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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Med stigande ålder påverkas individens nutritionsbehov och risken för 

nutritionsbrist ökar. Olika faktorer kan påverka äldre patienter till att tillgodose 

nutritionsbehovet, exempelvis sväljsvårigheter. Sjuksköterskors kunskap i nutritionsvård är 

en viktig del för att upptäcka malnutrition. Tidigare studier har visat på brister gällande 

nutritionen och att äldre patienter upplever att vårdpersonalen inte uppmärksammar de 

nutritionsrelaterade problemen. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda äldre patienter med nutritionsrelaterade problem. Metod: Litteraturstudie med 

kvalitativ ansats där tio vetenskapliga artiklar analyserats enligt Evans analysmetod. 

Resultat: Resultatet presenteras i tre teman med tillhörande subteman. Att ha kunskaper 

om nutrition visade sig vara viktigt. Det var även viktigt att införskaffa kunskap genom att 

samtala och observera äldre patienter. Dock saknades ibland tillräcklig kompetens inom 

området. Tidsbrist var ett hinder för nutritionsvården, orsakat av underbemanning och hög 

arbetsbelastning. Samarbete mellan kollegor visade sig vara betydelsefullt för 

nutritionsvården. Slutsatser: Det påvisades en brist i sjuksköterskornas kompetens och 

kunskap om hur de ska bedöma nutritionsproblematik hos äldre patienter. Ur ett 

vårdteoretiskt perspektiv skall helhetssynen bidra till en bättre hälsa och livskvalitet med 

andra ord genom att förebygga ohälsa. Ju större kunskap sjuksköterskorna har om nutrition 

och nutritionsbedömning, desto större är förutsättningen att patienter slipper 

nutritionsrelaterade problem.  

Nyckelord: kunskap, nutritionsvård, sjuksköterskor, äldre patienter 

  

  



ABSTRACT 

Background: Increasing age affects the individual's nutritional needs and the risk of 

nutritional deficiency increases. Different factors can affect the elderly patient to meet the 

nutritional needs, such as problems with swallowing. Nurses’ knowledge in nutrition care is 

an important part of detecting malnutrition. Previous studies have shown insufficiency 

concerning nutrition and that elder patients’ experiences about that health care personal are 

not paying attention to nutritional problems. Purpose: Describe nurses' experiences of 

caring for elderly patients with nutrition-related problems. Methodology: Literature study 

with qualitative approach were ten research articles were analyzed based on Evans analysis 

method. Results: The results are presented in three main themes with related subthemes. 

To have knowledge about nutrition was shown to be important. It was also important to 

acquire knowledge in conversations and observations about elderly patients’. However, 

sometimes there was sufficient ability missing in the area. Lack of time was an obstacle, 

caused by lack of staff and heavy workload. Collaboration between colleagues was shown to 

be meaningful for the nutritional care. Conclusions: It was shown that there was a lack of 

the nurses’ skill and knowledge about how to judge nutritional problems among elderly 

patients. Out of a health theoretical perspective the holistic shall contribute to better health 

and qualitive of life, in other words prevent unhealthiness. The greater the knowledge the 

nurses have about nutrition and nutritional assessment, the less problems with malnutrition. 

Keywords: deficiency, elderly patients, nutritional care, nurse 
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1 INLEDNING  

Valet av ämne för det här examensarbetet har sin grund i ett genuint intresse för den äldre 

patienten, dennes åldersprocess och åldrandets effekt på nutritionsbehovet. Den egna 

arbetserfarenheten inom både äldre- och demensvård och tidigare verksamhetsförlagd 

utbildning, skapade en möjlighet till observation av sjuksköterskor i relation till den äldre 

patientens nutrition. Observationen väckte frågor som: Vad är det som har brustit när den 

äldre patienten lider av malnutrition? Vad krävs av sjuksköterskor för att tillgodose den äldre 

patientens nutritionsbehov? Problematiken runt äldre patienters nutrition är utbredd och 

värd att belysas utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Förhoppningen med exmanensarbetet är 

att fördjupa sjuksköterskors kunskaper om nutritionsrelaterade problem bland äldre 

patienter och om sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre. Ämnet efterfrågades explicit 

av äldreomsorgen i Västerås stad. Önskan är att resultatet ska kunna nyttjas i klinisk 

verksamhet som ett stöd för vidare arbete inom området nutrition för äldre patienter. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs inledningsvis de centrala begrepp som förekommer i examensarbetet. 

Därefter beskrivs lagar och styrdokument, tidigare forskning i ämnet och det 

vårdvetenskapliga perspektivet som är relevant för examensarbetet. Avslutningsvis 

presenteras en problemformulering. 

2.1 Definitioner av centrala begrepp 

Här presenteras definitioner av viktiga förekommande begrepp i examensarbetet. 

2.1.1 Äldre patient 

Enligt Nygren och Lundman (2014) definieras en patient som äldre om denne är 65 år eller 

äldre. Examensarbetets fokus kommer att ligga på den här åldersgruppen, som 

sjuksköterskor ofta kommer i kontakt med under sitt yrkesutövande. Detta avser kontakter 

inom sjukhus, äldreboenden, hemsjukvård och andra sammanhang i sjuksköterskans 

ansvarsområde. 
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2.1.2 Malnutrition 

Socialstyrelsens, Föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid 

malnutrition, (SOSFS 2014:10) definierar malnutrition (undernäring) som ett tillstånd av 

energibrist som uppstår när olika näringsämnen inte tillförs kroppen i tillräckligt mängd och 

orsakar en nedsatt nutrition. Enligt Socialstyrelsen (2000) påverkas kroppens alla system vid 

malnutrition vilket kan leda till att patientens återhämtning från sjukdomar och kirurgiska 

ingrepp bromsas. Bjuresäter och Persenius (2012) nämner att malnutrition även kan 

försämra livskvaliteten hos patienten. Det finns flera orsaker till att malnutrition uppstår. 

Exempelvis kan en patient vara undernärd trots övervikt medan en underviktig patient inte 

nödvändigtvis är eller behöver vara undernärd (Westergren, 2014). Andra orsaker som 

sjukdomar vilka drabbar den kognitiva förmågan, hög ålder, cancer, mediciner, försämring 

av munhälsa samt nedsatt funktion av mag-tarmsystemet är några exempel på faktorer som 

Westergren (2014) beskriver kan orsaka till malnutrition. Vid sjukdomstillstånd tenderar 

kroppens energibehov att öka vilket därmed ökar metabolismen (Smith & Roberts, 2013). Vid 

ett tillstånd då energitillförsel inte täcker kroppens energibehov så använder kroppen sitt 

glukoslager och därefter förbrukas kroppens egen vävnad som energikälla. Detta tillstånd är 

skadligt för kroppen och kan orsakar dödsfall om det tillåts fortskrida (Smith & Roberts, 

2013). Patienters risk för malnutrition eller patienter som redan lider av malnutrition ska 

identifieras så tidigt som möjligt för att undvika komplikationer i samband med sjukdom 

enligt Bjuresäter och Persenius (2012). 

2.1.3 Nutrition och nutritionsstatus 

WHO (2018) förklarar nutrition som intaget av mat i förhållande till kroppens behov. God 

nutrition innebär en tillräcklig och balanserad diet i kombination med regelbunden motion 

och är grundläggande för en god hälsa hos patienter. Dålig nutrition kan försämra 

immunförsvaret, öka sårbarheten för sjukdom, förändra fysisk och psykisk utveckling och 

minska produktiviteten (WHO, 2018). En god nutrition tillför kroppen näringsämnen som 

behövs för att täcka nutritionsbehovet och till nybildning av vävnad. En bristfällig nutrition 

kan definieras som ett underskott i tillförseln av näringsämnen till kroppen (Bjuresäter & 

Persenius, 2012; Smith & Roberts, 2013).  

 

Ericson och Ericson (2012) definierar den nutritionsstatus som sjuksköterskor ska samla in 

om patienter såsom information innefattande patientens kostvanor, matlust, allergi mot 

födoämnen, möjlig ätproblematik samt eventuell förändring i kroppsvikt under den senaste 

tiden. Enligt Bjuresäter och Persenius (2012) bör en bedömning av patientens 

nutritionsstatus göras under patientens första dygn på avdelningen och bör därefter ske 

löpande under patientens sjukhusvistelse. En bristande nutrition anses enligt Westergren 

(2014) vara resultatet av alla faktorer som på ett negativt sätt påverkar kroppens möjlighet 

till att täcka det egna nutritionsbehovet. Olika sjukdomar som kan drabba kroppen eller den 

mentala hälsan kan leda till en obalanserad nutrition som saknar viktiga näringsämnen. 

Exempelvis kan stroke medföra svårigheter för patienten att tillfredsställa kroppens 

nutritionsbehov. Detta för att stroke bland annat kan orsaka funktionsnedsättning som kan 

försvåra ätande och sväljningsförmågan (Westergren, 2014).  
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Enligt Jevon, Ewens, Singh Pooni, Breakwell och Dhanda (2014) finns det många faktorer 

som kan påverka en individs nutritionsstatus. Exempel på dessa faktorer är förstoppning, 

smärta, kräkningar, diarré, njursvikt, fysisk funktionsnedsättning, nedsatt tarmrörlighet och 

oförmåga att inta föda. Enligt Bjuresäter och Persenius (2012) bär sjuksköterskor ansvaret 

över patientens omvårdnad, detta genom att bland annat identifiera, granska, åtgärda och 

utvärdera patientens eventuella problem med nutritionen. 

2.1.4 Dysfagi 

Den vanligaste problematiken hos äldre patienter är dysfagi (sväljningssvårigheter). De äldre 

patienterna upplever ofta muntorrhet som uppstår vid medicinering och därmed blir maten 

allt svårare att svälja. De äldre patientgrupperna som lider av dysfagi har ofta sjukdomar som 

stroke, Parkinsons eller neuromuskulära sjukdomar (Svensson, 2010; Rothenberg & Landin, 

2001). Enligt Anniko, Mercke och Vedung (2001) kan dysfagi förekomma i de olika 

sväljningsfaserna vid exempelvis förflyttning av födan, tuggning eller kännande av födan i 

munnen. Äldre patienter kan vid olika slags sjukdomar tappa förmåga till att svälja på rätt 

sätt från svalget genom matstrupen och därmed vidare till magsäcken. För att patienten ska 

kunna upprätthålla en tillfredställande nutritionsstatus behöver de som har dysfagi få hjälp 

för att kunna svälja mat och dryck på ett korrekt sätt (Anniko et al., 2001). Patienter med 

olika behov och problem behöver kost med olika konsistens, därför bör måltidssituationen 

och matkonsistensen anpassas utifrån patientens behov. Lättuggad kost och tjockflytande 

kost ska erbjudas till patienterna med dysfagi (Brodtkorb, 2006). 

2.2 Bedömning av nedsatt nutrition hos äldre patienter 

Enligt Saletti (2007) är det lätt att inom vård och omsorg av äldre patienter registrera och 

följa upp deras nutrition med hjälp av de vanligaste bedömningsinstrumenten som är 

viktförlust, vikt och Body Mass Index (BMI). Dock kan BMI ge falskt högt värde, eftersom 

kroppslängden minskar med åldrandet, bland annat beroende på kotkompressioner. Ett 

instrument som oftast är rekommenderat och anpassat för äldre patienter är Mini Nutritional 

Assessment (MNA) (Saletti, Johansson, Yifter Lindgren, Wissing, Osterberg & Cederholm, 

2005; Saletti, 2007). MNA innehåller 18 graderade frågor och används för screening av 

nutritionsstatus. Frågorna omfattar exempelvis läkemedel, livsstil samt mat- och vätskeintag 

(Guigoz, Jensen, Thomas, & Vellas, 2006). Vidare, finns det ett instrument som används av 

många kommuner och landsting som kallas Senior Alert. Det används för att främja och 

förebygga hälsa hos äldre patienter. Senior Alert innefattar olika riskbedömningar såsom 

malnutrition, munhälsa, fall och trycksår och kan bidra till att skapa en gemensam struktur, 

nya arbetssätt och ökad kvalitet (Rosengren, Höglund & Hedberg, 2012; Vernersson, 2015). 

 

Merrell, Philpin, Warring, Hobby och Gregory (2012) förklarar i sin studie att vårdpersonal 

använder sig av egna observationer och personlig kunskap om nutrition för att bedöma äldre 

patienters nutritionsbehov. Vårdpersonalen använder sällan instrument för att göra en 

omfattande bedömning samt identifiera de individer som befinner sig i riskzonen för nedsatt 
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nutrition. Vidare beskriver Merrel et al. (2011)  att vårdpersonalen är omedveten om de 

riktlinjer som finns för att bedöma äldre patienters nutritionsbehov. Merrel et al. (2011) visar 

även att personalen kan sakna de nödvändiga kunskaperna för att kunna använda ett 

instrument för nutritionsbedömning, exempelvis MUST (Malnutrition Universal Screening 

Test). En obligatorisk utbildning krävs för att kunna mäta äldre patienters nutritionsbehov 

och samtidigt hjälpa dem att bibehålla sin hälsa. Till liknande resultat kommer Suominen, 

Sandelin, Soini och Pitkala (2009) i sin studie som visar att sjuksköterskor saknar kompetens 

för att vidta nödvändiga åtgärder i ett tidigt stadium av nedsatt nutrition hos patienten. 

Studieresultatet visar att sjuksköterskor upptäcker nedsatt nutrition endast hos en liten del 

av de äldre patienterna. Enligt författarna förlitar sjuksköterskor sig oftast på patientens 

fysiska utseende för att göra en bedömning av patientens nutritionsstatus. Patienter som 

anses ha en nedsatt nutrition får dock sällan näringstillskott i form av mellanmål och 

näringsdryck i den omfattning de har behov av. Bjerrum, Tewes och Pedersen (2011) 

undersöker effekterna av en nutritionsutbildning riktad till sjuksköterskor med särskilt 

ansvar för nutrition. Författarnas resultat visar att efter en kort utbildning anses 

sjuksköterskor vara mer självsäkra och deras förmåga att ta ansvar för patientens 

nutritionsbehov är större. Även sjuksköterskors kunskap ökar, likaså deras medvetenhet om 

det egna ansvaret i nutritionsvården. Bjerrum et al. (2011) förklarar även att sjuksköterskors 

medvetenhet om att nutrition är betydelsefullt och påverkar flera andra faktorer hos 

patienten vill därför många sjuksköterskor att nutritionen ska prioriteras i omvårdnaden. 

Dock visas att sjuksköterskor trots kunskapsökningen ändå ger låg prioritering till 

patienternas nutrition på grund av andra vårdaktiviteter som anses vara mer akuta och 

tidskrävande såsom benlindning och läkemedelsdelning. 

2.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs faktorer som påverkar nutritionen hos äldre patienter genom att 

inverka på deras intag av näringsämnen. 

2.3.1 Sociala relationer kring måltider 

Mahadevan, Hartwell, Feldman, Ruzsilla och Raines (2014) beskriver äldre patienters 

upplevelser kring måltiderna som en viktig bidragande faktor till välmående. De äldre 

patienter som deltar i studien menar att måltiderna inte bara är av betydelse för att kroppen 

behöver näring, utan beskriver måltidssituationen som en familjär stund med utrymme för 

socialt samspel. Enligt Godfrey, Cloete, Dymond och Long (2012) uttrycker äldre patienter 

även vikten av upplevelsen av drickandets sociala funktion och inte enbart som uppfyllelse av 

ett behov, samtidigt som vissa drycker enligt äldre patienter väcker många trevliga minnen. 

Mahadevan et al. (2014) uppger att äldre patienter ofta är missnöjda med uppläggningen av 

måltiderna inom äldrevården. Med det menas att patienterna uppfattar maten som oaptitlig 

med avseende på konsistens och färg. Detta kan vidare leda till ett försämrat intag av maten. 

Mahadevan et al. (2014) förklarar även att äldre patienter anser att de visuella intrycken 

utgör en stor del av aptiten, samtidigt som portionsstorlekar och färgen på måltidsporslinet 

kan vara avgörande för måltidsupplevelsen.  
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I en studie av Nijs, de Graaf, van Staveren och de Groot (2009) beskrivs hur viktig 

serveringen av maten upplevs av patienten. Hur maten läggas upp på tallriken, matens smak 

och personalens attityd vid serveringen har en tendens att ha en inverkan på patientens aptit. 

Även variationen av maten visar ha en stor betydelse för patienten. Holst, Rasmussen och 

Laursen (2011) förklarar att utredningar har visat att äldre patienter ofta har förväntningar 

på måltidssituationen men uppger inte sina önskemål till personalen i den utsträckning som 

hade varit nödvändig. Även avsaknad av måltidsro visar sig vara en påverkande orsak till 

malnutrition enligt Holst et al. (2011). På samma sätt menar Tomstad, Söderhamn, Espnes 

och Söderhamn (2012) att saknande av sällskap vid måltiderna gör att maten smakar sämre 

samt att njutningskänslan försvinner.   

Enligt Nijs et al. (2009) har den sociala kontakten mellan personalen och patienten stor 

betydelse vid måltiderna. När kontakten mellan personalen och patienten infinner sig så 

tenderade detta att förbättra patientens aptit. Vidare beskriver Nijs et al. (2009) att patienten 

kan känna ensamhet grundad i bristen på uppmärksamhet från personalens sida. Detta leder 

också till försämrad aptit. Studien visar tydligt att patientens matintag reduceras när 

vårdpersonal är stressade och inte kan närvara vid måltiderna. 

2.3.2 De äldres delaktighet i måltidsituationer 

I en studie av Grøndahl och Aagaard (2016) uppger äldre patienter att de aldrig deltar i 

planeringen av menyn och över 90 % deltar inte i matförberedelser, dukning eller avdukning 

av borden efter måltiden. Till ett liknande resultat kommer Mahadevan et al. (2014) fram till 

då äldre patienter beklagar sig över att de saknar möjlighet att vara delaktiga och därmed 

påverka vilken mat som serveras, äldre patienter saknar också möjlighet att välja mat. 

Grøndahl och Aagaards (2016) studie visar att 10 % av de äldre patienterna på äldreboenden 

kan aktivt välja vem de sitter bredvid under måltiden, endast 4 % tycker att de kan välja när 

de vill äta och 25 % anger att de kan få mat utanför de ordinarie måltidstiderna. Patienternas 

ålder visar sig också ha en betydelse i valet att engagera sig i måltidsaktiviteterna. Deras 

resultat visar att de yngsta personerna i studien deltar oftare i måltider med andra patienter 

än äldre patienter som oftare väljer att äta ensamma på sitt rum. Äldre patienters aptit 

påverkas även om de har möjligheten att välja att äta ensamma eller sitta och äta tillsammans 

med andra personer (Grøndahl & Aagaard, 2016). Att ge möjlighet för äldre patienter till att 

själv ta maten de ville äta är enligt Barnes, Wasielewska, Raiswell och Drummond (2013) ett 

sätt att uppmuntra äldre patienter till självständighet genom att aktivt kunna välja vilken sort 

och mängd mat de vill ha. Författarna förklarar att valmöjligheten inte enbart främjar 

känslan av deltagande utan även har en positiv inverkan på interaktionen med andra. 

2.3.3 Nedsatt tandstatus hos äldre patienter 

Tada och Miura (2014) beskriver att en viktig del av äldre patienters svårigheter vid 

måltidssituationer är att många äldre patienter saknar tänder till följd av 

tandlossningssjukdom eller påtagliga kariesangrepp. Detta innebär att beroende på 

tandstatusen kan äldre patienter vara begränsade i sin tuggningsförmåga och därmed få 

svårare att mekaniskt tugga den föda som serveras. Resultatet av denna faktor blir ett 
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minskat nutritionsintag och en ökad risk för utveckling av en försämrad nutrition (Tada & 

Miura, 2014).  

2.4 Lagar och styrdokument 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) omfattar alla som verkar inom hälso- och 

sjukvården. Lagen syftar till att förhindra sjukdomar och skadors uppkomst samt undersöka 

och behandla dessa när de väl har uppstått hos patienter. Hälso- och sjukvården ska bedriva 

ett konsekvent omhändertagande av alla patienter grundad på respekt och människors lika 

värde, oavsett exempelvis kön eller ursprung. Vidare, ska alla verksamheter och individer 

som arbetar med hälso- och sjukvård kunna uppfylla dessa krav för att kunna ge vård av hög 

kvalitet samt tillfredsställa patientens alla vårdbehov baserat på respekt för patienten och 

dennes självbestämmande. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) finns för att skydda 

patienten mot vårdskada och lidande som uppkommit på grund av sjukvården. Det kan 

handla om mental eller fysisk skada som leder till lidande för individen. Denna lag innefattar 

även inträffad död som med rätt beslut hade kunnat undvikas. Lagen beskriver även att 

personer inom sjukvård ska ge patienten en professionell omvårdnad som 

tillgodoser patientens krav. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är alla vårdgivare 

skyldiga att respektera Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) om att ge vård av hög 

kvalité. För att uppnå detta bör planering, ledning och kontroller av verksamheten 

kontinuerligt pågå. Personer som arbetar inom sjukvården är även skyldiga att arbeta 

förebyggande för att hindra uppkomsten av vårdskador hos patienter som uppsöker vård. 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har patienten rätt till kvalificerad vård vars 

kunskap är grundade på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. Av respekt för 

patientens integritet så ska vård och behandling ges i samförstånd med patienten. 

Patientdatalagen (SFS 2008:355) beskriver plikten av att föra patientjournal för att 

säkerställa att patienten får en gedigen och riskfri vård. Journaldokument innefattar samtliga 

noteringar som berör patientens personliga uppgifter och även patientens hälsotillstånd. 

Utförande, verkställande och evaluering av samtliga granskningar och beslut som har tagits 

gällande patientens behandling bör dokumenteras i journalen. Detta inkluderar även 

telefonrådgivning och information som patient eller anhöriga har erhållit. Journalen ska 

användas av alla som på något sätt deltar i patientens vård och behandling. Även patienten 

själv har rätt att läsa sin journal och av den anledningen är det särskilt viktigt att information 

i journalen är korrekt och förståelig. Journalen ses som en fundamental del vid en eventuell 

utvärdering och uppföljning, detta för att säkra en god patientvård, till exempel för 

evaluering och förebyggande av malnutrition hos patienten.  

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) 

nämns att sjuksköterskor ska bemöta patienten med respekt och på alla sätt undvika att 

diskriminera någon oavsett kön, religion, kultur, sexuell läggning med mera. Sjuksköterskor 

ska ge korrekt information om vård och behandling till sin patient, detta på ett sätt som gör 

att patienten förstår och kan ge sitt medgivande till vården. Sjuksköterskor är även ansvariga 

att alltid se till att hålla sina kunskaper aktuella och uppdaterade samt agera på ett sätt som 

inger förtroende. En annan viktig uppgift som sjuksköterskor har är att ständigt arbeta för att 
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bibehålla och utveckla goda samarbeten mellan olika professionella vårdgivare såsom läkare 

och undersköterskor. International Council of Nurses, ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014), beskriver de internationella etiska riktlinjerna för 

sjuksköterskor. Dessa riktlinjer ger grund för etiska förhållningssätt där utgångspunkten är 

mänskliga rättigheter och bör användas som stöd i sjuksköterskeprofessionen för etiskt 

handlande. Riktlinjerna är uppdelade i fyra ansvarsområden, att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. De fyra ansvarsområdena är grundstenarna i 

mötet med patienten för att sjuksköterskor ska kunna hjälpa individen att återfå och behålla 

sin hälsa samt främja patientens livskvalitet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet utgår från lidandet, beskrivet av Eriksson (1994). Enligt Wiklund 

Gustin och Lindwall (2012) utgör de teorier som handlar om lidande och vård som lindrar 

lidande, kärnan i omvårdnad eller vård. Eriksson (1994) lyfter att patientbegreppet hänger 

ihop med diagnosen men däremot glöms det ofta bort att människan lider. För att lindra 

lidande är det viktigt att sjuksköterskor ska kunna vara närvarande och ge patienter tid och 

utrymme. Människor påverkas och påverkar den värld där de är, så sjuksköterskor behöver 

en unik vision för varje individ för att lindra lidande och att inbjuda till en vårdande relation 

(Eriksson, 1994). 

 

Sjuksköterskorna har enligt riktlinjer och lagar skyldigheter som vårdare, en av dessa är att 

lindra och förebygga lidandet. I ett vårdteoretiskt perspektiv som handlar om evidensbaserad 

vård och förmågan att applicera en helhetssyn på människan är kanske problematiken som 

avser nutritionen inte en sjukdom utan ett förhållningssätt att för att förebygga ohälsa. 

Utifrån detta perspektiv är sjukdoms- och vårdlidandet i ljuset av Katie Erikssons teori ”Den 

lidande människan” relevant att använda. Att vårda är en allmänmänsklig naturlig instinkt 

(Eriksson, 1994). Något som Eriksson (1994) också nämner är uppdelningen av lidandet i tre 

former. Första formen är sjukdomslidande som betyder att patienter drabbas på grund av 

sjukdomskonsekvenser. Den andra formen är vårdlidande som uppkommer när patienten 

inte får vård och deras värdighet och accepterande kränks. Den tredje formen patienten kan 

drabbas av är livslidande som innebär att hela människans liv påverkas på grund av ohälsa 

eller sjukdom. Lidande kan upplevas på olika sätt beroende på människans upplevelse 

eftersom lidande är unikt och är kopplat till människans kropp och själ (Eriksson, 1994).  

Enligt Eriksson (1994) finns det fyra olika kategorier när det gäller vårdlidande. Första delen 

är när patienten utsätts för kränkning. Den andra är när patienten blir maktlös och tvingas 

göra saker mot sin egen vilja. Tredje kategorin är straff istället för att få en bra omsorgsfull 

vård. Den fjärde kategorin är när patienten och dennes behov inte tas på allvar samt glöms 

bort. Vårdlidande uppstår vid brist på sjuksköterskor, reflektion och kunskap (Eriksson, 

1994).  

Erikssons (1994) teori om lidande anses här vara relevant då teorin kan användas som ett 

perspektiv för att förstå äldre patienters nutritionsproblematik. Detta med tanke på att 
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sjuksköterskors fokus ska ligga på den enskilda patienten och dennes eventuella fysiska och 

psykiska lidande av att ha en nedsatt nutrition.  

Eriksson (1994) lyfter fram varför det finns vårdlidande och förklarar att det kan ha olika 

aspekter och orsakas av själva vården eller avsaknaden av densamma. Enligt Eriksson (1994) 

bör sjuksköterskor jobba för att lindra patienternas lidande inom vården vilket kan uppnås 

genom att behandla patienten som en unik varelse och ge vård efter patientens egna behov. 

Patienten behöver också information för att kunna vara delaktig i sin egen vård, samt tid för 

att bara vara patient. Patienten känner sig därmed skyddad och vårdad i en välkommande 

och kärleksfull miljö. Vårdmiljön bör vara bekräftande och respektfull. Då återfår patienten 

sitt människovärde (Eriksson, 1994). 

 

Brist på kunskap och reflektion om mänskliga lidande från sjuksköterskor kan vara orsaken 

till uppkomsten av vårdlidande (Eriksson, 1994). Det finns en uppfattning om en ideal 

patient och de patienter som inte uppfyller kraven för idealet kan uppleva en känsla av 

fördömelse. Genom att ge varje patient individuell vård kan patientens värdighet bekräftas. 

Detta betyder inte att det är en orättvis vård som sker utan att sjuksköterskor måste våga 

vara olika i mötet med patienter. Eriksson (1994) menar att vårdlidandet finns för att 

sjuksköterskor ska bli ännu mer medvetna om allt det goda som existerar. Utebliven vård kan 

bero på bristande förmåga till att bedöma patientens behov eller att utöva makt över en 

maktlös individ. 

 

Sammanfattningsvis innefattar vårdlidande en vårdetik, god vård och att anpassa teknologin. 

Frånvaro av vård i alla sina former kränker patientens människovärde samt medför 

maktutövning över någon som är maktlös. Lidandets lindring uppnås enligt Eriksson (1994) 

genom att behandla patienten som en unik varelse och ge vård efter patientens egna behov. 

2.6 Problemformulering 

Forskningen har visat att äldre patienter har en förhöjd risk för att drabbas av problem med 

nutritionen som kan resultera i en nedsatt nutrition med fysiska skador som följd. 

Sjuksköterskors professionella ansvar är att se till att äldre patienter får i sig den näring som 

tillgodoser de behov som föreligger. Detta kräver att sjuksköterskor besitter rätt kompetens 

samt kunskap om olika sjukdomstillstånd samt i användning av diverse bedömningsverktyg 

för att uppmärksamma risken för malnutrition hos patienten. Sjuksköterskor förväntas 

samtidig ha förmåga att skapa en trygg atmosfär och en god relation till äldre patienter som 

främjar dennes deltagande och välbefinnande. I tidigare forskning har brister i olika 

områden som är relaterade till äldre patienters nutrition uppmärksammats. Äldre patienter 

upplever att vårdpersonalen inte uppmärksammar deras nutritionsrelaterade problem. I 

relation till detta är sjuksköterskornas perspektiv på att tillgodose patienternas 

nutritionsbehov värt att beskrivas. En otillräcklig nutrition kan vara orsak till ett ökat lidande 

hos äldre patienter. Därför är detta examensarbetet, där nutritionsrelaterade problem hos 

äldre patienter belyses ur ett sjuksköterskeperspektiv, av betydelse för ett fortsatt 

utvecklingsarbete inom vården av äldre patienter. 
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda äldre patienter med 

nutritionsrelaterade problem. 

4 METOD 

Detta examensarbete grundas på en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats. Enligt Friberg (2012) är en kvalitativ metod lämplig att användas vid beskrivning av 

människor upplevelser, erfarenheter och förväntningar. Till analys användes en metod av 

Evans (2002) för bearbetat material med beskrivande syntes. 

4.1 Analysmetod 

Metoden beskriven av Evans (2002) består av fyra olika steg. I det första steget ska artiklar 

identifieras, vilket utfördes genom databassökning. Artiklarna valdes utifrån exklusion- och 

inklusionskriterier. Artiklarna skulle bland annat ha ett vårdvetenskapligt kvalitativt innehåll 

samt vara relevant för examensarbetets syfte. I det andra steget ska de valda artiklarna 

behandlas genom noggrann och upprepad läsning. Detta för att öka förståelse och för att 

kunna identifiera de mest intressanta innehållsbaserade meningarna. Dessa meningar kallas 

nyckelfynd och det är dessa som besvarar syftet i examensarbetet. Gällande steg tre 

jämfördes nyckelfynden med varandra och delades in i teman utifrån likheter eller skillnader. 

Från dessa teman framkom subteman som beskrivs med relevanta rubriker. Subteman bildas 

av nyckelfynden som har mest likhet med varandra och som samtidigt beskriver 

huvudteman. I steg fyra beskrivs fenomenet. Detta genom att beskriva varje tema med stöd 

av nyckelfynden i de utvalda originalartiklarna (Evans, 2002). Vid analys av studieresultatet 

förklarar Friberg (2012) att fokus ska ligga på det som visas i resultatet och hur författarna 

tyder detta. Med det fokuset som grund kan artiklarna till analysen väljas in eller bort för den 

slutgiltiga analysen, (Friberg, 2012). Dessa steg har följts i samband med urval, 

datainsamling och senare analysen inför resultatredovisningen. 

4.2 Urval och datainsamling 

Utifrån det valda omvårdnadsproblemet äldre människors nutritionsrelaterade problem ur 

sjuksköterskornas perspektiv gjordes sökningar i CINAHL Plus, MEDLINE och PubMed för 

att hitta artiklar som var relevanta till examensarbetet. Som avgränsning valdes att artiklarna 

skulle vara Peer reviewed, kvalitativa och publicerade mellan 2011 och 2018. Ett kriterium för 

att inkluderas var att artiklarna skulle utgå från ett sjuksköterskeperspektiv och avse äldre 

patienter i åldern 65 år eller äldre. Artiklar med kvantitativ ansats exkluderades. Andra 
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artiklar som exkluderades var artiklar med patientperspektiv eller fokus utifrån andra 

professioner.  

Sökningar gjordes med hjälp av ett antal sökord, till exempel, nutrition, nurses, perception, 

patient, experience, older patient, malnutrition, mealtime, qualitative och nutritional status 

som grupperades på många olika sätt för att få fram relevanta resultat (se Bilaga A). Vid 

sökningarna användes de booleska operatörerna ”OR” och ”AND” för att hitta rätt artiklar, 

vilket Östlund (2017) betonar kan vara bra för att ta reda på samband mellan olika 

litteratursökningar. Urvalsprocessen gick till så att inledningsvis lästes endast titlarna och på 

så sätt kunde irrelevant material sorteras bort. I ett andra urval lästes artiklarnas abstract 

och utifrån detta har artiklar som undersöker aktuellt intresseområde kunnat identifieras och 

vidare behandlas. Vid det tredje urvalet lästes artiklarnas syfte och resultat noggrant för att 

säkerställa att artiklarnas svarade på syftet i examensarbetet.  

Eftersom initiala sökningar antingen gav oöverskådligt många träffar eller alltför få träffar så 

utökades tidsperioden från fem till tio år bakåt i tiden och ytterligare två databaser användes. 

Sökningarna i CINAHL Plus genererade fyra artiklar och sökningarna i MEDLINE gav en 

artikel och PubMed ytterligare en artikel. Dessutom utfördes fyra manuella sökningar utifrån 

tidigare funna artiklars referenslistor i PubMed.  

Enligt Friberg (2012) är det viktigt att granska kvalitetsgraden på de studier som preliminärt 

är valda för analys. Detta kan göras genom att ställa ett antal frågor om till exempel 

problemformuleringen, syftet eller resultatet som artikelinnehållet ska ge svar på. Vid urval 

av frågor vid granskning av artiklarnas kvalitet är frågorna formulerade för att kunna 

besvaras med Ja eller Nej och poängsätts efter låg, medel och hög kvalitet. Tretton frågor 

valdes för att granska de valda artiklarnas kvalitet. Dessa frågor besvarades med Ja eller Nej, 

där Ja gav 1 poäng medan Nej gav 0 poäng. Frågorna och artiklarna sattes in i en matris (se 

Bilaga B). Detta underlättar översikten över resultatet av granskningen och ger läsaren 

möjligheten att snabbt kunna se frågorna och resultatet. De kvalitetsfrågor som bedömdes 

vara relevanta till detta examensarbete var till exempel: Finns det ett tydligt problem 

formulerat? Är syftet klart formulerat? Är metoden väl beskriven? Utifrån poängen som var 

och en av artiklarna fått så bedömes de hålla antingen medel eller hög kvalitet. 

De artiklar som bedömdes hålla hög kvalitet hade mellan 10–13 poäng medan de som är 

medel fick 6–9 poäng. Utifrån kvalitetsbedömningen fick 6 artiklar medel kvalitet och 4 

artiklar fick hög kvalitet. De tio artiklar som slutligen valdes till att användas i analysen 

presenteras i Bilaga C. 

4.3 Dataanalys och genomförande 

De artiklar som valts har genom inklusionskriterier samlats in och granskats, något som 

enligt Evans (2002) är det första steget i en systematisk litteraturstudie som nämnts ovan. I 

det andra steget som är att identifiera nyckelfynd lästes artiklarna ett flertal gånger för att få 

en övergripande bild. Ett nyckelfynd är ett stycke eller en mening i en text eller artikel som 

relaterar eller svarar på det syfte som examensarbetet har. Efter läsningen av artiklarna 

identifierades nyckelfynden som markerades med överstrykningspenna. De nyckelfynd som 
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markerades listades även upp i ett dokuments och skrevs ut för att sedan klippas ner till 

fristående papperslappar. Det tredje steget handlar om att relatera studierna till varandra 

och skapa teman. Till en början så kontrollerades de nyckelfynd som hittats mot resultaten i 

artiklarna för att se att artiklarna relaterades till syftet. Därefter jämfördes nyckelfynden som 

hittats i artiklarna med varandra för att kunna se deras skillnader och likheter. Teman och 

subteman skapades genom att de identifierade nyckelfynden, som klippts ur dokumentet, 

lades i olika högar. Nyckelfynden flyttades runt flertal gånger tills slutliga teman och 

subteman kunde identifieras. I det fjärde och sista steget enligt Evans (2002) som innebär 

beskrivning av fenomenet presenterades det resultat som framkommit utifrån de teman och 

subteman som delats upp. Detta med stöd av olika citat som svarar på examensarbetets syfte. 

Totalt identifierades tre teman och sex subteman som resulterade i olika slutsatser. I tabell 1 

beskrivs analysförfarandet med teman och subteman inkluderade samt nyckelfynd som 

identifierats. 

 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, teman och subteman. 

Nyckelfynd Teman Subteman 

“The nurses expressed a lack of in-depth 

knowledge about consequences of 

undernutrition during illness” (Dahl Eide, 

Halvorsen & Almendingen, 2015 s. 700). 

Nutritionskunskap Brist på egen 

kunskap 

“Participants reported the lack of time and 

excessive workload during mealtimes” 

(Bonetti, Bagnasco, Aleo & Sasso, 2013, s. 

444). 

Erfarenhet av tidsbrist Tidsbrist på grund 

av hög 

arbetsbelastning 

“To highlight a patient’s eating ability, the 

nurse could organise an enrolled nurse into 

performing specific tasks” (Söderhamn & 

Söderhamn, 2009, s.435). 

Samarbete Samarbete inom 

vårdteamet 

 

4.4 Etiska överväganden 

Detta examensarbete utgår från CODEX (2017) forskningsetiska riktlinjer för att säkerställa 

att examensarbetet är vetenskapligt korrekt. Analyserade artiklar är Peer Review-granskade 

vilket innebär att kvaliteten och trovärdigheten i forskningen säkerställs. Artiklarna har valts 

i enlighet med dess syfte och har inte påverkats av egna erfarenheter eller förförståelse av det 

behandlade ämnet. Litteratururvalet för detta examensarbete utgår från redan publicerat 

material som har gått igenom en etikprövning. Översättning av artiklarna från det engelska 
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språket har gjorts med hjälp av internetbaserade översättningsfunktioner, engelska/svenska 

lexikon och egen språkkunskap. Ett medvetet val om att skriva citat på det ursprungliga 

språket har gjorts för att minimera risken för felaktiga tolkningar av resultatet och på så sätt 

kunna öka trovärdigheten av analysen. 

5 RESULTAT 

Resultatet beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att vårda äldre patienter med 

nutritionsrelaterade problem, vilket presenteras i tre olika teman och sex subteman (se 

Tabell 2).  

Tabell 2. Teman och subteman. 

Teman Subteman 

 

Kunskap om nutritionsbehandling 

Införskaffa nutritionsbedömning  

Brist på egen kunskap 

 

Tidsbrist 

Lösning av underbemanning 

Tidsbrist på grund av hög arbetsbelastning 

 

Samarbete 

Samarbete inom vårdteamet 

Samarbete mellan vårdenheter 

 

5.1 Kunskap om nutritionsbehandling 

Gällande sjuksköterskors kunskap om nutrition visade resultatet att sjuksköterskor erfar att 

kunskap om nutritionsbehandling är en viktig del av vården. Det visade sig att sjuksköterskor 

ofta förlitar sig på sin kliniska blick för att bedöma äldre patienters nutritionsstatus. Det 

konstaterades att sjuksköterskorna erkänner brister i sina kunskaper om nutrition för att 

kunna göra en korrekt bedömning av äldre patienters risk för en nedsatt nutrition. I texten 

nedan presenteras följande subteman: införskaffa nutritionsbedömning och brist på egen 

kunskap. 
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5.1.1 Införskaffa nutritionsbedömning  

Söderhamn och Söderhamn (2009) beskriver att sjuksköterskorna ansåg att en viktig källa 

till kunskap om äldre patienters nutritionsbehov och problem var att låta dem själva berätta 

om det. Även släktingar tyckte sjuksköterskorna kunde vara en möjlig informationskälla när 

det var svårt att få information från äldre patienter. Sjuksköterskorna kunde få en bild av 

äldre patienters nutritionsintag hemma. Sjuksköterskorna önskade ta reda på hur och varför 

den identifierade nutritionsproblematiken påverkade äldre patienters ätande och dess 

möjliga samband med sjukdomsbilden. Det framkom vidare att få information om dessa 

speciella problem gav sjuksköterskor möjlighet till att reflektera över om äldre patienter hade 

ett tillräckligt intag av näring eller om de riskerade eventuell malnutrition. Med den 

informationen kunde sjuksköterskorna gå vidare i bedömningsprocessen (Söderhamn & 

Söderhamn, 2009). 

 

Söderhamn och Söderhamn (2009) beskriver att äldre patienter skulle få information genom 

dialoger, genom observationer och kontroller. Vidare beskrivs förutom kunskap och 

medvetenhet om nutritionsproblem, att ha intresse, ge tid att lyssna på patientens historia 

och dessutom vara känslig för patientens önskemål för att kunna bedöma patientens 

motivation att äta och ha en etisk medvetenhet. Det visade sig att det var vanligt att 

sjuksköterskor kombinerade observation med en motiverad förförståelse för att nå en 

tydligare mening av deras bedömning. Vid första kontakten observerade sjuksköterskorna 

ofta viktminskning hos patienten. Då gjorde sjuksköterskorna observationer avseende 

patientens kropp, om den var mager, tunn eller fet, och hur patienten rörde sig (Söderhamn 

& Söderhamn, 2009). En viktig aspekt som kom fram var att sjuksköterskorna beskrev 

observationerna som intuitiva känslor eller som "insikter" snarare än som en fullständig 

diagnos. Enligt sjuksköterskorna kunde de inte säga exakt vad det var, men de upplevde att 

patienterna hade en annan glimt i ögat samt att deras viktnedgångar inte var av egen vilja 

(Odencrants, Ehnfors & Grobe, 2017). 

 

Gällande bedömningen av nutritionsbehandling visade sjuksköterskornas erfarenhet av att 

ha kunskap och vara medveten om nutritionsproblematiken och att veta vikten och 

relevansen av dessa frågor för den specifika enskilda äldre patienten underlättade 

bedömningen (Söderhamn & Söderhamn, 2009). Det var vanligt att sjuksköterskor 

undersökte elasticitet, torrhet och färg av äldre patienters hud. Även deras naglar och hår 

observerades av sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna uppmärksammade likaså patienternas 

färg på kinderna, blekhet eller deras ansiktsuttryck. Hur äldre patienters kläder hängde eller 

passade på kroppen var enligt sjuksköterskorna en annan viktig informationskälla 

(Odencrants et al., 2017; Söderhamn & Söderhamn, 2009). En sjuksköterska berättade: “Yes, 

you see their clothes do not fit and their bodies are bony. When examining their lung 

function, you notice their very thin bodies” (Odencrants et al., 2017, s.59). 

Sjuksköterskorna förlitade sig bland annat på sina observationer och kliniska blick för att 

identifiera, dokumentera och skapa en nutritionsbehandlingsplan för de äldre patienterna. 

Dock dokumenterades det inte alltid. Sjuksköterskorna som deltog menade att de hade 

begränsad kunskap i nutrition och förlitade sig på patientens utseende för att göra en 

bedömning av patientens nutritionsstatus (Halvorsen, Kjøllesdal Eide, Sortland & 

Almendingen, 2016; Ross, Mudge, Young & Banks, 2011) 
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Enligt Lannering, Bravell och Johansson (2017) beskrev sjuksköterskorna att de kände till 

instrumentet Senior Alert för att bedöma malnutrition eller risk för malnutrition hos de äldre 

patienterna. Sjuksköterskorna uttryckte att de inte hade något emot att använda Senior Alert, 

men de betonade att instrumentet inte speglade äldre patienters verklighet. Därav baserade 

sjuksköterskorna de förebyggande åtgärderna på sin kliniska uppfattning istället. Enligt 

sjuksköterskorna, bedömdes nästan samtliga äldre patienter ha risk för malnutrition enligt 

Senior Alert, men deras observationer sa något annat. De betonade även att äldre patienter 

med en kombination av till exempel demenssjukdom och rullstolsburet tillstånd indikerade, 

enligt skalan, risk för malnutrition. Detta även om patienterna åt bra och sjuksköterskorna 

tyckte att det inte stämde med deras kliniska bedömning (Lannering et al., 2017). 

5.1.2 Brist på egen kunskap 

Många sjuksköterskor ansåg att de inte hade tillräcklig kunskap för att genomföra 

nutritionsbehandlingar och saknade färdigheter för att göra uppskattningar av individuella 

nutritionsbehov för de äldre patienterna (Dahl Eide, Halvorsen & Almendingen, 2015). En av 

sjuksköterskorna resonerar:”And also it’s that when you’re thinking undernutrition, you’re 

thinking about those skinny, skinny, skinny persons. You don’t think so much about those 

who are big and totally malnourished, and who in that sense are undernourished” (Dahl Eide 

et al., 2011, s. 700). Sjuksköterskor försökte ofta identifiera en patients risk för malnutrition 

baserat på sin egen grundkunskap och klinisk erfarenhet, dock lyckades endast äldre 

patienter som var klart underviktiga eller hade ett mycket lågt intag av mat att identifieras 

(Dahl Eide et al., 2015; Fossum, Alexander, Göransson, Ehnfors & Ehrenberg, 2011). 

Sjuksköterskorna uttryckte också brist på djupare kunskaper om riskfaktorer och 

konsekvenser av malnutrition under sjukdom. Sjuksköterskorna efterfrågade fler 

internutbildningar om nutrition på sjukhuset och hävdade även att de behövde interna 

kliniska riktlinjer för identifiering och behandling av malnutrition. Även ett behov av mer 

kunskap inom nutritionsvärdering och rådgivning för äldre patienter som uppvisade sådan 

problematik efterfrågades (Dahl Eide et al., 2015; Odencrants et al., 2017). Det fanns en 

medvetenhet hos sjuksköterskorna om problem med nutritionen hos äldre patienter på 

sjukhusen, men likväl ansågs patientens nutrition vara ett problem av sekundär betydelse 

jämfört med andra vårdåtgärder såsom läkemedelsadministration (Bonetti, Bagnasco, Aleo & 

Sasso, 2013). 

 

5.2 Tidsbrist 

Sjuksköterskornas erfarenhet av brist på tid var ett stort problem för att ge vård relaterat till 

malnutrition och nutrition av bra kvalitét. Sjuksköterskornas erfarenheter presenteras i 

följande subteman: lösning av underbemanning och tidsbrist på grund av hög 

arbetsbelastning. 
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5.2.1 Lösning av underbemanning 

Sjuksköterskors erfarenheter var att assistering av patienter under måltiderna var svårt att 

genomföra på grund av bristen på tid och resurser. Underbemanning var, enligt 

sjuksköterskorna, ett problem då det hindrade dem från att ge optimal vård (Bonetti et al., 

2013; Fossum et al., 2011). Sjuksköterskorna ansåg att tiden inte räckte till för att hjälpa 

sköra eller förvirrade patienter, även svårigheten att uppmuntra de som valde att inte äta, 

samt måltider som sammanföll med andra omvårdnadsaktiviteter (Bonetti et al., 2013). För 

att övervinna detta problem föreslog sjuksköterskor att volontärer eller patientens släktingar 

kunde tillfrågas att erbjuda sitt stöd under måltiden, genom att till exempel följa med 

patienten till bord och hjälpa till med maten (Robison et al., 2015): 

The introduction of volunteers was perceived to improve the quality of mealtime 

care for patients. The sense that no effort has been spared to improve patients’ 

mealtime care and dietary intake has the potential to impact on the confidence of 

patients and relatives and the morale of staff as well as on patients’ well-being. 

(Robison et al., 2015, s. 144). 

 

Släktingar kunde upplevas vara en resurs i nutritionsvården. Familjer var ofta involverade i 

nutritionsvården till den äldre patienten, som att hjälpa patienten vid måltiden. De kunde 

exempelvis uppmuntras av sjuksköterskorna att ta in patientens favoritmat och mellanmål 

(Bonetti et al., 2013; Gholizadeh, Yazdi, Dehghan Nayeri & Mohammadi, 2015). 

 

Sjuksköterskor kunde inledningsvis ha känslan av att avdelningen verkade överfull med 

volontärer, men ändå uppskattade sjuksköterskorna volontärernas uppmärksamhet under 

måltiderna. Sjuksköterskorna kunde erhålla värdefull information om patientens 

nutritionsintag genom volontärer. Genom att ha volontärer som hjälper till vid matintag 

underlättas arbetet för sjuksköterskorna då de resurser som vanligtvis skulle gå åt för att 

hjälpa patienterna kan läggas på annat nödvändigt (Bonetti et al., 2013). Sjuksköterskorna 

observerade även att volontärer kunde uppmuntra och motivera patienter att samla viktig 

information om patientens humör som sjuksköterskorna kunde få (Robison et al., 2015). 

Sjuksköterskorna trodde att de flesta identifierade problem kunde hanteras genom att 

anställa mer personal och uppmuntra "extra händer" på avdelningarna vid måltiden. 

Sjuksköterskorna ansåg att flera andra aktiviteter kan infalla samtidigt med patientens 

måltider. Detta begränsade sjuksköterskornas närvaro vid dessa tillfällen. Sjuksköterskornas 

egen lunchrast, prioriterad vård av akut sjuka patienter och delning av mediciner kan orsaka 

frånvaro av sjuksköterskorna vid patienters måltid. Detta upplevdes som ett hinder för att 

hjälpa patienterna (Ross et al., 2011). 

5.2.2 Tidsbrist på grund av hög arbetsbelastning 

Sjuksköterskor upplevde att det är tidsbrist som är den största barriären för 

tillhandahållande av nutritionsbehandling på sjukhus. Det kunde bestå av en hög 

arbetsbelastning av andra vårdåtgärder under tidpunkterna för måltiderna. Även om vikten 

av högkvalitativt matintag för äldre patienter bekräftades av sjuksköterskorna, förbisågs 
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denna aspekt av patientvården när många andra arbetsuppgifter förelåg. En känsla av ånger 

och skuld, beskrevs av sjuksköterskorna som inte kunde möta vårdbehoven på ett adekvat 

sätt hos äldre patienter. Sjuksköterskorna kunde inte alltid identifiera patienternas 

nutritionsstatus och använde inte de verktyg, såsom Mini Nutritional Assessment, som 

vanligtvis används inom vården för att bedöma och kunna ge god nutritionsbehandling 

(Bonetti et al., 2013; Gholizadeh et al., 2015). När sjuksköterskorna var tvungna att registrera 

många patienters mat-och vätskeintag samtidigt var det inte alltid möjligt att styra 

arbetssituationen, det vill säga att korrekt anteckna allt som patienterna åt och drack 

(Gholizadeh et al., 2015; Söderhamn & Söderhamn, 2009).  ”We recorded the food and fluid 

intake in two, three days and nights but not more, because it seems that nobody is able to fill 

them out [the nutritional lists] and then it falls into nothing” (Söderhamn & Söderhamn, 

2008, s.435).  

5.3 Samarbete 

Samarbete är av stor betydelse inom vården för att kunna ge den omvårdnaden som behövs 

för att hjälpa patienter som söker hjälp. Även för att underlätta arbetet för sig själva samt 

kollegor krävs god samarbetsförmåga. Sjuksköterskors erfarenheter av samarbete i 

nutritionsvården presenteras i texten nedan under följande två subteman: samarbete i 

vårdteamet och samarbete mellan vårdgivare.  

5.3.1 Samarbete inom vårdteamet 

Sjuksköterskor kunde uttrycka en uppfattning av att känna sig ensamt ansvariga för att 

säkerställa en god nutrition hos äldre patienter. Även om ansvaret för nutritionsvården inte 

enbart ligger hos sjuksköterskan, ansåg sjuksköterskorna att de själva hade huvudansvaret. 

Sjuksköterskorna kunde uttrycka frustration ifall teamarbetet med läkaren fallerade då 

denne inte ville engagera sig i nutritionsvård och ofta endast samtyckte till vad som helst som 

sjuksköterskorna rekommenderade (Halvorsen et al., 2016). En sjuksköterska berättar:”The 

other day we had a physician who became irritated and wanted to exclude the documentation 

from the nurses from ‘his list’. He was not interested in knowing what he [the patient] had 

eaten for dinner (participant 16)” (Halverson et al., 2016, s.6). Sjuksköterskor upplevde även 

en känsla av att läkare ofta inte var intresserade av att dokumentera nutritionsinformation 

och tyckte själva att de blev bemötta med en attityd av att nutrition var onödigt. Detta 

orsakade en osäkerhet hos sjuksköterskor i att dokumentera gällande nutrition. Samarbete 

mellan andra vårdgivare och professioner inom äldrevården tyckte sjuksköterskorna 

främjade bedömningen av patientens nutritionsbehov (Söderhamn & Söderhamn, 2009).  

Systematiskt och strukturerat samarbete ansågs också underlätta för sjuksköterskor till att 

uppnå goda resultat i sitt arbete. Genom att arbeta i team med exempelvis dietister kunde 

sjuksköterskornas egna kunskaper öka. Ett annat resultat var att teamarbete med 

undersköterskor möjliggjorde inhämtandet av en ökad mängd information om patientens 

ätande och därmed underlätta utvärderandet av nutritionsstatusen av den specifika 

patienten. (Dahl Eide et al., 2015; Lannering et al, 2017). 
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5.3.2 Samarbete mellan vårdenheter 

Enligt sjuksköterskor var det mycket sällan som information om nutritionsstatus av äldre 

patienter rapporterades över från sjuksköterskan på patientens äldreboende. 

Sjuksköterskorna beskrev även att när nutritionsinformation väl överfördes från 

äldreboendet var det ofta ganska begränsat. När äldre patienter förflyttas från äldreboendet 

till sjukhus, efterfrågade sjuksköterskorna en rutin för att mer information ska 

överrapporteras från äldreboendet. Denna information kunde fungera som en referenspunkt 

för nutritionsbehandlingen på avdelningen (Dahl Eide et al., 2015; Halvorsen et al., 2016). 

Det framgick att det fanns brister och att det förekom osystematisk dokumentation gällande 

intagning av patienter samt ett sämre utbyte av informationen mellan sjukhus och vårdhem 

beträffande patientens status. Det konstaterades att olämplig dokumentation kan skapa en 

negativ nutritionsspiral som leder till ökad risk för allvarliga hälsorelaterade komplikationer 

för äldre patienter (Halvorsen et al., 2016): ”Information from the hospital about patient 

nutritional status was scarce and, in most cases, did not include nutritional information of 

value for the nutritional treatment and care of the transferred patients” (Halvorsen et al., 

2016, s. 7). 

Sjuksköterskor hade inga tydliga anvisningar när det gäller vilken nutritionsinformation som 

skulle dokumenteras och var och hur man kommunicerar tillräcklig och nödvändig 

nutritionsinformation till varandra. Såväl sjukhuset och vårdhemmen var missnöjda med den 

information de fått. Det ledde till problem avseende nutrition uppstod. Kommunikation om 

äldre patienters nutritionsstatus mellan sjukhus och vårdhem kunde förbättrats när det 

gäller kvalitet och rutiner. Att sjuksköterskor är medvetna och känner till sitt ansvar kring 

nutrition och malnutrition hos äldre människor likväl som kunskaper om vikten av 

kommunikation påverkar huruvida sjuksköterskorna kan fånga upp information om 

patienterna. (Dahl Eide et al., 2015; Halvorsen et al., 2016; Ross et al., 2011).  

Sjuksköterskorna tyckte att för att ta hand om patientens nutrition krävs samarbete från 

sjukhusets olika avdelningar. Sjuksköterskorna tyckte även att förändringar som främjar 

patientens nutrition måste börja hos sjukhusets ledning. En väl fungerande arbetsgrupp med 

varierade erfarenheter och utbildningar ansåg sjuksköterskorna skulle kunna förbättra 

patienternas nutritionsbehandling (Gholizadeh et al., 2015). 

6 DISKUSSION 

I den här delen presenteras metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda äldre patienter med 

nutritionsrelaterade problem. Examensarbetets resultat baserades på en analys av tio 
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kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar som besvarade syftet. Evans (2002) analysmetod av 

bearbetat kvalitativt material har med framgång använts i examensarbetet, eftersom den 

passade syftet som handlar om erfarenheter av sjuksköterskor som har vårdat äldre patienter 

med fokus på nutrition. Metoden byggde på att välja artiklar med kvalitativ ansats. Ett annat 

sätt att samla data hade kunnat vara genom intervjuer vilket dock valdes bort på grund av 

tidsbrist. Därutöver hade eventuellt syftet kunnat fångats upp i annat material som 

exempelvis skönlitterära böcker, men även detta valdes bort med hänsyn till den knappa 

tiden. Avgränsningen av artiklarna fokuserades på äldre patienters nutrition, det vill säga 

personer i åldrarna 65 år eller äldre och på sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av 

att ge nutritionsvård till denna grupp. När det handlar om tiden för utformning av 

examensarbetet förklarar Östlundh (2012), att det är artikelsökningen som är mest 

tidskrävande. Detta för att artiklarna som är lämpliga för resultatet bör hålla en hög kvalitet 

och sökning behöver göras i olika databaser. Vidare förklarar Östlundh (2012) att det kräver 

tid att kunna använda olika söktekniker på rätt sätt för att kunna sortera i mängden av 

material som kan fås fram vid varje sökning.  

 

I det här examensarbetet var den begränsade tiden möjligtvis ett hinder för att kunna hitta 

flera relevanta artiklar som kunde svara på syftet mer ingående. Eftersom att söka och hitta 

bra och relevant material till analysen var ett svårt, tidskrävande och komplicerat jobb, blev 

det nödvändigt att ta kontakt med en bibliotekarie på Mälardalens Högskolas Bibliotek i 

Eskilstuna för att få vägledning. Bibliotekarien visade olika tillvägagångssätt för att hitta 

artiklar däribland genom manuella sökningar. Sammanfattningarna på artiklarna som först 

verkade intressanta genom titeln lästes och sparades om de svarade på syftet av 

examensarbetet. När det antalet artiklar som var nödvändiga för analysen hade sparats sökte 

inga flera artiklar.  

 

I CINAHL Plus kan bland annat Peer Reviewed nyttjas som ett sätt att avgränsa sökningen. 

Östlundh (2012) förklarar att Peer Reviewed systemet kan hjälpa till att sålla bort artiklarna 

som inte har publicerats i någon vetenskaplig tidskrift, dock framkommer inte om artiklarna 

är vetenskapliga eller ej. Att känna igen en vetenskaplig artikel är enligt Östlundh (2012) inte 

alltid så lätt. Ett sätt för att kunna avgöra artikelns vetenskapliga värde är att kontrollera hur 

artikeln är utformad, hur många sidor den har och språket den är skrivet på (Östlundh, 

2012). Alla artiklar som till slut sparades för analys försågs med ett nummer för att på ett 

enkelt sätt kunna hitta dem i sök- och artikelmatrisen. 

 

Enligt Friberg (2012) är det viktig att kritiskt granska kvaliteten på de artiklarna som har 

sparats för analysen. Detta försäkrar att artiklarna svarar på examensarbetets syfte. 

Kvalitetsgranskningen syftar till att bedöma kvaliteten för att avgöra om de kan inkluderas 

eller om de ska exkluderas. Artiklarna granskades med hjälp av ett antal frågor som enligt 

Friberg (2012) upplyser om artiklarna verkligen fångar fenomenet som ska studeras.  

Polit och Beck (2012) beskriver att trovärdighet är ett komplext begrepp som i allmänhet 

hänvisar till styrkan i studiebeviset, det vill säga om resultaten är objektiva och välgrundade. 

I detta examensarbete har eftersträvats att uppfylla kraven för trovärdighet och pålitlighet 

genom att komma fram till ett resultat utan prägel av egna tolkningar eller inverkan av 

förförståelse. Det handlar om att uppfylla kriterierna för objektivitet och alltid ha syftet i 
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åtanke. Pålitligheten i en studie uppnås enligt Polit och Beck (2012) i den utsträckning som 

forskningsmetoderna skapar förtroende för sanningen i data och forskarnas tolkningar. 

Kvalitativa forskare försöker inte specifikt göra sina fynd generaliserbara. Ändå vill de 

vanligtvis skapa bevis som kan vara användbara i andra situationer. Både trovärdighet och 

pålitlighet har uppnåtts genom att vara tydlig och transparent över metoden som använts och 

att vara konsekvent med inklusions- och exklusionskriterier.  Begreppet överförbarhet 

beskriver i vilken utsträckning kvalitativa fynd kan överföras till andra förhållanden (Polit & 

Beck, 2012). Gällande överförbarhet, är målet med detta examensarbete att kunna använda 

resultatet i det dagliga omvårdnadsarbetet för att förbättra och utveckla nutritionsbehandling 

av äldre patienter. En svaghet med resultatet är att studien endast baseras på tio 

vetenskapliga artiklar. Detta kan ha begränsat antalet nyckelfynd som tagits fram. Om flera 

artiklar använts kunde ett starkare resultat och därmed ökat giltigheten av det samma. Att 

vara ensam författare till examensarbetet skapar hinder i att kunna diskutera med någon 

annan och att kunna få direkt feedback. Avsaknaden av detta stöd och hjälp med arbetet har 

förmodligen gjort arbetet mer krävande och även tagit längre tid. Det är även svårt att ha 

svenska som andraspråk och ändå skriva på akademiskt korrekt svenska. 

6.2 Resultatdiskussion 

Föreliggande examensarbete hade som syfte att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda äldre patienter med nutritionsrelaterade problem. I de analyserade artiklarna framkom 

att sjuksköterskorna har ett stort ansvar i nutritionsvård av äldre patienter. Det förekom 

både positiva och negativa erfarenheter, även intressanta faktorer som påverkade 

nutritionsvården. I det följande kommer resultatet att diskuteras utifrån de teman och 

subteman som genererades från analysen av nyckelfynden. Även riktlinjer och lagliga 

aspekter, tidigare forskning och ett vårdteoretiskt perspektiv som styr sjuksköterskornas 

omvårdnadsarbete diskuteras i förhållande till resultatet. 

 

I resultatet framkom att äldre patienters nutritionsrelaterade problem kan påverkas av 

sjuksköterskors kunskap och observationsförmåga. Sjuksköterskorna upplevde att 

riskbedömning av malnutrition och bedömning av nutritionsstatus överlag var en viktig del 

av deras ansvarsområde i arbetet med nutrition. Det är viktigt att påminna om att Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) stipulerar att bedömningar är till för att förhindra sjukdomar 

och skador, samt kartlägga och behandla dessa. Även Eriksson (1994) tar upp behovet av att 

eliminera det onödiga lidandet inom vården genom att se patienten som en unik individ med 

egna vårdbehov samt att brist på kunskap och reflektion om mänskliga lidande från 

sjuksköterskor kan vara orsaken till uppkomsten av vårdlidande. Resultatet visade också att 

bedömning av äldre patienters nutritionsstatus var att samla ihop information och observera 

dem vilket är en viktig källa till kunskap om äldre patienters nutritionsbehov. Genom makt 

berövas patienten sin fria vilja, samtidigt tvingas patienten till ofrivilliga handlingar. I detta 

fall genom att patienten inte ges möjligheten att påverka maten som serveras eller äta vid en 

annan tidpunkt. Även anhöriga anses av sjuksköterskorna vara viktiga i insamling av 

patientinformation när denne själv inte kan utrycka sig. Eriksson (1994) förklarar att 

patienten behöver information för att känna sig delaktig i sin egen vård, vilket även hjälper 
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patienten att känna sig trygg och bekräftad i sitt människovärde. Å andra sidan visas i 

tidigare forskning att patientdelaktigheten vid måltidssituationer ofta är begränsad 

(Grøndahl & Aagaard, 2015; Mahadevan, et al. 2014). Detta stämmer överens med resultatet 

som visar att sjuksköterskor tyckte att nutritionsinformationen var otillräcklig, vilket kan 

påverka detta negativt när det gäller nutritionsansvaret. Äldre patienter saknade 

valmöjligheter avseende att exempelvis välja mat som serveras eller att få mat utanför de 

bestämda tiderna. Detta hade en negativ påverkan på patienternas aptit (Mahadevan et al. 

2014). Sjuksköterskornas erfarenhet av att vårda äldre patienter med nutritionsproblematik 

visade att ha förståelse för innebörden av en nedsatt nutrition för den specifika äldre 

patienten underlättade bedömningen av nutritionsstatus. Det framkom också att det finns ett 

stort värde i sjuksköterskors erfarenhet och kliniska blick för att kunna bedöma äldre 

patienters nutritionsstatus. Dock behövs även kunskap i de olika faktorer som kan påverka 

äldre patienters nutritionsstatus. Bjuresäter och Persenius (2012) poängterar att en 

bedömning av patientens nutritionsstatus bör göras under första dygnet på avdelningen för 

att undvika komplikationer i samband med sjukdom. Det är viktigt att observera att all 

information som innefattar patientens hälsa och personliga uppgifter dokumenteras i 

patientjournalen enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355). Detta för att utvärdera 

vårdinsatserna samt säkra en god patientvård.  

Resultatet som framkom relaterar till bristande kunskap gällande ett av sjuksköterskornas 

ansvarsområden. Inom sjukvården är det viktigt att ha förståelse för och ha bra kunskap om 

äldre patienters lidande, även vid nutritionsproblematik. Här föreligger likheter med det som 

Jevon et al. (2014) beskriver angående faktorer som inverkar på äldre patienters 

nutritionsproblematik. Det kan handla om förstoppning, smärta, kräkningar, diarré, 

njursvikt, fysisk funktionsnedsättning, nedsatt tarmrörlighet och oförmåga att inta föda. 

Westergren (2014) förklarar att en patient kan ha en nedsatt nutrition trots övervikt medan 

en underviktig patient inte nödvändigtvis behöver ha en nedsatt nutrition. Detta kan tolkas 

som att endast observation av patientens fysiska utseende kan ge felaktig information och 

därmed planeras felaktiga vårdinsatser. Enligt Westergren (2014) kan sjukdomar som 

drabbar den kognitiva förmågan, hög ålder, cancer, mediciner, försämring av munhälsa samt 

nedsatt funktion av mag-tarmsystemet orsaka en nedsatt nutrition hos patienten. Enbart 

sjuksköterskornas synliga observationer är i dessa fall inte tillräckliga för att göra en rätt 

bedömning av äldre patienters nutritionsbehov då bakomliggande faktorer måste tas med i 

beräkning.  

I resultaten framkom att sjuksköterskorna saknade tillräckligt bra kunskap om nutrition. 

Resultatet gällande adekvat kunskap i nutritionsvård hos sjuksköterskorna kan även tolkas 

som en brist på ledningsnivå. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) bör en 

kontinuerlig utvärdering och kontroller av verksamheten pågå. Detta för att uppfylla kravet 

om att ge vård av hög kvalité. Detta överensstämmer med en av grunderna i Svensk 

sjuksköterskeförening (2014) beskrivning av de etiska riktlinjerna för sjuksköterskor där det 

bland annat står att sjuksköterskorna ansvarar för att hålla den egna kunskapen uppdaterad. 

Enligt de etiska riktlinjerna (2014) hindrar bristen på kunskap hos sjuksköterskor patientens 

återhämtning och skadar dennes livskvalité. Resultatet visar att avsaknad av kunskap hindrar 

sjuksköterskor från att göra rätt nutritionsbedömning av äldre patienter och anpassa 

nutritionsvården efter de olika sjukdomstillstånden för att lindra deras lidande. Detta går 
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emot International Council of Nurses, ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförenings, 

2014) beskrivning av de etiska riktlinjerna för sjuksköterskor som har som mål att lindra 

patientens lidande och hjälpa denne att återfå och behålla hälsan. En bra nutritionsvård kan 

lindra sjukdomslidandet som enligt Eriksson (1994) orsakas av smärta och obehag som 

sjukdomar och eventuella behandlingar kan ge. Hon förklarar att vårdlidande kan upplevas 

av patienten som inte får vård efter de egna behoven. Detta är en situation som kränker 

patienternas människovärde (Eriksson, 1994). 

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna erfor att tidsbristen var ett stort hinder för att ge äldre 

patienter, med nutritionsrelaterade problem, vård av bra kvalitet. Sjuksköterskorna tyckte att 

det var svårt att assistera äldre patienter under måltiderna på grund av bristen på tid och 

personalresurser. Underbemanningen uppfattades som ett hinder av sjuksköterskorna och 

det var därför som optimal vård inte kunde ges. Sjuksköterskorna uppmärksammade den tid 

som krävdes för att hjälpa sköra eller förvirrade patienter, även svårigheten att uppmuntra de 

som valde att inte äta, samt måltider som sammanföll med andra omvårdnadsprioriteringar. 

Det stämmer överens med Nijs et al. (2009) studie där många av patienterna blev påverkade 

av sjuksköterskors brist på tid. Den sociala kontakten som uppstår vid närvaro av 

sjuksköterskor i patientens rum försvinner och känslan av övergivenhet hade en negativ 

effekt på patienterna. Deras aptit minskade och viljan att äta reducerades (Nijs et al., 2009).  

Vidare visade det sig att sjuksköterskorna ofta involverade äldre patienters anhöriga och även 

volontärer i nutritionsvård. Stödet från anhöriga och volontärer hjälpte sjuksköterskor att 

kompensera för personalbristen under måltiderna. Släktingar upplevdes därför som en 

resurs vid matsituationerna. Resultatet visar att sjuksköterskor upplevde en stor tidsbrist och 

brist på hjälpande händer under måltiderna, detta ledde till att sjuksköterskorna inte kunde 

prioritera nutritionen. Tidsbristen ledde till att sjuksköterskorna inte hade den tid som 

behövdes för att uppmärksamma eller diagnosticera nedsatt nutrition hos äldre patienter. 

Detta resulterade i att äldre patienter inte fick tillräckligt med näring och vätska vilket ökade 

risken för malnutrition. Detta medför det att äldre patienter inte fick den vård som de har 

rätt till enligt både Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659). Resultatet visar att problem uppstår på grund av tidsbrist hos sjuksköterskor 

eftersom de behöver prioritera andra vårdaktiviteter. Även underbemanning orsakar att 

patienten inte blir sedd och bekräftad. Eriksson (1994) uttrycker att lidandet även kan skapa 

en stor känsla av ensamhet hos människan om denne inte blir sedd och bekräftad av andra. 

Eriksson (1994) förklarar att av tradition har vården och vårdandet haft som mål att lindra 

patientens lidande och i detta fall äldre patienter. Resultatet visade att sjuksköterskorna vid 

många tillfällen känt att de varit underbemannade, vilket har orsakat en hög arbetsbelastning 

som påverkat deras möjlighet att ge god vård. Detta är motsatt till vad Svensk 

sjuksköterskeförenings (2017) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

beskriver, då sjuksköterskorna måste arbeta för att öka patienternas möjligheter till att 

behålla hälsan. Att bygga en bra relation till patientens anhöriga och uppmuntra dem till 

delaktighet i patientens vård är en viktig del (Bonetti et al., 2013). Dock visade resultatet att 

patientens anhöriga användes som extra hjälp för att ersätta personalbristen. 

 

Resultatet belyser att sjuksköterskor kände sig ensamma i beslut och bedömning vid många 
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tillfällen på avdelningen, de saknade ett bra samarbete mellan de olika professionerna. Brist 

på samarbete inom arbetsteamet leder till att äldre patienter inte får vården de har rätt till. 

Det medför även lidande för patienten som på grund av felaktig nutritionsvård eller avsaknad 

av den inte återfår sin hälsa (Dahl Eide et al., 2015). Sjuksköterskors upplevelse av läkarens 

låga inblandning och engagemang i nutritionsvård var också ett hinder i samarbetet. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning där man menar att bristande samarbete med läkare 

orsakar en osäkerhet hos sjuksköterskor vid bedömning av nutritionsstatus (Halvorsen et al., 

2016). Enligt International Council of Nurses, ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförenings, 2014) och Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Svensk sjuksköterskeförenings, 2017) bär sjuksköterskorna ansvaret till att ständigt arbeta 

för att bibehålla och utveckla goda samarbeten mellan olika professionella vårdgivare såsom 

läkare och undersköterskor. Det gäller även samarbetet med olika vårdinrättningar för att 

tillgodose patientens vårdbehov och hjälpa äldre patienter i processen av att återfå hälsan. 

Vårdlidande hos patienten orsakas enligt Eriksson (1994) av när patientens behov 

missuppfattas eller när vården ges på felaktiga grunder. Sjuksköterskorna hamnar då i en 

intressekonflikt mellan å ena sidan att förebygga ohälsa och å andra sidan en svår situation 

som orsakas av brist på tid, kompetens kring ämnet och samarbetsproblem som drabbar 

både sjuksköterskor och äldre patienter. 

6.3 Etikdiskussion 

Materialet i detta examensarbete är baserat på artiklar som redan är etiskt granskade och 

godkända och noggrannhet har vidtagits för att inte förvränga insamlade data. Peer-review-

systemet bekräftar att studierna granskats av en etikkommitté. När en rapport specifikt 

nämner en formell granskning är det vanligtvis säkert att anta att en grupp berörda personer 

gjort en samvetsgranskning av studiens etiska problem (Polit & Beck 2012). Användning av 

riktlinjerna för APA-manualen underlättar en korrekt referering av olika källor. 

Översättningen av artiklarna är nära originalet och därför användes citat på engelska för att 

visa på de viktigaste begreppen. Dessa har översatts med hjälp av olika online verktyg och 

engelsk-svenskt lexikon för att minimera risken för felöversättning. Under examensarbetets 

process har det varit viktigt att laborera med tolkningar av artiklarna för att kunna förstå och 

beskriva dem på ett objektivt sätt. Detta med avsikten att fokus skulle ligga på äldre 

patienters problematik ur ett sjuksköterskeperspektiv och att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda äldre patienter med nutritionsrelaterade problem. 

7 SLUTSATSER 

Examensarbetet visade på en rad viktiga faktorer kring nutritionsrelaterade problem bland 

äldre patienter. Det konstaterades att problem med nutrition var avhängig dessa faktorer 

inom vården. Det handlade om bristande kompetens, relevanta observationsmetoder, och 
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tidsbrist som kan relateras till organisatoriska faktorer och som kunde drabba den enskilde 

patienten. Ur ett vårdteoretiskt perspektiv skall helhetssynen bidra till en bättre hälsa och 

livskvalitet med andra ord genom att förebygga ohälsa. Nutritionsrelaterade problem, med 

negativa effekter som malnutrition kan påverka äldre patienters hälsa som i sin tur påverkar 

behandlingar. Sjuksköterskorna visade kompetensbrist inom nutrition samt undermåliga 

kunskaper vad gällde att bedöma eller behandla nutrition. En annan bristande faktor var 

själva stödet från de andra professionerna på arbetsplatsen. Tidsbristen är en del i 

organisationen och sjuksköterskorna hade inga möjligheter att se och bedöma malnutrition i 

ett tidigt skede. Sjuksköterskorna hade inte heller möjlighet att stötta äldre patienter väl eller 

möjlighet att befinna sig i rummet under måltiderna. Detta har visat sig ha en negativ 

påverkan på patienternas aptit och delaktighet. En viktig slutsats är att det kan föreligga ett 

samband mellan sjuksköterskors resurser och patienters välbefinnande och ju större kunskap 

och tid sjuksköterskorna har avseende nutrition desto större är förutsättning att patienter 

slipper få nutritionsrelaterade problem.  

8 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

Forskning om nutrition och hur äldre patienter förhåller sig till problematiken ur ett patient -

och anhörigperspektiv behövs för att kunna skapa goda förutsättningar för äldre patienter 

särskilt när befolkningsstrukturen pekar på att Sverige kommer att ha en växande äldre 

population de närmaste åren. Människors livskvalitet förbättras men en stor andel fattiga 

pensionärer kan komma att drabbas av nutritionsrelaterade problem. Därför är det 

nödvändigt att prioritera området äldre patienters nutrition. Att förebygga ohälsa relaterad 

till problem avseende nutrition så att sjuksköterskorna kan få en djupare kunskap över tid, 

kräver speciella insatser inom fortbildning och inom sjuksköterskeprogrammet så ämnet inte 

försummas. Intervjuer och enkäter kan användas i framtiden för att få fram en djupare 

uppfattning om sjuksköterskeperspektiv avseende nutrition. Ett annat förslag är vidare 

forskning om hur sjuksköterskor upplever malnutrition, samt vad dess betydelse innebär. 

Ytterligare en viktig punkt är att initiera projekt och få fram en standardrutin där man 

exempelvis använder en och samma bedömningsskala för att på ett effektivt sätt kunna 

bedöma patienter antingen med eller vid risk av malnutrition. Genom att lära ut och ständigt 

hålla sig uppdaterad om MNA och Senior Alert går det att främja äldre patienters hälsa och 

på så sätt förebygga nutritionsrelaterade problem hos äldre patienter. 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

Artikel 

Årtal 

Tidskrift 

Titel 

Författare 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Artikel 1 

 

2015 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Barriers to 

nutritional care for 

undernourished 

hospitalized 

elderly: 

perspectives of 

nurses 

 

Dahl Eide, H., 

Halvoersen, K., & 

Almendingen, K. 

Att identifiera 

vad 

sjuksköterskor 

upplever som 

barriärer för att 

säkerställa 

adekvat 

nutritionsbehand

ling för 

undernärda äldre 

människor på 

sjukhus. 

Fyra fokusgruppers 

intervjuer med totalt 16 

sjuksköterskor som 

arbetar i ett stort 

universitetssjukhus i 

Norge genomfördes 

under våren 2012. 

Sjuksköterskorna 

rekryterades från sju 

avdelningar, alla med 

en hög andel äldre 

(≥70 år) inneliggande 

patienter. Data 

analyserades i tre 

tolknings 

sammanhang: 

självförståelse, en 

kritisk sunt förnuft 

förståelse och en 

teoretisk förståelse. 

Fem teman som speglar barriärer som 

sjuksköterskor upplever i relation till att 

säkerställa adekvat nutritionsbehandling för 

äldre personer identifierades: ensamhet i 

nutritionsbehandling, behov av kompetens 

inom nutritionsbehandling, låg flexibilitet i 

livsmedelsservicen, systemfel i 

nutritionsbehandling och försummelse av 

nutritionsbehandling. 

Hög 
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Artikel 2 

 

2016 

Geriatrics 

Gerontology 

international 

Nutritional care of 

elderly patients in 

acute care settings: 

A qualitative 

study. 

 

Gholizadeh, L., 

Khadijeh, Y., 

Dehghan Nayeri, 

N., & Mohammadi, 

E. 

Att utforska 

hinder och 

resurser för 

nutritionsbehand

ling av äldre 

patienter inom 

akutvården. 

Uppgifterna samlades 

in genom individuella 

ansikte-mot-ansikte 

intervjuer med tolv 

sjuksköterskor och 

analyserades med 

deskriptiv 

tolkningsmetodik 

Två kärnämnen framkom ur analysen av data: 

försummad vård, med tre subteman som var 

"support men också oberoende”, ”stödjande 

miljö” och ”familjeansvar”, och en humanitär 

etik, med två subteman som var "respekt och 

värdighet" och "humanitär vård”. 

Medel 

Artikel 3 

 

2009 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

A successful way 

for performing 

nutritional nursing 

assessment in 

older patients 

 

Söderhamn, U., & 

Söderhamn, O. 

Att få ökad 

kunskap och 

förståelse om vad 

som kan främja 

och underlätta 

för 

sjuksköterskor 

att utföra 

nutritionsbedöm

ning hos äldre 

patienter. 

Tio sjuksköterskor som 

arbetar med äldre 

patienter på två 

sjukhus i västra Sverige 

intervjuades. Fyra av 

intervjuerna 

genomfördes under 

2003 och sex under 

2006. Intervjuerna 

analyserades enligt en 

hermeneutisk 

forskningsmetod. 

Analyserna avslöjade att främjande av aspekter 

för att utföra nutritionsbaserad omvårdnad hos 

äldre patienter var att få information genom 

dialoger, observationer, kontroller, samarbete 

med andra vårdgivare och yrkesverksamma 

samt av utföra kontinuerliga uppföljningar. 

Nödvändiga villkor, förutom kunskap och 

medvetenhet om nutritionsproblem, var att 

ha intresse, ge sig tid av att lyssna på patientens 

historia och dessutom vara känslig för 

patientens önskemål, kunna bedöma 

patientens motivation att äta och ha en etisk 

medvetenhet. 

Hög 
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Artikel 4 

 

2011 

Nutrition & 

Dietetics 

 

Everyone’s 

problem but 

nobody’s job: Staff 

perceptions and 

explanations for 

poor nutritional 

intake in older 

medical patients 

 

Ross, L., Mudge, 

A., Young, A., & 

Banks, M. 

Att förbättra 

förståelsen för 

potentiella 

kontextuella och 

kulturella hinder 

för 

nutritionsintag 

hos äldre 

patienter på 

sjukhus. 

Tre fokusgrupper 

involverade 22 

anställda som arbetar 

på akutmedicinska 

avdelningar. Bland 

dem åtta 

sjuksköterskor. 

En semistrukturerad 

ämnesguide användes 

för att starta 

diskussioner om 

nutritionsvård 

inklusive hinder. 

Fokusgrupper var 

bandinspelade, 

transkriberade och 

analyserade tematiskt. 

Sjuksköterskorna som en av fokusgrupperna, 

erkände att malnutrition är ett viktigt problem 

hos äldre patienter under sjukhusvistelsen. De 

identifierade även barriärer på patientnivå mot 

nutritionsvård, såsom bristande 

överensstämmelse med nutritionsplaneringen 

och barriärer på sjukhusnivå inklusive brist på 

sjuksköterskor. Skillnader mellan de olika 

fokusgrupperna avslöjade brist på samordnat 

tillvägagångssätt, inklusive dålig kunskap om 

nutritionsvårdsprocesser. Sjuksköterskorna och 

övriga fokusgrupper talade om konkurrerande 

aktiviteter vid måltidstillfällena och kände sig 

oförmögna att prioritera nutrition i den akuta 

medicinska miljön. Sjuksköterskorna och övriga 

personalen enades om utbildning och "extra" 

händer "skulle ta itu med de flesta hinder men 

inte överväga organisationsförändringar 

Medel 
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Artikel 5 

 

2013 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

 

‘The transit of the 

food trolley’ – 

malnutrition in 

older people and 

nurses’ perception 

of the problem 

 

Bonetti, L., 

Bagnasco, A., Aleo, 

G., & Sasso, L. 

Att undersöka 

hur problemet 

med malnutrition 

hos 

institutionalisera 

äldre patienter 

uppfattas av 

sjuksköterskor i 

ett 

undervisningssju

khus i Italien och 

hur vissa 

aspekter som kan 

förhindra 

malnutrition 

behandlas. 

En fokusgrupp-studie 

genomfördes i ett 

undervisningssjukhus. 

33 sjuksköterskor, 

som fortfarande 

arbetade eller hade 

arbetat med äldre 

patienter 

Fokusgruppen 

intervjuades och audio 

transkriberades. 

Datainsamling 

stoppades när mättnad 

uppnåddes. 

Två forskare 

analyserade 

självständigt 

transkriptionen 

för innehållsanalys och 

tog fram kategorierna. 

Även om sjuksköterskor uppfattar malnutrition 

som betydande 

problem, betraktades det ofta som av sekundär 

vikt jämfört med andra aspekter av vården. 

Matvalet, även om det är tillgängligt, är ofta 

begränsat till mycket få alternativ, dieter är 

standardiserade och monotona och 

Patienterna måste välja "sikt osynt". 

Tidsbegränsningar och underbemanning var 

hindren för identifiering av behovet av 

nutritionsvård. Organisatorisk och ledande 

beslutsfattandet garanterade inte 

tillhandahållandet av högkvalitativ 

nutritionsvård. Patienternas nutritionsstatus 

var ofta inte bedömd, och verktyg som Mini 

Nutritional Bedömningen nämndes inte av 

deltagarna. 

Medel 

Artikel 6 

 

2011 

 

Journal of 

Registered nurses’ 

thinking strategies 

on malnutrition 

and pressure 

ulcers in nursing 

homes: a scenario-

Att utforska de 

tänkande 

strategier och 

kliniska 

resonemangsproc

esser som 

legitimerade 

De transkriberade 

intervjuerna 

analyserades med 

kvalitativ deduktiv 

innehållsanalys. Data 

samlades in under 

sex månader 2007–

De legitimerade sjuksköterskorna använde en 

rad olika tänkande strategier, men det fanns 

skillnader i frekvensen av användningen av 

olika strategier. De tre vanligaste tänkande 

strategierna var "att göra val", "bilda relationer" 

och "dra slutsatser'. Ingen av sjuksköterskorna 

utförde en strukturerad riskbedömning av 

Medel 
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Clinical 

Nursing 

based think-aloud 

study 

 

Fossum, M., 

Alexander, G., 

Göransson, K. 

Ehnfors, M., & 

Ehrenberg, A. 

sjuksköterskor 

använder under 

simulerad 

vårdplanering för 

malnutrition och 

trycksår i särskilt 

boende. 

2008 från 30 

sjuksköterskor vid nio 

särskilda boenden i 

Norge. 

malnutrition eller trycksår.  

Sjuksköterskor började med att bedöma data 

från scenarierna, men efter en kort och 

grundläggande bedömning flyttades de direkt 

till planering. 

Artikel 7 

 

2007 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

 

Living with 

chronic obstructive 

pulmonary disease 

(COPD): Part II. 

RNs’ experience of 

nursing care for 

patients with 

COPD and 

impaired 

nutritional status 

 

Odencrants, S., 

Ehnfors, M., & 

Grobe, S. 

Att undersöka 

hur 

sjuksköterskorna 

i primärvård 

beskriver 

nutritionsstatuse

n och 

interventioner 

hos KOL-

patienter med 

nedsatt 

nutritionsstatus. 

En intervjumetod med 

hjälp av 

halvstrukturerade 

frågor. I studien ingår 

19 sjuksköterskor som 

arbetar specifikt med 

COPD-patienter. Data 

från 

intervjuer analyserades 

med kvalitativt 

innehåll 

analys och nio 

kategorier som 

motsvarar målet 

identifierades. 

Sjuksköterskorna rapporterade att deras 

bedömning av nutritionsstatus stod i stor 

utsträckning på intuition. Bedömning 

inkluderade även upptäckt av patienternas 

nuvarande övertygelse och vara förnuftig när 

det gäller informationsutbyte, ”när 

och hur”. Interventioner var stödjande ätande 

interventioner, praktiskt och kognitivt 

deltagande och att göra patienter medvetna om 

sjukdomsbanan. En övergripande kategori 

som påverkade omvårdnaden var att respektera 

patienternas känslor av skam och skuld för en 

självtillförd sjukdom. Det verkar som 

sjuksköterskors använder intuition på grund av 

brist på systematisk kunskap 

metoder för nutritionsutvärdering. Resultaten 

anger också att sjuksköterskor försökte bygga 

upp ett förhållande av förtroende hos 

patienterna snarare än att tillhandahålla tidig 

Hög 
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information på känsliga ämnen (t.ex. 

nutritionssinformation). 

Artikel 8 

 

2017 

Health and 

Social Care in 

the 

Community 

Prevention of falls, 

malnutrition and 

pressure ulcers 

among older 

persons - nursing 

staff’s experiences 

of a structured 

preventive care 

process 

 

Lannering, C., 

Ernsth Bravell, M., 

& Johansson, L. 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

och annan 

vårdpersonals 

erfarenhet av 

förebyggande 

arbete genom att 

använda den 

strukturerade 

förebyggande 

vårdprocessen 

som beskrivs av 

Senior Alert och 

MNA. 

 

Studien använde en 

induktiv kvalitativ 

design med en 

innehållsanalys. 

Uppgifterna samlades 

in från 

fokusgruppsintervjuer 

som inkluderade 

personal i både 

vårdhem och 

hemsjukvård. 

I denna studie, både positiva och 

negativa åsikter uttrycktes om processen. Den 

systematiska och 

strukturerat arbetssätt tycktes bara delvis 

underlätta vårdgivarna till att förbättra 

vårdkvaliteten genom att göra bättre kliniska 

bedömningar, utföra teambaserade planerade 

interventioner och få lärdom från resultat. 

Deltagare beskrev brist på tillförlitlighet i 

bedömningarna och åsikter om strukturen 

varierade. Dessutom den organisatoriska 

strukturen begränsade det förebyggande 

arbetet. 

 

Medel 

Artikel 9 

 

2016 

Biomedcentra

l Nursing 

Documentation 

and 

communication of 

nutritional care for 

elderly 

hospitalizedpatient

s: perspectives of 

nurses and 

undergraduate 

Att utforska hur 

sjuksköterskor 

dokumentera 

nutritrionsbehan

dling och vård av 

äldre patienter på 

sjukhus och hur 

sjuksköterskor 

och 

En kvalitativ studie 

genomfördes med hjälp 

av en fenomenologisk-

hermeneutisk metod. 

Uppgifterna samlades 

in i 

fokusgruppsintervjuer 

med 16 sjuksköterskor 

på ett stort 

Resultaten sammanfattades under tre 

huvudteman 1) Otillräcklig dokumentation av 

nutritionsstatus vid 

sjukhusinskrivning, 2) otillräcklig och 

osystematisk dokumentation av 

nutritionsinformation under sjukhusvistelsen, 

3) begränsad kommunikation av 

nutritionssinformation mellan sjukhus och 

vårdhem. De tre huvudteman 

Hög 
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nurses in hospitals 

and Nursing 

homes 

 

Halvorsen, K., 

Kjøllesdal Eide, H., 

Sortland, K., & 

Almendingen, K. 

 

undersköterskor 

kommunicerar 

information om 

patienternas 

nutritionsstatus 

när äldre 

patienter 

överförs mellan 

sjukhus och 

vårdhem. 

universitetssjukhus, 

och 11 sjuksköterskor 

och 16 undersköterskor 

i fem vårdhem med 

samband med 

universitetssjukhuset. 

inkluderade sju underteman, vilket återspeglade 

bristen på nutritionsscreening och osystematisk 

dokumentation vid 

inskrivning och under sjukhusvistelse. Vidare 

belyser undertemana dåligt utbyte av 

information mellan sjukhus 

och vårdhem beträffande patientens 

nutritionsstatus. 

Artikel 10 

 

2015 

International 

journal of 

older people 

nursing 

 

Can trained 

volunteers make a 

difference at 

mealtimes for 

older people in 

hospital? A 

qualitative study of 

the views and 

experience of 

nurses, patients, 

relatives and 

volunteers in the 

Southampton 

Mealtime 

Assistance Study 

 

Robison, J., 

Att få flera 

perspektiv på 

nutritionsbehand

ling av äldre 

patienter, samt 

acceptans av 

utbildade 

volontärer och 

identifiera viktiga 

delar av deras 

hjälp. 

En kvalitativ studie ett 

år före och efter 

introduktion av frivillig 

måltidstidsassistenter 

på en avdelning samt 

parallell jämförelse 

med en 

kontrollavdelning i en 

Medicinsk Avdelning 

för Äldre Människor 

vid ett brittiskt 

universitetssjukhus. 

Halvstrukturerade 

intervjuer med 

vårdpersonal, 

patienter, 

Sjuksköterskorna och övrig 

omvårdnadspersonal kände sig under tryck med 

otillräckligt antal personer som hjälpte till vid 

måltider. Introduktion av utbildade volontärer 

upplevdes av sjuksköterskorna och övrig 

personal och patienter som förbättring av 

kvaliteten på måltidsvården genom att 

förbereda patienter för måltider och hjälpa till 

patienter som behövde hjälp. Det sparade 

sjuksköterskas tid som kunde ta hand om 

patienter som var i behov av vård. 

Medel 
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Pilgrim, A., Rood, 

G., Diape, N., Elia, 

M., Jackson, A., 

Cooper, C., Aihie 

Sayer, A., 

Robinson, S., & 

Roberts, H. 

sjuksköterskor och 

anhöriga. 
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