är syftet med kvalitativa intervjuer. Som analys av intervjuerna 

valdes kvalitativ innehållsanalys med målet att beskriva variationerna i intervjuerna genom att 

identifiera skillnader och likheter i textinnehållet, vilket enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) är fokus vid kvalitativ innehållsanalys.     

  

Författaren valde att genomföra intervjuerna en-till-en vilket möjliggjorde att var och en av 

respondenterna fick berätta om sina upplevelser och erfarenheter till skillnad från 

fokusgrupper där respondenternas uppgift är att föra fram en gemensam åsikt om något 

specifikt ämne eller en produkt (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjun var semistrukturerad 

vilket gav författaren tillåtelse att uppmuntra respondenterna att tala fritt, delvis styrd av den 

frågeguide med ett antal frågor som täckte den aktuella frågeställningen. Enligt Polit och 

Beck (2012) säkerställer detta att intervjuaren delges den information som efterfrågas 

samtidigt som det ger respondenterna frihet att berätta och förklara med egna ord. 

 

Den intervjuguide som ligger till grund för studien är utarbetad med öppna frågor för att 

begränsa risken med att respondenten svarar med ett enda ord. Författaren önskade att 

respondenten så långt som möjligt svarade med egna formulerade svar om ämnet och inte ord 

som var uppställda i förväg. På det sättet blir det även lättare att förstå deltagarna på deras 

egna villkor och hur de skapar mening med sina liv, erfarenheter och kognitiva processer 

(Yin, 2013).  

 

Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval då författaren ville intervjua sjuksköterskor 

som arbetade på en Intermediärvårdsavdelning och som då svarade på syftet bäst. Polit och 

Beck (2012) menar att det är lämpligt med bekvämlighetsurval när forskare ska rekrytera 

respondenter från en specifik organisation eller klinik. Antalet respondenter blev åtta då det 

var det antal som valde att delta. Till en början upplevde författaren att det skulle bli för lite 

material med så få intervjuer men när materialet sedan analyserades upplevdes det som 

tillräckligt. Med ett bekvämlighetsurval anses inte resultatet vara generaliserbart men det kan 

ändå vara tillämpbart (Polit & Beck, 2012). Enligt Kristensson (2014) behöver inte urvalet i 

en kvalitativ intervjustudie vara representativt för populationen eftersom resultatet inte 

behöver kunna generaliseras att det därför är helt meningslöst att slumpmässigt randomisera 

personer till en kvalitativ intervju. 

 

Respondenterna som inkluderades hade en varierande arbetslivserfarenhet från tre år till elva 

år. Författaren ser detta som en fördel då det ger möjlighet till en mer varierande beskrivning 

av det som ämnades undersökas utifrån olika erfarenheter genom åren av nutrition. Benner 

(2011) menar att den inövade perceptuella förmågan, förmågan att uppmärksamma och tolka 

patientens tecken och symtom är något som sjuksköterskan erhåller allteftersom hen stiger i 

skicklighetsnivå. Fördelningen mellan könen blev ojämn med en man och sju kvinnor. Enligt 

Statistiska centralbyrån (2014) är detta representativt då endast 11 procent av 

yrkesverksamma sjuksköterskor är män. Polit och Beck (2012) menar att studiens 

trovärdighet stärks om urvalet består av jämnare könsfördelning men författaren tror inte att 

det skulle påverkat denna studies resultat om det var en jämn fördelning mellan könen.  
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Samtliga respondenter som deltog i studien är kollegor till författaren då denne är anställd på 

den klinik där studien genomfördes. Det kan påverka resultatet och då anses som ett problem 

men enligt författaren kan det även anses som en fördel med att intervjua personer som är 

bekant med intervjuaren. McConnell-Henry, James, Chapman och Francis (2010) menar att 

det är ett privilegium att få möjlighet till att intervjua någon som man har en relation till. Ett 

rikt och djupt resultat från en intervjustudie förutsätter att författaren skapar en positiv relation 

till respondenten men finns redan en relation, behövs inte tid läggas på att skapa ett forum där 

respondenten känner sig bekväm nog att öppna upp sig. Nackdelen med att författaren har en 

relation till respondenterna är risken för beroendeställning mellan de båda parterna men detta 

anser författaren inte att det gjorde. Vetenskapsrådet (2002) menar att om det förelegat någon 

beroendeställning så fanns en risk för att respondenterna inte upplevt frivilligheten att delta 

vilket i så fall strider mot de etiska riktlinjer som följts i denna studie. 

 

Respondenterna intervjuades på deras arbetsplats i anslutning till ett arbetspass eller under ett 

arbetspass om garanti fanns för att intervjun inte behövdes avbrytas. Författaren upplevde att 

det fungerade väl och så även respondenterna. Tidsåtgången för varje intervju var ca 30 

minuter. Alla intervjuer spelades in med författarens mobiltelefon vilket både respondent och 

författare var bekväm med. Både Kvale och Brinkmann (2014) och Polit och Beck (2012) 

anser att en ljudupptagning av intervjun bara är en fördel och gör att en intervju blir mer 

trovärdig. Intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet i sig vilket medför en registrering av 

dynamiken samt orden, tonfallet, pauserna och dylikt. Intervjuaren kan sedan återkomma till 

intervjun gång på gång. Datainsamlingen blir mer fullständig och intervjuaren behöver inte 

enbart förlita sig på anteckningar och minne. Intervjuaren kan koncentrera sig helt och hållet 

på respondenten utan att behöva föra omfattande anteckningar (Polit & Beck, 2012). 

 

Under intervjuns gång strävade författaren hela tiden efter att genomföra intervjun som ett 

naturligt samtal så samtalet i sig skulle skapa en sorts social relation. Enligt Yin (2013) 

försiggår ofta kvalitativa intervjuer som ett samtal och blir en social relation vars karaktär och 

egenskaper är beroende av den enskilda respondenten. I ett sådant samtal kan respondenten 

variera sin uppriktighet genom att vara ömsom frispråkig och ömsom undvikande. Yin (2013) 

menar att kvalitativa intervjuer kräver ett intensivt lyssnande och att intervjuaren anstränger 

sig systematiskt för att verkligen ta sig in och förstå vad respondenten berättar. Författaren 

strävade efter att hela tiden vara uppmärksam på det som sades och upplevde det som en 

positiv fördel med att intervjun spelades in.  

 

Författaren till studien har själv mångårig erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska på just 

den Intermediärvårdsavdelning där studien genomfördes vilket innebär att författaren har en 

viss förförståelse av det som ämnades studeras. Förförståelsen betyder att författaren har egna 

erfarenheter av ämnet och att det finns en risk för förutfattade meningar, vilket i sin tur kan 

påverka resultatet och trovärdigheten i en studie (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Författaren har därför försökt att utnyttja sin förförståelse under forskningsprocessen och varit 

öppen för möjligheten att upptäcka ny kunskap och få en djupare förståelse.  

 

Studien analyserades enligt den innehållsanalys som är utarbetad av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012). Innehållsanalys är en användbar metod då den kan tillämpas på olika 

texter och tolkning kan ske på olika nivåer. Författaren upplevde det svårt att kategorisera och 

hitta unika koder som inte har något gemensamt med någon annan kod. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) är det vanligt att just detta upplevs som ett problem då individers 

erfarenheter och upplevelser kan vara så integrerade med varandra att det kan vara svårt att 

hitta helt unika koder.  
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Författaren saknade en medförfattare under analysarbetet för en gemensam diskussion om 

olika aspekter i en text och de unika koderna. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) anser 

det vara en fördel för trovärdigheten om man låter en person väl förtrogen med ämnet granska 

om koder och kategorier stämmer väl överens med textens innehåll, att benämningarna verkar 

rimliga och tolkningen trovärdig. Författaren har för att minimera risken för feltolkning, läst 

igenom de transkriberade texterna noggrant flera gånger. Analysen har fått ta lång tid då 

författaren i varje steg i analysarbetet reflekterat över olika tolkningsmöjligheter och 

abstraktionsnivåer. Resultatet har sedan presenterats sanningsenligt och en noggrann 

beskrivning av analysarbetet har gjorts. 

Resultatdiskussion 

 

Nutrition är ett omfattande område inom ramen för en sjuksköterskans arbete och alla 

patienter har rätt till en näringstillförsel anpassad efter individens sjukdomstillstånd och 

behov. Sjusköterskan har ett stort ansvar att uppmärksamma patienters nutritionsstatus och 

initiera till en fullgod behandling vilket kräver en bred kunskap om nutritionsbehandling 

(Skolin, 2014). Genom sin kunskap och kompetens har sjuksköterskan en viktig roll 

patientsäkerhetsarbetet (Johnsson, 2015).  

 

Resultatet i denna studie visade en önskan av mer kunskap om nutritionsbehandling av svårt 

sjuka patienter som en förutsättning för att upprätthålla en fullgod nutritionsbehandling. Även 

om sjuksköterskorna ansåg att de hade tillräckligt med kunskap om nutrition i stort, ville de 

ha djupare kunskap i diagnosanpassad nutritionsbehandling. Ett behov fanns i att veta hur 

allvarlighetsgraden på sjukdomen påverkar patientens nutritionsstatus. Mowe et al. (2008) 

fann i sin enkätstudie om sjuksköterskors och läkares kunskap om nutritionsbehandling att 

brist på kunskap om nutrition var den vanligaste orsaken för otillräcklig nutritionsbehandling.  

Även Bjerrum, Tewes och Pedersen (2011)  bekräftar i sin studie att när sjuksköterskor har 

goda kunskaper om nutrition, undernäring och dess behandling erhåller patienterna en bättre 

nutritionsbehandling. Detta bekräftar även Lindorff-Larsen, Hojgaard Rasmussen, Kondrup, 

Staun och Ladefoged (2007) i sin studie där slutsatsen är att brist på kunskap, ansvar och 

intresse är huvudorsakerna för att nutritionsbehandlingen är inadekvat.  

 

Kim och Choue (2009) utförde en studie i Korea angående sjuksköterskors attityder och 

kunskap om nutrition och nutritionsbehandling. De fann att deras attityder var positiva till 

nutrition och nutritionsbehandling men att de upplevde en avsaknad av kunskap om ämnet.  

De uttryckte en hög vilja att få information och lära sig mer. Sjuksköterskorna saknade främst 

kunskap i grundläggande nutritionsbedömning vilket medförde felaktig bedömning av 

patientens nutritionsstatus. Samtidigt beskriver de att sjuksköterskorna ger en holistisk vård 

till patienten för återhämtning och är den yrkesgrupp som befinner sig i bästa position för att 

säkerställa god nutrition för patienten. Detta bekräftas av att det många gånger är 

sjuksköterskan som vårdar patienten närmast och har den bästa utgångspunkten för att på 

bästa sätt göra en nutritionsbedömning.  

 

På IMA finns en rondmall med förutbestämda punkter där nutrition är en av dem. 

Sjuksköterskorna ansåg att det gjorde att nutritionen uppmärksammades och diskuterades. Det 

var också en förutsättning för att läkarna skulle räkna ut kaloribehovet. Sjuksköterskorna 

upplevde även att det måste finnas en plan och struktur för en fullgod nutritionsbehandling.  
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De menade att det behövdes riktlinjer för nutritionsbehandling likt det som fanns inom 

intensivvården på samma sjukhus som informerar om hur behandlingen ska se ut från dag ett 

till dag fem. Sjuksköterskorna menade att om nutritionsbehandlingens ordning är bestämd i 

förväg skulle många diskussioner och tveksamheter kring patientens behandling minska. 

Nutritionsbehandlingen skulle inte bli så beroende av vem och vilka som arbetar där och då. 

 

Stockholms läns landsting (2005)  har utarbetat ett regionalt vårdprogram i vilket det står att 

alla identifierade patienter med risk för undernäring ska ha en vårdplan för nutrition. 

Vårdplanen ska innehålla diagnos mål planerad och ordinerad nutritionsbehandling samt 

ätstödjande åtgärder. Vårdplanen ska göras i samråd med andra professioner såsom läkare 

sjuksköterska och dietist samt även tillsammans med patienten. I studien framkom att 

sjuksköterskan ansåg att en förutsättning för att patienten skulle erhålla en fullgod 

nutritionsbehandling var ett dagligt och återkommande samarbete med en dietist vilket man 

inte hade. Samarbetet var även viktigt med läkaren för att uppmärksamma patientens 

näringstillstånd och ge rätt behandling.   

 

Vårdplanen ska dokumenteras i patientens journal för att det ska kunna erbjudas en god vård 

och god patientsäkerhet. Sjuksköterskorna i studien uppgav att det förkom väldigt mycket 

dokumentation på IMA och att det upplevdes som ett hinder för att upprätthålla en fullgod 

nutritionsbehandling. Den upplevda överdrivna dokumentationen ledde till att information 

glömdes bort och sjuksköterskorna kände en viss trötthet av att dokumentera så mycket text 

och siffror som inte sa så mycket. Lagen kräver en omfattande dokumentation samtidigt som 

dokumentationen är en förutsättning för utvärderingar av olika åtgärder och en 

kvalitetssäkring av olika behandlingar (Socialstyrelsen, 2011). Florence Nightingale (1980) 

förstod redan under 1800-talet betydelsen av information utöver mortalitet för att man mer i 

detalj ska förstå samverkan av flera faktorer som styr resultatet i vården. Van Bogaert, van 

Heusden, Timmermans och Franck (2014) beskrev i sin studie att då sjuksköterskor upplever 

en stor belastning i sin arbetsmiljö som t.ex. för mycket dokumentation drabbar det patientens 

omvårdnad.  

 

I studien framkom att det behövdes ett mer anpassat lättanvändigt bedömningsinstrument för 

att upprätthålla en fullgod nutritionsbehandling. På IMA användes endast det som fanns i 

sjukhusets journalsystem vilket var utarbetat efter MNA som är ett bedömningsinstrument 

utarbetat för vård av äldre personer över 65 år inom kommunal omsorg.  Även Mowe et al. 

(2008) fann i sin studie att deltagarna saknade tillräckligt bra bedömningsinstrument för att 

identifiera undernärda patienter och se vilka som var i behov av nutritionsbehandling. MNA 

anses inte se till patienten som helhet då den inte tar hänsyn till patientens underliggande 

tillstånd och sjukdom. NRS-2002 rekommenderas av både ESPEN (Kondrup, 2014) och SKL 

(2011) som ett bedömningsinstrument anpassat för akutsjukvård. Författaren till denna studie 

tror att NRS-2002 kan underlätta för sjuksköterskorna på IMA och höja patientsäkerheten då 

flera studier visat att det är ett pålitligt och effektivt bedömningsinstrument speciellt inom 

intensivvård eller liknande (Kondrup, 2014).  

 

Studien visade även att sjuksköterskorna på IMA upplevde att korta vårdtider för patienten 

var ett hinder för att ge en fullgod nutritionsbehandling. Vårdtiden på IMA är generellt kort då 

det många gånger blir en mellanliggande plats för patienten att vårdas på. Patienten kommer 

många gånger för att stabiliseras i sitt tillstånd för att sedan kunna gå vidare i vårdkedjan till 

en vårdavdelning eller om patienten inte blir tillräckligt stabil gå till intensivvården. Det är 

viktigt att det ändå blir fokus på att upprätthålla en hög patientsäkerhet oavsett om patienten 

bara befinner sig i ett par timmar på avdelningen.  



                      BILAGA I 

25 

 

Det framkom även i studien att det på IMA råder ett annat fokus kring patienten jämfört på 

andra vårdavdelningar. T.ex används patientens vikt som ett hjälpmedel att kontrollera 

patientens vätskebalans istället för nutritionsstatus. Vikten blir ett mått på patientens förmåga  

att tillgodogöra sig tillförd vätska och svara på en viss behandling. Fokus på patienten blir 

många gånger den medicinska behandlingen och hur patienten svarar på den. 

 

En sjuksköterska måste på IMA engagera sig i många saker som rör patienten och då är det 

lätt att nutritionen faller bort då den inte har någon klar plats i behandlingen av patienten. 

Patientens nutrition prioriteras inte tillräckligt högt. Flera studier pekar på att det problemet är 

vanligt förekommande (Fletcher & Carey, 2011: Kim & Choue, 2009). Dessa studier visar att 

trots att sjuksköterskorna upptäcker nutritionsproblem och risk för undernäring hos patienten, 

prioriteras inte det bland alla arbetsuppgifter. Andra grundläggande arbetsuppgifter, 

personalbrist och bristande engagemang resulterar i att nutritionsvården prioriteras lågt och 

patientsäkerheten blir hotad.  Att undernäring upptäcks och behandlas är av största vikt då det 

många gånger innebär sämre livskvalitet, komplikationer, högre mortalitet, längre vårdtider 

med långa återhämtningsperioder och i slutändan en högre kostnad (Fletcher & Carey, 2011: 

Kim & Choue, 2009). 

   

Flera sjuksköterskor i studien framförde vikten av att ha en god klinisk blick för att upptäcka 

om en patient är undernärd, speciellt i bristen på ett bra bedömningsinstrument, för att kunna 

upprätthålla en fullgod nutritionsbehandling. Den kliniska blicken kan jämställas med en 

känsla för vad som är normalt och vad som är onormalt (Adriaansen, 2011). Benner (2011) 

har utvecklat en modell som beskriver hur kunskap och praktisk erfarenhet tillsammans 

utvecklar sjuksköterskan i hennes yrkesroll i fem olika steg från novis till expert. Novisen 

saknar bakgrundförståelse för sin situation, hen saknar erfarenhet av de situationer hen möter 

och hur hen förväntas agera. Novisens handlande styrs primärt av regler och riktlinjer. En 

novis kan vara den nyfärdiga sjuksköterskan men också den väldigt erfarne som byter kliniskt 

verksamhetsområde eftersom omvårdnadsmålen för patienterna är nya och obekanta.  

 

Benner (2011) menar vidare att det är först i steg tre när sjuksköterskan kallas för kompetent 

som hen utvecklar ett eget kritiskt tänkande. I steg fyra kallas sjuksköterskan som skicklig och 

hen kan tolka situationer som en helhet genom att se betydelsen av åtgärder i det aktuella 

skedet relaterat till långsiktiga mål. En egen erfarenhet och kunskap om typiska händelser 

som kan förväntas i en given situation gör att sjuksköterskan kan uppfatta avvikelser från det 

normala mönstret. Hen har utvecklat den kliniska blicken. Benners modell bygger på fem steg 

och är inte bunden till antal år men den visar på ett bra sätt att sjuksköterskan går en lång väg 

från examen till att utvecklas till vad Benner kallar expert. Experten arbetar från en djup 

förståelse av den totala situationen och har en vision av vad som är möjligt. Det är av stor 

betydelse att en verksamhet har bra rutiner och struktur för att upprätthålla en patientsäker 

vård då en klinisk blick endast kan ses som ett mycket bra komplement till vård och omsorg. 

Det finns ett behov av att utveckla användandet av ett fullgott bedömningsinstrument på IMA.  

 

Cordula Wagner, professor vid det holländska institutet för hälsovårdsforskning, Nivel, menar 

att det handlar om att hitta en balans (Adriaansen, 2011). Endast fokus på bra rutiner ger inte 

en säkrare vård utan vårdpersonalen måste uppmuntras att våga lita på sin känsla av att något 

är onormalt, den kliniska blicken måste användas inte tryckas ner. Wagner menar att 

sjuksköterskan är den som bäst ser hur en patients tillstånd utvecklar sig men att det är viktigt 

att träna på vilka signaler hen måste vara uppmärksam på och diskutera med andra 

yrkeskategorier. Forskarna vid Nivel-institutet har provat kommunikationsverktyget SBAR 

bland sjuksköterskor.  
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SBAR bygger på situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendationer och ska göra 

det lättare att sortera information. Vid försöket av verktyget framkom det att det råder en 

kultur som inte ger sjuksköterskorna något utrymme för att berätta det hen vet. Även resultat 

från denna studie visade på att sjuksköterskorna upplevde att de inte blev lyssnade på och att 

de inte kunde föra fram den information de ansåg viktigt. För att upprätthålla en patientsäker 

vård måste läkarna lära sig att ge sjuksköterskorna utrymme för att kort kunna sammanfatta 

patientens situation (Adriaansen, 2011).  

 

Enligt ICN (2012) har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan har ett stort ansvar att 

uppmärksamma patientens nutritionsstatus och initiera till fullgod nutritionsbehandling även 

om det ingår ett tema av olika hälsoprofessioner kring vården av patienten. Sjuksköterskan är 

den som många gånger har den patientnära rollen med störst möjlighet att identifiera 

patientens nutritionsstatus och förmedla informationen till andra yrkesgrupper så de kan ta 

ställning till åtgärder och ordinationer. Genomförandet av nutritionsbehandlingen och 

uppföljning av behandlingen ingår även det i sjuksköterskans ansvarsområde.  

 

SKL introducerade 2008 en nationell satsning på patientsäkerhet med åtgärdsprogram för 

vissa fokusområden varav nutrition var ett. Författaren förundras över att Sveriges sjukvård 

ännu, åtta år efter det att nutrition på allvar uppmärksammats i svensk sjukvård, inte har 

tillräckligt bra rutiner för att tillgodose ett av våra patienters mest basala behov. Näring som 

tillgodoser en patients nutritionsbehov är en viktig patientsäkerhetsfråga. Säker vård med god 

kvalitet måste baseras på bedömning av risk för undernäring, utredning av orsak till 

undernäringstillstånd samt adekvat nutritionsbehandling, inklusive uppföljning av insatta 

åtgärder. Denna vård är lika viktig för patienten som alla medicinsk behandling, 

andningsunderstöd och andra terapeutiska åtgärder. Författaren anser att klinisk nutrition 

måste erkännas som den viktiga del den är i den medicinska behandlingen.  
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Slutsats 

 

I studien framkom det att förutsättningar för att upprätthålla en fullgod nutritionsbehandling 

var mer kunskap, en rondmall där nutrition ingår som standard, en plan, struktur och klara 

rutiner. Sjuksköterskorna ansåg även att ett samarbete med andra professioner och då inte 

bara läkare utan även dietist ökade möjligheterna till bra nutritionsbehandling. Vidare ville de 

ha ett lättanvänt bedömningsinstrument anpassat efter verksamheten. Annat som framkom av 

studien var även att en utvecklad klinisk blick bidrog till möjligheten att upptäcka undernäring 

och även risk för undernäring vilket bidrog till en fullgod nutritionsbehandling.  

 

Hinder för att upprätthålla en fullgod nutritionsbehandling var korta vårdtider för patienten, 

att sjuksköterskorna ofta har ett annat fokus på patienten ur ett medicinskt syfte och att de 

upplevde en redan stor börda av dokumentation. Hinder som upplevdes var även att det inte 

var ett tillräckligt bra sortiment av nutritionsprodukter att erbjuda patienterna. Många gånger 

rådde det även oklarheter kring vad patienten själv ville vilket blev ett hinder för 

sjuksköterskorna.  

 

Nutritionsbehandling är en fråga om patientsäkerhet och är en effektiv metod för att förhindra 

vårdskador. Rutiner för nutritionsbehandling kräver att synas i ett bredare perspektiv som en 

del av den medicinska behandlingen. Samma krav som ställs på kompetens och 

patientsäkerhet i andra delar av medicinska omhändertagandet bör ställas på 

nutritionsbehandlingen. Att utbilda sjuksköterskor inom nutritionsbedömning, förebyggande 

och behandling samt att implementera tydliga och lättanvända bedömningsinstrument är av 

största vikt för att förbättra patientsäkerheten. Den sjuka individens nutrition måste betraktas 

på samma sätt som annan medicinsk behandling och underkastas samma krav på utredning, 

diagnos, behandlingsplanering och uppföljning samt dokumentation.  

Klinisk tillämpbarhet 

 

Resultatet på denna studie kan användas i IMA´s eget förbättringsarbete när det gäller 

nutrition med tanke på rutiner för bedömning och behandling. Ett förbättringsarbete har 

påbörjats och det finns i dag ett samarbete mellan IMA och dietister som kommer regelbundet 

varje dag.  Det är av största vikt att det på IMA implementeras ett lättanvändigt 

bedömningsinstrument och att det påbörjas, antingen internt eller via externa utbildare, en 

utbildning i diagnosanpassad nutritionsvård.  
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INTERVJUGUIDE    Bilaga 1 

 

Bakgrundsfakta 

Kön:  

 

Yrkeserfarenhet som sjuksköterska: 

 

1. Berätta om dina kunskaper om nutrition och nutritionsscreening, samt om 

förebyggande och behandling av undernäring? Känns det som om du har tillräckligt 

med kunskaper?  

 

2. Vilka faktorer påverkar dig som sjuksköterska att initiera och starta en 

nutritionsbehandling? 

Berätta. 

        

3. Berätta om de rutiner som finns på din arbetsplats för bedömning av malnutrition och 

behandling av undernäring på din arbetsplats? Vad anser du om de rutiner som finns? 

 

4. Är det något du vill tillägga?  
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     Bilaga 2 

 

Information till studie om sjuksköterskors erfarenhet av att initiera 

nutritionsbehandling till undernärda patienter.  

 
Jag är legitimerad sjuksköterska och student på Sophiahemmet Högskola där jag läser 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård. I utbildningen ingår att skriva en 

magisteruppsats omfattande 15 högskolepoäng.  

 

Studiens preliminära titel: Sjuksköterskor erfarenhet av nutritionsbehandling av undernärda 

patienter på en Intermediärvårdsavdelning.  

 

Syfte: Syftet är att belysa vilka faktorer som påverkar sjuksköterskor att initiera en adekvat 

nutritionsbehandling av äldre patienter som konstaterats undernärda som vårdas på en 

Intermediärvårdsavdelning.  

 

Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen har samtliga individer rätt till en adekvat, till individen och 

dennes tillstånd anpassad näringstillförsel. Dock visar flera studier att patienter som vårdas på 

sjukhus alltför ofta lider av undernäring, ibland har det förekommit redan vid 

inskrivningstillfället men det kan även ha utvecklats under vårdtiden. Ändå är det vanligt att 

tillståndet om undernäring sällan uppmärksammas och förblir då obehandlat. Det finns idag 

övertygande bevis om att nutritionsstöd i samband med medicinsk behandling och omsorg 

minskar komplikationer och dödlighet. Alla patienter inom den slutna vården ska enligt 

Socialstyrelsen genomgå en nutritionsbedömning. Sjuksköterskor har ett stort ansvar att 

uppmärksamma patienters nutritionsstatus och initiera en fullgod behandling även om de 

ingår i ett team av olika hälsoprofessioner som behandlar patienten. Sjuksköterskan är den 

yrkesgrupp som oftast är närmast patienten och har störst möjlighet att identifiera patientens 

nutritionsstatus. Hur ser det ut på IMA, är vi sjuksköterskor uppmärksamma på patientens 

nutritionsstatus och initierar vi till en nutritionsbehandling då behov föreligger? 

 

Förfrågan om deltagande: du tillfrågas i egenskap av legitimerad sjuksköterska med 

erfarenhet av arbete inom akutsjukvård. 

 

Genomförande: jag önskar genomföra intervjuer som tar ca 20-40 minuter som kommer att 

ljudupptas. Intervjuerna kommer att genomföras inom Akutklinikens lokaler och i anslutning 

till arbetspass. Genomförandet kommer att i möjligaste mån ske under arbetstid när arbetet så 

tillåter. Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt enligt Forskningsetiska 

principer och redovisas på så sätt att inga enskilda deltagares identitet kommer att avslöjas. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du har rätt att avbryta deltagandet när som helst 

under studien utan konsekvenser för dig som deltagare.  

 

Är du intresserad av att delta eller har frågor om studien så kontakta mig via mail snarast. Jag 

önskar genomföra intervjuerna under februari-mars 2015.   

 

Stockholm 150212 

  

Student    Handledare  
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Bilaga 3 

  

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen som tilldelats mig gällande studien om sjuksköterskors 

erfarenhet av nutritionsbehandling av undernärda patienter på en Intermediärvårdavdelning. Jag 

har också haft möjlighet att ställa kompletterande frågor och fått svar på dessa. Jag har fått 

information om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst och utan förklaring kan 

välja att avbryta mitt deltagande. 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien och samtycker även till att mina personuppgifter hanteras 

enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204). 

 
 
 
………………………………………………………………….    ……………………………………………………………………….. 
Ort och Datum                                                Underskrift forskningsperson 

 

                                                                                   ......................................................................... 
                                                                                  Namnförtydligande 

 
 
 
……………………………………………………………………    …………………………………………………………………….. 
Ort och datum                                                  Underskrift projekt (forsknings-) ansvarig 

 
                                                                                    ……………………………………………………………………. 
                                                                                   Namnförtydligande 
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     Bilaga 4 

Till verksamhetschef     

 

Jag är legitimerad sjuksköterska. Jag studerar en specialistsjuksköterskeutbildning med 

inriktning akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 

15 poäng, har jag valt att studera vilka faktorer som hjälper sjuksköterskor att initiera och 

starta en nutritionsbehandling av undernärda patienter.  Jag är därför intresserad av få 

genomföra en intervjustudie på intermediärvårdsavdelningen. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är jag tacksam för Din underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras till mig. Om Du har förbehåll vill jag gärna att Du anger 

detta.  Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller 

min handledare. Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på 

internet på DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 

studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att 

namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. 

 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. 

 

Stockholm 2015-02-12 

Med vänlig hälsning   

  

____________________________________ 

Student 

 

 

 

  

____________________________________ 

Handledare 
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Studiens preliminära titel: Sjuksköterskors erfarenhet av nutritionsbehandling av 

undernärda patienter på en Intermediärvårdsavdelning. 

 

Syfte: Syftet är att belysa vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors att initiera en adekvat 

nutritionsbehandling av äldre patienter som konstaterats undernärda som vårdas på en 

Intermediärvårdsavdelning.  

 

 

Metod: Intervjuer av sjuksköterskor som arbetar på IMA. 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar intervjua 5-8 sjuksköterskor som arbetar på 

IMA. Intervjuerna beräknas ta 20-40  minuter och jag önskar att utföra dem på kliniken i 

anslutning till respondenternas arbetspass. Det är ett önskemål att intervjuerna kan ske på 

arbetstid om arbetet så tillåter. Intervjuerna kommer att ljudupptas och planeras till februari 

2015 samt mars 2015. Alla personer som tillfrågas kommer att få skriftlig information om 

studien samt information om att deltagandet är helt frivilligt. Forskningsetiska principer 

kommer att följas.  

 

Samtycke: 

Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i dokumentet 

 Jag samtycker att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet. 

 

Datum  

  


