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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Malnutrition är ett tillstånd där det finns brister på näringsämnen i kroppen. 

Den huvudsakliga orsaken till malnutrition är sjukdom. Då många äldre lider av olika typer 

av sjukdomar är malnutrition ett tillstånd som är vanligt hos dem. Sväljsvårigheter, 

muntorrhet, tandlossning och hur omvårdnaden utförs är andra bidragande faktorer. 

Problem: Malnutrition är ett vanligt förekommande problem hos äldre. Sjuksköterskan har 

ett omvårdnadsansvar att förebygga malnutrition och det har visats tydliga brister i detta 

ansvar. Syfte: Syftet är att ur sjuksköterskans perspektiv beskriva omvårdnadsansvar vid 

malnutrition hos äldre patienter. Metod: Vald analysmetod till examensarbetet är en 

systematisk litteraturöversikt med både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: I 

resultatet framkom det sex teman, dessa var anhöriga som resurs, uppföljningens betydelse 

för nutritionsvården, att respektera patientens vilja, brist på kunskap, bristande kontroll 

av ansvar samt låg prioritering. Det framkom brister inom sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar där brist på kunskap sågs som det mest framträdande. Slutsats: Det 

krävs mer kunskap och tydligare ansvarsdefinition för att sjuksköterskor ska kunna 

upprätthålla sitt omvårdnadsansvar vid malnutrition hos äldre patienter. Flera faktorer 

spelar in när det brister i ansvaret som hög arbetsbelastning, tidsbrist och etiska konflikter. 

Nyckelord: ansvar, nutrition, omvårdnad, sjukhus, sjuksköterska, äldre  



ABSTRACT 

Background: Malnutrition is a condition where there is a lack of nutrients in the body. The 

main cause of malnutrition is disease. Since many older people suffer from different types of 

diseases, malnutrition is a condition that is common among them. Swallowing difficulties, 

dry mouth, loss of teeth and how the care is carried out are other contributing factors. 

Problem: Malnutrition is a common problem in the elderly. The nurse has a responsibility 

to prevent malnutrition and it has been clear barriers in this responsibility. Aim: The 

purpose is to describe the nurse's perspective of care responsibility for malnutrition in the 

elderly. Method: Selected method for analysis for this study is a systematic literature review 

with both qualitative and quantitative articles. The method is to create an overview of a 

specific problem. Findings: The findings showed six themes, these were relatives as 

resources, the importance of follow-up for the nutrition care, to respect the patient's will, 

lack of knowledge, lack of control of responsibility and low priority. It was revealed barriers 

in nursing care responsibilities where lack of knowledge was seen as the most prominent. 

Conclusion: It takes more knowledge and more clearly defined responsibilities for nurses to 

be able to sustain their caring responsibilities for malnutrition in elderly patients. Many 

factors matters when there is a lack of responsibility as high workload, time constraints and 

ethical conflicts. 

Keywords: caring, elderly, hospital, nurse, nutrition, responsibility 
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1 INLEDNING  

Sjuksköterskor har ett omvårdnadsansvar att motverka och minska risken för att äldre 

patienter ska råka ut för malnutrition. Omvårdnadsansvaret har uppmärksammats som ett 

problem under den verksamhetsförlagda utbildningen där patienter som vårdats har haft 

svårt att nutriera sig. Det har visat att sjuksköterskor har svårt att ta på sig ansvaret vid 

malnutrition hos äldre. Därför finns ett intresse för att beskriva omvårdnadsansvaret ur 

sjuksköterskans perspektiv. Detta ska förhoppningsvis leda till ökad kunskap om 

sjuksköterskors arbete med att motverka malnutrition. 

Det här examensarbetet avgränsar sig till äldre över 65 år och både män och kvinnor. Det 

finns flera olika faktorer som kan bidra till att äldre har svårt att nutriera sig, till exempel 

sjukdomar som kan uppstå med åldern. Även intag av olika läkemedel som kan ge 

biverkningar som muntorrhet som sedan leder till sväljsvårigheter. Det är viktigt för 

sjuksköterskor att ha kunskap om detta för att minska risken för malnutrition, samt att vara 

uppmärksam på de symtom som kan uppkomma. Varför det valts att fokusera på äldre 

patienter är för att det är en grupp som ligger i riskzonen för att drabbas av malnutrition. 

Ämnesområdet som valts till detta examensarbete är ”Sjuksköterskans ansvar att verka för 

god omvårdnad då malnutrition uppkommer hos en äldre patient” och det har efterfrågats på 

avdelning fyra på Nyköpings lasarett. Vi har valt det här ämnet för att vi vårdade patienter 

vid den verksamhetsförlagda utbildningen som var eller blev malnutrierade under sin 

sjukhusvistelse. Detta sågs som ett problem och det fanns en otydlig ansvarsdefinition, vilket 

ledde fram till intresse för detta område. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs malnutrition, malnutrition vid sjukdomstillstånd och sväljsvårigheter 

samt omvårdnadens betydelse för malnutrition. Examensarbetet utgår från lagar och 

riktlinjer, Hendersons (1982) vårdvetenskapliga perspektiv om sjuksköterskans ansvar 

angående grundläggande behov samt tidigare forskning. Den tidigare forskningen utgår från 

vårdvetenskapliga artiklar. Malnutrition presenteras där som ett bristande ansvar och ur ett 

patientperspektiv. Fokuset ligger på både äldre patienter inom sjukhusvård och äldreboende. 

Avslutningsvis leder bakgrunden fram till en problemformulering.  
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2.1 Malnutrition 

Malnutrition kan förklaras som ett tillstånd där brist på näringsämnen har orsakat 

ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning och funktion. Att vara malnutrierad 

innebär inte bara att patienten är synligt underviktig, utan det är bristen på näringsämnen i 

kroppen som definierar begreppet. Malnutrition är ett vanligt problem vid hög ålder och kan 

bero på flera olika saker, till exempel att den äldre patienten inte vill leva längre, har 

sväljsvårigheter, smärta i munhålan eller är deprimerad (Socialstyrelsen, 2011).  

2.1.1 Malnutrition vid sjukdom och sväljsvårigheter 

Den huvudsakliga orsaken till malnutrition är sjukdom. Många sjukdomar kan resultera i 

eller förvärra malnutrition. Trauma, infektion och inflammation kan leda till förändringar i 

metabolismen. Även mekaniska hinder i övre buken kan leda till illamående, kräkningar och 

smärta som i sin tur orsakar nedsatt matintag (Norman, Pichard, Lochs & Pirlich, 2006). 

Några exempel på sjukdomar som kan ge malnutrition är mag- och tarmsjukdomar, 

leversjukdomar, maligna sjukdomar och reumatiska sjukdomar. Vid dessa sjukdomar sker 

oftast en inflammatorisk process vilket gör att den äldre människan kan få minskad aptit och 

proteinnedbrytning. Detta kan leda till förlorad muskelmassa som då kan leda till 

malnutrition (Ellegård, 2015). En människa som lider av demenssjukdom, depression, 

smaksvårigheter, sväljsvårigheter eller smärta löper stor risk för att bli malnutrierad. Lång 

vårdtid på avdelning samt att människan är 85 år eller äldre är också riskfaktorer. En patient 

med sväljsvårigheter har fem gånger större risk att drabbas av malnutrition än någon som 

har normal sväljfunktion (Vanderwee, Clays, Bocquaert, Gobert, Folens, & Defloor,  2010). 

En del funktioner som salivutsöndringen, peristaltiken, smak- och luktsinne och svårigheter 

att tugga försvåras vid ålderdom. Svårigheter att svälja uppkommer oftast vid sjukdom och 

inte vid det normala åldrandet. Sjukdomar som kan ge svårigheter att svälja är exempelvis 

Parkinsons sjukdom, MS och ALS samt stroke. De flesta äldre patienterna har många olika 

läkemedel ordinerade, och vissa av dessa läkemedel har biverkningar som muntorrhet. Detta 

medför svårigheter att svälja då saliven är till för att underlätta sväljningen. Muntorrhet kan 

leda till bakterier i munhålan som i sin tur leder till infektioner och tandlossning 

(Socialstyrelsen, 2011). Den vanligaste orsaken till att äldre patienter blir malnutrierade är 

att de får sämre munhälsa. En del äldre patienter anser att när de bor själva blir det svårt att 

anpassa konsistensen på maten för att lättare kunna äta. På sjukhus kan det vara lättare att 

välja mat som är lättare att tugga och svälja (de Morais, Oliveira, Afonso, Lumbers, Raats & 

de Almeida, 2013). 

 

2.1.2    Omvårdnadens betydelse för att motverka malnutrition 

 

Eftersom nutrition är ett av de grundläggande behoven i en människas liv bör omvårdnanden 

anpassas till varje enskild patient. Detta för att varje patient ska känna sig trygg och uppleva 

makt över sin egen situation. Omvårdnadsansvaret är en grundläggande del i sjuksköterskors 

arbete. Nutrition ingår i det omvårdnadsansvaret. Det är viktigt att  patienten har möjlighet 

att vara självständig så länge som möjligt och uppleva god hälsa. Det är en fördel om en äldre 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vanderwee%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20097458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vanderwee%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20097458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bocquaert%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20097458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gobert%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20097458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Folens%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20097458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Defloor%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20097458
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patient kan äta självständigt då det minskar risken för malnutrition. Hos en äldre patient kan 

det uppkomma sjukdomar med åldern som medför svårigheter att nutriera sig, därför ska 

inte näringsintaget tas förgivet. Rätt mat, aktivitet och elimination samt att veta vilka tidiga 

symtom som uppkommer vid malnutrition är en stor del i omvårdnadsansvaret. 

Omvårdnaden är till för att stödja miljön kring äldre patienter för att det ska vara en bra 

måltidsmiljö samt behandla redan malnutrierade patienter. Många äldre patienter 

förknippar måltiden med en social tillvaro, därför kan ensamhet bidra till att näringsintaget 

minskar på grund av att många äldre är ensamma efter att ha förlorat sin partner. I 

omvårdnadsansvaret för nutrition ingår det att se anledningen till varför patienter har 

problem med mat- och vätskeintag. Att fullfölja ordinationer korrekt och vara noggrann med 

tider för ordinationer samt att patienten ska uppleva lugn och tillfredsställelse i 

måltidsmiljön ingår också i omvårdnadsansvaret (Socialstyrelsen, 2011). Menyn på en 

avdelning eller på ett äldreboende har en viktig betydelse för patienter och de boende. Den 

utgör det kulturella behovet men framförallt möter det nutritionsbehovet samt det sociala 

behovet (Chisholm, Jensen & Field, 2011).  

Många äldre patienter ser fram emot att sitta tillsammans med någon och äta, då de flesta 

äldre är ensamma och prioriterar då inte måltiden. För att minska risken att få malnutrition 

på grund av måltidsmiljön bör varma miljöer undvikas då svala miljöer tenderar att öka 

matintaget. Att det är högljutt och buller omkring leder till sämre måltidsmiljö och därmed 

minskat matintag medan rogivande musik kan göra det bättre. Det är också viktigt att tänka 

på hur maten serveras. En trevlig uppläggning och ett trevligt bemötande kan ge en positiv 

inverkan på näringsintaget. Allt som tillhör miljön kring matsituationer kan påverka 

näringsintag hos en äldre sjuk patient (Socialstyrelsen, 2011).  

2.2 Styrdokument 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) i 2 § är målet för hälso- och sjukvården 

en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vidare i 2a § i HSL (SFS 

1982:763) ska hälso- och sjukvården bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet. Enligt 1 § 6 kap. av Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska sjuksköterskan 

genomföra sitt omvårdnadsarbete med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten 

ska ges omsorgsfull omvårdnad som uppfyller dessa krav. Vården ska genomföras i samråd 

med patienten så långt det går, samt omtanke och respekt ska beaktas. I 2 § 6 kap. av 

Patientlagen (SFS 2014:821) bär den som utför sina arbetsuppgifter inom 

sjukvårdspersonalen själv ansvaret för att dessa fullgörs. I 2 § 3 kap. av Patientdatalagen står 

det att syftet med att föra en patientjournal är att bidra till en god och säker vård för 

patienten. Sjuksköterskan har ett ansvar att framställa och tillämpa godtagbara riktlinjer 

inom omvårdnad, ledning, forskning och utbildning (International Council of Nurses [ICN], 

2014). 
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2.3 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Examensarbetet utgår från Hendersons (1982) omvårdnadsteori som är en behovsteori. 

Denna teori passar in på det valda ämnet då teorin förespråkar hur sjuksköterskor ska 

identifiera och tillfredsställa patientens grundläggande behov. I Sverige är det oftast 

undersköterskor som är närmast patienten under sjukhusvistelsen och inom kommunen men 

det är sjuksköterskan som har det övergripande omvårdnadsansvaret i vilken nutritionen är 

en viktig del. Då nutrition är en av de viktigaste delarna av en människas liv behöver 

sjuksköterskan en grund att stå på vid vårdandet av en malnutrierad patient. Sjuksköterskors 

arbetsuppgift ska utföras på ett sådant sätt att patienten i snabbast möjliga mån får tillbaka 

sitt oberoende, det vill säga att kunna klara av att tillfredställa sina grundläggande behov 

själv. Sjuksköterskor ska hjälpa en patient, oavsett tillstånd, att genomföra åtgärder som 

främjar hälsa och tillfrisknande. Sådana åtgärder som patienten själv skulle klarat av vid ett 

friskt och oberoende tillstånd. Det innefattar både män och kvinnor, barn och vuxna, de 

fattiga och rika samt människor med god hälsa och de med sämre hälsa eller som är döende. 

Detta utgör en grundtanke om att sjuksköterskor har en förståelse för de grundläggande 

behoven som de olika patienterna har. Detta för att kunna ge en anpassad individuell vård till 

varje patient för att deras liv ska bli som vanligt och produktivt igen. Henderson (1977) 

menar på att sjuksköterskor som jobbar utefter denna princip behöver ha kunskap om 

patientens behov av hjälp som till exempel andning, sova, äta, elimination, förflyttning samt 

att hålla kroppen ren, varm och klädd.  

Att hjälpa patienten att äta och dricka är en av delfaktorerna inom den grundläggande 

omvårdnaden som har tagits fram i behovsteorin. Det är sjuksköterskan som lättast kan 

motivera patienten till att äta och dricka samt se till att patienten får tillräckligt med näring 

och därmed motverka malnutrition. Om patienten skulle få för lite näring är det 

sjuksköterskornas ansvar att observera och rapportera detta för att undvika att malnutrition 

uppstår. Det är viktigt att sjuksköterskor förstår att när det handlar om patientens nutrition 

kan det vara känsligt. Det som kan vara känsligt är att patienterna kan uppleva det som att 

sjuksköterskorna inkräktar på den personliga sfären då patienten inte får eller kan äta när 

hungern uppstår. Då kan det leda till ett psykiskt lidande som automatiskt påverkar det 

fysiska lidandet (Henderson, 1982). 

Sjuksköterskor bör ha i åtanke att anpassa omvårdnaden till varje enskild patient då behoven 

växlar och skiftar under livets gång. Även om sjuksköterskor är kunniga och har bra 

omdömen kan det vara svårt att förstå på djupet och tillfredsställa patientens individuella 

behov. I ett vårdande blir det ett intimt förhållande mellan sjuksköterskor och patient, 

speciellt när vården är kopplad till de grundläggande behoven, vilket medför att fullkomlig 

förståelse aldrig riktigt uppstår (Henderson, 1982). 

Inom omvårdnaden ska sjuksköterskor på olika sätt kunna hjälpa läkaren att bota patienten. 

Detta är lika viktigt som att agera professionellt, ge psykologiskt stöd, uppfylla en människas 

vårdbehov samt att kunna ge nutritionsvård och fysisk vård. Det vill säga att uppnå, behålla 

och återfå en patients hälsa. Sjuksköterskor ska, om inga andra professioner finns tillgängliga 

till exempel dietist, ta på sig ansvaret och hjälpa patienten med dennes behov. I det 
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professionella arbetet ska sjuksköterskor kunna undersöka och hänvisa patienten till annan 

vårdgivare som är specialiserad på problemet i fråga (Henderson, 1977). 

2.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att malnutrition är vanligt förekommande hos äldre patienter. I detta 

avsnitt presenteras forskning som berör det bristande ansvaret kring malnutrition och 

malnutrition ur ett patientperspektiv, hur det upplevs av patienter. Fokuset i tidigare 

forskning ligger på äldre inom sjukvården generellt, det vill säga både på sjukhus och 

äldreboende.  

2.4.1 Malnutrition – ett vanligt problem som inte alltid upptäcks 

Malnutrition är ett allvarligt och vanligt förekommande problem hos äldre patienter som är 

inlagda på sjukhus under en längre tid. På sjukhus blir malnutrition sällan upptäckt då det 

endast är en av tre patienter som upptäcks ha malnutrition under sin sjukhusvistelse. Det 

visar sig finnas brist i journalföringen kring nutritionen. Det leder till att patienter antingen 

går hem utan någon nutritionsstatus införd i journalen eller kommer till en ny vårdavdelning 

utan notiser om risk för malnutrition. Det har tagits fram klara riktlinjer samt 

bedömningsinstrument som enkelt ska påvisa om en patient är malnutrierad. Trots att detta 

ska göra det enklare att journalföra patientens status finns det brister i dokumentationen 

(Suominen, Sandelin, Soini & Pitkala, 2009). På avdelningar där omsättningen av patienter 

är stor händer det att sjuksköterskor inte hinner se eller vårda malnutrierade patienter, vilket 

resulterar i att viktig information om patientens nutritionsstatus inte journalförs (Bjerrum, 

Pedersen & Tewes, 2012).  

I en studie har patienter med malnutrition och risk för att bli malnutrierade som legat inne 

på en neurologisk avdelning i tio dagar undersökts. Detta för att se om deras nutritionsstatus 

förvärras eller förbättras under sjukhusvistelsen. Studien visar att alla näringsmässiga 

variabler förvärras under en tiodagars period och andelen malnutrierade patienter ökar till 

det dubbla (Hafsteinsdóttir, Mosselman, Schoneveld, Riedstra & Kruitwagen, 2010). 

2.4.2 Malnutrition ur ett patientperspektiv 

Äldre patienter som ligger inne på en akutavdelning har inte speciellt stora förväntningar på 

sjukhusmaten, utan förbereder sig redan innan på att det inte kommer se aptitligt ut eller 

smaka bra. Något som är påfrestande för patienterna är mattiderna. De är vana vid sina 

mattider i hemmet och kommer sedan till sjukhus där det är specifika tider då måltider 

serveras. Detta är problematiskt då det kan hända att en patient är hungrig vid ett helt annat 

tillfälle och då inte har möjlighet att få mat (Naithani, Wheelan, Thomas, Gulliford & 

Morgan, 2008). Utöver måltiderna upplever äldre patienter som har sväljningssvårigheter att 

deras rätt till att välja mat berövas. Måltiderna behöver anpassas för att kunna tuggas och 

sväljas lättare vilket resulterar i att patienten själv inte får välja mat till de olika måltiderna. 

Detta har gjort att de äldre patienterna upplever sig ledsna, arga, deprimerade samt 
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förfärade. Den anpassade måltiden leder till att patienterna tappar lusten av att njuta av sin 

mat, de upplever enbart att de bör äta lite av det för att inte gå ner i vikt och för att överleva. 

Detta kan ses hos äldre patienter med sväljningssvårigheter både på avdelning och 

äldreboende (Ullrich & Crichton, 2015).  

Många äldre patienter som ligger inne på en vårdavdelning upplever sig stressade när de äter 

på sjukhus på grund av att de påverkas av stressen som sjuksköterskor uppvisar i sitt arbete. 

Patienterna vill inte vara en börda genom att be om assistans eller längre tid vid måltid, vilket 

resulterar i att de äter för lite eller äter under stress. Efter operation kan det vara svårt att äta 

självständigt och handräckning behövs. Detta uppmärksammas inte alltid och det kan då bli 

missförstånd mellan sjuksköterskor och patient. En patient som knappt har ätit något från 

sin tallrik lämnar den vid sidan av sin säng eller på ett bord. Det kan leda till att 

sjuksköterskan tror att patienten har ätit klart och tar undan den, när denne i själva verket 

behöver hjälp att äta resten på sin tallrik. Patienterna upplever att det finns brister i 

förståelsen kring detta samt att sjuksköterskor prioriterar det administrativa arbetet under 

måltiderna (Holst, Rasmussen & Laursen, 2011; Naithani m.fl., 2008). 

Illamående, dålig aptit, sämre smaksinne samt smärta är några vanliga orsaker som bidrar 

till malnutrition hos äldre patienter inom sjukvården. Dessa kan vara bieffekter av de olika 

läkemedlena som patienterna använder varje dag. Patienterna förklarar att de vet om att det 

är läkemedlena som gör att de inte kan äta som de brukade göra förr, men upplever att de 

inte kan prata med sjuksköterskorna om detta problem. Vissa patienter har inte några 

förväntningar på att sjuksköterskorna ska ta ansvar för deras måltidsproblem. Däremot 

upplever patienterna ökad motivation till att försöka få i sig näring då sjuksköterskor 

prioriterar att hjälpa och ge råd under patientens nutritionsintag. Finns det brister i 

sjuksköterskors prioriteringar riskerar patienten att uppleva det värdelöst och omotiverande 

att samarbeta. Viktigt är att sjuksköterskor visar att de är delaktiga i patientens 

nutritionsintag. Patienten ska själv inte registrera sina intag på något sätt då detta kan 

riskera att patienten fuskar med registreringen (Holst m.fl., 2011). 

2.5 Problemformulering  

Tidigare forskning visar att malnutrition är ett vanligt förekommande problem hos äldre 

patienter. Sjuksköterskor har ett omvårdnadsansvar för nutritionen. Äldre patienter kan 

behöva hjälp och assistans i deras dagliga nutritionsintag. Det är viktigt för sjuksköterskor att 

anpassa omvårdnaden efter varje enskild individ och dennes behov. Det vill säga, finns ingen 

annan profession tillgänglig, till exempel dietist, ska sjuksköterskor kunna undersöka 

patienten och ge råd angående de grundläggande behoven. Tidigare forskning har också visat 

att sjuksköterskor som prioriterar att ge råd till patienten ger en ökad motivation till 

patienterna att försöka få i sig näring.  

Det visar sig att malnutrition har uppkommit och förvärrats trots sjukhusvård. Detta på 

grund av brister i uppmärksamhet och upptäckt av problemet. Det visar sig också att 

patienter kan byta avdelning eller gå hem utan att ett nutritionsproblem har upptäckts. Då 
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malnutrition är ett vanligt förekommande problem anses det vara viktigt att beskriva 

sjuksköterskors perspektiv på omvårdnadsansvaret vid den äldre patientens nutrition.  

3 SYFTE 

Syftet är att ur sjuksköterskans perspektiv beskriva omvårdnadsansvar vid malnutrition hos 

äldre patienter.  

4 METOD 

En systematisk litteraturöversikt enligt Friberg (2012) valdes till det här examensarbetet. 

Metoden innebär att se över redan bearbetad tidigare forskning inom ett visst område. Det 

går ut på att möjliggöra en överblick och få en föreställning om likheter och skillnader i syfte, 

metod och resultat. Det ska sedan besvara examensarbetets syfte.  

4.1 Urval och datainsamling 

Det första steget som gjordes var att utföra ett helikopterperspektiv. Det menas med att ett 

helhetsperspektiv utförs där inte enstaka aspekter enbart ses till (Friberg, 2012). Utefter 

detta steg gjordes enstaka sökningar för att se om det fanns flest kvalitativa eller kvantitativa 

artiklar och vilket kontext som var överrepresenterat. Andra steget är att avgränsa 

sökningarna för att få ett urval som passar i förhållande till problemformulering och syfte 

(Friberg, 2012). I detta steg söktes artiklarna till resultatet fram. Dessa söktes i sökmotorerna 

CINAHL plus, Discovery och PubMed. Sökorden malnutrition, undernutrition, nutrition, 

undernourish*, malnourished, experience, perspective, view, perception, attitude, nurs*, 

hospital elderly, hospital, barriers, elderly, interview, assessment, qualitative och 

residential användes. En trunkering har gjorts på vissa av sökorden för att få träffar som 

innehåller olika böjningar av ordet (Östlundh, 2012). Vissa sökord är inte enbart i 

förhållande till sjuksköterskans perspektiv, till exempel elderly och residential. Detta för att 

vara säkra på att sjuksköterskan vårdar äldre patienter. I några artiklar framträder olika 

professioner men det har varit noga med att endast ta med det som är ur sjuksköterskans 

perspektiv. Enligt Östlundh (2012) kan vissa sökord kombinerades med OR för att få 

synonymer och därmed en bredare sökträff. Detta har gjorts i vissa av sökningarna. 

Avgränsningar som peer reviewed, år 2006-2016 samt år 1999-2016 och aged group 65+ 

användes för att söka fram relevant material. Från början gjordes sökningar mellan åren 

2010-2016 för att aktuell forskning var av intresse. Då det endast framkom ett litet antal 
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relevanta artiklar utökades sökningen till artiklar publicerade från år 2006. Då det 

fortfarande fattades material till analysen utökades sökningen till 1999-2016. Mer utförlig 

information finns i bilaga A. Inklusionskriterier för att välja relevanta artiklar var att 

patienterna skulle vara 65 år eller äldre och befinna sig på sjukhus eller äldreboende. Ett 

sjuksköterskeperspektiv och deras omvårdnadsansvar skulle framgå samt att malnutrition 

och nutrition skulle vara centralt. Exklusionskriterier för urval av material var att inga 

patienter yngre än 65 år skulle ha deltagit i studierna. För att få ett första urval studerades 

enbart titlarna på de artiklar som kommit fram genom sökorden, de titlar som verkade 

relevanta för examensarbetets syfte valdes ut. Genom det framkom 26 stycken artiklar. 

Majoriteten av artiklarna var skrivna på engelska förutom en som var skriven på danska. 

Därefter lästes sammanfattningen i samtliga artiklar. Genom det kunde tio artiklar uteslutas 

då de inte besvarade syftet. Sedan lästes de resterande 16 artiklarna ett flertal gånger för att 

få en överblick över området då ett helhetsperspektiv är ett viktigt steg för att inte bestämma 

sig för fort och låsa sig till enstaka aspekter. Detta medförde att ytterligare fyra artiklar valdes 

bort då de var irrelevanta. De totalt 14 artiklarna som inte passade valdes bort för att de inte 

innehöll de inklusionskriterier som efterfrågades. Det var 12 artiklar som slutligen valdes ut, 

två kvantitativa samt 10 kvalitativa. 

Det tredje steget i datainsamlingen är att granska artiklarnas kvalitet. Kvalitetsgranskningen 

utgick från Fribergs (2012) beskrivning för kvalitetsfrågor för både kvalitativa och 

kvantitativa studier. Det är 14 kvalitetsfrågor som kan användas för att säkerställa kvalitén på 

kvalitativa studier och 13 frågor till kvantitativa studier. Alla dessa frågor användes vid 

kvalitetsgranskningen av materialet till detta examensarbete och några exempel på frågor är: 

finns ett tydligt problem formulerat? Hur har data analyserats? Har några argument förts? 

Vad är syftet? Kvalitetsfrågorna omformulerades till ja och nej frågor för att de lättare skulle 

kunna besvaras. Exempel på omformulerade frågor kan vara om syftet är tydligt formulerat, 

om det finns ett tydligt problem formulerat, är dataanalysen tydligt formulerad och så vidare. 

Varje fråga gav ett poäng. Artiklarna gavs antingen låg, medel eller hög kvalitet beroende på 

hur många poäng den fick. För att erhålla hög kvalitet skulle artikeln ha 10-14 poäng, för 

medelkvalitet 6-9 poäng och för låg kvalitet 1-5 poäng. Resultatet av kvalitetsgranskingen går 

att finna i bilaga B.  

4.2 Dataanalys 

Enligt Friberg (2012) kan dataanalysen vid en litterturöversikt delas in i tre steg. Innan 

analysen påbörjades numrerades artiklarna från 1-12 i bokstavsordning utefter författarnas 

efternamn. Detta för att få en lättare överblick över artiklarna. I det första steget lästes 

artiklarna för separat och sedan tillsammans ett flertal gånger för att förstå vad de handlade 

om. I det andra steget togs likheter och skillnader ut. I detta examensarbete valdes det att 

utgå från likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod och resultat.   

I tredje steget utfördes en sammanställning av de likheter och skillnader som valts ut. Varje 

område valdes att analyseras separat och analysen börjades med artiklarnas syftet. Varje 

artikels syfte togs ut och skrevs ned i ett separat Word-dokument som sedan skrevs ut. De 
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olika syftena klipptes ut och lades upp väl synliga för att kunna jämföras. De kvalitativa och 

kvantitativa artiklars syften analyserades var för sig och jämfördes utefter det. Likheter och 

skillnader i syftena diskuterades och skrevs ned i ett Word-dokument för att sedan skrivas in 

i resultatet. Sedan påbörjades analysen av artiklarnas metod. Metoden lästes ett flertal 

gånger för att få en djupare förståelse för vad som gjorts i varje artikel och hur de gick 

tillväga. Efter det skrevs en sammanfattning ned i ett separat Word-dokument för att sedan 

skrivas ut. Dessa klipptes isär och lades upp tydligt för jämförelse. Även här skildes 

kvalitativa och kvantitativa artiklar åt. Likheter och skillnader skrevs ned i ett Word-

dokument för att sedan skrivas in i resultatet.  

Den sista jämförelsen som gjordes var artiklarnas resultat där resultaten lästes igenom för att 

få en översikt av vad artiklarna kommit fram till. Det som besvarade detta examensarbetes 

syfte ströks över med överstrykningspenna i artiklarna. Detta skrevs sedan ned i ett separat 

Word-dokument för att sedan skrivas ut och på så sätt lättare kunna se likheter och 

skillnader i resultatet. Efter att ha fått fram likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

kunde sex teman urskiljas, anhöriga som resurs, uppföljningens betydelse för 

nutritionsvården, att respektera patientens vilja, brist på kunskap, bristande kontroll av 

ansvar samt låg prioritering. För att få en tydlig jämförelse av artiklarnas resultat valdes det 

att göra temana efter de skillnader som framkom. Detta för att enbart likheter skulle utgöra 

innehållet under varje tema, vilket leder till att det endast är det som artiklarna har 

gemensamt som presenteras genom texten. I examensarbetets resultat skildes inte kvalitativa 

och kvantitativa artiklar åt vid jämförelse, då de kvantitativa artiklarna hade en stor del 

beskrivande text. Enligt Friberg (2012) är det däremot viktigt att tänka på att kvalitativa 

respektive kvantitativa artiklars resultat presenteras olika i form av ord respektive siffror. 

4.3 Etiska överväganden 

Enligt CODEX (2015) ska en forskning hålla hög kvalité. Detta kan påvisas i detta 

examensarbete då artiklarna genomgått en kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012) för att 

säkerställa att de har en vetenskaplig kvalité. Ett öppet och kritiskt förhållningssätt har även 

bidragit till hög kvalité då egna förutfattade meningar har försökt undvikas för att inte 

påverka analysmaterialet. Detta har diskuterats under arbetets gång och medvetenhet om 

egna åsikter har uppmärksammats. Då peer-reviewed har varit en avgränsning ska all 

forskning som är med i analys och resultat varit granskad, men även då har ett kritiskt 

förhållningssätt varit lämpligt. Enligt CODEX (2015) ska inte fusk genom stöld eller 

plagiering av annan data göras då detta ses som oärligt. Detta har tagits hänsyn till i 

examensarbetet.  
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5 RESULTAT 

Examensarbetet grundas på vetenskapliga artiklar där tio kvalitativa och två kvantitativa 

artiklar har analyserats. Av de artiklar som tagits fram publicerades elva stycken mellan år 

2008-2016. Den tolfte publicerades år 1999. Artiklarna har valts utifrån att deras resultat har 

besvarat examensarbetets syfte.  

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte 

Likheter och skillnader i kvantitativa syften: De två kvantitativa artiklarna har likheter i sina 

syften då det var sjuksköterskors attityder som undersöktes. Duerksen, Keller, Vesnaver, 

Laporte, Jeejeebhoy, Payette, Gramlich, Bernier, och Allard (2016) har för avsikt att fastställa 

sjuksköterskors attityder och uppfattningar angående prevalens, upptäckt och orsaker till 

malnutrition för att identifiera mål för nutritionslära och på så sätt öka kvalitén för 

nutritionsvården. Syftet skiljer sig åt i jämförelse med Holst, Rasmussen, och Unoson (2008) 

som har för avsikt att undersöka sjuksköterskors attityder, utövning och hinder gentemot 

nutritionsvården och hur de arbetar på avdelningen som har en väldefinierad struktur för 

nutritionsaspekter.  

Likheter och skillnader i kvalitativa syften: Sex av de kvalitativa artiklarna har för avsikt att 

undersöka sjuksköterskors upplevelser av nutrition och vården av malnutrierade patienter 

(Bonetti, Bagnasco, Aleo & Sasso, 2013; Bååth, Wilde-Larsson, Idvall & Hall-Lord, 2011; Dahl 

Eide, Halvorsen & Almendingen, 2014; Khalaf, Berggren & Westergren, 2009; Khalaf, 

Westergren, Ekblom, Al-Hazzaa & Berggren, 2014; Kowanko, Simon & Wood, 1999). 

Kowanko m.fl. (1999) utforskar sjuksköterskors attityder och kunskap om nutrition och 

tillhandahållande av mat till patienter på sjukhus. Till skillnad från detta syfte undersöker 

även Khalaf m.fl., (2009) etiska reflektioner kring nutritionsvård för malnutrierade patienter. 

Bonetti m.fl., (2013) undersöker hur vissa aspekter av nutritionsvård är användbara för att 

förhindra malnutrition. Dahl Eide m.fl. (2014) identifierar vad sjuksköterskor ansåg vara 

hinder för att upprätthålla adekvat nutritionsvård för malnutrierade patienter. De resterande 

tre artiklarna skiljer sig från de sex andra artiklarna då dessa inte undersöker upplevelser. 

Ross, Mudge, Young och Banks (2011) har för avsikt att förbättra förståelsen för potentiella, 

kontextuella och kulturella hinder för att hjälpa till vid matning hos äldre patienter. Detta 

kan liknas i Breedveld-Peters, Reijven, Wyers, Hendrikx, Verburg, Schols, Prins, van der 

Weijden och Dagnelies (2012) syfte som är att identifiera hinder och möjligheter för 

nutritionsstöd. Det finns en likhet i Gholizadeh, Yazdi, Dehghan Nayeri och Mohammadi 

(2016) studie där de vill utforska hinder och möjligheter för nutritionsvård av äldre patienter 

i akutvård. Den sista artikeln som är skriven av Ullrich, McCutcheon och Parker (2014) 

skiljer sig åt från de nio andra artiklarna, då de i denna artikel har för avsikt att utforska 

likheter och skillnader i sjuksköterskors arbete med nutritionsvård mellan äldreboende och 

sjukhus. 
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5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod 

Likheter och skillnader i kvantitativ metod: De två kvantitativa artiklarna undersöker 

sjuksköterskors attityder samt att de båda använder enkäter i sina metoder (Duerksen m.fl., 

2016; Holst m.fl., 2008). I Duerksen m.fl., (2016) studie tillfrågades 723 sjuksköterskor varav 

346 besvarade och fullföljde enkäten. De sammanställde sedan resultaten i form av diagram 

och tabeller, och standardavvikelser användes för att beskriva urvalet och jämföra svaren 

med olika frågor. Enkäten var fem sidor lång och inkluderade 56 frågor. Studien utfördes i 

Kanada. Holst m.fl., (2008) använde en enkät med 32 frågor i sin studie. Enkäten sändes till 

6000 sjuksköterskor varav 2605 slutförde studien. Studien är utförd bland sjuksköterskor i 

Sverige, Danmark och Norge. Skillnaden i dessa två metoder är exempelvis storleken på 

grupper som enkäterna har skickats ut till, då ena studien tillfrågades 6000 sjuksköterskor 

(Holst m.fl., 2008) medan i den andra tillfrågades 723 sjuksköterskor (Duerksen m.fl., 2016). 

Det kan också ses skillnad i antalet frågor i enkäten, 32 frågor i ena studien (Holst m.fl., 

2008) respektive 56 frågor i den andra (Duerksen m.fl., 2016). Slutligen kan skillnad i analys 

av data ses i metoderna då standardavvikelser användes för att beskriva urvalet och jämföra 

svaren i ena studien (Duerksen m.fl., 2016) och den andra studien (Holst m.fl., 2008) 

använde sig utav deskriptiv statistik för att räkna ut svarsfrekvensen samt nominal- och 

ordinaldata. 

Likheter och skillnader i kvalitativ metod: Nio av tio kvalitativa artiklar har använt sig av 

intervjuer i sin metod för att samla in data (Bonetti m.fl., 2013; Breedveld-Peters m.fl., 2012; 

Bååth m.fl., 2012; Dahl Eide m.fl., 2014; Gholizadeh m.fl., 2016; Khalaf m.fl., 2009; Khalaf 

m.fl., 2014; Kowanko m.fl., 1999; Ross m.fl., 2011). Khalaf m.fl. (2009) har använt sig av en 

induktiv kvalitativ metod som baseras på intervjuer som följs av en innehållsanalys. Först 

utfördes elva stycken pilotintervjuer, därefter sju semistrukturerade intervjuer. Ytterligare tre 

intervjuer genomfördes för att validera att ingen ytterligare variation eller innehåll 

upptäcktes. Det var åtta legitimerade sjuksköterskor och fem undersköterskor som 

intervjuades på ett sjukhus i Sverige. Detta kunde liknas vid Bååths m.fl. (2012) metod som 

också utförde sina intervjuer på ett sjukhus i Sverige. De intervjuade nio registrerade 

sjuksköterskor och nio undersköterskor som sedan analyserades genom en manifest 

kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna utfördes på ett sjukhus i Sverige där sjuksköterskorna 

hade en medelsnittsålder som var ca 40 år samt ca 15 års arbetslivserfarenhet. Detta kunde 

liknas i Bonettis m.fl. (2013) studie där de också hade en genomsnittsålder på 40 år och 15 

års arbetslivserfarenhet i genomsnitt. De intervjuade däremot 33 sjuksköterskor som jobbar 

eller har jobbat med äldre patienter. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant, 

sedan analyserade två oberoende forskare transkriptionen. Studien utfördes på ett sjukhus i 

Italien och fokuserade på nutritionsvård av äldre patienter över 65 år. I denna studie hade de 

flest antal deltagande till skillnad från Dahl Eide m.fl. (2014) som endast intervjuade 16 

sjuksköterskor. Dessa 16 sjuksköterskor kom från sju olika avdelningar på ett sjukhus i 

Norge, där de vårdat patienter som var 70 år eller äldre. Både Dahl Eides m.fl. (2014) studie, 

Kowanko m.fl. (1999) studie och Ross m.fl. (2011) studie utfördes i Australien. De spelade in 

sina intervjuer, transkriberade de ordagrant och analyserade sedan materialet. Till skillnad 

från Kowanko m.fl. (1999) och Ross m.fl. (2011) analyserades Dahl Eides m.fl. (2014) 

material i tre tolkande sammanhang: självförståelse, ett kritiskt sunt förnuft och en teoretisk 

förståelse. Detta kan liknas vid Gholizadeh m.fl. (2016) som även de använde en tolkande, 
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beskrivande metod för att analysera sin insamlade data. De gjorde intervjuer i sin studie där 

12 sjuksköterskor deltog. Breedveld-Peters m.fl. (2012) metod skiljer sig åt jämfört med de 

andra nio artiklarna som endast utförde sina studier på ett sjukhus, då de använde sig av en 

intervjustudie på tre olika sjukhus, 15 rehabiliteringsinstitutioner samt fyra 

hemvårdorganisationer i Nederländerna. Intervjuerna, som var semistrukturerade, gjordes 

för att undersöka hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter om ingripande i 

nutritionsvården.  

Den sista artikelns metod skiljer sig åt till de redan nio förklarade metoderna. Ullrich m.fl. 

(2013) har använt sig av en action research design för att få fram förändringar och 

förbättringar. De använde sig av observationer och diskussioner för insamling av data och inte 

intervjuer. Diskussionerna spelades in och transkriberades ordagrant. Slutliga analysen var 

kvalitativ med hjälp av en tolkningsinduktiv strategi. Studien utfördes i södra Australien där 

21 stycken vårdpersonal deltog varav fyra var sjuksköterskor.  

5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

Vid likheter och skillnader i artiklarnas resultat skiljs inte kvalitativa och kvantitativa artiklar 

åt som tidigare. Istället redovisas de under sex teman som analyserats fram. Dessa visas i 

tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt av teman 

Teman 
Anhöriga som resurs 
Uppföljningens betydelse för nutritionsarbetet 
Att respektera patientens vilja 
Brist på kunskap 
Bristande kontroll av ansvar 
Låg prioritering  

5.3.1 Anhöriga som resurs 

I flertalet artiklar upplever sjuksköterskorna att anhöriga kan ses som en resurs i patientens 

nutritionsvård. De upplever att anhöriga är till hjälp för att motverka malnutrition hos äldre 

patienter. Sjuksköterskorna uppmuntrar anhöriga att finnas till hands vid måltid för 

assistans. För äldre kan anhöriga ses som en viktig resurs i vården, de kan ta med 

patienternas favoritmat samt mellanmål. De kan även hjälpa till att mata samt uppmuntra 

och ge sällskap vid måltid hos äldre patienter. Att anhöriga tar stort ansvar för patienters 

nutrition resulterar i att sjuksköterskorna upplever mindre oro. De upplever att de inte 

behöver oroa sig lika mycket för om patienterna får i sig tillräckligt med näring då det hela 

tiden finns hjälp nära till hands (Dahl Eide m.fl., 2014; Gholizadeh m.fl., 2016; Khalaf m.fl., 

2014; Ross m.fl., 2011). Detta styrks i en artikel: ”I know that some of the patient’s families 

come in at meal times (and) you know you don’t have to worry (that they are going to get 

fed)” (Ross m.fl., 2011, s. 43). Trots att anhöriga är en resurs och till stor hjälp äventyras ändå 
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nutritionen hos äldre patienter när anhöriga inte kan vara närvarande (Gholizadeh m.fl., 

2016). Då anhöriga upplevs som en resurs i patientens nutritionsvård, anser 

sjuksköterskorna att patienterna själva ska vara mer öppna för att ta emot vård av sina 

anhöriga (Ross m.fl., 2011). Anhöriga ses inte enbart som en resurs för assistans vid måltid 

utan också för att få viktig information om patientens nutritionsstatus (Bååth m.fl., 2011). 

Citatet nedan beskriver anhöriga som resurs vid information: 

To listen to the patients’ next of kin and to be sensitive to what the next of kin might say about 

the patient’ is perceived as important. They can give valuable information about the patient’s 

health status and everyday life situation, which is important in the patient’s care. For example, 

one RN was concerned about a patient’s nutritional status, and therefore asked the patient’s 

next of kin to described the patient’s eating habits at home. (Bååth m.fl., 2011, s. 8). 

Om sjuksköterskorna behöver djupgående information om en äldre patients ätvanor, är 

anhöriga en lättillgänglig informationskälla. De kan ge svar på frågor som äldre patienter inte 

alltid kan (Bååth m.fl., 2011).  

5.3.2 Uppföljningens betydelse för nutritionsarbetet 

Nutrition inom sjukvården medför en del viktiga uppgifter som att följa upp en patient som 

har visat sig ha risk för malnutrition eller vara malnutrierad. Det är sjuksköterskans ansvar 

att se till att ingen patient går förbi oupptäckt och att inte släppa taget om en patient som har 

nutritionsproblem efter en sjukhusvistelse. Nutritionsuppföljning innebär att både följa 

patientens nutritionsstatus under sjukhusvistelsen samt efter sjukhusvistelsen för att 

kontrollera en jämn nutritionsnivå. Uppföljning anses viktigt på sjukhus, vårdhem och inom 

rehabilitering, både på kliniken och efter hemgång för att säkerställa att nutritionsproblemet 

är borta eller om fortsatt rådgivning behövs (Breedveld-Peters m.fl., 2012; Khalaf m.fl., 

2009). Täta kontakter under hela kliniktiden behövs för att hålla äldre människor motiverade 

och engagerade att få i sig den näring de behöver. Kunskap om nutritionen är då nödvändigt 

för att kunna ge råd och anpassa nutritionsvården till varje individs egna behov (Breedveld-

Peters m.fl., 2012).  

För att kunna utföra en uppföljning av en patient bör sjuksköterskor börja med att bedöma 

patientens förmåga att äta och dricka redan vid ankomst. Detta kan göras genom att samtala 

och lyssna på patienten, då en del sjuksköterskor hellre gör det istället för att undersöka 

patienten med olika bedömningsinstrument (Bååth m.fl., 2011; Gholizadeh m.fl., 2016). 

Detta kan styrkas i en av artiklarna:   

To ask questions and to listen to the patients is valuable for gathering information throughout 

the assessment process. The nurse’s thought that the use of simple open questions was a way 

to assess the patient’s in a relation to pain, nutrition and skin. (Bååth m.fl., 2011, s. 5). 

Sjuksköterskorna anser att det är viktigt att veta vad patienten äter och dricker samt om det 

finns några ät- och sväljsvårigheter i samband med måltid. Sedan kan hjälp, utbildning och 

uppmuntran ges efter behov (Bååth m.fl., 2011; Gholizadeh m.fl., 2016). Ett antal artiklar 



14 

visar på att sjuksköterskor anser att undersökningar vid ankomst inte utförs då detta inte är 

tydligt formulerat på vissa avdelningar. För att få en ökad kontroll över patienters 

nutritionstillstånd bör sjuksköterskorna väga och mäta patienten vid ankomst. Detta kan bli 

problematiskt då alla patienter inte kan röra på sig på grund av exempelvis en skada. Det är 

viktigt med noggranna rutiner om undersökningar vid ankomst då detta är en utgångspunkt 

för vidare uppföljning (Dahl Eide m.fl., 2014; Holst m.fl., 2008; Khalaf m.fl., 2009). 

5.3.3 Att respektera patientens vilja 

I sjuksköterskans arbete och omvårdnadsansvar för att motverka malnutrition förekommer 

det etiska konflikter (Khalaf m.fl., 2009; Kowanko m.fl., 1999). Vissa sjuksköterskor upplever 

att det är en viktig uppgift att hjälpa patienter att äta och att omvårdnadsansvaret ligger i att 

förebygga svält men måste även grundas på att respektera patientens vägran till mat. En 

sjuksköterska förklarar hur det kan upplevas i en artikel: ”the thing I hate doing most is 

forcing people to eat… you just feel like the… biggest ogre, and… (it's) just so emotionally 

draining” (Kowanko m.fl., 1999, s. 221). Att patienter ofrivilligt missar sina måltider när de är 

inlagda på sjukhus upplever sjuksköterskorna som en anledning till att de blir malnutrierade. 

En krock mellan undersökningstider, så som till exempel röntgen, och måltider förekommer, 

vilket även resulterar i en etisk konflikt mellan omvårdnadsansvaret och patientens rätt till 

en aptitlig måltid som överensstämmer med dennes behov (Dahl Eide m.fl., 2014). 

Sjuksköterskan har ett ansvar att uppfylla patientens behov under en sjukhusvistelse 

angående nutritionsvården. Sjuksköterskorna anser att äldre patienter ska få stöd för att 

kunna ta mer ansvar för sin egen hälsa och vara mer självständiga vid sina grundläggande 

behov. De anser att det finns brister i tillvägagångssättet för att garantera en god 

nutritonsvård. Dock kan det upplevas som en svårighet att upprätthålla en balans mellan att 

utföra det som är plikten och omvårdnadsansvaret och det faktum att patienten har rätt att 

bestämma över sig själv och därmed sin vård. Det kan kompliceras då en patient inte vill 

samarbeta genom att denne inte vill äta. Det är då sjuksköterskans uppgift att inte tvinga i 

patienten mat men ändå kunna förklara och motivera patienten till att äta. Det är 

sjuksköterskornas uppgift att alltid sträva efter ett tillfrisknande hos patienten (Gholizadeh 

m.fl., 2016; Khalaf m.fl., 2009). 

Etiska konflikter bidrar till brister i att kunna upprätthålla omvårdnadsansvaret. 

Sjuksköterskors omvårdnadsansvar är att alltid sträva efter en tillfrisknande fas och främja 

hälsa hos patienten, vilket kan vara svårt då de också måste respektera patientens 

självbestämmande och autonomi. Detta kan vara svårt då patient och sjuksköterska ibland 

strävar åt olika håll (Dahl Eide m.fl., 2014; Khalaf m.fl., 2009; Kowanko m.fl., 1999). 

5.3.4 Brist på kunskap 

Sjuksköterskor har ett ansvar att upprätthålla sin kunskapsnivå. Det innebär att ha tillräcklig 

kunskap om nutrition och de problem som kan uppkomma. Kunskapsbristen speglar sig i hur 

sjuksköterskor utför sitt arbete. Det är vanligt att de inte fokuserar på hela patienten utan 

endast på den sjukdom eller åkomma som de har sökt för (Breedveld-Peters m.fl., 2012). Det 

finns likheter i flertalet studier där sjuksköterskor upplever att de har brist på kunskap inom 
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malnutrition för att kunna uppfylla lämpliga krav för nutritionsvård. Kunskapen är 

avgörande för att sedan korrekt kunna bedöma patientens nutritionsstatus (Breedveld-Peters 

m.fl., 2012; Dahl Eide m.fl., 2014; Duerksen m.fl., 2016; Khalaf m.fl., 2009; Kowanko m.fl., 

1999; Ross m.fl., 2011). Ett exempel på där kunskapsbristen visar sig är vid identifiering av 

malnutrition. Att identifiera patienter med malnutrition eller risk för att bli malnutrierade 

upplevs som en utmaning för sjuksköterskor då deras kunskapsnivå upplevs för låg. I flera 

studier identifierade sjuksköterskorna malnutrition utifrån kliniska observationer snarare än 

objektiva mätningar (Bååth m.fl., 2011; Dahl Eide m.fl., 2014; Kowanko m.fl., 1999). Att 

endast fokusera på kliniska tecken som viktförlust, slöhet samt hårets och hudens tillstånd är 

något som får sjuksköterskor att gå miste om både psykiska och fysiska symtom. Att försöka 

identifiera malnutrition utifrån enbart kliniska tecken visar en stor kunskapsbrist hos 

sjuksköterskor. Kunskapen visar sig också brista då sjuksköterskor inte har någon större 

förståelse för begreppet nutrition. Detta kan påvisas i hur en sjuksköterska uttryckte sig i en 

av artiklarna: ”… nutrition is what you eat and drink” (Kowanko m.fl., 1999, s. 219). Det 

styrker kunskapsbristen av begreppet malnutrition. Likheter i två av studiernas resultat 

påvisar att sjuksköterskor ser patienter som är malnutrierade som smala, magra och tunna 

samt att de har lågt matintag (Dahl Eide m.fl., 2014; Kowanko m.fl., 1999). Detta kan styrkas 

i vad en sjuksköterska säger i en av artiklarna: ”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 m.fl., 2014, s. 700). Dessa termer för att beskriva en patient som 

är malnutrierad används för att sjuksköterskor anser malnutrition som ett begrepp som är 

obekant för dem, det vill säga okunskap om utseendet på en malnutrierad patient (Dahl Eide 

m.fl., 2014; Kowanko m.fl., 1999). 

5.3.5 Bristande kontroll av ansvar 

Sjuksköterskor upplever brist i kontrollen över deras omvårdnadsansvar angående 

nutritionen. Detta på grund av att de är beroende av läkarens avgörande beslut. 

Sjuksköterskorna beskriver sitt ansvar att endast vara den som rapporterar över en patients 

nutritionsstatus till läkaren, vilket har lett till att några har gett upp sitt omvårdnadsansvar 

för nutritionsvården (Khalaf m.fl., 2014). Det anses också vara svårt att bibehålla 

omvårdnadsansvaret då maten som kommer till avdelningar ibland inte är anpassad till 

patienterna. Vissa patienter har svårt att svälja, tugga och smälta maten och därför bör en 

anpassning göras till deras behov. Sjuksköterskor menar på att det krävs ett samarbete 

mellan olika sektorer inom sjukhuset, till exempel ledning, kök och omvårdnad. Det bör 

finnas hänsyn till patienternas matvanor och preferenser för mat, vilket leder till att behålla 

och respektera patienternas värdighet. Detta gäller då alla olika delar av ett sjukhus. 

Kommunikationen mellan dessa bör vara god för att upprätthålla en god nutritionsvård för 

äldre patienter (Gholizadeh m.fl., 2016).  

Att föra över information mellan vårdpersonal genom dokumentation anses som en viktig del 

i omvårdnadsansvaret vid patientens nutrition. Dokumentation kring både nutritionsbehov 

och vårdplaner angående patienter med malnutrition eller risk för malnutrition utförs sällan, 

det finns en brist i det ansvaret (Bååth m.fl., 2011; Duerksen m.fl., 2016; Holst m.fl., 2008). 
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När det brister i dokumentationen och kommunikationen mellan vårdpersonal eller olika 

professioner bidrar det till ett hinder för att kunna utföra adekvat nutritionsvård och uppfylla 

det omvårdnadsansvar som sjuksköterskor har (Breedveld-Peters m.fl., 2012). Det visar sig 

att sjuksköterskorna upplever osäkerhet om deras kollegor utför vissa uppgifter, som till 

exempel att fråga patienter om deras nutritionsstatus och ätvanor, vilket påvisar att brist i 

kommunikationen mellan personal förekommer (Kowanko m.fl., 1999).  

Det är av stor vikt att ha riktlinjer som är tydligt formulerade då sjuksköterskor behöver dem 

att arbeta utifrån angående nutritionsvård. Finns inga tydliga riktlinjer leder det lätt till att 

det brister i sjuksköterskans omvårdnadsansvar (Khalaf m.fl., 2009). Otydliga riktlinjer leder 

till att en del sjuksköterskor upplever att ansvarsdefinitionen kring nutritionen är otydlig. 

Detta leder fortsättningsvis till att varje enskild sjuksköterska arbetar utefter vad hon själv 

anser är rätt vid omvårdnaden för en malnutrierad patient, och detta gör att samarbetet i en 

arbetsgrupp fallerar. Sjuksköterskor upplever att andra professioner ser nutritionsvården 

som sjuksköterskans ansvar. Dock upplever sjuksköterskorna att de inte är medvetna om sin 

roll i ansvaret vid nutritionsvården, det finns ingen ansvarsdefinition. De upplever också en 

känsla av ensamhet och övergivenhet då de inte får något stöd från andra kolleger gällande 

ansvaret vid nutritionen (Ross m.fl., 2011; Duerksen m.fl., 2016; Khalaf m.fl., 2009). Detta 

kan styrkas i följande citat: ”…a feeling of loneliness and abandonment due to the lack of 

support from other colleagues” (Khalaf m.fl., 2009, s. 10). Sjuksköterskor upplever att när 

det inte finns någon tydlig ansvarsdefinition gällande nutritionsvården, överlåter de gärna 

delar av sitt omvårdnadsansvar till annan personal, till exempel till kökspersonalen 

(Kowanko m.fl., 1999).  

5.3.6 Låg prioritering 

Sjuksköterskorna är medvetna om att malnutrition är ett problem, men problemet upplevs 

också ha en sekundär betydelse. Nutritionen i allmänhet prioriteras inte lika högt som andra 

arbetsuppgifter som ingår i sjuksköterskans omvårdnadsansvar, till exempel den medicinska 

vården (Bonetti m.fl., 2013). Det brister i att hinna vara med både vid måltider och att göra 

de andra arbetsuppgifterna som ligger i sjuksköterskans omvårdnadsansvar. Detta kan 

förtydligas i hur en sjuksköterska upplever detta: ”There´s no focus on the patient care. 

There´s no time, there´s absolutely no time.” (Ullrich m.fl., 2014, s. 1850). I flertalet studier 

visar resultaten att sjuksköterskorna på sjukhus under måltider passar på att till exempel gå 

på lunchrast, ta blodsocker, administrera mediciner, dokumentera, hjälpa till vid påklädning, 

följa läkarens order samt assistera vid patientförflyttningar, allt detta för att kunna spara tid 

(Gholizadeh m.fl., 2016; Ullrich m.fl., 2014; Kowanko m.fl., 1999).  

Svårigheter i att prioritera patientens nutrition uppstår av till exempel faktorer som tidsbrist, 

korta sjukhusvistelser och personalbrist. Detta gör att sjuksköterskorna har svårt att 

prioritera måltid framför andra arbetsuppgifter då de anser att de andra arbetsuppgifterna är 

viktigare. Sjuksköterskorna upplever att det är tidsbrist, korta sjukhusvistelser och ökad 

arbetsbelastning under måltid som bidrar till att patienterna inte ens får möjlighet att sitta 

upp och äta. Sjuksköterskor anser att den medicinska vården ges separat prioritet, men även 

när måltid ges prioritet är inte alltid maten i fokus utan andra arbetsuppgifter kan komma 
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emellan (Bonetti m.fl., 2013; Duerksen m.fl., 2016; Dahl Eide m.fl., 2014; Gholizadeh m.fl., 

2016; Ross m.fl., 2011). Detta kan styrkas i vad en sjuksköterska har sagt i en artikel: 

”Sometimes the meal might have to suffer (when) we actually need the skilled peaple (to) 

tend to a situation that requires the skill” (Ross m.fl., 2011, s. 43). Sjuksköterskorna uttrycker 

sig att de upplever en viss lättnad när en patient avböjer måltid för att de då får tid till annat. 

Likheter finns i flera studiers resultat där sjuksköterskor upplever att tidsbristen för med sig 

stora hinder i att upprätthålla god omvårdnad kring nutritionen. Tidsbristen och låga 

prioriteringar kan föra med sig att tillståndet hos patienter som är malnutrierade sedan 

innan förvärras (Bonetti m.fl., 2013; Dahl Eide m.fl., 2014; Duerksen m.fl., 2016; Gholizadeh 

m.fl., 2016; Ross m.fl., 2011). 

6 DISKUSSION 

Examensarbetets syfte är att ur sjuksköterskans perspektiv beskriva omvårdnadsansvar vid 

malnutrition hos äldre patienter. Detta diskuteras under en resultatdiskussion. Efter det 

presenteras metoddiskussion och etikdiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion av syfte och metod 

I detta examensarbete var det två stycken kvantitativa artiklar och tio stycken kvalitativa 

artiklar som analyserades. Fördelen med de kvantitativa artiklarna är att de använder sig av 

enkäter. Detta ger ett större antal deltagare samt att den som deltar kan vara helt ärlig genom 

att ingen ser eller hör vad denne svarar. Dock är det svårare att fånga upplevelser och känslor 

samt att få en djupare förståelse för ämnet. De kvalitativa artiklarna som har analyserats har 

använt sig av intervjuer, observationer och diskussioner. Med dessa metoder får man en 

djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelser och vad deras attityder är angående ett 

ämne (Friberg, 2012). Observationer kan leda till att den observerande agerar annorlunda 

när den vet om observationen, samtidigt som observatören kan tolka situationerna på sitt 

sätt. Nackdelen med diskussioner är att varje enskild deltagare möjligtvis inte vågar kliva 

fram och säga sin åsikt. Det kan resultera i att studiens tillförlitlighet ifrågasätts. Detta för att 

observationer och diskussioner kan leda till att tolkning görs och påverkar då tillförlitligheten 

genom att det kan bli olika resultat för varje gång studien utförs. Enligt Polit och Beck (2012) 

är tillförlitlighet att samma resultat ska framkomma om studien utförs igen av någon annan.  

Den ena kvantitativa artikelns syfte är att fastställa sjuksköterskors attityder och 

uppfattningar angående prevalens, upptäckt och orsaker till malnutrition. Detta syfte är 

relevant till examensarbetets syfte då det har ett sjuksköterskeperspektiv och kan ge svar på 

sjuksköterskors uppmärksamhet gentemot nutritionen. Det andra syftet är att undersöka 

sjuksköterskors attityder, utövning och hinder gentemot nutritionsvården. Detta syfte är 

lämpligt för examensarbetet då det kan påvisa vissa brister i omvårdnadsansvaret. 
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Artiklarnas metoder lämpar sig bra till deras syften då de når ut till ett stort antal deltagare. I 

båda artiklarna kunde ett stort bortfall antydas. I ena studien deltog 723 sjuksköterskor, men 

endast 346 fullföljde studien och i den andra studien deltog 6000 sjuksköterskor, men endast 

2605 slutförde enkäten.  

Sex av de kvalitativa artiklarna utgår från sjuksköterskors upplevelser, uppfattningar och 

attityder gällande nutrition och nutritionsvård. Det är av stor betydelse då detta 

examensarbete inriktar sig på sjuksköterskors upplevelser och ger då ett bredare perspektiv i 

ämnet. Tre andra artiklars syfte utgår från att identifera hinder och möjligheter angående 

genomförande av nutritionsvården. Detta är relevant då det förklarar hinder och möjligheter 

i sjuksköterskors omvårdnadsansvar som då beskriver varför malnutrition uppstår och varför 

omvårdnadsansvaret inte fullföljs. I den sista artikelns syfte utforskar de likheter och 

skillnader i sjuksköterskors arbete med nutritionsvården mellan äldreboende och sjukhus. 

Detta är av värde då det framkommer hur sjuksköterskor utför sitt arbete och upprätthåller 

sitt ansvar för nutritionsvården, om det framkommer några hinder i det dagliga arbetet. Alla 

kvalitativa artiklar utom en använder sig av intervjuer som metod. Detta lämpar sig bäst till 

deras syften som utgår från att undersöka sjuksköterskors upplevelser, uppfattningar och 

attityder då det blir en djupare förståelse för ämnet. Den sista artiklen utgår från 

observationer och diskussioner. Observationer är en passande metod till syftet som var att 

utforska skillnader och likheter i nutritonsarbetet då observatören kommer nära det den 

studerar och kan få en större inblick i arbetet. 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskor har svårt att identifiera malnutrition. En del 

sjuksköterskor har en tendens att endast se till de kliniska tecknen, det vill säga endast se de 

yttre tecknen som att den äldre patienten är mager och tunn. Eftersom malnutrition är ett 

tillstånd som kräver både inre och yttre undersökningar och mätningar, kan uteslutande 

objektiva mätn ingar vara en förklaring till oupptäckta fall av malnutrition. Detta stämmer 

överrens med vad som har kommit fram i tidigare forskning, vilket är att inom sjukvården 

blir malnutrition inte alltid upptäckt hos alla äldre patienter (Suominen m.fl., 2009). Enligt 

Henderson (1982) behöver sjuksköterskan en stabil grund att stå på vid omvårdnaden av en 

malnutrierad patient. Detta kan kopplas till resultatet som visar att sjuksköterskor upplever 

att det brister i kunskapen om nutritionsvården och att de då inte kan uppfylla en god vård 

och inte heller bedöma patienters nutritonsstatus på rätt sätt. Holst m.fl. (2010) skriver i sin 

artikel att okunskap inom området kan leda till att patienterna upplever sig omotiverade till 

att samarbeta i nutritionsvården. Patienter upplever en ökad motivation till nutritionsintag 

då sjuksköterskor visar att de vill vara delaktiga och har kunskap om området. Ett antagande 

som har gjorts är att den bristande kunskapen är grunden till att det finns svårigheter i 

identifiering av malnutrition. Med ökad kunskap följer bättre identifiering för att sedan leda 

till god nutritionsvård och fullföljande av sitt omvårdnadsansvar. Resultatet visar att det 

finns en kunskapsbrist bland sjuksköterskor. Detta stämmer överens med Holst m.fl. (2011) 

studie där resultet visar att patienterna upplever att sjuksköterskorna inte tar sitt ansvar och 

inte kan ge råd gällande nutritionsintag. 
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I resultatet framkommer det att patientens nutritionsvård har en sekundär betydelse för 

sjuksköterskor, de prioriterar inte det ansvaret. Resultatet visar att andra arbetsuppgifter går 

före vården som berör nutritionen. Att behöva prioritera andra arbetsuppgifter kan bero på 

personalbrist vilket bidrar till ökad arbetsbelastning. Även när måltid går före andra 

arbetsuppgifter är inte alltid maten i centrum. Detta kan kopplas till Holst m.fl. (2012) och 

Naithani m.fl. (2008) som gjort studier där patienter upplever att sjuksköterskorna hellre 

utför de administrativa arbetet framför assistans vid måltid. Patienterna upplever även en 

känsla av stress då de känner av sjuksköterskornas stress. De upplever även att 

sjuksköterskorna uppvisar oförståelse kring området samt oengegemang då andra 

arbetsuppgifter ges företräde. Detta resulterar i att de inte äter eller äter under stress. 

Henderson (1982) menar att sjuksköterskor har ett ansvar att hjälpa en patient oavsett 

tillstånd att främja hälsa och tillfrisknande. Sjuksköterskan ska hjälpa till med sådant som 

patienten själv skulle klarat av i ett oberoende tillstånd. Henderson (1977) menar också att 

sjuksköterskan ska ha en förståelse för de grundläggande behoven och utifrån det kunna ge 

en anpassad individuell vård till varje patient. Ett antagande som gjorts är att trots den 

sekundära prioriteten av patientens nutritionsvård bör sjuksköterskan ta sitt ansvar och ha 

förståelse för de grundläggande behovens betydelse. Detta styrks i 1 § 6 kap av 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som säger att sjukvårdspersonalen ska ge patienten 

sakkunnig och omsorgsfull omvårdnad som uppfyller dess krav. Det kan antas att trots 

stressen som uppstår vid personalbrist och tidsbrist bör sjuksköterskan prioritera 

nutritionsvården vid måltid då detta är ett grundläggande behov hos människan. Enligt 

Patientlagen (SFS 2014:821) bär sjukvårdspersonalen själva ansvaret för att 

arbetsuppgifterna fullgörs. 

I resultatet framkommer det att tydliga riktlinjer för ansvaret vid nutrition är av stor vikt. Vid 

avsaknad av dessa brister sjuksköterskans omvårdnadsansvar och en otydlig 

ansvarsdefinition upplevs. Finns ingen tydlig ansvarsdefinition gällande nutritionsvården 

överlåter sjuksköterskorna omvårdnadsansvaret åt annan personal eller utför arbetet efter 

vad sjuksköterskan själv anser vara riktigt. Då ansvaret är otydligt vid malnutrition kan det 

kopplas till vad som kom fram i Hafsteinsdóttir m.fl. (2010) studie där patienter under en 

sjukhusvistelse antingen blev malnutrierade eller att deras tillstånd förvärrades. Ett 

antagande har gjorts där en koppling mellan resultatet och tidigare forskning finns. Då 

förvärring av malnutrition eller nytillkommen malnutrition uppkommer kan det ha sin 

förklaring i den otydliga ansvarsdefinitionen. Det kan också ha sin förklaring i att 

sjuksköterskan utför arbetet utifrån sina egna synpunkter, vilket kan leda till felaktiga beslut. 

Detta kan styrkas i vad 1 § 6 kap av Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) säger om att 

sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Resultatet visar också att sjuksköterskorna upplever att dokumentation om nutritionen inte 

sker kontinuerligt, det finns en viss brist i det ansvaret. För att sjuksköterskan ska kunna 

upprätthålla god vård och sitt omvårdnadsansvar krävs det att dokumentationen utförs 

korrekt. Suominen m.fl. (2009) skriver i sin artikel att information om patientens 

nutritionsstatus inte förs vidare varken i journaler eller mellan personal på olika avdelningar, 

vilket resulterar i att malnutrition är ett oupptäckt problem. Bjerrum m.fl. (2012) visar också 

att det finns avdelningar där det är högt tempo som gör att sjuksköterskan inte hinner ta sitt 

ansvar för patienters nutrition, vilket leder till ofullständig journalföring. Henderson (1982) 
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menar att om patienten skulle få för lite näring är det sjuksköterskans ansvar att rapportera 

detta vidare för att inte missa viktig information. Detta kan kopplas till Patientdatalagen (SFS 

2008:355) där syftet med en journal i första hand är att hjälpa patienten till en god och säker 

vård. Ett antagande som har gjorts är att brister i ansvaret vid dokumentation och 

journalföring kan ha sin förklaring i svårigheterna att identifiera malnutrition samt tidsbrist 

och arbetsbelastning. Att sjuksköterskor har svårigheter att identifiera malnutrition kan leda 

till att dokumentation inte utförs på grund av att problemet anses obefintligt. 

Resultatet visar på att sjuksköterskorna anser att maten bör anpassas till patientens behov 

när tugg- och sväljsvårigheter uppstår. Henderson (1982) menar på att sjuksköterskan bör ha 

detta i åtanke då människors behov skiftar genom livet. Ullrich och Crichton (2015) skriver i 

sin artikel att sjuksköterskan ska kunna visa respekt för patientens matvanor samt behålla 

värdigheten. De visar också att patienterna upplever att anpassad måltid tar ifrån dem deras 

rätt till att välja mat själva, vilket gör att de upplever sig ledsna och förfärade. Detta kan 

kopplas till vad Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) säger om att vården ska genomföras i 

samråd med patienten samt att omtanke och respekt ska beaktas. Ett antagande är att 

sjuksköterskorna har svårt att inte beröva patientens värdighet då nutritonen är en av 

människans grundläggande behov vilken berör människans personliga sfär. Detta styrks även 

av Henderson (1982) som menar att sjuksköterskan bör ha förståelse för att nutritionen är ett 

känsligt område och att kan leda till ett psykiskt och fysiskt lidande. Sjuksköterskans och 

patientens upplevelser visar sig säga emot varandra. Sjuksköterskornas upplevelser stämmer 

inte överens med hur patienterna upplever situationen och sin nutritionsvård. Detta kan bero 

på att sjuksköterskorna strävar efter en god och individanpassad vård, medan patienterna 

upplever att deras rättigheter att välja måltid åsidosätts. Resultatet visar att det ibland kan 

uppstå krockar som dessa i sjuksköterskans arbete, då sjuksköterskan strävar mot 

tillfrisknande och hälsa medan patienten vill ha kvar sitt självbestämmande. Med 

självbestämmande menas det att patienten vill bestämma själv när, om och vad de ska äta. 

Detta blir en krock då sjuksköterskor ser problemlösningar och möjligheter men samtidigt 

vill respektera patientens vilja. I ett sådant här fall kan 2a § i HSL (SFS 1982:763) styrka att 

hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

6.3 Metoddiskussion 

I detta examensarbete har en systematisk litteraturöversikt gjorts. Metoden valdes då både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar analyserades. Detta för att få en större överblick över ett 

problem inom sjuksköterskans omvårdnadsansvar. Detta lämpade sig bra då 

examensarbetets syfte var att ur sjuksköterskans perspektiv beskriva omvårdnadsansvar vid 

malnutrition hos äldre patienter. En annan metod som hade lämpat sig bra till denna typ av 

examensarbete är intervjuer eller observationer, då det är en hel del upplevelser ur ett 

sjuksköterskeperspektiv som har framkommit. Detta valdes dock bort då det ansågs finnas 

begränsad tid för examensarbetet. Enbart kvalitativa artiklar hade fått fram 

sjuksköterskornas upplevelser och perspektiv på ett bättre sätt än vad kvantitativa får fram. 

Endast kvalitativa artiklar kunde inte användas då det inte hittades tillräckligt med relevant 

forskning. Kvalitativa ansatser kan använda metoder som intervjuer, observationer samt 
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berättelser. De är inriktade på att förstå en upplevd erfarenhet på djupet. Kvantitativa 

ansatser skulle kunna använda enkäter som metod, och de går inte in på djupet av levda 

erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Då det inte hittades tillräckligt med kvalitativa artiklar som 

belyste det valda ämnet, valdes det även att inkludera kvanitativa artiklar. Trots att 

kvantitativa artiklar inte beskriver levda erfarenheter eller upplevelser hade de två 

kvantitativa artiklarna i examensarbetet även beskrivande text i sina resultat, vilket var av 

betydelse för analysen. Fördelen med en systematisk litteraturöversikt som innefattar både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar är att det ges en bredare bild av ett problem genom att 

resultaten presenteras på olika sätt. Kvalitativa genom ord och kvantitiva genom siffror och 

mätningar. En nackdel kan vara att examensarbetet bygger på redan publicerad vetenskaplig 

forskning, istället för på intervjuer som hade gett ett helt nytt och aktuellt resultat.  

Det var tolv stycken vetenskapliga artiklar som analyserades till detta examensarbete. Tio av 

de var kvalitativa och två var kvantitativa. För att få fram relevanta artiklar söktes det i 

sökmotorerna CINAHL plus, Discovery och PubMed med sökord som rörde examensarbetets 

syftet. I början fanns en tidsbegränsning på 2010-2016 då endast den nyaste forskningen 

inom området var av intresse. Snabbt kom det fram till att det fanns begränsad forskning 

inom den tidsbegräningen, vilket resulterade i att sökningen utökades till artiklar publicerade 

mellan 2006-2016. Även då hittades ett begränsat antal artiklar, och det insågs då att 

tillräckligt med aktuell forskning inte var tillgänglig. Det slutade med att sökningen utökades 

ytterligare en gång och en artikel som var publicerad 1999 blev funnen och denna var 

relevant för examensarbetets syfte. Av de tolv artiklarna som analyserades var elva stycken 

publicerade mellan åren 2006-2016 och en av dem publicerades år 1999. Anledningen till att 

endast en artikel äldre än tio år valdes var att resultatet i artikeln var relevant för 

examensarbetets syfte och kunde därför inte väljas bort.  

Inklusionskriterna för sökning av artiklar till examensarbetet var äldre patienter som är 65 år 

eller över, sjuksköterskors upplevelser och ansvar samt att artiklarna skulle innefatta 

malnutrition och nutrition. I början av arbetet exkluderades alla artiklar där studien inte 

utförts på sjukhus. Då det fanns begränsad forskning inom det valdes det att fokusera på 

sjuksköterskors upplevelser av omvårdnadsansvaret överlag. Det fanns inte heller tillräckligt 

med relevanta artiklar från enbart ett land, därför valdes det att inte begränsa sig till något 

land utan inkludera artiklar från flera olika länder. Examensarbetet begränsade sig aldrig till 

full text under sökningarna då detta kan begränsa antal träffar, dock valdes endast artiklar 

som fanns tillgängliga i full text. Däremot begränsades sökningarna till peer reviewed för att 

försäkra sig om att artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidsskrifter.  

Efter att tillräckligt med relevant forskning tagits fram påbörjades en analys av materialet. 

Analysen utgick från Fribergs (2012) tre steg för litteraturöversikt. Det bästa sättet ansågs 

vara att dela upp artiklarna och läsa var och en för sig för att sedan träffas och läsa dessa 

tillsammans för att få en ökad förståelse. Sedan lästes varandras artiklar för att se att 

förståelsen varit likvärdig. För att få en förståelse för artiklarnas syfte, metod och resultat 

gjordes en översättning med hjälp av google translate för ord som var svåra att förstå. Sedan 

gjordes en jämförelse mellan artiklarnas syften och metoder. Efter det påbörjades en analys 

av artiklarnas resultat, där likheter och skillnader togs ut. Skillnaderna togs ut för att sedan 

kunna forma teman som framkommit efter jämförelserna. Sex teman kunde urskiljas och det 
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ansågs vara en utmaning att forma rubriker som skulle spegla innehållet i varje tema. Efter 

att ha skrivit om jämförelser av resultatet kunde ändå sex teman tas ut utifrån skillnaderna 

och innehållet speglar likheterna. Till en början var metoden svår att förstå då den går att 

tolka på olika sätt. Den finns inte heller beskriven på ett tydligt sätt i litteraturen, trots 

Fribergs (2012) tre stegs modell. Detta var en utmaning då det krävdes en hel del tid och 

arbete för att sätta sig in i metoden innan det gick att påbörja analysen. 

Polit och Beck (2012) beskriver olika kvalitetskriterier som används för att öka 

examensarbetets trovärdighet. Dessa är tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. De menar 

på att tillförlitlighet är att processen till resultatet ska kunna göras om av någon annan som 

då ska kunna få fram samma resultat. I examensarbetet har dataanalysen beskrivits 

noggrannt för att tillförlitligheten ska vara hög. Med giltighet menas att undersöka det som 

är avsett att undersöka, det vill säga att arbetets syfte besvaras i resultatet och att det är 

sanningsenligt. Ett sätt att öka ett resultats giltighet är till exempel att styrka resultatet med 

citat. Detta har gjorts i detta examensarbete då minst ett citat styrkt varje tema. 

Överförbarhet är att resultatet ska kunna föras över till andra grupper eller organisationer, 

som ska kunna ha användning av det. Detta examensarbetes resultat är överförbart till 

vårdpersonal som arbetar i team med sjuksköterskor och som arbetar med malnutritrition. 

Det som reflekterats över i efterhand är att examensarbetet kunde ha haft ett bredare 

perspektiv i form av att inkludera patienter oavsett ålder. Trots att malnutrition är vanligt 

hos äldre människor finns problemet ändå i alla åldersgrupper.  

6.4 Etikdiskussion 

I detta examensarbete har de vetenskapliga artiklarna till resultatet kritiskt granskats även 

om peer reviewed har varit en avgränsning. Peer reviewed säkerställer forskningens kvalité, 

det vill säga forskningen ska hålla en hög kvalité (CODEX, 2015). Det har gjorts en kritisk 

granskning av artiklarna och utgåtts från förslag till frågor för kritisk granskning. En av 

frågorna var: Förs det några etiska resonemang? Det gjordes inte i alla artiklar, men det 

valdes ändå att ta med dessa då de var relevanta för examensarbetets syfte. Det har gjorts ett 

försökt att lägga den egna förförståelsen och de egna förutfattade meningarna åt sidan under 

arbetets gång. Detta gjordes genom att diskussion fördes kontinuerligt. Det visade sig vara en 

utmaning då inställningen till ämnet var att brister redan fanns, detta gjorde att det blev en 

utmaning att lägga dessa åsikter åt sidan. Det reflekterades och diskuterades om detta under 

arbetets gång (Friberg, 2012). Utöver detta har inga etiska konflikter uppstått. Det valdes 

även att ta med citat i resultatdelen för att påvisa att inga förvrängningar har gjorts.  

APA-stilen har använts för att referera i arbetet, detta för att lättare kunna se vilken källa som 

materialet kommer ifrån och för att skilja de olika referenserna åt. Då analysmaterialet var 

skrivet på engelska behövdes ibland en översättning göras. Under den processen togs det 

hänsyn till att inte förfalska eller fabricera den ursprungliga texten (CODEX, 2015). 
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7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att ur sjuksköterskans perspektiv beskriva omvårdnadsansvar 

vid malnutrition hos äldre patienter. De flesta sjuksköterskor hade liknande upplevelser av 

omvårdnadsansvaret vid malnutrition. Detta innefattar brist i kunskap, ansvarsdefinition, 

hög arbetsbelastning och tidsbrist, men också att anhöriga var av betydelse och sågs som en 

resurs. Av resultatet dras slutsatsen att malnutrition är ett problem som kan vara svårt att 

identifiera. Detta kan bero på kunskapsbristen som sjuksköterskor upplever. Sjuksköterskor 

saknar tillräckligt med kunskap och förståelse för sitt omvårdnadsansvar för malnutrierade 

patienter. Det visade sig finnas brist i uppmärksamheten bland sjuksköterskor för 

malnutrition hos äldre patienter. Det ses också  ett samband mellan hög arbetsbelastning och 

otillräcklig uppmärksamhet. Då det förekommer personalbrist leder det till att 

sjuksköterskor upplever att de måste göra andra arbetsuppgifter under patienternas måltid 

och därför brister det i uppmärksamheten.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag på vidare forskning som uppkommit under arbetets gång är vad sjuksköterskan 

upplever är anledningen till att det brister i sitt omvårdnadsansvar vid malnutrition. För att 

få en djupare förståelse för vad sjuksköterskan upplever kan datainsamling genom intervjuer 

vara en lämplig metod. Ett annat förslag på vidare forskning är hur sjuksköterskan ser på 

begreppet malnutrition, vad det innebär. Detta för att identifiera kunskapen och därmed se 

om det krävs ett ökat behov av kunskap. Intervjuer eller enkäter kan vara lämpliga metoder 

för insamling av data. 
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Of Caring Sciences, 27(2), 440-
448. doi:10.1111/j.1471-
6712.2012.01043.x 

 
Discovery Barriers AND 

elderly AND 
nutrition AND 
nurse AND 
interview 

7 Peer Reviewed 
År: 2006-2016 
 
 

Breedveld-Peters, J. J., Reijven, 
P. L., Wyers, C. E., Hendrikx, A. 
A., Verburg, A. D., Schols, J. M., 
Prins, M. H., van der Weijden, 
T., & Dagnelie, P. C. (2012). 
Barriers and facilitators of 
nutritional intervention of their 
hip fracture in intragrated care 
as perceived by the different 
health care proffessionals: A 
qualitative interview study. E-
SPEN Journal, 7(5), 182-188. 
doi:10.1016/j.clnme.2012.07.00
1 

 
Discovery Nurs* AND 

perception AND 
nutrition AND 
assessment 
AND interview 
AND patient 

46 Peer Reviewed 
År:2006-2016 
 

Bååth, C., Wilde-Larsson, B., 
Idvall, E., & Hall-Lord, M. L. 
(2011). Assessments of patients’ 
pain, nutrition and skin in 
clinical practice: Registered and 
enrolled nurses’ perceptions. 
International Journal of 
Orthopaedic and Trauma 
Nursing, 16(1), 3-12. 
 

CINAHL plus Maln* or 
undernourish* 
AND experience 
or perspective 
or view or 
perception or 
attitude AND 
nurse AND 
hospital 

5 Peer Reviewed 
År: 2006-2016 
Age Groups: Aged 
65+ years 

Dahl Eide, H., Halvorsen, K., & 
Almendingen, K. (2014). 
Barriers to nutritional care for 
undernourished hospitalised 
older people. Journal of Clinical 
Nursing, 24(5-6), 696-706. 
 
 
 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.1016/j.clnme.2012.07.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.clnme.2012.07.001


 2  

Databas Sökord Antal 
träffar 

Avgränsningar Urval 

CINAHL plus Maln* or 
undernourish* 
AND experience 
or perspective 
or view or 
perception or 
attitude AND 
nurse AND 
hospital 

5 Peer Reviewed 
År: 2006-2016 
Age Groups: Aged 
65+ years 

Duerksen, D. R., Keller, H. H., 
Vesnaver, E., Laporte, M., 
Jeejeebhoy, K., Payette, H., & ... 
Allard, J. P. (2016). Nurses' 
perceptions regarding the 
prevalence, detection, and 
causes of malnutrition in 
Canadian hospitals: Results of a 
Canadian malnutrition task 
force survey. JPEN Journal Of 
Parenteral & Enteral Nutrition, 
40(1), 100-106. 
doi:10.1177/0148607114548227 

 
Discovery Nutrition or 

maln* or 
malnourish* 
AND 
responsibility 
AND elderly or 
aged or older or 
geriatric AND 
nurs* AND 
acute care 

12 Peer Reviewed 
År: 2006-2016 
 

Gholizadeh, L., Yazdi, K., 
Dehghan Nayeri, N., & 
Mohammadi, E. (2016). 
Nutritional care of elderly 
patients in acute care settings: A 
qualitative study. Geriatrics & 
Gerontology International, 
16(3), 374-379. 
doi:10.1111/ggi.12532  
 

Discovery Undernutrition 
AND Nursing 
AND Barriers 
AND Attitude 

13 Peer Reviewed  
År: 2006-2016 

Holst, M., Rasmussen, H. H., & 
Unoson, M. (2008). Well-
established nutritional structure 
in Scandinavian hospitals is 
accompanied by increased 
quality of nutritional care. e-
SPEN, the European e-Journal 
of Clinical Nutrition and 
Metabolism, 4(1), 22-29.   
 

PubMed Nurses’ AND 
views AND 
malnourished  

6 10 years Khalaf, A., Berggren, V., & 
Westergren, A. (2009). Caring 
for undernourished patients in 
an orthopaedic setting. Nursing 
Ethics, 16(1), 5-18. 
doi:10.1177/096973300809798
6  
 

PubMed Nurses’ AND 
views AND 
malnourished 

6 10 years Khalaf, A., Westergren, A., 
Ekblom, Ö., Al-Hazzaa, H., & 
Berggren, V. (2014). Nurses' 
views and experiences of caring 
for malnourished patients in 
surgical settings in Saudi 
Arabia: A qualitative study. 
BMC Nursing, 13(1), 1-9. 
doi:10.1186/1472-6955-13-29.  
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Databas Sökord Antal 
träffar 

Avgränsningar Urval 

Discovery Attitude AND 
food AND 
hospital AND 
knowledge AND 
nutrition AND 
nutritional 
status 
assessment 

9 Peer Reviewed 
År: 1999-2016 

Kowanko, I., Simon, S., & Wood, 
J. (1999). Nutritional care of the 
patient: nurses' knowledge and 
attitudes in an acute care 
setting. Journal Of Clinical 
Nursing, 8(2), 217-224. 
doi:10.1046/j.1365-
2702.1999.00251.x 
 
 
 

CINAHL plus Maln* or 
undernourish* 
AND experience 
or perspective 
or view or 
perception or 
attitude AND 
nurse AND 
hospital 

5 Peer Reviewed 
År: 2006-2016 
Age Groups: Aged 
65+ years 

Ross, L. J., Mudge, A. M., 
Young, A. M., & Banks, M. 
(2011). Everyone's problem but 
nobody's job: Staff perceptions 
and explanations for poor 
nutritional intake in older 
medical patients. Nutrition & 
Dietetics, 68(1), 41-46. 
doi:10.1111/j.1747-
0080.2010.01495.x 
 
 

CINAHL plus Nursing AND 
nutritional care 
AND hospital 
AND residential 

2 Peer Reviewed 
År: 2006-2016 
Aged Groups: 
Aged 65+ years 

Ullrich, S., McCutcheon, H., & 
Parker, B. (2014). Nursing 
practice in nutritional care: A 
comparison between a 
residential aged care setting and 
a hospital setting. Journal Of 
Advanced Nursing, 70(8), 1845-
1855. doi:10.1111/jan.12345  
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BILAGA B - ARTIKELMATRIS 

 

Artikel Syfte Metod Resultat Kvalité 
(1)Titel: 'The 
transit of the food 
trolley': 
Malnutrition in 
older people and 
nurses’ perception 
of the problem. 
 
Författare: 
Bonetti, L., 
Bagnasco, A., Aleo, 
G., & Sasso, L. 
 
Tidsskrift: 
Scandinavian 
Journal Of Caring 
Sciences. 
 
År: 2013  
 

Syftet med den här 
studien var att 
undersöka hur 
sjuksköterskor upplevde 
problemet om 
malnutrition hos 
inneliggande äldre 
patienter och hur vissa 
aspekter av 
nutritionsvård är 
användbara för att 
förhindra malnutrition. 

Metodval: 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Datainsamling: 
Intervjuer 
 
Tillfrågade: 
33 sjuksköterskor 
 

I resultatet framkom det att 
sjuksköterskor ansåg att 
malnutrition var ett 
allvarligt problem men det 
var oftast ett sekundärt 
prioriterat område jämfört 
med andra aspekter av vård. 
Tidsbrist och personalbrist 
ansågs vara hindren till att 
inte uppmärksamma 
behoven av nutritionsvård. 
Patientens nutritionsstatus 
bedömdes sällan och inga 
bedömningsinstrument 
nämndes av de deltagande. 
 

9/14 
 
Medel 

(2)Titel: Barriers 
and facilitators of 
nutritional 
intervention of their 
hip fracture in 
intragrated care as 
perceived by the 
different health care 
proffessionals: A 
qualitative interview 
study. 
 
Författare: 
Breedveld-Peters, J. 
J., Reijven, P. L., 
Wyers, C. E., 
Hendrikx, A. A., 
Verburg, A. D., 
Schols, J. M., Prins, 
M. H., van der 
Weijden, T., & 
Dagnelie, P. C. 
 
Tidsskrift: E-
SPEN Journal 
 
År: 2012 
 
 
 
 

Syftet var att identifiera 
hinder och handledning 
för genomförande av 
nutritionen.  

Metodval: 
Kvalitativ  
RCT 
Pilotstudie 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Tillfrågade: 
22 involverade 
sjukvårdsprofessioner 
från olika 
sjukvårdsmiljöer, 
varav sju stycken 
sjuksköterskor. 
 
 
 

I resultatet framkom det att 
på en professionell nivå 
upplevde några 
sjukvårdprofessioner brist 
på kunskap om 
nutritionsvård. På 
organisationsnivå 
rapporterade några 
sjukvårdprofessioner brist 
på uppmärksamhet för 
patientens nutritionsstatus, 
och sjuksköterskor 
rapporterade 
tidsbegränsning. 
Kontinuiteten i 
nutritionsvården ansågs 
vara i riskzonen på grund av 
1. ofullständig 
kommunikation mellan 
institutioner 2. brist i 
klarhet kring 
nutritionsrelaterat ansvar 
och 3. mängden 
näringspolitisk vård mellan 
institutioner.   

8/14 
 
Medel 
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Artikel Syfte Metod Resultat Kvalité 
(3)Titel: 
Assessments of 
patients’ pain, 
nutrition and skin in 
clinical practice: 
Regristred and 
enrolled nurses’ 
perceptions. 
 
Författare: Bååth, 
C., Wilde-Larsson, 
B., Idvall, E., & Hall-
Lord, M. L. 
 
Tidsskrift: 
International 
Journal of 
Orthopaedic and 
Trauma Nursing. 
 
År: 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att beskriva 
legitimerade 
sjuksköterskors och 
undersköterskors 
uppfattningar av hur de 
bedömer patienters 
smärta, nutrition och 
hud. 

Metodval: 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Datainsamling: 
Intervjuer  
 
Tillfrågade: 
Nio legitimerade 
sjuksköterskor och 
nio undersköterskor. 
 
 

I resultatet framkom det ett 
tema; otydliga gränser 
angående smärta, nutrition 
och hudkostym mellan 
legitimerade sjuksköterskor 
och undersköterskor. 
Det manifesta innehållet av 
intervjuerna beskrevs i fyra 
kategorier: sjuksköterska-
patient interaktion, använda 
sig själv som ett verktyg, 
samarbete mellan kolleger 
och lyssna på patientens 
anhöriga. 
 
 
 

12/14 
 
Hög 

(4)Titel: Barriers 
to nutritional care 
for undernourished 
hospitalised older 
people. 
 
Författare: Dahl 
Eide, H., Halvorsen, 
K., & Almendingen, 
K. 
 
Tidsskrift: Journal 
of Clinical Nursing. 
 
År: 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att identifiera 
sjuksköterskors 
upplevelser av vad de 
ansåg vara hinder för att 
upprätthålla adekvat 
nutritionsvård för 
malnutrierade äldre på 
sjukhus. 

Metodval: 
Kvalitativ  
Hermeneutisk 
fenomenologisk 
metod 
 
Datainsamling: 
Intervjuer. 
 
Tillfrågade: 
16 sjuksköterskor 
från sju avdelningar.  
 

I resultatet framkom det fem 
teman som återspeglade 
hinder som sjuksköterskor 
upplevede i 
förhållande att säkerställa 
tillräcklig nutritionsvård för 
malnutrierade äldre 
personer: 
ensamhet i nutritionsvård, 
ett behov av kompetens 
inom nutritionsvård, låg 
flexibilitet 
i matservering metoder, 
systemfel i nutritionsvård 
och vanvård. 

12/14 
 
Hög 
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Artkel Syfte Metod Resultat Kvalité 
(5)Titel:  Nurses’ 
perceptions 
regarding the 
prevalence, 
detection, and 
causes of 
malnutrition in 
Canadian hospitals: 
Results of a 
Canadian 
malnutrition task 
force survey. 
 
Författare: 
Duerksen, D. R., 
Keller, H. H., 
Vesnaver, E., 
Laporte, M., 
Jeejeebhoy, K., 
Payette, H., 
Gramlich, L., 
Bernier, P., & Allard, 
J. P. 
  
Tidsskrift: Journal 
of Parenteral and 
Enteral Nutrition. 
 
År: 2016 

Syftet med studien var 
att fastställa 
sjuksköterskors 
uppfattningar och 
attityder angående 
prevalens, upptäckt och 
orsaker till malnutrition 
hos inneliggande 
patienter på sjukhus och 
för att identifiera 
potentiella mål för 
nutritionslära för att 
främja kvalitén för 
nutritionsvård. 

Metodval: 
Kvantitativ  
Prospektiv 
kohortstudie 
 
Datainsamling: 
Enkäter. 
 
Tillfrågade: 
723 sjuksköterskor i 
Kanada, 346 stycken 
besvarade enkäten 
fullt ut.  

I resultatet framkom det att 
50% av de deltagande 
sjuksköterskorna 
missbedömde förekomsten 
av malnutrition. 
Sjuksköterskorna upplevde 
att brist i hjälp med att äta 
som en bidragande faktor till 
malnutrition.  
Endast 39% av 
sjuksköterskorna kände till 
att det fanns tillgång till 
nutritionsutbildning, och 
92% var intresserade att få 
den utbildningen. 

8/13 
 
Medel 

(6)Titel: 
Nutritional care of 
elderly patients in 
acute care settings: 
A qualitative study. 
 
Författare: 
Gholizadeh, L., 
Yazdi, k., Dehghan 
Nayeri, N., & 
Mohammadi, E. 
 
Tidsskrift: 
Geriatrics & 
Gerontology 
Internationals. 
 
År: 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att utforska 
hinder och möjligheter 
för nutritionsvård av 
äldre patienter inom 
akut sjukvård. 

Metodval: 
Kvalitativ tolkande 
beskrivande design 
 
Datainsamling: 
Intervjuer 
 
Tillfrågade: 
Tolv sjuksköterskor 
 

I resultatet framkom det två 
kärnteman som uppstod 
från dataanalysen: 
försummad vård, med tre 
subteman ”stöd men också 
självständig”, ”icke-
stödjande miljö” och ”ansvar 
av familjen” och humanitär 
etik, med två subteman 
”respekt och värdighet” och 
”humanitär vård”. 
 
 
 
 
 
 
 

10/14 
 
Hög 
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Artikel Syfte Metod Resultat Kvalité 
(7)Titel: Well-
established 
nutritional structure 
in Scandinavian 
hospitals is 
accompanied by 
increased quality of 
nutritional care. 
 
Författare: Holst, 
M., Rasmussen, H. 
H., & Unoson, M. 
  
Tidsskrift: e-
SPEN, the European 
e-Journal of Clinical 
Nutrition and 
Metabolism. 
 
År: 2008 
 

Syftet var att undersöka 
skandinaviska 
sjuksköterskors 
attityder, utövning och 
hinder gentemot 
nutritionsvården, och att 
utforska huruvida 
sjuksköterskor arbetar 
på avdelningar med en 
väldefinierad struktur för 
nutritionsaspekter. 

Metodval: 
Kvantitativ 
En del av en 
tvärvetenskaplig 
studie 
 
Datainsamling: 
Enkäter. 
 
Tillfrågade: 
6000 sjuksköterskor. 
2759 svarade, 2605 
kompletterade 
enkäten. 
 
 

I resultatet framkom det att 
nästan alla sjuksköterskor 
som var med i studien 
upplevde att det var viktigt 
med 
nutritionsundersökning, 
kommunikation och 
vårdplan för nutrition men 
sedan var det inte lika 
många som utförde dessa 
områden fullt ut.  
Sjuksköterskorna ansåg att 
de hade full kunskap och 
utbildning kring detta. 
 
 
 
 

9/13 
 
Medel 

(8)Titel: Caring for 
undernourished 
patients in an 
orthopaedic setting. 
 
Författare: Khalaf, 
A., Berggren, V., & 
Westergren, A. 
 
Tidsskrift: Nursing 
Ethics. 
 
År: 2009 
 

Syftet var att utforska 
sjuksköterskors och 
sjuksköterskeassistenters 
upplevelser av och etiska 
reflektioner kring 
nutritionsvård för 
malnutrierade patienter. 

Metodval: 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Datainsamling: 
Intervjuer. 
 
Tillfrågade: 
Åtta legitimerade 
sjuksköterskor och 
fem undersköterskor. 
 

I resultatet framkom det tre 
kategorier, dessa var: 
frustration i omvårdnaden, 
glädje i omvårdnaden och 
att malnutrition är tabu. 
Tabun förklarades som 
skuldkänslor och skam. 
Frustration i omvårdnaden 
kunde ses som stress, 
utsatthet, ensamhet, 
maktlös, hjälplös och att 
slitas mellan krav och behov.  

11/14 
 
Hög 

(9)Titel: Nurses’ 
views and 
experiences of 
caring for 
malnourished 
patients in surgical 
settings in Saudi 
Arabia: A qualitative 
study. 
 
Författare: Khalaf, 
A., Westergren, A., 
Ekblom, Ö., Al-
Hazzaa, H. M., & 
Berggren, V. 
 
Tidsskrift: BMC 
Nursing. 
 
År: 2014 

Syftet var att utforska 
sjuksköterskors syn och 
upplevelser av att vårda 
malnutrierade patienter i 
Saudi Arabien. 

Metodval: 
Kvalitativ latent 
innehållsanalys 
 
Datainsamling: 
Intervjuer. 
 
Tillfrågade: 
15 sjuksköterskor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I resultatet framkom det att 
sjuksköterskorna spontant 
och koncist kopplade ihop 
malnutrition med fysisk 
inaktivitet. De två 
huvudkategorierna som 
uppstod vad: ”potential för 
sjuksköterskor att förse god 
nutrition och fysisk 
aktivitet” och ”ha förmågan 
men inte makten att främja 
rätt kost och fysisk 
aktivitet”. 
 
 
 
 
 
 
 

14/14 
 
Hög 
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Artikel Syfte Metod Resultat Kvalité 
(10) Titel: 
Nutritional care of 
the patients: Nurses’ 
knowledge and 
attitudes in an acute 
care setting. 
 
Författare: 
Kowanko, I., Simon, 
S., & Wood, J. 
 
Tidsskrift: Journal 
of Clinical Nursing 
 
År: 1999 
 

Syftet var att utforska 
sjuksköterskors attityder 
och kunskap om 
nutrition och 
tillhandahållande av mat 
på sjukhus. 

Metodval: 
Kvalitativ design. 
Intervjuerna 
analyserades med 
hjälp av en 
analysmall från 
Miller och Crabtree. 
Mallen var baserad på 
de viktigaste frågorna 
i intervjun. 
 
Datainsamling: 
Intervjuer 
 
Tillfrågade: 
Sju sjuksköterskor. 
 

I resultatet framkom det att 
sjuksköterskor behöver höja 
deras medvetenhet om hur 
viktigt det är med 
patienternas nutrition. 

13/14 
 
Hög 

(11)Titel: 
Everyone’s problem 
but nobody’s job: 
Staff perceptions 
and explanations for 
poor nutritional 
intake in older 
medical patients. 
 
Författare: Ross, 
L. J., Mudge, A. M., 
Young, A. M., & 
Banks, M. 
 
Tidsskrift: 
Nutrition & Dietics. 
 
År: 2011 
 

Syftet var att förbättra 
förståelsen för 
potentiella, kontextuella 
och kulturella hinder för 
att hjälpa till vid matning 
hos äldre patienter på 
sjukhus. 

Metodval: 
Kvalitativ 
En del av en större 
studie med blandade 
metoder. 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Tillfrågade: 
22 anställda varav 
åtta sjuksköterskor.  

I resultatet framkom det att 
all personal erkände att 
malnutrition är ett stort 
problem hos äldre patienter 
under sjukhusvistelsen. 
Bristande nutritionsvård, 
brister i att följa 
nutritionsplaner, 
personalbrist samt bristande 
känsla av ansvar ansågs vara 
bidragande faktorer till 
malnutrition. 

11/14 
 
Hög 

(12)Titel: Nursing 
practice in 
nutritional care: A 
comparison between 
a residential aged 
cate setting and a 
hospital setting. 
 
Författare: 
Ullrich, S., 
McCutcheon, H., & 
Parker, B. 
 
Tidsskrift: Journal 
of Advanced 
Nursing. 
 
År: 2014 
 

Syftet var att utforska 
likheter och skillnader i 
sjuksköterskans arbete 
med nutritionsvården 
mellan äldreboende och 
sjukhus. 

Metodval: 
Kvalitativ design. 
Action research. 
Tolkningsinduktiv 
strategi. 
 
Datainsamling: 
Icke deltagande 
observationer och 
diskussioner.  
 
Tillfrågade: 
21 vårdpersonal 
deltog varav fyra var 
sjuksköterskor.  
 

I resultatet framkom det att 
hur sjuksköterskor valde att 
delta i bestämmandet av 
nutritionsvården samt att 
hävda sin autonomi 
påverkade kvalitén på 
patienternas 
måltidsupplevelse. 
Sjuksköterskorna krävde 
ledningens godkännande för 
att ändra rutinerna kring 
nutritionsvård.    
 
 
 
 
 
 
 

10/14 
 
Hög 
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