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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: När människan åldras så förändras inte bara kroppens utseende utan också dess 

nutritionsbehov. Äldre personer som är i kontakt med vården upplever att de inte får den 

hjälp de behöver med att anpassa nutritionsvården till sina individuella behov och 

förutsättningar. När nutritionsvården inte kan anpassas till patienternas individuella behov 

så föreligger det risk för försämrad hälsa och ett ökat lidande. Patienterna upplever inte att 

sjuksköterskorna uppmärksammar deras upplevelser av nutritionsvården. Syfte: Syftet med 

detta examensarbete är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att tillgodose äldres 

näringsbehov. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats används för att få 

fram sjuksköterskornas upplevelser. De vetenskapliga artiklarna analyseras enligt Evans 

(2002). Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskorna efterfrågar mer utbildning om 

nutritionsvård för att utveckla sina kunskaper och därigenom kunna säkerställa en god och 

säker vård för de äldre patienterna. Sjuksköterskorna kan känna stolthet men även skam över 

deras egen insats av att utföra nutritionsvård. Slutsatser: Fortsatta studier kring patienters 

och sjuksköterskors upplevelser behövs där deras svar ställs mot varandra för att tydligare 

upptäcka eventuella problem. Med tanke på att den äldre befolkningen ökar så behövs mer 

kunskap om nutrition till de äldre personerna i samhället.  

Nyckelord: Kunskap, nutritionsvård, patient, samarbete, sjuksköterska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: As the human being comes of age, change appears not only in the physical 

appearance but also in its nutritional requirements. Elder people who are in contact with 

health care feel that they do not get the help they needed to adapt nutritional care to their 

individual needs and circumstances. When nutritional care cannot be adapted to patients’ 

individual needs, there are risks of impaired health and increased suffering. The patients do 

not experience that nurses notes their experiences of nutritional care. Aim: The purpose of 

this study is to describe nurses’ experiences of meeting the nutritional needs of the elderly. 

Method: A qualitative study of inductive approach is used to get nurses’ experiences. The 

scientific articles are analyzed according to Evans (2002). Results: The results shows that 

nurses want more education on nutritional care to develop their skills and thereby ensure a 

good and safe care for elderly patients. The nurses can feel pride but also shame related to 

their own effort to perform nutritional care. Conclusions: Further studies on patients’ and 

nurses’ experiences are needed where their responses are set against each other in order to 

more clearly identify possible problems. Given that the elderly population increases, more 

nutritional knowledge is needed for the elderly people in the community.  

Keywords: Cooperation, knowledge, nurse, nutritional care, patient 
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1 INLEDNING  

Under 2011 uppdagades missförhållanden i vården som gavs av vårdföretaget Carema Care. 

Företaget hade gjort nerskärningar i budgeten och bortprioriterat sina patienters 

grundläggande behov. Resultatet blev vanvård av de äldre som bodde på Carema Cares 

äldreboenden. I media framkom det att det fanns omfattande brister inom de äldres 

näringssituation på äldreboendena. Vanvård strider mot vad som står föreskrivet i 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Där stadgas det bland annat att vårdskador 

oberoende om de är kroppsliga eller psykiska ska undvikas med lämpliga åtgärder. Vid vård 

är det av största vikt att kontinuerligt dokumentera och följa upp omvårdnad av patienter 

enligt aktuella riktlinjer, samt att inaktuella metoder byts ut eller förändras för att säkerställa 

att en god och säker vård kan uppnås. 

Under vår första verksamhetsförlagda utbildning var vi placerade på en strokeavdelning 

inom landstinget respektive vid ett privatägt demensboende. Där fick vi ta del av hur vården 

av patienter och brukare gick till gällande hygien, medicinering och kost. Vi jämförde våra 

erfarenheter och kom fram till att det fanns stora skillnader i vården av äldres näringsbehov 

utifrån det vi hade sett. På strokeavdelningen fanns en logoped som testade patienternas 

förmåga att svälja samt en dietist som utredde och tog fram en kost som var anpassad till 

patientens individuella behov. På demensboendet fanns varken logoped eller dietist. Där 

valde undersköterskorna vilken mat som brukarna skulle få äta utifrån en meny från 

matleverantören. Om någon av brukarna hade svårt att tugga mixades maten till en puré och 

om någon var i behov av extra näring tillsattes grädde eller näringstillskott i maten till den 

brukaren. När vi sedan skulle börja med föreliggande examensarbete diskuterade vi olika 

tänkbara angreppspunkter kring nutritionsvård, ett av dem blev hur sjuksköterskor upplever 

det att ansvara för och utföra nutritionsvård av äldre personer.   

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs centrala begrepp, tidigare forskning, styrdokument, vårdteoretiskt 

perspektiv och problemformulering. 
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2.1 Centrala begrepp 

I arbetet menas med äldre personer de som är 65 år och äldre, med hänvisning till den 

genomsnittliga pensionsåldern enligt Statistiska centralbyrån (2007).  

I Nationalencyklopedin (2013) beskrivs näringsbehov under begreppet näringslära, som 

kunskap gällande kostvanor som upprätthåller kroppens hälsa i olika åldrar samt 

förebyggande av bristtillstånd och sjukdomar.  

Näringsbrist innebär enligt Nationalencyklopedin (2013) ofullständig eller bristande intag av 

näring. Näringsbrist kommer i detta examensarbete att benämnas som nutritionsbrist. 

2.2 Tidigare forskning ur ett patientperspektiv 

Tidigare forskning enligt Brownie (2006) visade att vid stigande ålder förändrades kroppens 

sammansättning, det innebar generellt att kroppens celler fick svårare att behålla den 

intracelluläravätskan, fett och att muskelmassan minskade samt att personen blev mer 

magert lagd. Det medförde en försämrad styrka och balans vilket gjorde att äldre personer 

mobiliserade sig mer sällan samt bidrog till ökad risk för trycksår. Som en följd av att äldre 

personer blev isolerade så drabbas en del av dem även av depression och ofrivillig ensamhet. 

Munhälsan försämrades också med åldern, minskad salivproduktion, dålig tandstatus och 

illasittande tandproteser. Mag- och tarmkanalen samt njurarnas funktion kunde drabbas av 

åldersrelaterade sjukdomar, som gjorde att personen fick svårare att tillgodose sig den näring 

som kroppen behövde samt förmågan att göra sig av med slaggprodukter. När kroppen inte 

kunde tillgodose sig det grundläggande näringsbehovet förelåg risk för försämrad 

immunfunktion, det vill säga kroppens förmåga att stå emot infektioner och reparera skador i 

kroppens vävnader. Undernäring fanns hos ≤10% av äldre som bodde självständigt i sina 

egna hem, jämfört med de ≤60% som bodde på vårdhem. Det bristande näringsbehovet 

ökade även risken för andningssvårigheter, hjärtproblem, ventromboser, multipel organsvikt 

samt försämrad livskvalitet för de äldre. 

I en studie av Anderberg och Berglund (2010) framgick det att äldre personerna upplevde 

förändringar med den egna kroppen och dess funktioner vid åldrande. Dessa upplevelser 

visade sig både på ett mentalt och fysiskt plan. De äldre personerna tyckte att det var svårt att 

förstå den förändrade kroppens behov, vissa av de äldre personerna kände att makten över 

den egna kroppen låg utanför deras egen kontroll. En del försökte förstå hur de skulle 

anpassa sina tidigare vanor och näringsintag på ett sätt som motverkade negativa 

konsekvenser för hälsan. De äldre personerna kände oro för den egna framtiden, när de såg 

andra på äldreboendet som blev sämre. De uppgav även att de kände vanmakt över att inte 

kunna påverka och planera den egna framtidens utgång. När vårdpersonalen inte hade tid 

och inte verkade bry sig om de äldre på äldreboendena så upplever de äldre personerna det 

som att de blev övergivna av vårdpersonalen. Många äldre personer uttrycker behov av att 

vårdpersonalen lyssnade på deras önskningar samt att de mötte de äldre personerna på deras 
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egna villkor. De äldre personerna var aktiva i att upprätthålla en bra relation till vårdarna, 

det fanns dessutom en ständig balans mellan den äldre personens delaktighet i vården samt 

hans/hennes förmåga att stå upp för sitt individuella vårdbehov.  

Hopkinson, Wright och Corner (2006) såg i sin studie att patienterna själva hade lagt märke 

till den egna viktförlusten, de hade dock inte förväntat sig att det skulle gå så pass fort som 

det hade gjort och kände sig chockade över att deras utseende hade förändrats. Vissa 

patienter tog eget ansvar för att dagligen kontrollera den egna vikten, dessa patienter tog 

även eget ansvar för att äta rätt och regelbundet med anpassning till deras individuella 

nutritionsbehov. När vårdpersonalen inte tog sig tid att hjälpa patienterna med att anpassa 

nutritionsvården till deras individuella behov så upplevde patienterna hjälplöshet över sin 

situation. Patienterna som kände sig bekymrade över den egna viktminskningen upplevde en 

känsla av att ha tappat kontrollen över den egna kroppen.  

Holst, Rasmussen och Laursens (2011) studie visade att det fanns fyra huvudsakliga teman 

som påverkade äldre personers nutritionsstatus. Dessa var: fysisk och psykisk påverkan, 

anledningar till att inte äta/medicinering, motivation och förväntningar från vårdpersonalen, 

anhörigas inflytande. De äldre personerna beskrev att de gått ner i vikt under en tid. Till en 

början tyckte de att det var bra, men när vikten fortsatte att minska så blev alla oroliga för att 

det kanske berodde på ett allvarligt fel. Vissa började fundera på vad som kunde vara orsaken 

till viktnedgången, medan andra ignorerade tecknen trots att de var medvetna om att 

sjukdomar kunde vara orsaken. Medicinering gjorde att deras matlust försvann, några 

orsaker till det var bland annat illamående, orkeslöshet samt smak- och luktbortfall. Två 

grupper kunde urskiljas, den ena gruppen var aktiva och pigga, de kunde hävda sin rätt till 

självbestämmande i sin egen vård samt framhäva sina åsikter om god nutritionsvård till 

vårdpersonalen. Den andra gruppen uppfattades som trötta och vara i depressivt tillstånd, de 

hade en nonchalant attityd mot behandlingar och utredningar samt bristande motivation 

inför nutritionsvård. Deltagarna kände både glädje och frustration över sina anhörigas 

inblandning i deras ätande och nutritionsstatus.  

Forskning gjord av Dale, Söderhamn och Söderhamn (2012) visade att tidigare yrke, grad av 

sysselsättning, handikapp, sjukdom och mentala hälsa påverkade de äldre personernas 

förmåga till självständighet. De äldre personerna som hade förmåga att förbereda mat själva 

och som var aktiva såg positivt på egenvård samt förmågan till att vara självständig. De äldre 

personerna som själva kunde bestämma vilken mat de skulle äta och när gjorde att deras 

positiva inställning till att äta mat ökade. Medan andra äldre personer som fick hjälp från 

familjemedlemmar med att laga mat åt mindre måltider. En av anledningarna till detta 

kunde vara att de inte var bekanta med eller tyckte om maten, vilket gjorde att risken att 

drabbas av nutritionsbrist ökade. De äldre personerna som fick hjälp upplevde även 

hjälplöshet och hade negativa inställningar till egenvård samt förmågan till självständighet. 

Denna grupp av äldre personer hade även svårare att sköta det dagliga livet med allt vad det 

innebar i jämförelse med de som klarade av att laga sin egen mat. Det visade sig också vara 

svårare för ensamlevande äldre personer att sköta alla hushållssysslor på egen hand.  
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I Zeitz m.fl (2011) studie visade sig några problem bland annat att patienterna hade 

svårigheter med eller inte alls har förmåga att öppna förpackningarna till de 

nutritionssupplement som delades ut. Patienterna tyckte att vårdpersonalen inte tog sitt 

ansvar för att hjälpa patienterna med att få i sig den mat de var i behov av, i samma 

utsträckning som vårdpersonalen prioriterade att patienterna fick i sig sina mediciner. 

Patienterna uppgav att de var missnöjda över hur kommunikationen och samarbetet mellan 

dem själva och vårdpersonalen hade fungerat. I relationen mellan patienterna och 

vårdpersonalen saknades respekt, engagemang och förståelse vilket gjord samarbetet svårt. 

De äldre patienterna beskrev att den bristande kontakten med vårdpersonalen gjord att de 

inte kände sig involverade i sin egen nutritionsvård.  

Enligt Lassen, Kruse och Bjerrums (2005) studie var patienterna nöjda med den mat som 

serverades gällande portionsstorlek, temperatur samt tillfällen för måltider. Alla patienter 

hade dock inte blivit erbjudna mer mat efter uppäten portion, eller blivit informerade om 

vilken mat som stod på menyn. Patienterna hade inte heller blivit tillfrågade av 

vårdpersonalen angående vad de hade ätit samt vad de önskade att äta. De äldre tyckte att 

maten som serverades skulle mottas med uppskattning för att visa tacksamhet mot vården 

samt visa en vilja att anpassa sig till sjukhusets resurser. Mat- och nutritionsdialogen mellan 

patient och vårdpersonal förekom sällan och var inte en del av den rutinmässiga vården.  

Godfrey, Cloete, Dymond och Long (2012) fann i sin studie att patienterna tyckte det var 

dåligt att det fanns specifika serveringstillfällen för när de blev serverade drycker och att de 

inte anpassats till deras individuella behov. Vissa uppgav även att de hade svårigheter att få i 

sig den serverade drycken, men att de ändå inte fick hjälp av vårdpersonalen samt att de fick 

intrycket av att vårdpersonalen inte hade tid att hjälpa dem. En del av patienterna uppgav att 

de ibland var för trötta för att orka dricka och därför inte fick i sig den vätska som de 

behövde.  Det var inte enbart maten som var viktig för att upprätthålla en god nutrition, även 

den mängd vätska som patienter fick i sig var avgörande för nutritionsstatusen. 

Forskning gjord av Pedersen, Tewes och Bjerrum (2012) visade att kunskaperna om lämpliga 

matval bland patienter varierade. En stor del av patienterna ansåg bland annat att grönsaker 

inte innehöll rätt näringsämnen för att öka deras energiintag, att mejeriprodukter inte skulle 

undvikas samt att ”smalmat” inte var lämpligt att äta vid sjukdom. Majoriteten av 

patienterna ansåg att ett bra näringsintag kunde förbättra deras återhämtning från 

sjukdomstillståndet. Enbart hälften av patienterna blev dagligen tillfrågade om de ville ha 

mat mellan de utsatta måltiderna. Dessa patienter uppgav att de inte behövde bli hungriga 

mellan de utsatta måltiderna, till skillnad från de patienter som inte blev erbjudna några 

mellanmål. Sjukhusvistelsen påverkade patienternas nutritionsstatus på ett negativt sätt 

genom att deras nutritionsintag minskade.  

Dickinson, Welch och Ager (2007) kunde med sin forskning visa att patienterna uttryckte att 

de tyckte att vårdpersonalen skulle veta vad de föredrog att äta och inte. Patienterna framhöll 

att de tidigare under sin vistelse beskrivit vad de inte gillade att äta, men att vårdpersonalen 

inte hade lagt någon uppmärksamhet vid det. Många av de äldre patienterna beskrev att de 

inte ville vara till besvär och åt därför den mat som serverades trots att de inte vill äta den. De 
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äldre patienterna hade ibland problem eller svårigheter med att äta den mat som serveras 

och upplevde att de inte alltid fick den hjälp som de faktiskt skulle ha behövt från 

vårdpersonalen. De äldre patienterna upplevde att det fanns alltför få som arbetade på 

avdelningen för att alla patienter som behövde hjälp att äta och dricka skulle kunna få det. En 

patient beskrev det som att maten fanns så nära men ändå var så långt borta.  

2.3 Styrdokument 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) bör kommuner som bedriver äldreomsorg planera 

sina insatser för de äldre som de har ansvar för att vårda. Äldreboendena bör vara anpassade 

efter de äldre personernas individuella behov av särskilt stöd och hjälp. De som bor på 

äldreboendena bör kunna få möjlighet att känna gemenskap med de andra som är boende på 

äldreboendet, samt att få utrymme till självständighet och en meningsfull tillvaro.    

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska arbeta för att förebygga och motverka ohälsa hos 

patienterna, samt anpassa vården till individens individuella behov och förutsättningar 

gällande information och vårdplan, till exempel vid nutritionsvård enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763).  

Sjuksköterskan bör i professionen vara uppmärksam och möta patienten i hans/hennes 

lidande och sjukdomsupplevelser, samt att lindra det så långt det är möjligt och sätta in 

lämpliga åtgärder. Sjuksköterskan bör även arbeta för att skapa trygghet och välbefinnande 

hos patienten, både vid undersökning samt behandling. Det är även viktigt att sjuksköterskan 

har bra samarbete och kommunikation med andra aktörer inom vården för att patientens 

vård ska hålla en god kvalitet, samt att fortlöpande dokumentera om patienten 

(Socialstyrelsen, 2005).  

I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) stadgas att hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig 

att uppmärksamma och förebygga risk för allvarlig vårdskada, samt rapportera när en 

vårdskada har skett och vad som var orsaken. Det stadgas även i 1 kap 5 § att med allvarlig 

vårdskada avses vårdskada som 1. är bestående och inte ringa, eller 2. har lett till att 

patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. Detta är viktigt då utebliven eller 

bristfällig nutritionsvård kan leda till vårdskada för patienten. 

2.4 Vårdteoretiskt perspektiv 

Eriksson (2003) beskriver lidandet som tre olika former, dessa är sjukdomslidande, 

livslidande och vårdlidande, dessa tre integreras med varandra och individens upplevelse av 

hälsa. 

Sjukdomslidande är det lidande som sjukdom och behandling medför. Sjukdomslidande är 

det lidande som är förenat med mer än bara det kroppsliga, det berör även människan 
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själsligt och andligt. Sjukdomen gör att kroppen och psyket förändras mot människans vilja, 

vilket kan till exempel vara en följd av en förlorad kroppsdel eller oförmåga att ta hand om 

sig själv. Det kan uttrycka sig i förnedring, skam och skuldkänslor som följd hos människan 

(Eriksson 2003).  

Livslidande påverkar hela människans existens på grund av att den naturliga balansen i 

människans livssituation rubbas. En påtvingad förändring i människans liv kan göra att 

självbilden raseras vilket kan bidra till att individen ifrågasätter meningen med livet genom 

existentiella tankar. Orsaker till detta kan vara förändrade sociala förhållanden och uppgifter 

samt känsla av vanmakt i händelser som människan själv inte kan förändra eller 

motverka(Eriksson 2003).  

Vårdlidande utifrån sjuksköterskans skyldigheter som vårdare är att lindra och förebygga 

lidande. Det onödiga lidandet är något som skapas av vårdpersonalen. Exempel på faktorer 

som leder till vårdlidande är att vårdaren inte lyssnar på patienten, inte tar hänsyn till 

patientens integritet och självbestämmande, utsätter patienten för maktutövning, utebliven 

vård samt kränker patienten. Sjuksköterskan bör sträva efter att uppnå en förståelse av 

patientens lidande för att på så vis kunna sätta sig in i patientens upplevelse av lidande. För 

att sedan kunna korrigera det som orsakar lidandet och med rätt metod kunna lindra det för 

patienten (Eriksson 2003).  

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att äldre patienter som får nutritionsvård löper en större riks att 

drabbas av nutritionsbrist. Det beror bland annat på att de äldre personerna inte är bekanta 

med den mat som serveras, att de har svårigheter att få i sig maten och därmed inte kan 

tillgodose kroppens näringsbehov. Risken är därför stor för allvarliga negativa konsekvenser 

såsom undernäring, försämrad livskvalitet, sjukdomar, psykiska besvär samt förtidig död. 

Patienter upplever att vårdpersonalen inte uppmärksammar deras upplevelser av 

nutritionsvården, i relation till detta uppkommer frågan om hur sjuksköterskorna upplever 

det att utföra nutritionsvård. Om sjuksköterskan ger en otillräcklig nutritionsvård kan det ge 

ett ökat lidande för den äldre patienten. Med patientens upplevelser i tanken ska arbetets 

fokus ligga på sjuksköterskans upplevelser av nutritionsvård. För att på så få en bättre 

förståelse för deras perspektiv.   

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att tillgodose äldres näringsbehov.  
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4 METOD 

Till föreliggande examensarbete valdes en kvalitativ systematisk litteraturstudie. För att 

analysera datamaterialet valdes en analys enligt Evans (2002), med anledning av att den 

gjorde att arbetet med datamaterialet blev textnära och överskådligt. Det resulterade i att 

kärnan i texten gick att få fram på ett tydligt sätt. Det fanns fyra övergripande steg i analys 

enligt Evans (2002), det första steget i analysen var att samla in ett urval av studier. Det vill 

säga vårdvetenskapliga artiklar som uppfyllde de inklutions- och exklusionskriterier som 

fanns för att kunna besvara examensarbetets syfte. Det andra steget i analysen var att 

identifiera nyckelfynd i varje studie. Varje vetenskaplig artikel lästes igenom ett flertal gånger 

för att hitta nyckelfynd som gick att koppla till syftet. Anledningen till att den här typen av 

bearbetning gjordes var för att få en övergripande uppfattning av varje artikel för sig men 

också alla artiklar tillsammans. Slutligen i detta steg plockades nyckelfynden ut. Det tredje 

steget i analysen var att ställa nyckelfynden från de utvalda vetenskapliga artiklarna mot 

varandra för att kunna upptäcka likheter och skillnader och på så vis få fram teman. Genom 

förfining av teman identifierades subteman som gjorde att en ökad förståelse av fenomenet 

kunde bli möjlig. För att kontrollera att de teman och subteman som tagits fram var korrekta 

och trovärdiga ställdes de mot originalartiklarna. Det fjärde steget i analysen var att i text 

beskriva teman och subteman samt att jämföra dem med texten till originalartiklarna. För att 

stärka trovärdigheten ytterligare behövde även citat läggas in från de nyckelfynd som 

identifierades i de vetenskapliga artiklarna för att styrka de teman som framkommit ur 

analysen. Slutligen sammanfattades de teman som framkom av analysen till en övergripande 

syntes. 

4.1 Urval och datainsamling 

I början av föreliggande examensarbete gjordes sökningar i CINAHL Plus och Web of 

Science.  

I CINAHL Plus användes sökorden: elderly, nurtition, malnutrition, undernurishment, 

mealtime, nutritional status, i olika kombinationer för att få fram ett antal artiklar att välja 

bland. I Web of Science söktes fler artiklar med hjälp av titlarna från de artiklar som redan 

hittades i CINAHL Plus, när en artikel blivit citerad eller refererad i en annan studie så 

visades artiklarna i en referenslista och det gick då att hitta artiklar med samma tema. Av 

dessa sökningar blev tre stycken artiklar utvalda.  

För att uppdatera sökkunskaperna för arbetets fortsatta sökningar tilltogs hjälp av 

Högskolebiblioteket på Mälardalens Högskola. Bibliotekarien visade hur sökningar på 

CIHNAL Plus Headings och Discovery gick till med hjälp av tillvalet ”subjects”, som gjorde 

att specifika söktermer som tillexempel ”qualitative study”, ”elderly” och ”nurses” kunde 

läggas till och avgränsa sökningarna. Det visade sig dock vara svårt att hitta tillräckligt med 

material mellan åren 2008-2013 så sökningarna vidgades till 2006 för att öka antalet 
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sökträffar. Av de sammanlagda sökningarna valdes 19 artiklar ut för att granskning och 

närmare bedömning av deras relevans för syftet. Av dessa 19 vetenskapliga artiklar så valdes 

två stycken ut.   

I databasen CINAHL Plus och CINAHL Plus Headings gjordes sökningar med orden caring, 

nursing, nutrition, elder, health och suffering. Totalt hittades sju stycken vetenskapliga 

artiklar, av dessa valdes två stycken ut. Efter det övergick sökningarna till databasen 

Discovery, för att inhämta ett större antal vetenskapliga artiklar. I sökningarna lades namn 

på vårdvetenskapliga tidskrifter till som exempelvis Journal of clinical nursing, Scandinavian 

journal of caring sciences och Journal of Advanced Nursing, tillsammans med tidigare 

sökord. Det resulterade i nio stycken vetenskapliga artiklar som granskades vidare för att ta 

reda på om de kunde besvara syftet, av dessa valdes tre stycken vetenskapliga artiklar ut.  

Inklusionskriterierna för sökningarna var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara ”peer 

reviewed”, full text, på engelska, abstract avaliable, publicerade mellan åren 2006 och 2013, 

sjusköterskeperspektivet, kvalitativ ansats, vårdvetenskapliga tidskrifter och handla om 

nutritionsvård av äldre personer och patienter.  

Exklusionskriterierna för sökningarna var att de vetenskapliga artiklarna inte skulle vara på 

andra språk än engelska, äldre än 2006 och de fick vara mixade kvalitativa och kvantitativa 

men inte enbart ha en kvantitativ ansats.  

I alla sökningar lästes först titeln igenom för att avgöra om den vetenskapliga artikeln var 

relevant. Om titeln var relevant lästes den vetenskapliga artikelns abstract igenom för att ta 

reda på om den motsvarade inklusions- och exklusionskriterierna. Gjorde den det så 

granskades den vetenskapliga artikelns helhet och utformning för att få en omfattande 

överblick för att kunna avgöra om den kunde vara användbar till examensarbetets resultat. 

Totalt valdes 22 vetenskapliga artiklar ut på detta sätt, dessa granskades och lästes igenom 

noggrant i relation till syftet. På så vis kunde slutligen tio vetenskapliga artiklar väljas ut som 

kunde svara på examensarbetes syfte. Av dessa 22 vetenskapliga artiklar valdes totalt 10 

stycken ut till resultatet och sammanställdes till en artikelmatris, se bilaga A.  

4.2 Genomförande och dataanalys 

De tio artiklar som valdes ut för analys lästes igenom två gånger, de relevanta avsnitten i 

resultaten som svarade mot examensarbetets syfte valdes ut. Under denna analys varvades 

arbetsuppgifterna att skriva och läsa, för att underlätta arbetet för varandra. Inga konflikter 

eller oenigheter uppstod under diskussionerna om materialet.  

En matris framställdes med kolumner för artikelnamn, författare, stycke, reducering och 

nyckelfynd. I den första kolumnen till vänster fylldes artikelnamn och författare i för att lätt 

kunna återgå till respektive originalartikel samt för att göra analysen tydligare. I nästa 

kolumn som benämnts stycke sattes citat från de vetenskapliga artiklarna in som valts ut och 

klistrats in efter varandra i lodrät riktning. I nästkommande kolumn till höger står rubriken 
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reducering, där en kort sammanställning av respektive citat har gjorts på svenska med fokus 

på de mest relevanta delarna från citaten. Den sista kolumnen benämns nyckelfynd, där 

kärnan i reduceringarna står uppspaltade i enstaka ord, bredvid tillhörande reducering för 

att tydliggöra vart de hör hemma. Denna process genomfördes för varje utvald vetenskaplig 

artikel. Anledningen till att göra detta sätt var för att på ett tydligt och informativt sätt 

tydliggöra de vetenskapliga artiklarnas innehåll samt undvika förvrängning. 

Nyckelfynden sammanställdes till ett flertal teman, där ett tema karakteriserades av 

nyckelfyndens gemensamma kärna och innebörd. Under de teman som togs fram, gjordes 

subteman med stöd utifrån på nyckelfynden där nyckelfynden delades in, för att på så vis 

beskriva förgreningar utifrån temat och ge en mer omfattande förklaring av temats innebörd.  

Teman och subteman kontrollerades gentemot de tidigare matriserna för att utesluta 

misstolkningar. Med anledning av att de befintliga temana var många det vill säga sju 

stycken, beslutades att de skulle reduceras för att göra resultatet mer tydligt.  

Reduceringarna som gjordes utgick ifrån syftet. Av de nya subteman som identifierades 

gjordes en kontroll av dem med hjälp av de första nyckelfynden från arbetets start, för att 

kunna förklara nyckelfynden till respektive vetenskaplig artikel. Detta gjordes för att kunna 

säkerställa resultatets trovärdighet eftersom det visar på att rätt perspektiv har undersökts 

(Friberg, 2006; Ejvegård, 2009) samt att det inte förvrängts utifrån tidigare förförståelse från 

personliga erfarenheter.   

4.2.1 Figur 2 Analysprocessen 

Artikel titel 
författare 

Stycke Reducering Nyckelfynd Subteman Teman 

A successful 
way for 
performing 
nutritional 
nursing 
assessment 
in older 
patients 
 
Söderhamn, 
O. & 
Söderhamn, 
U. 
 

To have 
knowledge and 
be conscious of 
nutritional 
issues 
and to know 
the importance 
and relevance 
of these issues 
for the 
particular 
individual 
older patient 
promoted the 
nutritional 
nursing 
assessment.  
 

Kunskaper 
om 
nutritions 
problem, 
kunna se 
dem hos den 
individuella 
patienten.  

Kunskap 
 
Klinisk blick 
 
 

God 
kunskap  

Sjuksköterskan 
enskilt och i 
team 
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4.3 Etiska överväganden 

De vetenskapliga artiklar som analyserades i föreliggande examensarbete uppfyllde följande: 

att de skulle vara etiskt granskade (CODEX, 2013), studierna skulle genomgått 

forskningsetisk granskning av två oberoende forskare ” peer reviewed” samt inte vara äldre 

än år 2006. Det datamaterial som användes och analyserades i detta examensarbete, 

manipulerades eller förvrängdes ej.  

5 RESULTAT 

Det framkom två teman och fem subteman ur analysen som visas i figur 3 här nedan. 

5.1 Figur 3 Teman och subteman 

Teman Subteman 
Sjuksköterskan enskilt och i team  God kunskap 

 Kunskapsbrist 

 Teamarbete 
Sjuksköterskan och patienten   Förståelse 

 Delaktighet 

5.2 Sjuksköterskan enskilt och i team 

Sjuksköterskorna som hade bristande nutritionskunskaper upplevde ett behov av att 

utvecklas inom nutritionsvården för att kunna ge en god och säker nutritionsvård. Medan de 

som var erfarna kände sig trygga med att anpassa och utföra nutritionsvård. Att samarbeta 

med vårdteamet och ha en god kommunikation, kunde utöka kunskaperna och underlätta 

arbetet med patienternas nutrition. 

5.2.1 God kunskap 

För att kunna genomföra nutritionsvård uttryckte sjuksköterskorna att de behövde ha 

kunskap om nutrition, genom reflektion och medvetenhet för att förstå innebörden av att 

förhindra samt förebygga nutritionsbrist. Kunskap om nutrition gjorde det möjligt för 

sjuksköterskorna att reflektera över patientens individuella nutritionsbehov. 

Sjuksköterskorna beskrev att de hade en god kunskap om nutrition. Kunskapen gjorde att de 

kunde föra ett brett resonemang för patienternas vård genom att se patienten som en helhet 

och hade därmed möjlighet att förebygga nutritionsbrist.  
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”As soon as you step into the room, your assessment starts…Sometimes I can just see that this patient is 

at risk of malnutrition or having a PU…my clinical eye as an RN and my experience of nursing 

care…makes it easier to see the unique patient in the bed…” (Bååth, Wilde-Larsson, Idvall & Hall-Lord, 

2011, s. 7). (PU betyder pressure ulcers, RN betyder registered nurse). 

Sjuksköterskorna beskrev att den kliniska blicken kunde hjälpte dem att uppmärksamma 

nutritionsproblem, urskilja viktiga tecken, mönster, se individuella skillnader i hur 

nutritionsbrist yttrade sig, och utifrån dessa dra slutsatser om det förelåg risk för patienter 

att drabbas av nutritionsbrist. Sjuksköterskorna ansåg att de, efter den möjlighet de fått att 

utveckla egna kunskaper om nutritionsvård genom att studera vetenskaplig litteratur samt 

genomföra projekt, fick förståelse för ansvaret som fanns gällande nutrition inom 

sjuksköterskeyrket. Efter att sjuksköterskorna genomgått en utbildning med inriktning på 

nutritionsvård, upplevdes ansvaret för patienternas nutrition istället som en delad uppgift 

med läkarna, jämfört med innan då sjuksköterskorna kände att hela ansvaret låg på den egna 

professionen. Sjuksköterskorna kunde genom att säkra patienternas nutritionsvård känna 

stolthet och tillfredställelse över det arbete som utförts, genom att vara medveten om den 

egna förmågan kunde sjuksköterskorna också känna sig trygga i beslut som han/hon fattade 

för patienten. Att ha kunskap om patientens nutritionshistoria upplevde sjuksköterskorna 

som en underlättande faktor vid planering av nutritionsinsatser samt när patienter skulle 

informeras om biverkningar hos vissa läkemedel, framförallt om hur dessa påverkade aptit 

och vikt.  

”He thought that the food did not taste and he did not want to eat. He became fed through a 

percutaneous tube; it was what he wanted and then he knew that he got the nutritional requirements he 

needed and he could eat more for pleasure…Then it changed and after two, three weeks he could eat well 

again…” (Söderhamn & Söderhamn, 2008, s. 436). 

Denna kunskap om patienten underlättade även när det kom till att berätta vilka insatser 

som gjorts för nutritionsstatusen och hur resultatet hade sett ut samt vilka mål som fanns 

med nutritionsbehandlingen. Sjuksköterskorna upplevde att ledningen på sjukhusen hade 

ansvar för att uppdatera personalens kunskaper om nutritionsvård, men även att 

sjuksköterskorna skulle ta ett eget ansvar för att vara uppdaterade inom området. 

(Söderhamn & Söderhamn, 2008; Bååth, Wilde-Larsson, Idvall & Hall-Lord, 2011; Khalaf, 

Berggren & Westergren, 2009; Funkesson, Anbäcken & Ek, 2006; Bjerrum, Tewes & 

Pedersen, 2011; Fossum, Alexander, Göransson, Ehnfors & Ehrenberg, 2011; Wentzel 

Persenius, Wilde-Larsson & Hall-Lord, 2009; Palan Lopez, Amella, Mitchell & Strumpf, 

2010). 

5.2.2 Kunskapsbrist  

Sjuksköterskorna beskrev olika hinder för nutritionsvården som gjorde den svår att 

genomföra. Sjuksköterskorna som hade mindre erfarenhet av nutritionsvård, hade inte 

hunnit utveckla den kliniska blicken. Detta gjorde att de hade svårigheter att förstå samband 

mellan nutritionsbrist och försämrat sjukdomstillstånd i relation till varandra, jämfört med 

den trygghet de erfarna sjuksköterskorna kunde känna i sina nutritionsbedömningar. Hinder 

kunde bland annat vara när patienten inte ville bli behandlad och då hävdade sin rätt till 

självbestämmande. Maktlöshet infann sig även när den övriga vårdpersonalen inte visade 

engagemang i nutritionsvården. I det dagliga arbetet stötte sjuksköterskorna på hinder i form 
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av negativa inställningar samt fördomar till nutritionsvården samt dess relevans både från 

patienter och teammedlemmar.  

 

”We recordedthe 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). 

 

Riktlinjer och hjälpmedel upplevdes för det mesta vara ett stöd i vårdarbetet men kunde 

också utgöra ett hinder, eftersom riktlinjerna och hjälpmedlen inte täckte alla områden som 

var av vikt för att göra en fullständig nutritionsbedömning. Tidsbrist och stress var två 

faktorer som utgjorde hinder som ökade arbetsbelastningen för sjuksköterskorna och deras 

prioritering av arbete, som i sin tur resulterade i att nutritionsvården åsidosattes för 

administrativt arbete och andra vårdhandlingar.  

 

”We are really struggling with residents who do not drink. We would like have more staff, so we could go 

in every 10 minutes to ensure that they drink. But there is not enough time for that’.” (Fossum, 

Alexander, Göransson, Ehnfors & Ehrenberg, 2011, s. 2430). 

 

På grund av tidsbrist beskrev sjuksköterskorna att nutritionsvården ofta fick en låg prioritet 

av sjukvårdspersonal, med anledning av personalbrist, då det inte fanns tid att hjälpa alla 

patienter med deras nutritionsvård i den utsträckning som det fanns behov av. En 

sjuksköterska beskrev ”…you expect that the patient will eat alone and it turns out later that 

the patient hadn’t eaten anything… you take away the tray… without asking why…” (Khalaf, 

Berggren och Westergren, 2009, s. 9). Att ansvara för nutritionsvården kunde i vissa fall ge 

skuldkänslor och resultera i självanklagelser hos sjuksköterskorna, vilket i sin tur ledde till 

förnekelse av patienters nutritionsproblem samt de nödvändiga åtgärderna som behövdes för 

att hålla patienternas nutritionsbehov på en hälsosam nivå. Trots känslan av stress så var det 

viktigt för sjuksköterskorna att skapa en god måltidsmiljö för patienterna så att patienterna 

fick lugn och ro att äta maten vid måltidssituationerna. (Ullrich, Mc Cutcheon & Parker, 

2011; Khalaf, Berggren och Westergren, 2009; Funkesson, Anbäcken & Ek, 2006; Wentzel 

Persenius, Wilde-Larsson & Hall-Lord, 2009; Söderhamn & Söderhamn, 2008; Bjerrum, 

Tewes & Pedersen, 2011; Fossum, Alexander, Göransson, Ehnfors & Ehrenberg, 2011). 

5.2.3 Teamarbete 

Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att hjälpas åt mellan professionsgränserna för att 

lösa nutritionsproblem samt att det var viktigt att inhämta information från hela vårdteamet 

för att kunna göra en korrekt nutritionsbedömning  

 

”It is important to… inform oneself about the assessments previously made by colleagues… We have an 

obligation to document, and this takes time in order to have time to write, you have to get an EN to help 

with the assessment…I’m not always the first one to meet the patient… a lot of times it’s the ENs who 

come into the patient frist… Many ENs have huge experience and I have confidence in their knowledge.” 

(Bååth, Wilde-Larsson, Idvall & Hall-Lord, 2011, s. 7-8).  
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Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att känna tillit till vårdteamet för att kunna 

delegerade ut delar av nutritionsinsatserna till andra i vårdteamet samt lita på att kontroller 

genomfördes korrekt. Vårdteamet tillförde ändå information som hämtades utifrån 

observationer och kontroller som upplevdes underlättande av sjuksköterskorna i 

bedömningen av patientens behov av nutritionsvård. Sjuksköterskorna uttryckte att det var 

viktigt att bidra med egna erfarenheter och med ett öppet sinne i teamarbete för att vara 

mottaglig för de övriga teammedlemmarnas erfarenheter samt vara medveten om egna 

begränsningar för att på så vis kunna utvecklas. ”Then we have the ones responsible for 

nutrition, an enrolled nurse and a nurse…who is attending meetings…and gets new 

information…so we can always ask them.” (Söderhamn & Söderhamn, 2008, s. 435). 

Sjusköterskorna uttryckte att det var viktigt att dela kunskaper med arbetskamrater om sätt 

att hjälpa och stötta patienten i måltidssituationer samt för att förbättra vårdarbetet med 

patienterna. Sjuksköterskorna framhöll vikten av en god kommunikation och tillit för ett gott 

samarbete mellan vårdpersonalen i det dagliga arbetet, för att kunna ge bättre nutritionsvård 

för patienterna. När det fanns fritt utrymme att uttrycka önskningar upplevdes det som 

positivt, men när de inte blev lyssnade till så upplevdes det som en besvikelse ”I have tried to 

raise the question many times, but finaly you give up.” (Wentzel Persenius, Wilde-Larsson & 

Hall-Lord, 2009, s. 159). Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att 

teammedlemmarna kände att de blev lyssnade på och att teamet kunde reflektera 

tillsammans över möjligheter till förbättringar av nutritionsvården. (Ullrich, Mc Cutcheon & 

Parker, 2011; Söderhamn & Söderhamn, 2008; Bååth, Wilde-Larsson, Idvall & Hall-Lord, 

2011; Wentzel Persenius, Wilde-Larsson & Hall-Lord, 2009). 

5.3 Sjuksköterskan och patienten 

Analysen visade att sjuksköterskorna upplevde att ett gott samarbete med patienten 

underlättade anpassningen av den individuella bedömningen för utformningen av 

nutritionsvården. När nutritionsvården skulle anpassas gjordes det utifrån flera aspekter. 

Dessa kunde vara att sjuksköterskan med hjälp av egen kunskap fick försöka pussla ihop 

patientens önskningar och individuella behov tillsammans med rutinmässig vård utifrån de 

resurser som fanns att tillgå. 

5.3.1 Förståelse 

För att ha kontroll över patientens nutrition gjordes en balansavvägning mellan individuell- 

och rutinmässig vård. Vid planering kunde inte alla insatser ta lika mycket plats, 

sjuksköterskorna behövde därför göra prioriteringar för att anpassa vården till både 

patientens önskemål och de resurser som fanns att tillgå, detta beskrevs ibland som att 

”pussla ihop bitar” för att hitta en bra problemlösning. 

 

…”generally we talk about issues and dealing with them that means get it dealt with. When you’ve got a 

solution you’re looking for you’ve got a puzzle and you’ve got a whole lot of pieces that make that puzzle 
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what it is and you’ve got to look for a solution and it’s quite differen.”… (Ullrich, Mc Cutcheon & Parker, 

2011, s. 1345) 

 

När sjuksköterskorna inte kunde utföra en nutritionsplan så tillkallade de hjälp i form av en 

dietist för rådgivning, sjuksköterskorna förklarade …”we are all a link in the chain and all 

strive to do what’s best for the patient.” (Wentzel Persenius, Wilde-Larsson & Hall-Lord, 

2009, s. 159). Därför fick dietisten ta fram en nutritionsplan med specifika mål och åtgärder 

för patienten. Genom utbildning i nutritionsvård för sjuksköterskorna kunde arbetet i 

vårdteamet optimeras med fokus på att förbättra nutritionsinsatser och skapa planer för 

nutritionsvården, detta underlättade arbetet med att upprätthålla god nutritionsvård). 

Uppföljningen av de insatser samt åtgärder som tidigare hade gjorts för nutritionsvården 

upplevde sjuksköterskorna att det var lättare att utvärdera. När beslut om nutritionsvård 

skulle fattats använde sjuksköterskorna den insamlade informationen för att genomföra 

bedömningen, sjuksköterskornas vanligaste tankestrategi var att fatta beslut om aktuella 

nutritionsåtgärder. Genom att lösgöra tid för reflektion över valmöjligheter och beslut om 

nutritionsåtgärder, kunde patienten inkluderas i vården, på så vis upplevde sjuksköterskorna 

att de gav en bättre patientanpassad vård. (Wentzel Persenius, Wilde-Larsson & Hall-Lord, 

2009; Jefferies, Johnson & Ravens, 2010; Fossum, Alexander, Göransson, Ehnfors & 

Ehrenberg, 2011; Ullrich, Mc Cutcheon & Parker, 2011; Söderhamn & Söderhamn, 2008; 

Funkesson, Anbäcken & Ek, 2006). 

5.3.2 Delaktighet 

Sjuksköterskorna kunde genom att lyssna och kontinuerligt ställa följdfrågor till patienterna 

samla information för att öka förståelsen för patienternas upplevelser av nutritionsvården. 

Sjuksköterskorna beskrev att de behövde visa respekt, ödmjukhet och förståelse inför 

patienters önskningar och bidra med motivation men inte öka patienternas psykiska 

stressfaktorer över att äta tillräckligt …”giving time for dialogue and listen to the patient’s 

story … To be sensitive to the patient’s wishes and be able to assess the patient’s motivation 

to eat was also very important”… (Söderhamn & Söderhamn, 2008, s. 436). Det var viktigt för 

sjuksköterskorna att acceptera patienternas svar och även visa hänsyn samt tro på 

patienternas berättelse och upplevelse. Sjuksköterskorna beskrev …” I think they should be 

given a choice … If they want a coke or a beer or just water, then they should be given that”… 

(Wentzel Persenius, Wilde-Larsson & Hall-Lord, 2009, s. 158) och att de val som patienten 

gjorde skulle respekteras. När sjuksköterskorna inhämtade information kunde det göras på 

flera sätt bland annat från patienten själv men även från anhöriga. Patienter som kunde 

berätta om hur de brukade äta och vad, fick göra det och sjuksköterskorna kunde i samtalet 

med patienten delge information om hur nutritionsvården gick till samt vad som gjorde att 

den kunde underlättas. Sjuksköterskorna samtalade med patienten om eventuella hinder för 

hans eller hennes förmåga att tugga och svälja maten samt vilka åtgärder som fanns 

tillgängliga för att underlätta problemen med att tillgodogöra sig maten för patienten. 

Sjuksköterskor kände sig obekväma över att tala med anhöriga till patienten om olika 

nutritionsalternativ för de patienter som hade svårigheter med att svälja mat, …”I really don’t 
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feel comfortable talking, trying to persuade [family members] one way… I probably should 

provide them with more information”… (Palan Lopez, Amella, Mitchell & Strumpf, 2010, s. 

635). Sjuksköterskorna samtalade med patienterna för att upprätthålla patientkontakt och en 

kontinuerlig bedömning av patienternas nutritionsstatus, med anledning av fortsatta 

nutritionsinsatser samt att ta reda på patienternas upplevelser av vårdinsatserna och 

måltidstillfällena.  

 

“It is important to evaluate food and beverage along with the patient…if it is difficult to swallow, it’s 

easier to make the assess-ment if I know the patient and can evaluate the answers from the patient over a 

period of time…” (Bååth, Wilde-Larsson, Idvall & Hall-Lord, 2011, s. 6). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att genom engagemang i patienternas upplevelser av att bli 

nutritionsvårdade och att ha nutritionsbrist, ökade sjuksköterskornas förståelse för 

patienternas situation. (Söderhamn & Söderhamn, 2008; Bååth, Wilde-Larsson, Idvall & 

Hall-Lord, 2011;Wentzel Persenius, Wilde-Larsson & Hall-Lord, 2009; Bjerrum, Tewes & 

Pedersen, 2011; Khalaf, Berggren & Westergren, 2009; Ullrich, Mc Cutcheon & Parker, 2011). 

5.4 Syntes 

Sjuksköterskorna upplevde ett behov av ökade kunskaper och utbildningstillfällen för att få 

en bättre kunskapsgrund för nutritionsvård. Anledningen var att sjuksköterskorna ville bli 

mer självsäkra i sjuksköterskeprofessionen gällande ansvar och arbetsuppgifter. Att upprätta 

en nutritionsplan för patienten var viktigt, för att kunna ha kontroll över patientens 

nutritionsbehov och för att motverka nutritionsbrist. Genom att kontinuerligt göra 

bedömningar och utvärderingar av patientens nutritionsvård, kunde ineffektiva åtgärder 

ersättas med andra. Patientens delaktighet värdesattes av sjuksköterskorna samt att 

respektera och lyssna på patientens önskemål och upplevelser. Under arbetet med 

nutritionsvård tog sjuksköterskorna hjälp av kollegor i vårdteamet för att genom samarbete 

öka informationsintaget om patientens nutritionsstatus och på så vis minska 

arbetsbelastningen. Sjuksköterskorna angav att det fanns vissa hinder för att utföra god 

nutritionsvård, dessa kunde vara tidsbrist, stress, dålig följsamhet hos patienten samt andra 

arbetsprioriteringar. Sjuksköterskorna uppgav att det fanns variation gällande inställningar 

till nutritionsvård hos både patienter och teammedlemmar. Sjuksköterskorna kände att 

arbetet med nutritionsvård blev övermäktigt och ledde till skuldkänslor för att inte kunna 

tillgodose patientens nutritionsbehov. Sjuksköterskor kunde känna stolthet och glädje över 

att ha utfört god nutritionsvård.  
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6 DISKUSSION 

Detta avsnitt består av resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion.   

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras resultat, i relation till styrdokument, vårdteoretiskt 

perspektiv och tidigare forskning.  

6.1.1 Kunskap - ett verktyg i arbetet 

I resultatet beskrivs sjuksköterskornas upplevda behov av kunskap och utveckling i relation 

till att kunna utföra en säker och god nutritionsvård. Genom att förbättra och utöka sina 

kunskaper om nutritionsvård kan sjuksköterskorna se patienternas individuella vårdbehov i 

enlighet med Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) eftersom sjuksköterskan ska ha förmågan att 

identifiera patienters individuella vårdbehov. Genom att individanpassa nutritionsvården till 

patientens individuella behov kan sjuksköterskan minska sjukdomslidandet hos patienten. 

Därmed minskar risken för att patienten upplever skam och skuldkänslor som är upplevelser 

kopplade till vårdlidande (Eriksson, 2003). Målet med att vårda patienter är att tillgodose 

deras behov av stöd och hjälp i sin återhämtning och uppnå en upplevd och slutligen verklig 

hälsa. Patienter beskrev att de inte fick den hjälp de behövde för att tillgodose sitt 

nutritionsbehov. Patienterna upplevde att sjuksköterskorna inte hade tid att hjälpa dem och 

att de inte blev sedda. Detta resulterade i upplevelser av vanmakt och övergivenhet. 

Sjuksköterskor kunde uppleva ansvaret med att utföra nutritionsvård olika, det kunde bero 

på individuella skillnader hos sjuksköterskorna på personnivå men också på hur deras 

personliga kunskaper om nutrition såg ut. De sjuksköterskor som upplevde ångest kopplat 

till ansvar för nutritionsvården förnekade ibland att det fanns nutritionsbrist hos patienten 

och valde då att inte sätta in de åtgärder som faktiskt var nödvändiga för att säkerställa 

patientens hälsa. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är sjuksköterskan skyldig att 

se och förebygga risk för vårdskada, som i detta fall skulle kunna vara allvarlig nutritionsbrist 

som i sin tur kan leda till följdsjukdomar och i värsta fall undernäring. Bland patienterna 

fanns två grupper, den ena gruppen var aktiva och klarade av att ansvara för sin egen 

nutritionsvård och var motiverade att göra detta. Den andra gruppen var omotiverade och 

brydde sig inte om de risker som medföljde nutritionsbristen. Det är viktigt att 

sjuksköterskan kan motivera de patienter som inte är intresserade av att förbättra sin 

nutritionsstatus. Om patientens ohälsa och nutritionsbrist negligeras riskerar patientens 

sjukdomslidande att övergå i vårdlidande då det är vårdpersonalen som orsakar lidandet 

eftersom de inte kan utföra en god vård. Följdsjukdomarna som kommer av otillräcklig vård 

kan ge patienten ett livslidande. Det är ett lidande som påverkar hela patientens existens och 

livssituation (Eriksson, 2003). I motsats till detta kunde sjuksköterskor som hade gott om 

tidigare erfarenhet av att nutritionsvårda känna att de kunde vara säkra i sina bedömningar 

av patienternas individuella nutritionsbehov. Den kliniska blicken var en god tillgång i 
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sjuksköterskornas dagliga arbete med nutrition och självständighet till att fatta beslut om 

nutritionsvård. Vikten av att ha en god kunskap om nutrition och att utvecklas genom 

utbildning samt utbyte av kunskap mellan professioner ansågs av många sjuksköterskor som 

värdefullt i kombination med den kliniska blicken. Detta är ett tydligt exempel på hur den 

kliniska blicken fungerar och går att använda i sjuksköterskornas arbete. Sjuksköterskorna 

hade reflekterat över behovet av kunskap och utveckling inom nutritionsvården för den egna 

professionen. Det är positivt eftersom ny kunskap oftast leder till förbättring av bland annat 

vårdinsatser, förståelse samt förmåga till samarbete både med patienter och med 

teammedlemmar. Sjuksköterskorna måste ha god kunskap om nutritionsvård och ha 

genomgått utbildning för att på ett informativt och pedagogiskt sätt kunna förklara vad som 

utgörs av nutritionsvården, vilken betydelse den har för den åldrande kroppen och dess 

behov för patienterna. De äldre patienterna försökte bilda sig en uppfattning om hur 

kroppens förändrade näringsbehov såg ut vid åldrande. När patienterna inte kunde påverka, 

förändra eller planera framtid upplevde de frustration vilket ökade när sjuksköterskan inte 

hade tid att informera och utbilda patienten. Enligt Socialstyrelsen (2005) är en av 

sjuksköterskans nödvändigaste förmågor i yrket att kunna informera, vägleda och stödja 

patienten mot en hälsofrämjande livsstil. Om sjuksköterskan inte kan uppfylla detta finns en 

risk att patientens sjukdomslidande övergår i ett vårdlidande vilket betyder att ansvaret att 

lindra och förebygga lidande har åsidosatts (Eriksson, 2003). De sjuksköterskor som fick 

möjlighet att genomgå utbildning i nutritionsvård kände att de förstod vilket ansvar som låg 

på deras profession. Det var sjuksköterskornas ansvar att inhämta information för att hålla 

sig uppdaterade på området. Arbetsansvaret med nutritionsvården delas också med läkarna 

och andra vårdprofessioner. Ansvaret för nutritionsvård upplevas av sjuksköterskorna som 

stolthet över att ha hjälpt en annan människa med att förbättra sin hälsa med de medel som 

fanns att tillgå där och då.  

6.1.2 Upplevda hinder 

Det fanns en hel del hinder för sjuksköterskan som han/hon kunde stöta på när 

nutritionsvården skulle utföras till de patienter han/hon ande ansvar för. Patienter kunde 

ibland hävda att de inte ville bli behandlade. Sjuksköterskan kunde inte tvinga patienterna 

att äta vilket sågs som ett dilemma då patientens rätt till självbestämmande hamnade i 

konflikt med sjuksköterskans erfarenhet och ansvar för patientens hälsa. Patienten kan själv 

orsaka lidande och ohälsa i sin situation då han/hon inte vill vara följsam. Detta skulle kunna 

vara en ökad risk till sjukdomslidande för patienten då psyket kan försämras men också 

kroppen och patientens förmåga att ta hand om sig själv. I värsta fall kan sjukdomslidandet 

övergå i livslidande då patientens självbild raseras och kan därmed uppleva vanmakt över sin 

situation samt resultera i existentiella tankar och frågor (Eriksson, 2003). Det var samtidigt 

sjuksköterskan som hade ansvaret för att se till så att patienternas hälsa säkrades genom en 

god individanpassad nutritionsplan med lämpliga vårdhandlingar. Negativa inställningar 

fanns kring nutritionsvården och kom inte enbart från patienterna utan även från det egna 

teamets medlemmar. Ett exempel på detta kan vara att sjuksköterskorna ibland blev 

utlämnade till att själva ansvara för att nutritionsvården utfördes korrekt, då han/hon inte 
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fick något stöd av sitt vårdteam. Detta strider mot Socialstyrelsen (2005) eftersom 

sjuksköterskan i sin yrkesroll ska ha kompetens för att kunna samarbeta med andra i 

vårdteamet för att kunna säkerställa en god vårdkvalitet för patienterna. Patienterna 

upplevde ett missnöje över hur vårdrelationen fungerat gällande kommunikationen mellan 

dem själva och sjuksköterskan, det saknades även respekt, engagemang och förståelse. 

Patienterna upplevde att nutritionsvården blev bortprioriterad av sjuksköterskorna för andra 

arbetsuppgifter så som medicinering. Dessa faktorer utgör hinder för individanpassad 

nutritionsvård enligt patienterna. Sjuksköterskorna upplevde att patientkontakten många 

gånger fungerade bra och de tyckte att de kunde upprätthålla en kontinuerlig patientkontakt, 

men också att de kände att de var engagerade i patienternas individuella upplevelser av 

nutritionsvården för att kunna planera fortsatta nutritionsinsatser. Dock upplevdes tidsbrist, 

stress och brist på personal av sjuksköterskor som ett hinder för att säkerställa en god 

nutritionsvård, det kunde bland annat gestaltas genom att sjuksköterskorna inte hade tid att 

hjälpa patienterna när patienterna behövde sjuksköterskorna som mest vid 

måltidssituationerna. Stressen tyder även på att teamarbete inte fungerar som det ska vilket 

kan leda till att patienterna får ett ökat vårdlidande (Eriksson, 2003). 

6.1.3 Samarbete 

Resultatet i detta examensarbete visade att sjuksköterskorna tog hjälp av medarbetare när de 

själva inte kunde planera nutritionsvården. Sjuksköterskorna tog i första hand hjälp av 

vårdteamet med att samla in värdefull nutritionsinformation om patienten. Informationen 

utgjordes bland annat av patientens förmåga att tugga och svälja samt vad patienten föredrog 

att äta vid frukost, lunch och middag. Sjuksköterskorna behövde känna tillit till sitt vårdteam 

för att på så vis kunna göra korrekta nutritionsbedömningar för patienterna. Enligt 

Socialstyrelsen (2005) är det viktigt att ha ett bra samarbete i vårdteamet med en god 

kommunikation så att patienternas nutritionsvård kan hålla en god kvalitet. När det 

närmaste vårdteamet inte kunde hjälpa sjuksköterskan i hans/hennes planering tog han/hon 

hjälp utav till exempel en dietist, för rådgivning och utformning samt förbättra 

sjuksköterskans egna kunskaper om nutritionsvård. Det var bra och viktigt att 

sjuksköterskorna tog hjälp av sitt team i nutritionsarbetet, för att inte behöva ta på sig för 

stort ansvar för nutritionsvården än vad som faktiskt var möjligt. Detta kan leda till 

utbrändhet och stress, om det dessutom inte skulle upptäckas kan patienternas säkerhet 

äventyrats, vilket i så fall resulterar i ett ökat lidande för patienten. Detta skulle ha varit en 

följd av att vårdhandlingar som inte blivit utförda (Eriksson, 2003). Det strider i så fall mot 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) då patienten kunde ha blivit utsatt för vårdskada. För 

att förbättra nutritionsarbetet och göra det mer effektivt behövs ett bra fungerande 

teamarbete där alla får möjlighet till att utvecklas. Teamets medlemmar behöver känna att de 

blir lyssnade till och får möjlighet till att ventilera tankar för att på så vis kunna optimera 

reflektionsprocessen tillsammans inom nutritionsarbetet. Ett gott samarbete var inte enbart 

viktigt inom vårdteamet utan även samarbetet mellan patienten och sjuksköterskan, för att 

uppmärksamma svårigheter eller hinder hos patienten vid bland annat måltidssituationer. 

Patienterna upplevde det som positivt när sjuksköterskorna tog sig tiden att sitta ner med 
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dem vid måltidssituationerna och anpassa nutritionsvården efter deras individuella behov. 

Det upplevdes även som positivt när sjuksköterskorna visade på ett engagemang till 

patientens nutritionsvård vilket ökade motivationen hos patienterna. Det är viktigt att 

vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten är god vilket innebär att patienten har 

förtroende och känner tillit till sjuksköterskan. Om patienten inte känner tillit till 

sjuksköterskan kan viktig information gå förlorad och nutritionsvårdens anpassning kan bli 

felaktig. Sjuksköterskorna inhämtade för det mesta information från patienterna då de själva 

fick berätta om sina nutritionsvanor. När patienterna inte kunde göra detta var det möjligt 

för sjuksköterskorna att vända sig till patientens anhöriga för att hämta information. 

Sjuksköterskorna följer inte Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) om de inte samlar 

information för att kunna individanpassa nutritionsvården utifrån patienternas behov och 

förutsättningar. Om sjuksköterskan inte har förmåga att anpassa nutritionsvården till 

patientens individuella behov kan hälsans förbättringsprocess avstanna eller i värsta fall 

försämras ytterligare. Det är av stor vikt att sjuksköterskan lyssnar på och försöker förstå 

patienten där han/hon är nu, för att kunna hjälpa honom/henne att förbättra sin 

nutritionsstatus och motverka vårdlidande, som enligt Eriksson (2003) är det onödiga 

lidandet som vården orsakar. Vårdlidandet hos patienten strider mot Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) 6 kap 4 § där det stadgas att ”… hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att 

uppmärksamma och förebygga risk för allvarlig vårdskada…”, vilket skulle kunna resultera i 

upplevelser av skam och skuldkänslor hos patienten. De äldre patienterna ville inte vara till 

besvär och äter därför den mat som serveras trots att de har svårt att tugga, svälja och föra 

maten till munnen. Det beror på ett fler tal saker bland annat illasittande tandproteser och 

dålig salivproduktion, vilket gör maten svårare att tillgodose sig. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan förstår svårigheterna med detta och kan hjälpa patienten att individanpassa 

maten efter patientens behov. Om detta åtgärdas motverkar sjuksköterskan 

sjukdomslidandet för patienten och gör att patienten mår bättre både fysiskt och psykiskt. 

Sjuksköterskorna såg att patienterna åt bättre och blev mer avslappnade när 

sjuksköterskorna satt med vid måltidstillfällena och fick då samtidigt tid att samtala med 

patienterna på ett avslappnat sätt. När sjuksköterskorna däremot inte lyssnar på patienterna 

visar det på ett bristande engagemang i sjuksköterskornas arbete, vilket påverkar 

patienternas nutritionsvård negativt. Det är viktigt att sjuksköterskan visar patienten 

ödmjukhet, respekt, förståelse och kunna hjälpa patienten till att bli motiverad. 

Sjuksköterskorna hade inte alltid tid för nutritionsvården då administrativa uppgifter fick 

högre prioritet vilket är sorgligt med tanke på hur pass viktig nutritionsvården är för att 

upprätthålla äldre patienters hälsa och möjlighet till återhämtning för att kunna leva ett gott 

och värdigt liv de sista åren. I de fall där patienten inte kan påverka sin situation kan 

han/hon uppleva det som en känsla av vanmakt och i sin tur bero på oförmåga att förändra 

sin livssituation vilket karakteriseras som livslidande enligt Eriksson (2003).  
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6.2 Metoddiskussion 

För att besvara syftet att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att tillgodose äldres 

näringsbehov valdes i första hand en kvalitativ ansats, för att lyfta fram sjuksköterskornas 

upplevelser.  På så vis kan trovärdigheten av arbetets resultat stärkas, eftersom rätt 

perspektiv har undersökts i de vetenskapliga artiklarna (Ejvegård, 2009). För arbetet valdes 

analys enligt Evans (2002) på grund av att problemformuleringen och syftet var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser, metoden var lämplig då den gjorde det möjligt att arbeta 

textnära. Analys enligt Evans (2002) lämpade sig bra för att analysera de vetenskapliga 

artiklarna, på grund av att analysen innehöll tydliga steg för hur metoden skulle gå till och 

uppfattades som relevant att använda för att lyfta fram upplevelser. Styrkor med metoden var 

att den beskrev hur likheter mellan olika vetenskapliga artiklar kunde urskiljas genom att 

identifiera nyckelfynd som på ett övergripande sätt lyfte fram kärnan i de vetenskapliga 

texterna. Svagheter med metoden var att den i början var svår att tolka, gällande vad som 

karakteriserade nyckelfynd. Det resulterade i att det tog en längre tid att komma in i metoden 

och att kunna starta analysprocessen, vilket försenade arbetet något men inte så att det 

utgjorde ett stort problem. När väl innebörden av vad som utgjorde ett nyckelfynd var 

klarlagt kunde arbetsprocessen fortskrida utan större hinder. Analysen enligt Evans (2002) 

användes till detta examensarbete så som den beskrevs i grundmaterialet. Dock gjordes 

ändringar av benämning på analysstegen och två steg lades till för att få en förfining av 

nyckelfynden som enligt Evans (2002) är textstycken som tydligt visar en upplevelse. Enligt 

den förfinade processen utgörs ”stycke” av citat från de vetenskapliga artiklarna som 

beskriver sjuksköterskans upplevelser. ”Reduceringen” var det första tillägget för att förfina 

och tydliggöra ”styckets” innehåll, i denna del av processen togs irrelevanta ord bort och 

texten översattes till svenska. Det andra tillägget i processen benämndes ”nyckelfynd” och 

utgörs av textens mest kärnfulla innebörd för att underlätta kategorisering av teman och 

subteman. För att beskriva teman och subteman i resultatet gjordes återblickar i de 

ursprungliga vetenskapliga texterna för att kontrollera att beskrivningar av teman och 

subteman var korrekta med innehållet samt inte förvrängda utifrån tidigare förkunskaper. 

Det var komplicerat att skapa och benämna teman och subteman till resultatet samt att 

kategorisera och sortera nyckelfynden. Då det var lätt att av misstag blanda subteman som 

hade små likheter, vilket ett flertal gånger ledde till korrigeringar av de subteman som fanns.  

Om examensarbetet hade gjorts via intervjuer med sjuksköterskor istället för att analysera 

vetenskapliga artiklar så hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut, då förstahandskällor 

ger ett mer tillförlitligt resultat och den som intervjuar kan bestämma exakt vilka frågor som 

ska ställas. Författarna till de vetenskapliga artiklarna kan ha tagit bort material från 

intervjuerna som de kan ha ansett inte varit relevant samt att de trots tyglande av 

förförståelse kan ha färgat eller format materialet efter den. Det som anses negativt med att 

analysera vetenskapliga artiklar är att det blir en tolkning av de vetenskapliga artiklarnas 

tolkning av intervjusvaren från sjuksköterskorna. Vilket göra att primärsvaren inte kan bli 

100 % av sjuksköterskorna sa vid intervjuerna, därför hade det varit bra att göra egna 

intervjuer. Orsaken till att intervjuer inte valdes till att besvara detta examensarbetes syfte 

var att arbetet med att utforma frågor, hitta deltagare och sammanställa resultatet hade tagit 
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mer tid än vad som fanns att tillgå. För detta arbete valdes citat från sjuksköterskor ut från de 

vetenskapliga artiklarna för att komma så nära sjuksköterskornas ursprungssvar som möjligt, 

för att på så vis stärka tillförlitligheten i analysen och det resultat som framkom. Detta var 

dock svårt på grund av att alla artiklar inte innehöll direktcitat från sjuksköterskor, det 

upplevdes dessutom som en stor utmaning att söka kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar 

som innehöll citat från sjuksköterskor, då dessa var få. Detta kan också vara en anledning till 

att göra egna intervjuer med sjuksköterskor om deras erfarenheter.  

För att kunna påstå att ett resultat är tillförlitligt eller har reliabilitet behöver den som 

forskar sätta det egna intresset åt sidan och se materialet för vad det är men också se till att 

resultatet är baserat på ett större antal källor. Reliabilitet innebär mer exakt att det 

instrument som används för att mäta något till måste visa samma resultat vid flera olika 

mätningar för att ge ett pålitligt resultat. Tillförlitlighet som också benämns validitet innebär 

att forskaren mäter det som ska mätas och inget annat samt att mätningarna som görs måste 

hålla liknande standard för att kunna påvisa likheter och skillnader på ett trovärdigt sätt. 

(Ejvegård, 2009).  

De artiklar som valdes ut hade rika referenslistor som ofta hade likande teman som detta 

examensarbete med fokus på sjuksköterskornas upplevelser och var därmed tillförlitligt. Att 

söka vetenskapliga artiklar i databasen CIHNAL Plus var svårt av flera anledningar. Några av 

dessa var att de vetenskapliga artiklarna som kom upp i sökningarna återkom på flera av 

sökträffarna i samma sökningar. Andra områden än de som var av intresse kom upp trots 

förfiningar av sökningar genom tillval av ”subjects” som gjorde att specifika val av träffar 

kunde göras som till exempel, ”nurses experiences” och ”qualitative”, vilket var 

problematiskt. Dessutom gav sökningarna många träffar som gjorde att genomgången av 

samtliga vetenskapliga artiklar blev långdragna. För examensarbete valdes sökord ut som var 

relevanta för att ta fram vetenskapliga artiklar med fokus på upplevelser hos sjuksköterskan. 

Ord som användes vid sökningarna men som gav för många antal träffar var ”caring”, 

”suffering” och ”health”, därför fick de kombineras med ett flertal andra ord för att kunna 

bidra till relevanta vetenskapliga artiklar. De artiklar som annars kom fram i sökningarna 

avvek från ämnet för examensarbetet och utgjorde ett hinder i arbetet att söka material. Ett 

annat ord som gav träffar med fel angreppspunkt var ”elderly” där majoriteteten av träffarna 

handlade om demens och trycksår. I många fall när sökningar gjordes så lades ord till för att 

minska antalet träffar, men då föll ofta mycket stora delar av träffarna bort och gav inte något 

användbart material alls. Inklusions- och exklusionskriterierna underlättade dock urvalet av 

vetenskapliga artiklar vid sökningarna, eftersom de gjorde att irrelevanta artiklar kunde 

väljas bort tidigt. I de vetenskapliga artiklarna som var relevanta och kunde svara på syftet 

användes artiklarnas referenslista för att göra sökningar då materialet som låg till grund ofta 

handlade om samma saker som huvudartikeln. Detta upplevdes som en effektiv metod att 

snabbt söka relevanta artiklar, dock fick stora delar väljas bort med anledning av inklusions- 

och exklusionskriterierna. När de första sökningarna gjordes för arbetets grund gjordes inget 

val av avgränsning för år, men genom ett gemensamt beslut om att material som var från år 

2003 (10 år gamla) var för gammalt för att vara aktuellt och material från år 2008 (5 år 

gamla) gav för få träffar, så valdes att materialets ålder fick tidigast vara från år 2006 (7 år 
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gamla). Resonemanget kring ett specifikt år var att om materialet var för gammalt så skulle 

det inte skildra upplevelserna hos dagens sjuksköterskor på ett rättvist sätt, då vården 

ständigt förändras.  

6.3 Etikdiskussion 

Under de olika faserna i arbetet har det varit noga med att inte förvränga det som stått i de 

insamlade vetenskapliga artiklarna oavsett om de användes till bakgrund eller resultat. 

Genom användning av APA-manualen (American Psycological Association) kunde korrekt 

användning och referering av material göras för att följa riktlinjer för arbetets utformning av 

formalia. Eftersom de vetenskapliga artiklarna var skrivna på engelska översattes ord med 

hjälp av svenskt/engelskt lexikon trots detta så kunde det ha funnits risk för feltolkning och 

missförståelse av materialet. CODEX (2013) har följts gällande materialets vetenskapliga 

tillförlitlighet, till exempel att materialet var ”peer reviewed” samt att de hade forskningsetisk 

grund. Under examensarbetet har ett ständigt tyglande av förförståelsen varit nödvändigt på 

grund av att det inte går att plocka bort de åsikter och tankar som finns kring ämnet. I 

bakgrunden var det viktigt att beskriva de äldre personernas upplevelser av nutritionsvård 

utan att framföra dessa med en anklagande ton mot sjukvården. För att inte förvränga det 

grundläggande materialet. När de vetenskapliga artiklarna lästes och analyserades gjordes 

ansträngningar för att inte dra förhastade slutsatser kring resultatet. Genom att hålla tillbaka 

tankar kring kopplingar mellan patient- och sjuksköterskeperspektiv. Dock var det svårast att 

tygla förförståelsen och hålla en objektiv inställning när diskussionen skulle tas fram. Med 

kraftansträngningar framfördes patient- och sjuksköterskeperspektiv i relation till varandra 

utan att anklaga någon av parterna för eventuella problem med nutritionsvården. 

7 SLUTSATSER 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att tillgodose 

äldre personers näringsbehov. Sjuksköterskorna upplevde uppgiften att nutritionsvårda äldre 

patienter på olika sätt vilket var förståeligt då ingen människa är den andra lik. 

Sjuksköterskorna upplevde arbetet med att utföra nutritionsvård utifrån ett flertal teman, de 

utgjordes av god kunskap, kunskapsbrist, teamarbete, förståelse och delaktighet. Att ha en 

god kunskap om nutrition gjorde att sjuksköterskorna upplevde glädje och stolthet över sitt 

arbete. De upplevde samtidigt att god kunskap bidrog till en mer säker vård för patienterna. 

Kunskapsbrist var kopplat till skuld och ökad stress i arbetet men även en upplevelse av att 

vara otillräcklig. För att motverka detta sökte sig sjuksköterskorna till sitt team för stöd och 

kunskap, vilket bidrog till en ökad patientsäkerhet samt minskat lidande för patienten. 

Patienterna upplevde att sjuksköterskan inte hade tid att hjälpa dem med nutritionsvården 
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vilket resulterade i upplevelser av övergivenhet och vanmakt över att inte kunna påverka sin 

nutritionsvård. Bland patienterna kunde två grupper urskiljas, den ena gruppen bestod av de 

som saknade motivation och engagemang. Den andra gruppen bestod av de som tog eget 

ansvar och försökte öka sina kunskaper för att motverka nutritionsbrist. Dessa 

patientgrupper är viktiga för sjuksköterskan att kunna identifiera för att på så vis möjliggöra 

en bra individanpassad vård.  

7.1 Förslag till framtida forskning 

Ett förslag till kommande forskning inom nutritionsvård skulle kunna vara att göra intervjuer 

med både patienter och sjuksköterskor i samma studie, där likadana frågor ställs så att 

svaren går att koppla samman. På så vis skulle det på ett tydligt och informativt sätt gå att se 

likheter och skillnader i deras upplevelser av hur det är att bli vårdad och att vårda samt se 

var brister uppstår och upptäcka hur arbetet kan förbättra nutritionsvården. Eventuella 

frågetecken kring problem i vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska skulle dessutom 

kunna klargöras. Genom att uppmärksamma detta så skulle nya och förbättrade riktlinjer 

kunna tas fram för att strukturera upp och underlätta för sjuksköterskorna i 

nutritionsvården. För att på så vis också kunna delge patienter information de kanske saknar 

på ett tydligt sätt så att de kan förstå utan större svårigheter vad nutritionsvården innebär 

samt går till. Det ökade kunskapsbehovet finns inte enbart hos sjuksköterskorna i vården 

utan också hos de äldre personerna. Genom att ta reda på vad äldre personer behöver ha för 

kunskap och hur den på ett lämpligt sätt kan tillämpas kan kanske information som är 

anpassad efter de äldres förutsättningar och kunskapsnivåer leda till utbildning och 

informationsmaterial. Om detta görs skulle kanske risken för att drabbas av nutritionsbrist 

minska och det onödiga lidandet samt följdsjukdomar reduceras, i och med detta skulle 

kanske den grundläggande hälsan också bli bättre hos de äldre. Pressen på sjuksköterskorna 

kanske också skulle minska i och med att en ökad kunskapsnivå hos patienterna gör att de 

blir mer medvetna och delaktiga i sin nutritionsvård.  
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år 
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Tidskrift 
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Sverige  
 
2008 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Söderhamn, 

U. & 

Söderhamn, 

O. 

 

A 
successful 
way for 
performin
g 
nutritional 
nursing 
assessmen
t 
in older 
patients 

Syftet med 
studien var att 
öka kunskapen 
och förståelsen 
om vad som 
kan främja och 
underlätta för 
sjuksköterskor 
att utföra en 
näringsmässig 
omvårdnad 
samt 
bedömning 
hos äldre 
patienter. 

Intervjuer 
med tio 
sjuksköters
kor som 
arbetade på 
sjukhus 
med äldre 
patienter. 
Intervjuern
a 
analyserad
es enligt 
Gadameria
n-baserad 
hermeneuti
ks 
forsknings
metod. 

Ett 
framgångsrikt 
sätt att utföra 
näringsmässig 
omvårdnad samt 
bedömning hos 
äldre patienter 
var att 
samarbeta i 
team, göra 
observationer 
och föra 
interaktiva 
dialoger. Detta 
var en ständig 
process under 
patienternas 
sjukhusvistelse. 

Sjuksköterskans 
perspektiv, 
nutritionsvård 
och 
nutritionsbedöm
ning, äldre 
patienter, 
kvalitativ studie. 

Sverige/Norge 
 
2011 
 
International 
Journal of 
Orthopaedic 
and Trauma 
Nursing 

Bååth, C., 

Wilde-

Larsson, B., 

Idvall, E. & 

Hall-Lord, 

M-L.  

 

Assesseme
nts of 
patients’ 
pain, 
nutrition 
and skin 
in clinical 
practice: 
Registerd 
and 
enrolled 
nurses’ 
perception
s 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
sjuksköterskor
s och 
underskötersk
ors 
uppfattningar 
om hur de 
bedömer 
patienters 
smärta, 
nutrition och 
hud.  

Intervjuer 
med nio 
sjuksköters
kor och nio 
undersköte
rskor som 
analyserad
es med en 
kvalitativ 
innehålls 
analys.  

Sjuksköterskorn
as och 
undersköterskor
nas 
bedömningar var 
likartade men 
utbildningsskilln
aderna utgjorde 
vissa skillnader i 
de kliniska 
vårdhandlingarn
a.  

Sjuksköterskans 
perspektiv, 
nutritionsvård 
och 
nutritionsbedöm
ning, äldre 
patienter, 
kvalitativ studie. 

Sverige  
 
2009 
 
Nursing Ethics 

Khalaf, A., 

Berggren, 

V. & 

Westergren, 

A. 

 

Caring for 
undernour
ished 
patients in 
an 
orthopaed
ic 
setting 
 

Syftet med 
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sjuksköterskor
s och 
vårdbiträdens 
erfarenheter 
av etiksa 
reflektioner 
kring 
nutritionsvård 
av undernärda 

Intervjuer 
med åtta 
sjuksköters
kor och 
fem 
vårdbiträde
n som 
analyserad
es med en 
kvalitativ 
innehållsan
alys. 

Studien kom 
fram till olika 
orsaker till att 
patienter 
drabbas av 
undernäring, de 
var bland annat 
stress, 
förnekelse av 
undernäring hos 
patienter samt 
bristande 

Sjuksköterskans 
perspektiv, 
nutritionsvård 
och 
nutritionsbedöm
ning, kvalitativ 
studie. 
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patienter. engagemang för 
vårdarbetet.  

Australien 
 
2011 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Ullrich, S., 

Mc 

Cutcheon, 

H. & 

Parker, B.  

Reclaimin
g time for 
nursing 
practice in 
nutritional 
care: 
outcomes 
of 
implement
ing 
Protected 
Mealtimes 
in a 
residential 
aged care 
setting. 

Förbättra 
nutritionsvård 
och 
måltidsupplev
elser hos äldre 
personer på 
äldreboenden 
genom att 
stötta 
sjuksköterskor 
till 
förändringar i 
deras 
yrkesutövning 
vid 
måltidsmiljön. 

Multimeto
der, 
trianguleri
ng, 
observatio
ner och 
gruppdisku
ssioner 
analyserad
es enligt 
kvalitativ 
metod. 

Studien 
demonstrerar att 
förändringar kan 
uppnås genom 
att ta in andra 
perspektiv och 
skapa nya 
principer för 
nutritionsvård. 

Sjuksköterskepe
rspektiv, 
nutritionsvård, 
äldre patienter, 
kvalitativ. 

Sverige  
 
2006 
 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies 

Funkesson, 

K.H., 

Anbäcken, 

E-M. & Ek, 

A-C.  

 

Nurses’ 
reasoning 
process 
during 
care 
planning 
taking 
pressure 
ulcer 
prevention 
as an 
example. 
A think-
aloud 
study. 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
sjuksköterskor
s resonemang 
kring 
planering av 
vård för att 
bland annat 
förbygga 
trycksår. 

De 
deltagande 
sjuksköters
korna fick i 
intervjuern
a ”tänka-
högt” och 
beskriva 
hur de kom 
fram till 
omvårdnad
s åtgärder. 

Vårdplaneringen 
dominerades av 
rutinmässigt 
tänkande, bilden 
av patientens 
individuella 
behov blev 
bättre med tiden 
och 
vårdplaneringen 
blev bättre 
patient 
anpassad. 

Sjuksköterskans 
perspektiv, 
nutritionsvård, 
äldre patienter, 
kvalitativ studie. 

Danmark 
 
2011 
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences 

Bjerrum, 

M., Tewes, 

M. & 

Pedersen, P.  

 

Nurses 
self-
reported 
knowledge 
about and 
attitude to 
nutrition 
– before 
and after a 
training 
programm
e 

Studien ville 
undersöka hur 
näringsmässig 
utbildning kan 
förbättra 
sjuksköterskor
s vårdarbete 
för patienter 
samt om det 
ökade deras 
inställning till 
ansvarstagand
e gällande 
nutrition. 

Gruppinter
vjuer med 
16 
sjuksköters
kor gjordes 
med fokus 
på det 
dagliga 
arbetet 
gällande 
nutritionsv
ård. 
Deduktiv 
innehållsan
alys.  

Studien kom 
fram till att 
sjuksköterskors 
förmåga att 
utföra 
nutritionsvård 
förbättrades 
efter att ha 
deltagit i 
nutritionsutbild
ning. Men det 
krävs mer 
utbildning för att 
sjuksköterskorna 
ska få en full 
förståelse för sitt 
ansvara inom 
nutritionsområd
et. 

Sjuksköterskans 
perspektiv, 
nutritionsvård 
och 
nutritionsbedöm
ning, kvalitativ 
studie. 
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Australien  
 
2010 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Jefferies, 

D., 

Johnson, 

M. & 

Ravens, J. 

 

Nurturing 
and 
nourishing
: the 
nurses’ 
role in 
nutritional 
care 

Syftet var att 
beskriva hur 
sjuksköterskor 
kan minska 
risken 
frekvensen av 
undernäring 
hos patienter. 

En 
systematisk 
översikts 
metod av 
sjuksköters
kans roll i 
nutritionsv
ården 
undersökte
s via 
artiklar. 
Kvalitativ 
metasyntes 
användes.  

Studien kom 
fram till att 
sjuksköterskan 
har en 
framträdande 
roll i 
nutritionsvården
, men att 
han/hon 
behöver stöd av 
ett team som har 
kunskaper på 
flera delar inom 
området.  

Sjuksköterskans 
perspektiv, 
nutritionsvård 
och 
nutritionsbedöm
ning, kvalitativ 
studie. 

USA 
 
2010 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 
 

Palan 

Lopez, R., 

Amella, E. 

J., Mitchell, 

S. L. & 

Strumpf, N. 

E. (2010).  

Nurses’ 

perspectiv

es on 

feeding 

decisions 

for 

nursing 

home 

residents 

with 

advanced 

dementia 

 

Syftet var att 
utveckla en 
förståelse för 
sjuksköterskor
nas 
övertygelser, 
kunskap och 
vilken roll det 
hade för 
nutritionsbesl
ut hos 
patienter på 
demensboend
e.  

Beskrivand
e kvalitativ 
metod, 
intervjuer. 

Sjuksköterskorn
a var motvilliga 
att engagera sig i 
beslutsprocessen 
för patienternas 
nutritionsvård, 
trots att 
anhöriga skulle 
gynnas av 
informationen 
och 
rådgivningen. 
Genom att skapa 
riktlinjer och 
arbeta i team 
skulle arbetet 
kunna 
förbättras. 

Sjuksköterskans 
perspektiv, 
nutritionsvård 
och bedömning, 
äldre personer, 
kvalitativ studie. 

Norge 
 
2011 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Fossum, M., 

Alexander, 

G.L., 

Göransson, 

K., Ehnfors, 

M. & 

Ehrenberg, 

A. 

 

Registered 
nurses’ 
thinking 
strategies 
on 
malnutriti
on and 
pressure 
ulcers in 
nursing 
homes: a 
scenario-
based 
think-
aloud 
study 
 

Studien ville 
utforska 
sjuksköterskor
s resonemang 
kring 
planering av 
insatser vid 
malnutrition 
och trycksår. 

Bandade 
intervjuer 
med 30 
sjuksköters
kor 
transkriber
ades och 
analyserad
es med 
kvalitativ 
deduktiv 
ansats. 

Många olika 
tankestrategier 
och resonemang 
förekom bland 
sjuksköterskorna 
för att förbygga 
malnutrition och 
trycksår, en 
vanligen före 
kommande 
insats var att 
tillsammans 
diskutera 
patienten. 

Sjuksköterskans 
perspektiv, 
nutritionsvård 
och 
nutritionsbedöm
ning, äldre 
patienter, 
kvalitativ studie. 

Sverige 
 
2009 
 
Intensive and 

Wentzel 

Persenius, 

M., Wilde-

Larsson, B. 

To have 
and to 
hold 
nutritional 
control: 

Skapa en 
teoretisk 
förståelse för 
bekymmer och 
strategier 

Intervjuer 
med åtta 
sjuksköters
kor och 
fyra 

För att ha 
kontroll över 
patientens 
nutritions vård, 
krävs en balans 

Sjuksköterskans 
perspektiv, 
nutritionsvård 
och 
nutritionsbedöm



4 

 

critical care 
Nursing 

& Hall-

Lord, M.L. 

 

Balancing 
between 
individual 
and 
routine 
care 
A 
grounded 
theory 
study 
 

gällnade 
nutritionsvård 
av patienter. 

undersköte
rskor 
rörande 
observatio
ner av 
patienters 
nutritionsv
ård. 

mellan 
individuell- och 
rutinmässigomv
årdnad samt 
teamarbete. 

ning, kvalitativ 
studie. 
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