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ABSTRACT 
 
Drinking and eating are some of our most basic needs. The apatite and hunger are, at 

sickness, put down by various reasons, this leads to undernourishment for the patients. 

The nurse has a responsibility when it comes to nutrition and supply of energy for the 

patients. It is in her area to identify the needs of the patients and provide for them. 

Malnutrition is common among patients in hospitals and is associated with an increased 

risk of complications and length of stay. Nurses have inadequate knowledge about 

nutrition and there is a lack of routines within establishing status of nutrition. The aim 

of this study was to describe how the nurse can prevent malnutrition of patients in 

hospital. A systematic literature study and a search in various data bases have been 

used. The result shows that an early identification of the risk factors of malnutrition as 

well as adjusted diet, supplying of oral nutrition supplement will increase the weight, 

the apatite, the energy-and protein levels. Also the environment where eating will take 

place is of great importance. Many studies bring up the question about prevalence of 

malnutrition, but few solve the problem of malnutrition. Conclusion; it is easier to 

prevent undernourishment than treating it. 
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INLEDNING 
 

Att dricka och äta är ett av våra mest grundläggande behov. Hungern är vårt redskap 

som talar om för oss när det är dags att äta. Vid sjukdom är hunger och aptit nedsatt av 

olika orsaker och detta kan leda till att patienterna har svårare att få i sig mat. Detta (1) 

leder till ökad risk för komplikationer av olika slag till exempel nya infektioner, 

höftfrakturer och depressioner. Trots detta är sjuksköterskorna inte tillräckligt 

uppmärksamma på problemet (1). Det görs ingen bedömning av nutritionsstatus på 

patienterna när de läggs in på sjukhus (2). För att fånga upp de patienter som befinner 

sig i riskzonen för malnutrition, bör det finnas riktlinjer för bedömning av 

nutritionsstatus så att sjuksköterskan kan sätta in adekvat nutritionsbehandling. Detta 

ska ske för att kunna uppmärksamma problemet tidigt. Förbättrad kunskap hos 

sjuksköterskor leder till en ökad förståelse och uppmärksamhet på problemet vilket 

genererar till bättre omvårdnad vad gäller nutrition. Sjuksköterskan har ett specifikt 

ansvar att säkerställa initialt och kontinuerligt nutritionsstatus samt att dokumentera 

detta. Hon ska vidare se till att patienterna får den hjälp de behöver med matintag, men 

att det inte bara räcker med att få hjälp med matintag utan maten måste även vara 

energi- och proteinberikad för att patienterna ska komma upp i optimalt nutritionsstatus.  

 

BAKGRUND 

 

Det grekiska ordet för omvårdnad ”adelphe” betyder även broderskärlek. Omvårdnad, 

som ges utan kärlek och engagemang, blir enbart teknisk och kall (3). Det är något 

ursprungligt för människan och ända från tidernas begynnelse har vi överlevt, vuxit och 

utvecklats tack vare att vi har haft omsorg om och vårdat varandra. Omvårdnad bygger 

på en humanistisk grund och människan kan ses som en helhet där kropp och själ 

samverkar och bidrar till människans existens och välbefinnande. Den ska vidare bygga 

på ömsesidig tillit och trygghet och sjuksköterskan ska vara engagerad i patientens 

situation, känslor och upplevelser (3). Depression, demens och sociala händelser, 

exempelvis förlust av livskamrat är orsaker till malnutrition hos äldre (1). Det kan vara 

svårt att identifiera behoven hos patienten om sjuksköterskan inte känner empati och 

engagemang och intresse av att ta del av patientens behov. Relationen mellan den som 
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hjälper och den som tar emot bygger på att man hjälper sin nästa på ett sådant sätt, att 

hon får behålla sin värdighet, det vill säga känna sig som en fullvärdig människa trots 

det hjälpbehov hon har (3).  

 

Undernäring är ett negativt och känsloladdat begrepp som ger associationer till vanvård. 

Vanvård är dock en ovanlig orsak till undernäring (1). Av den anledningen kan 

malnutrition eller protein-energimalnutrition vara mer adekvata termer att använda i 

sammanhanget. Undernäring antyder att för lite näring är orsak till malnutrition. Detta 

leder till allvarliga och betydande effekter på personens kroppsfunktioner, till exempel 

muskelsvaghet, ökad infektionsrisk, nedstämdhet och depression. Även åldersrelaterade 

förändringar i aptit, törst och smakupplevelser bidrar till otillräckligt näringsintag (1).    

 

Energi och näringsbehov 

 

För att en person ska bibehålla ett normalt näringstillstånd krävs att denne äter en 

allsidig kost väl avvägd gentemot behovet (4). Energibehovet varierar med kön, ålder, 

kroppsvikt och sjukdomstillstånd. Vid sjukdom kan energibehovet öka beroende på 

ökad ämnesomsättning med cirka 10 % för varje grads temperaturhöjning över 37 

grader. Energibehovet kan variera mellan 21-55 kalorier per kilo och dygn. Infektioner 

och sepsis kan öka energiförbrukningen med 20-50 % (5). När man blir äldre minskar 

energibehovet eftersom celler i kroppens organ minskar och den fysiska aktiviteten blir 

lägre. Det är däremot fel att anta att äldre personer inte behöver så mycket näring. Att få 

i sig tillräckligt med näring och en adekvat mängd energi är mycket viktigt för att 

bibehålla en god hälsa (6) och förebygga komplikationer i form av sämre sårläkning och 

minskat immunförsvar vilket leder till ökad infektionsrisk (5). 

 

Malnutrition 

 

Enligt Bradley och Rees (7) är malnutrition ett tillstånd av ofullständigt och obalanserat 

intag av energi, protein och andra näringsämne, inklusive mineraler och vitaminer (7). 

Även Cederholm skriver om en ofullständig balans i näringsintaget (1). Detta orsakar 

allvarliga och betydande effekter på personens kroppsfunktioner och kliniska resultat. 
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Malnutrition påverkar allvarligt individens livskvalitet. Kroppen utsätts för ökad fysisk 

och psykisk stress. Patienter på sjukhus är där på grund av sjukdom exempelvis 

infektion, kronisk obstruktiv lungsjukdom, stroke, och där sjukdomen i sig reducerar 

aptiten och möjligheten till att smälta och absorbera födan (8). Sjukdomstillståndet i sig 

är ofta associerat med anorexi och metabola störningar som resulterar i utveckling av 

malnutrition (9). Malnutrierade patienter har en signifikant högre risk för 

komplikationer i form av sämre läkning, längre sjukhusvistelse och högre dödlighet 

(10).   

 

Patienter som inte var malnutrierade vid inkomsten till sjukhuset försämrades i sitt 

näringstillstånd under sin sjukhusvistelse (11). Detta visar att malnutrition är ett tydligt 

och växande bevis på att det är en oberoende riskfaktor för komplikationer och den 

självklara vägen att reducera nutritionsassocierade komplikationer är genom att tillföra 

föda i tillräcklig mängd (10).  

 

Patienterna som är inneliggande på sjukhus får i sig lite drygt hälften av dagsbehovet 

vad gäller protein och energi. I Almdal et al. studie (12) sågs att endast 60 – 65 % av 

mängden mat patienterna fick sig tilldelad åts upp. Det ges även liten uppmärksamhet 

till nutritionsstatus hos patienten och mycket sällan tas problemet itu med, för att öka 

patienten matintag (12). Det sammanlagda energiintaget för en patient är ca 2500 

kalorier/dag. Äter patienten bara 60 % av maten blir kaloriintaget alldeles för lågt. Den 

patientgrupp som äter minst av maten är äldre och det är i denna grupp som de flesta 

malnutrierade finns (13). 

 

Skalor för att fastställa nutritionsstatus 

 

För att veta vilka patienter som var malnutrierade vid inkomsten till sjukhus tog Kyle et 

al. (14) ett serumalbumin på alla patienter med syftet att selektera ut vilka som befann 

sig i riskzonen. De jämförde patienter med lågt serumalbumin och patienter med 

normalt serumalbumin och det visade sig att de med lågt var moderat eller allvarligt 

malnutrierad och detta var associerat med ökad längd av sjukhusvistelsen, reducerad 

förmåga att återvända till sitt hem samt ökad dödlighet (14). Serumalbumin är av 
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tradition en ofta använd indikator för att påvisa nutritionsvärdet. Detta värde indikerar 

även olika sjukdomstillstånd. Vid ett värde som ligger under det normala bör ytterligare 

mätningar vidtagas, för att inte missa någon med undernäring (15).   

 

Det finns olika skalor att fastställa nutritionsstatus på såsom BMI (Body mass index), 

Mini Nutritional Assessment (MNA), Subjective Global Assessment (SGA) och 

Nutritional Risk Index (NRI).  

 

BMI mäter förhållandet mellan längd och vikt, vikt (kg)/längd (m²) där < 18,5 är 

undervikt, 18,5- 25 normal vikt och > 25 övervikt (16). Åldrande är förenat med 

viktförlust och dessutom sjunker kroppslängden till följd av kotkompressioner. Detta 

kan resultera i att patientens parametrar inte talar för en malnutrition trots att vikten 

sjunker, vilket bör tas i beaktande vid uträkningen (17). 

 

MNA är en metod som är särskilt anpassad för den äldre populationen, den är ganska 

lätt att använda och behöver ingen medicinsk kunskap. Patienten poängsätts utifrån ett 

frågeformulär på 18 frågor (18). De indelas i fyra kategorier: 1) Antropometri mäter 

vikt, längd och viktförlust; 2) globalbedömning, ger svar på sex frågor som berör   

livsstil, medicinering och rörlighet; 3) kostbedömningen innefattar åtta frågor som ser 

till antal måltider, intag av mat och dryck och om behov finns med hjälp vid matintag; 

4) egenskattningen, innebär att personen skattar sig själv och sin förmåga till dagligt liv 

(17). I förhållande till den sammanräknade poängen, bedöms patienten som 

malnutrierad, i riskzonen för malnutrition eller välnärd. (17).    

 

SGA är ett instrument som bedömer patientens näringsstatus grundat på klinisk 

bedömning. Anamnesen ska innehålla uppgifter som viktförändring, förändrat 

näringsintag, gastrointestinala symtom och uppgifter om patientens fysiska kapacitet. 

Den fysikaliska undersökningen omfattar förlust av subcutant fett och muskelmassa 

eventuell förekomst av ödem och ascites. Metoden kräver viss medicinsk kompetens av 

användaren. SGA delar in patienterna i välnärda, moderat undernärda och undernärda 

(18). 
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NRI beräknar s-albuminvärdet i förhållande till vikt och beräknas enligt formeln; (1,519 

x s-albumin) + (41,7 x aktuell vikt/normalvikt). > 100 indikerar att patienten är utom 

risk, 97,5-100 liten risk, 83,5-97,5 moderat risk och < 83, 5 allvarlig risk för 

malnutrition (19).  

 

Dessa skalor är bra att använda för kliniskt vardagsbruk (1) och oavsett vilken skala 

som används är det av vikt att sjuksköterskan fastställer nutritionsstatus på patienten 

(20). 

 

Förbättra kunskapen hos sjuksköterskor 

 

För att förhindra malnutrition hos patienter inneliggande på sjukhus, bör det finnas 

riktlinjer och rutiner på sjukhus enligt Kondrup et al. (2). I deras studie blev endast 59 

% av patienterna screenade vid inkomsten till sjukhuset. Av dessa befann sig 21 % i 

riskzonen för eller var malnutrierade och för 47 % av dessa sattes en nutritionsplan upp. 

Anledningen till att de screenade patienterna sedan inte blev klassificerade var att det 

inte fanns riktlinjer för detta. Rutinerna var att bara observera patienterna. 

Sjuksköterskorna uppgav att de inte hade tillräcklig kunskap i att uppskatta patientens 

nutritionsbehov, de visste inte vad de skulle göra. Det fanns även en oenighet bland 

sjuksköterskorna om att det inte var viktigt med nutrition för patientens förbättring. Det 

framkom också att det inte fanns tillräckligt med tid att sporra och motivera patienterna 

eller att hjälpa till med matintag (2). Vidare kan ses att sjuksköterskor inte frågar 

patienten om tidigare matvanor vilket bör ingå i omvårdnadsanamnesen. De deltar inte 

mycket i rutinerna kring patienternas måltider utan de förlitar sig på vad 

undersköterskorna säger. Detta minskar sjuksköterskans möjlighet att kontrollera 

patienternas nutrition. Sjuksköterskorna undervärderar äldre patienters energibehov och 

anser att de får för mycket mat vid måltiderna (21).    
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Ätsvårigheter hos patienten  

 

Vissa sjukdomstillstånd, såsom demenssjukdom, Parkinson sjukdom eller stroke, är 

förenade med svårigheter att äta (20). Demenssjuka har ofta en sämre minnesfunktion 

vilket ger problem om patienten inte vill äta eller har glömt hur man tuggar och sväljer. 

Vid Parkinsons sjukdom finns ett ökat energibehov samtidigt som svårigheten att äta 

finns. Många patienter som drabbats av stroke har en halvsidig förlamning med 

facialispares. I dessa patientgrupper förekommer kommunikationsproblem, depressiva 

symtom och bristande sjukdomsinsikt som kan orsaka svårigheter med näringstillförseln 

då de förnekar ätproblem. Patienterna skäms många gånger över sitt långsamma och 

annorlunda sätt att äta och vill gärna äta ensamma. Vid sväljningssvårigheter, dysfagi, 

av mer eller mindre svårighetsgrad krävs professionell kompetens för att identifiera 

vilken typ av dysfagi som patienten lider av och vilka åtgärder som ska vidtas för att 

underlätta patientens besvär. Vid vissa sjukdomstillstånd som till exempel Parkinson 

behandlas patienterna med mediciner som ger för lite salivutsöndring med muntorrhet 

som följd vilket försvårar nedsväljandet av maten. Läkemedelsanvändning ger också 

förändrad smak och luktupplevelse, vilket kan orsaka aptitlöshet. Hål i tänderna och ett 

dåligt tandstatus leder till att patienten får svårigheter att tugga maten. Vid viktnedgång 

kan tandprotesen bli för stor och glappa och skava i munnen vilket leder till svårighet att 

äta (20).  

  

Sjuksköterskans ansvarsområde 

 

Sjuksköterskans ansvars- och funktionsområde är omvårdnad och syftar till att främja 

hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande samt att ge patienten möjlighet till en 

värdig död (22). Utifrån en helhetssyn bör sjuksköterskan bedöma hur patientens välbe-

finnande påverkas av sjukdomstillståndet och hur detta påverkar hans dagliga liv (22). 

Enligt Henderson handlar välbefinnande om människans personliga upplevelser och 

möjligheter. Det är en individuell känsla och målet för den enskilde patienten (23). Det 

är ingen konst att äta om man har aptit – men finns det ingen skall det finnas hjälp att få. 

Det är sjuksköterskan som är den person som lär känna patienten bäst och har ansvar för 

att observera och rapportera om han/hon får i sig för lite mat eller dryck (23). Hon ska 
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tillgodose patientens önskemål och hjälpa denne genom till exempel uppmuntran, 

assistans och information om vikten av att äta bra mat. (24). 

 

Behov av mat och dryck i tillfredsställande mängd är en förutsättning för både den 

medicinska behandlingen och omvårdnaden (25). Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

när det gäller patientens närings- och energibehov, består bland annat av att identifiera 

problem med mat och vätskeintag, samt se till att patienten får den näring som är 

specifik för hans behov (26). Med omvårdnadsprocessen som problemlösningsmetod 

kan sjuksköterskan åtgärda problem när de redan uppstått men även förebygga att 

sådana uppkommer (27). Sjuksköterskan gör en bedömning av patienten och utifrån den 

sätts åtgärder in för att sedan kontinuerligt göra utvärderingar av resultatet. Med denna 

modell går det att utvärdera om de insatta åtgärderna har haft någon effekt. 

Hälsorelaterade problem, liksom patientens reaktioner, är sällan statiska utan ofta svåra 

att förutsäga. Därför är fortlöpande kliniska bedömningar av patientens tillstånd och 

svar på behandlingen en viktig aspekt av beslutsprocessen. Det är också viktigt att 

besluta om tidsintervallen mellan planerade kontroller. Sker de för sällan finns risk att 

förändringar missas som tidigt skulle kunna behöva åtgärdas. Utöver dessa beslut 

utvärderar personalen svaren på den behandling som givits (27).  

 

Carnevalli (27) menar att omvårdnadsverkligheten är nära knuten till och präglad av den 

medicinska verkligheten och dess värderingar, som på många punkter är förenliga. 

Detta medför att sjuksköterskan agerar i förhållande till ett delvis medicinskt, delvis 

omvårdnadsmässigt fokus (27). Sjuksköterskan har en central position i beslutandet av 

en adekvat nutrition hos patienten (28). En ökad kunskap och ett ökat intresse hos 

sjuksköterskan om hur malnutrition kan förhindras hos patienter på sjukhus är väsentligt 

för att öka förståelsen för nutritionsfrågor och vikten av att bibehålla patientens 

välbefinnande i förhållande till nutritionsstatus (20). 

 

SYFTE 

 

Syftet med arbetet var att beskriva hur sjuksköterskan kan förhindra malnutrition hos 

inneliggande patienter på sjukhus. 
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METOD 

Litteratursökning 

 

Fördjupningsarbetet har utgjorts av en systematisk litteraturstudie vilket innebar att 

vetenskaplig litteratur söktes utifrån uppsatsens syfte (29). Detta ger en inblick i 

området som valts, vilket handlar om att samla, tolka och dra nytta av den befintliga 

kunskapen (30). Systematiska litteraturöversikter försöker göra kliniskt användbar 

vetenskap av en stor mängd av fakta för att underlätta dess tillämpning i vården. Att 

sammanställa forskningsresultat på ett heltäckande och systematiskt sätt blir en 

sekundär vetenskap, som kompletterar den primära forskningen genom att värdera dess 

resultat i större sammanhang (30). Arbetet har genomförts i flera steg, med fokusering 

på aktuell forskning inom det valda området med syftet att finna beslutsunderlag för 

klinisk verksamhet (31). De bästa elektroniska databaserna för sjuksköterskor att söka i 

är CINAHL, MEDLINE där PubMed ingår, enligt Polit & Beck (30). Författarnas 

systematiska sökning av tidskrifter har skett i databaserna PubMed, CINAHL och på 

Västra Götalands biblioteksdatabas ELIN. En artikel är funnen vid manuell sökning ur 

en referenslista. De valda artiklarna är från år 2001-2004. 

 

Urval 

 

Till en början var urvalet generöst för att följas av en hårdare gallring. Endast de 

artiklarna som uppfyllde kraven på relevans för den formulerade frågeställningen togs 

med (31). Sökningen gjordes i augusti 2004 och startades inledningsvis med sökordet 

malnutrition vilket gav ett ohanterbart material. Detta följdes av att malnutrition 

kombinerades med hospital, nursing och nursing care, vilket redovisas i tabell 1. Av de 

träffar som framkom under sökningarna har de artiklar där rubrik eller sammanfattning 

inte handlat om malnutrition och åtgärder sorterats bort. Översiktsartiklar och artiklar 

som trots förhandsgranskning inte ansågs ha vetenskaplig tyngd togs bort.  

 

I tabell 1 redovisas databaser, sökord och hur många träffar de olika kombinationer av 

sökord har gett och vilket urval som gjordes. 2546/4 betyder att 2546 artiklar fanns och 
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av dessa valdes fyra.  Artiklarna återkom i alla databaserna flera gånger och arbetet kom 

att baseras på 11 artiklar funna i PubMed, CINAHL och ELIN och en vid manuell 

sökning. De internationella databaserna PubMed och CINAHL har varit stommen för 

artikelsökningen. 

 

Tabell 1: Resultat av sökning i databaserna PubMed, CINAHL och på Västra Götalands 

biblioteksdatabas ELIN. 

Databas Sökord Träffar 

PubMed malnutrition 69343/0 
 malnutrition and hospital 2546/4 
 malinutrition and hospital and 

nursing  
239/0 

 malinutrition and nursing care 359/3 
Cinahl malnutrition  833/0 
 malnutrition and hospital  79/0 
 malinutrition and hospital and 

nursing 
21/0 

 malinutrition and nursing care 83/2 
ELIN malnutrition 971/1 
 malnutrition and hospital               26/1 
 malnutrition and hospital and 

nursing  
0 

 malnutrition and nursing care  9/0 
Manuell sökning  1 

 

Inklusionskriterierna var vuxna personer, studierna skulle vara genomförda i norra 

Europa på sjukhus eller inom kommunal verksamhet, och språket skulle vara  engelska 

eller svenska. Exklusionskriterierna var barn, specifika sjukdomstillstånd såsom 

njursjukdomar och tarmsjukdomar, sondmatning, parenteral nutrition samt gravida.   

 

Ett första urval av artiklar gjordes genom att titeln lästes och de som föreföll relevanta 

för studiens syfte valdes ut. I nästa steg lästes abstracts och valet av artiklar gjordes 

utifrån syftet. Det var abstractens utgångspunkt som fick avgöra om artikeln var 

relevant för studien. Antalet artiklar som lästes var 27 och 12 av dessa valdes ut och 

redovisas i matrisen. 10 av artiklarna exkluderades på grund av att de tog upp samma 

sak och inte tillförde något nytt för studien. Fem artiklar var inte vetenskapliga. 

Artiklarna valdes ur ett perspektiv från sjukvården i norra Europa utifrån antagandet att 
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den är likvärdig svensk sjukvård. Därefter sammanställdes materialet, författarna tittade 

på vilka åtgärder som hade vidtagits i de olika studierna samt vad resultatet blev. 

Utifrån detta har en analys gjorts av artiklarna och sex kategorier tog form. 

Genom att i matrisen nedan beskriva artiklarnas syfte, metod, urval och resultat ges 

möjlighet till överskådlighet och förståelse för vad artiklarna handlar om och vad som 

undersökts.   

 

Matris: Översikt av artiklarna som inkluderats i resultatet. Artiklarna kommer i den 
ordning som de är representerade i referenslistan 

Författare 
 År 

Syfte Metod Urval  Resultat  

Rypkema G, et 
al. 
2003 

 Att fastställa 
effekten av ett 
protokoll gällande  
bl a nutritions status 

Kvantitativ studie. 
Serumalbumin 
mättes. 

592 patienter 
deltog. 

Det gick inte att se 
någon skillnad i 
nutritionsstatus, 
sjukhusvistelsens 
längd eller ökad 
dödlighet. 

Hickson M, et al. 
2004. 

 Att undersöka om 
ökat stöd vid 
matning, kan 
förbättra det kliniska 
resultatet 

Kvantitativ studie. 
MNA-skalan 
användes. 

298 patienter 
deltog. 

Interventionsgruppen 
tappade minst i vikt. 

Westergren A, et 
al. 
2002 

Att undersöka om 
malnutrition till följd 
av ätsvårigheter kan 
minska vid hjälp med 
matning. 

Kvantitativ studie.
SGA-skalan 
användes. 

520 patienter 
deltog. 

Vid insättande av 
tidigare resurser vad 
gäller matning, ses 
det positiva resultat. 

Harrysson L.  
2001 

Att beskriva och 
analysera hur maten 
och måltidsmiljön 
upplevs på sjukhus. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna svar. 

8 patienter deltog. Nöjda med maten 
och mestadels med 
miljön. 

Christensson L, 
et al. 
2001 

Att uppfylla nutri- 
tionsbehovet baserad 
på en individuell 
vårdplan 

Kvantitativ studie.
BMI användes.  
 

261 patienter 
deltog. 

Ökade i vikt, 
förbättrad funktionell 
och mental kapacitet.

Edington J, et al. 
2004 

Att undersöka om 
kostsupplement 
förbättrar 
nutritionsstatus och 
funktionellt status. 

Kvantitativ studie. 
BMI användes. 

100 patienter 
deltog. 

Nutritionsstatus 
förbättrades 
signifikant i 
behandlingsgruppen. 

Bos D, et al. 
2001 

Att undersöka om 
nutritionsstatus 
förbättrades hos 
moderat 
malnutrierade efter 
att ha fått 
kostsupplement. 

Kvantitativ studie. 35 patienter 
deltog. 

Det blev en 
signifikant 
förbättring i matintag 
och fettfri massa. 

Potter J M, et al. 
2001 

Att undersöka om 
oralt protein-energi 
tillskott påverkar 
nutritionsstatus.  

Kvantitativ studie. 
BMI användes. 

381 patienter 
deltog.   

Kosttillskott minskar 
viktförlusten och 
dödlighet hos äldre 
patienter. 
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Författare 
År 

Syfte Metod Urval Resultat 

Pepersack T, 
et.al. 
2002 

Att bedöma kvali-
teten av vården 
angående nutrition 
hos äldre samt 
bedöma inverkan av 
att ge supplement.  

Kvantitativ studie. 
MNA-skalan 
användes. 
    

206 patienter 
deltog. 

Fastställande av 
nutritionsstatus hos 
äldre sjukhusvårdade 
patienter bör bli en 
del av rutinen vid det 
kliniska arbetet. 

Lauque S, et al. 
2004 

Att studera om oralt 
supplement har 
någon effekten på 
kroppsvikten och 
nutritionsstatus. 

Kvantitativ studie.
MNA-skalan 
användes. 

91 patienter 
deltog.  

Vikten och fettfri 
massa förbättrades 
signifikant. 

Armaud-
Battandier F, et 
al. 
2004 

 Att undersöka om 
komplikationer vid 
malnutrition 
minskade i 
förhållande till given 
nutritionssupport. 

Kvantitativ studie. 
MNA-skalan 
användes. 

378 patienter 
deltog. 

Malnutrition och 
komplikationer till 
följd av det minskade 
hos patienter som 
fick kostsupplement. 

Irvine P. et al. 
2004 

Att se om 
kostsupplement 
hämmar aptiten. 

Kvantitativ studie. 
BMI användes. 

12 patienter 
deltog. 

Aptiten hämmades 
inte vid måltiderna. 

 

Analys av artiklarna 

 

Enligt Backman (32) innebär analysarbetet att den data som insamlats ges en 

ändamålsenlig form, vilket resulterar i att observationsutfallet kan relateras till syftet 

(32). Målsättningen med analysen är att hitta olika kategorier (33). Genom att skapa 

olika kategorier blir det lättare att få en överblick över arbetet. Bearbetning och analys 

av materialet skedde genom noggrann genomläsning av alla artiklarna av båda 

författarna, för att bekanta sig med detta. Efter att båda författarna noggrant läst genom 

artiklarna, analyserades dessa och utifrån syftet, förhindra malnutrition, markerades 

texten med textpenna. Understrykningarna i artiklarna kategoriserades och de olika 

kategorierna namngavs (33). De sex kategorierna är; förbättrat nutritionsstatus vid hjälp 

med matintag, förbättra måltidsmiljön för patienter på sjukhus, bättre näringsstatus med 

en individuell nutritionsplan, sjuksköterskans samarbete med andra yrkeskategorier, 

faktorer som påverkar aptiten, kostsupplement för att förhindra malnutrition. 

När systematiska litteraturstudier ska göras bör etiska övervägande göras vad gäller 

urval och presentation av resultatet (31). De artiklar som väljs ska ha fått tillstånd från 

etisk kommitté eller att noggranna etiska övervägande har gjorts (31). Det framkommer 

i artiklarna att etiska analyser är gjorda och godkända enligt etiska kommittéer.  
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RESULTAT 
 

Förbättrat nutritionsstatus vid hjälp med matintag 

 

Resultatet av studierna visade att det fanns tre komponenter som var viktiga för 

patienten vid matintag, intagandet av föda, sväljning och ork. Kunde inte patienterna få i 

sig tillräckligt med föda själva låg det inom sjuksköterskan omvårdnadsområde att 

observera detta och se till att åtgärder sattes in (34). Där sjuksköterskan tidigt 

identifierade riskfaktorerna för malnutrition hos patienterna, såsom nedsatt aptit, 

sväljningssvårigheter och behov av hjälp vid matintag fick patienterna ett förbättrat 

nutritionsstatus (35,36). Patienter med ätsvårigheter var den grupp som behövde mest 

hjälp vid matintag och här sågs att en tidig prioritering för att ta reda på behoven vid 

matintaget förbättrade nutritionsstatus hos dessa patienter (35,36). Det visade sig också 

vara av betydelse hur mycket mat patienten fick i sig beroende på hur personalen hjälpte 

till vid matintag, viken ställning patienten befann sig i, hur mycket mat det fanns på 

gaffeln, hur mycket patienterna kunde öppna munnen eller om det var läckage ur 

munnen. Några kunde inte få besticken ända fram till munnen (36). De som fick hjälp 

med matintag var de som var svårast sjuka och malnutrition var mer framträdande hos 

dessa patienter än hos dem som kunde äta själva (35,36). 82 % av patienterna hade 

ätsvårigheter till följd av olika sjukdomstillstånd. Av dessa hade 36 % behov av att få 

mathjälp och 46 % var malnutrierade (36).     

 

Förbättra måltidsmiljön för patienter på sjukhus 

 

Medpatienter var en viktig del i måltidsmiljön där de får en gemenskap och trevnad vid 

måltiden (37). Att kunna identifiera sig med dem som hade ett liknande handikapp 

innebar att det var lättare att sitta och äta tillsammans. Bordsskick styrs av den 

uppfostran vi fått som barn och de som då inte följde dessa normer kunde vara mycket 

påfrestande och ledde till att aptiten minskade med minskat matintag som följd. 

Förvirrade patienter behövde en lugn måltidsmiljö med så få störningsmoment som 

möjligt. Förändringar i måltidsmiljön eller måltidsrutiner kunde öka oro och resultera i 

att den egna förmågan att äta försvann. Sjuksköterskan planerade hur patienternas 

önskemål kunde tillgodoses och blev medveten om hur patienten upplevde sin 
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måltidssituation. Patienterna som var inneliggande på sjukhus måste anpassa sig till den 

miljö som fanns på avdelningen. De flesta patienterna ville sitta i matsalen och äta 

tillsammans med andra helst ”likasinnade” medpatienter. De fick då en känsla av 

gemenskap vilket upplevdes som positivt. En nackdel med att sitta i en matsal kunde 

dock vara att de blev störda av oroliga patienter. Det var då lättare att stå ut med 

ensamheten och inte äta i matsalen än att äta med förvirrade patienter. Det kunde då ha 

tillgång till flera mindre matsalar. Vissa ville på grund av sjukdom hellre sitta avskilt. 

Några tyckte att deras eget bordskick inte var bra på grund försämrade kroppsfunktioner 

och nedsatt aptit. Att bara kunna använda en hand efter en stroke var besvärligt när 

maten bara flyttades runt på tallriken.  Det gick inte att dela maten med kniv och gaffel. 

Andra faktorer som att sitta i en korridor och äta, med en pall som bord, där sängar 

kördes fram och tillbaka hela tiden var också en orsak till nedsatt aptit (37).  

 

En förbättring av miljön vid matsituationen var dukning med trevligare porslin, annan 

belysning, blommor på bordet eller mer gröna växter i matsalen (37). I Hickson et al. 

studie såg personalen till att patienterna satt bra, att de hade eventuella tandproteser i 

munnen, att glasögon var på och putsade, att maten var inom räckhåll, att 

förpackningarna var öppnade, att de fick rätt mat, rent porslin och hjälp med att dela 

maten. Även patientens nutritionsbehov diskuterades med anhöriga (35). 

 

Äldre patienter drog sig för att säga till om de behövde hjälp med maten eller om de 

ville ha mer mat, även om de skulle behöva eller vilja ha det. Här är det av vikt att 

sjuksköterskan är lyhörd för önskemål och behov (37). Kunskapen om varje patients 

specifika behov var lika viktig som kunskap om patientens sjukdom. Sjuksköterskan 

skulle vidare hålla patienten informerad så att de kunde påverka sin kost och få största 

möjliga valfrihet och sina önskemål tillgodosedda, såsom val av vilken mat de ville ha 

(37).  

 

Bättre näringsstatus med en individuell nutritionsplan 

 

Att upprätta en individuell nutritionsplan förbättrade nutritionsstatus hos patienterna 

(35,38) och även den funktionella och mentala kapaciteten (38). En nutritionsplan sattes 
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upp av sjuksköterskorna som kände patienterna. Den innefattade psykosociala, fysiska 

(35,38) och ekonomiska hinder till adekvat matintag (38). Vanor, önskemål, medicinsk 

behandling, sjukdomar och eventuella måltidsproblem togs också i beaktande. Genom 

intervjuer med sjuksköterskor, patienter och anhöriga identifierades nutritionsproblemet 

och dokumenterades (35,38).   

 

När den patientansvariga sjuksköterskan bedömde nutritionsbehovet hos varje patient 

(37) och därefter upprättade en individuell nutritionsplan minskade riskerna för 

malnutrition (35,38).  Hon diskuterade eventuella problem som kunde uppstå under 

patientens vistelse på avdelningen och planerade måltiderna utifrån detta (37). 

 

Sjuksköterskans samarbete med andra yrkeskategorier 

 

Att ta hjälp av specialister inom nutrition var ett komplement som togs tillvara i 

Rypkema et al. studie (35). De besatt en kunskap som inte alla sjuksköterskor hade. 

Sjuksköterskan kontaktade dietister för att få kostråd och hjälp med att utreda vilka 

patienter som var malnutrierade. Vid sväljningssvårigheter fanns specialister inom 

området och även tal- och språkterapeuter fanns det tillgång till. Patienterna i Edington 

et al. studie (38) uppmuntrades regelbundet av en dietist att ta sitt kostsupplement. 

Antingen besökte hon dem i hemmet eller pratade med dem via telefon. Hon föreslog 

nya vägar att ta till, allt för att det inte skulle störa det dagliga matintaget. Dietisterna i 

Rypkema et al. studie (35) uppmärksammade dysfagi och dehydrering vilket hade en 

inverkan på vikten när ett nutritionsstatus skulle upprättas. För att få ett 

tillfredsställande nutritionsstatus diskuterades patienternas tillstånd med sjuksköterskor, 

dietister och eventuella sväljterapeuter två gånger per vecka och en kontinuerlig 

bedömning gjordes. De såg då om patienten förbättrade sig i sitt nutritionsstatus eller 

om andra åtgärder behövdes sättas in (34). Även i kontrollgruppen i Edingtons et al. 

studie (45) sågs en förbättring, vilket skulle kunna bero på att de fick mer 

uppmärksamhet av dietisterna och att detta kunde ha en viss placeboeffekt. Dietisterna 

försökte ändå att inte påverka kontrollgruppen vad gällde deras matintag men de hade 

kontakt med dietist hela studietiden och det kunde vara en påverkande faktor (39). 
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Faktorer som påverkar aptiten 

 

Patienterna i Harryssons (37) studie var för det mesta nöjda med maten som de blev 

serverade. Matens betydelse för patienterna var näringstillförsel, avkoppling och vila. 

Den psykologiska upplevelsen av att maten låg snyggt upplagd och var inbjudande var 

av betydelse och de fann en viss avkoppling i det. Det var ingen som upplevde att de 

kunde välja vilken mat de ville ha men det fanns möjlighet att få mer kryddor på maten. 

Patienterna ansåg att de inte kunde begära det. Några saknade öl till maten och någon 

ville ha vin (37).  

 

Flera av patienterna relaterade en försämrad aptit till sjukdomen i sig, muntorrhet, 

smärta och/eller mediciner. Att ta medicinerna innan eller till frukosten ledde även det 

till försämrad aptit. Några hade så många som 18 – 20 tabletter till frukost. Patienter 

som hade ett stort tablettintag borde inte ta dessa i samband med måltid utan först åt de 

frukost och när den sjunkit undan tog patienten sina läkemedel (37).   

 

Smärta och muntorrhet påverkade aptiten negativt. Det var av vikt att smärtan 

behandlades och orsaken till muntorrhet utreddes för att sedan ge saliversättningsmedel. 

Det visade sig att när munstatus förbättrades hos muntorra patienter åt de bättre upp sina 

portioner (37).  

 

Kostsupplement för att förhindra malnutrition 

 

Att använda sig av kostsupplement innebar att näringsvätskor med ett varierande högt 

energi- och proteininnehåll användes. Dessa gavs ofta till äldre svaga patienter under 

deras sjukhusvistelse. (34,38,39,40,41,42,43,44,45). I studierna har kostsupplement 

getts olika antal dagar, allt från tre dagar (45) upp till tre månader (42). I grupperna som 

fick kostsupplement sågs en signifikant förbättring i energi- och proteinnivåerna samt 

en förbättrad aptit, vilket inte sågs i kontrollgrupperna (34,38,39,40,41,42,43,44,45).  

 

Den funktionella och mentala kapaciteten förbättrades hos patienterna som fick energi- 

och proteinberikad kost i Christensons et al. (38) studie. Några förbättrades dock först 
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efter sex veckor och orsaken till det kunde ha varit att det fanns en aktiv 

sjukdomsprocess hos dessa patienter (38). Vikt kontrollerades varje vecka av 

sjuksköterskor innan frukost (34) och det sågs en viktförlust på 0,8 kg i kontrollgruppen 

och en viktökning på 0,9 kg i behandlingsgruppen (34). Att vikten ökade ledde till ett 

högre BMI i de studier där BMI mättes (38,40,41,42,43,44,45). I Potter et al. (41) studie 

tappade kontrollgrupperna i vikt. För att utesluta att viktminskningen kunde bero på 

exempelvis hjärtsjukdom, diuretikabehandling och dehydrering gjordes en andra analys 

av resultaten men de kom dock fram till samma resultat. Här sågs vikten av att väga 

patienten regelbundet för att upptäcka ett nytillkommet minskat nutritionsintag (41).  

 

En fråga var om kostsupplement reducerade aptiten under dagen hos patienterna men 

detta sågs inte (40,44). Möjligen var hungern mindre från frukost och fram till lunch 

men det påverkade inte matintaget vid lunchen (44). Att ge kostsupplementet sporadiskt 

ledde inte till någon ökning av nutritionsstatus och detta såg Arnaud-Battandier et al. 

(44) i sin studie. Patienterna i kontrollgruppen fick ett högre behov av medicinska 

insatser i form av hembesök av bland annat sjuksköterska. Även vårdtiden tenderade till 

att bli längre (44). Att kontrollgruppen förbättrade sig sågs bara i en studie, Edington et 

al (39). Orsaken troddes bero på att patienterna i den gruppen blev uppmärksammade av 

dietisterna, eftersom de var med i en studie och att detta kunde ha en viss placeboeffekt 

(39). 

 

Hickson et al. (35) fann det förvånansvärt att det inte gick att se någon skillnad i de 

olika grupperna men de såg en förbättring i nutritionsparametrarna vilket visade att 

gruppen som fick hjälp med matintag ändå förbättrade sig i sitt nutritionsstatus. En 

orsak kan vara att även kontrollgruppen förbättrade sig i sitt nutritionsstatus eftersom 

övrig personal fick mer tid över för patienterna i kontrollguppen och på så vis 

förbättrades deras näringsintag (35). Vidare gick det att se att de sjukhusförvärvade 

infektionerna var signifikant lägre hos patienter som fick kostsupplement (34) och 

sjukhusvistelsen förkortades (41,42,44) med genomsnitt upp till sju dagar (41). 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

I denna litteraturstudie har författarna sökt kunskap om hur sjuksköterskan kan 

förhindra malnutrition på sjukhus. Artiklarna har sökts och tagits fram utifrån detta 

perspektiv på olika databaser. Vi anser att metoden som valdes har varit lätt att 

genomföra, eftersom den varit strukturerad och följt de steg som ingår i ett 

vetenskapligt arbete. Efter analys av insamlad data fann vi olika kategorier vid 

bearbetningen av artiklarna. Genom noggrann genomläsning gjordes en analys och 

bearbetning av materialet för att författarna skulle bekanta sig med detta. Materialet 

delades sedan in i olika kategorier. Efter att båda författarna läst artiklarna delades 

materialet in i sex kategorier. Vid datainsamlingen påträffades ett stort antal artiklar om 

prevalensen av malnutrition, men få handlade om vad som görs åt problemet. Det fanns 

många studier gjorda under 1980-90-talet men vi valde att granska studier från år 2001 

och framåt, för att se vad som har hänt under de senaste åren. Ett flertal liknande artiklar 

från de sista 20-30 åren har dykt upp och studier görs fortfarande på prevalensen av 

malnutrition, en vetskap som funnits i många år. En brist har varit att vi inte fann studier 

på vuxna, akut sjuka patienter. Det flesta studier handlade om äldre personer och många 

av dessa var redan malnutrierade vid inkomsten till sjukhus. Sjukdom i sig ökar 

energibehovet och tillgodoses inte detta försämras nutritionsstatus ytterligare (5). Vår 

intention var att undersöka patienter på svenska sjukhus men studierna var få och 

handlade i stort sett uteslutande om äldre inom rehabiliteringsvård och kommunal 

verksamhet. Vi valde då att titta på studier från norra Europa eftersom den kunskapen 

kan tillföra mycket för omvårdnaden vid svenska sjukhus.  

 

Etiska ställningstagande   

 

Det framkom i artiklarna att de var granskade och godkända av etisk kommitté. 

Kontrollgrupperna som bestod av äldre, svaga, sjuka patienter där det konstaterades att 

patienterna var malnutrierade vid inläggning på sjukhus fick ingen behandling för sin 

malnutrition. Enligt godhets-maximeringsprincipen (30) ska studier uppnå mesta 
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möjliga goda och minsta möjliga lidande för personer som ingår i studier. 

Kontrollgrupperna fick inte näringsberikad föda, trots att de var i stort behov av det, 

vilket försämrade förutsättningarna för en snabbare förbättring. Forskarna ska verka för 

att patientens självbestämmande och integritet ska tillgodoses (30). Det kan vara svårt 

för en äldre, sjuk person att förstå innebörden i att vara med i en studie och då heller 

inte få det han behöver i näringsväg. Det framkommer dock att anhöriga tillfrågats där 

patienten själv inte kunde ge sitt medgivande men man kan ändå allvarligt överväga det 

etiska i att välja ut en grupp som inte får näringsberikad föda trots att kunskapen finns 

om riskerna. Eftersom alla har samma människovärde och ska behandlas på likartat sätt 

är det tveksamt om det är etiskt försvarbart att ha kontrollgrupper i dessa studier, när det 

kanske inte behövs. Det skulle kunna gå att se resultat av givna åtgärder utan 

kontrollgrupper i dessa studier. När det är konstaterat att patienten lider av malnutrition, 

sätts åtgärder in och utvärdering kan göras efter en bestämd tid och det går då att se om 

insatta åtgärder haft någon effekt. 

 

Resultatdiskussion 

 

Vårt resultat av studien visar att malnutrition är ett globalt problem och att det 

förkommer även i Sverige. Äta och dricka är ett av våra grundläggande behov och för 

att vi ska kunna leva, behålla hälsan eller tillfriskna från en sjukdom måste näring och 

energi tillföras. För sjuksköterskan gäller det att identifiera behoven och tillgodose dem. 

Resultatet visar att malnutrition är vanligt hos patienter på sjukhus. Det visar sig att det 

fortfarande är ett betydande kliniskt problem inom sjukvården och är associerad med 

ökad risk för komplikationer och förlängd vårdtid. Det gick att se, att ju tidigare specifik 

hjälp vid matintag och individuellt anpassad kost prioriterades till patienter med 

ätsvårigheter, desto bättre näringsstatus fick patienterna (25). 

 

Vidare visar resultatet på vikten av att fastställa nutritionsstatus på patienterna tidigt och 

utifrån detta sätta in åtgärder. Tyvärr saknas rutin för detta inom dagens sjukvård och 

detta fann Kondrup et al. (2) och Gustafsson (21) i sina studier. Sjuksköterskorna hade 

dessutom dålig utbildning när det gällde nutritionsbehovet hos patienterna. De insåg 

inte vikten av att få i sig tillräckligt med energi- och protein (2,21) och att behovet ökar 
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vid sjukdom (4). Att sjuksköterskorna inte deltar tillräckligt i mathanteringen leder till 

att de inte har någon egen kontroll på vad patienterna får i sig (21). De kan då heller inte 

se om patienten är i behov av extra tillskott för att få sitt näringsbehov tillgodosett.  

För att utreda om patienten är i riskzonen eller är malnutrierad vid inkomsten till 

sjukhus bör en kombinerad värdering göras av s-albumin, viktförlust och ätproblem. En 

del instrument räknar längd i förhållande till vikt och det ställer krav på att längden kan 

bestämmas och att patienten inte har en ökad vikt på grund av till exempel ödem och 

ascites. Många äldre (17) får kotkompressioner, detta resulterar i att patientens längd 

förkortas och därmed ändras parametrarna för beräkning av nutritionsstatus, vilket kan 

leda till att trots att vikten sjunker föreligger ingen malnutrition (17). Detta visar på att 

det måste göras en kontinuerlig bedömning av nutritionsstatus för att uppnå optimalt 

resultat (27). Resultatet visar på vikten av att det bör finnas ett instrument att fastställa 

nutritionsstatus på och som ska vara lätt att använda för sjuksköterskorna och att de 

därför kan känna en trygghet i att använda ett instrument de har möjlighet att behärska 

till fullo. Varje klinik bör utarbeta rutiner och riktlinjer för att screena patienter för 

malnutrition vid inkomsten. Nutrition är ett av sjuksköterskan omvårdnadsområde och 

ansvaret ligger på henne att patienten får i sig tillräckligt med näring. Det blev tydligt att 

det måste göras en kontinuerlig bedömning av nutritionsstatus, helst varje vecka, för att 

uppnå optimalt resultat. Att göra en inledande bedömningen och en noggrann 

klassificering av problemet gör det möjligt för sjuksköterskan att fastställa 

nutritionsstatus hos patienterna vid inkomsten till sjukhus. Sjuksköterskan fattar beslut 

om åtgärder av det som planerats, så att vårdpersonal på ett medvetet sätt kan ingripa för 

att påverka händelseutvecklingen inom problemområdet. En annan viktig del i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete är enligt Carnevalli (27) att utvärdera åtgärderna 

med planerade jämna tidsintervaller. Sker de för sällan kanske förändringar missas som 

tidigt skulle kunna behöva åtgärdas (27). Nytt nutritionsstatus (36) ska göras med jämna 

intervaller för att utvärdera insatta åtgärder. Detta ska fortgå tills risken är över för 

malnutrition (27).  

 

Resultatet visade även att en noggrann dokumentation av näringsintaget ger en viktig 

information som ligger till grund för vilka åtgärder som ska sättas in. Det (25) visade 

sig att bristande dokumentation kan vara en orsak till att patienter med 
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nutritionsproblem inte identifieras (25). Sjuksköterskan (37) behöver ökad kunskap i 

nutrition för att kunna identifiera malnutrierade patienter och följa dessa patienter med 

hjälp av kostregistrering (37). Hon har en nyckelroll i den grundläggande omvårdnaden 

och en central roll i beslutandet om en adekvat nutrition och ett specifikt ansvar att 

säkerställa initialt och kontinuerligt nutritionsstatus samt att dokumentera detta. 

Sjuksköterskan ska vidare se till att patienterna får den hjälp de behöver med matintag 

och samtidigt ansvara för att undervisa berörd personal som hjälper patienterna i olika 

matsituationer.   

 

Det visade sig (20) att det dagliga nutritionsbehovet tillgodosågs via maten som 

serverades, men problemet var att patienterna inte åt upp. En så stor del som 40 % av 

maten kastades vilket resulterade i en energi-protein malnutrition hos patienten. Detta 

förklarade viktförlusten hos patienterna (20). Bradley och Rees (7) fann att om patienten 

inte hade ätit upp sin mat så var det underförstått, att de inte ville ha mer. Följden blev 

att brickan togs ut och resterna kastades (7). Vidare bör sjuksköterskan vara 

uppmärksam på olika problem som kan leda till att patienten inte äter, till exempel (37) 

om aptiten är nedsatt kan en normal portion vara för stor. Risken är att patienten 

upplever det som ett oöverstigligt mål att få i sig det som ligger på tallriken. Att då ge 

energi- och proteinberikad kost där mängden mat som serveras är hälften av en normal 

portion men med lika mycket energi- och protein som en normalstor portion kan vara 

lösningen på problemet. Många patienter är vana vid att äta på andra tider än vad 

sjukhusen erbjuder. Patienterna är kanske inte hungriga mitt på dagen då huvudmålet 

serveras. De kan då få mindre men näringsrika mål istället, så att de ändå får tillgodosett 

sitt näringsbehov. Störande moment under måltiden sätter också ner aptiten. De som vill 

ha lugn och ro eller sitta ensamma och äta ska kunna få göra detta.  Att behöva sitta i en 

korridor och äta är inte acceptabelt för patienten. Där finns flera störningsmoment 

såsom att personalen rör sig i korridoren, sängar körs fram och tillbaka och detta leder 

till att patienten inte kan koncentrera sig på maten och därmed inte får i sig tillräckligt 

med näring (37). 

 

Correia et al. (7) såg att kostsupplement gavs i mycket liten skala. Detta är ett enkelt 

hjälpmedel att ta till för att minska nutritionsrelaterade komplikationer (7). Vårt resultat 
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visade på att där orala kostsupplement sattes in ökade aptiten och det sågs förbättringar 

på många punkter. Så tidigt som efter tre dagars behandling med kostsupplement sågs 

en förbättring (43). Efter denna behandling bibehölls patienternas förbättrade 

nutritionsstatus efter 24, veckor vilket visar vikten av att ge näringsberikad kost (41). 

Det gick också att se förbättringar hos patienter som fick ökad uppmärksamhet vilket 

visar att sjuksköterskan och övrig personalen bör vara mer uppmärksamma på 

patientens specifika behov vid måltiderna. De bör bli medvetna om hur varje enskild 

patient upplever sin situation och utifrån det planera hur man bäst kan tillgodose dennes 

önskemål. Patienterna (37) var okunniga om att de kunde välja vilken mat de önskade 

att äta. Här är det av vikt att sjuksköterskan informerar patienten om vilka alternativ 

som bjuds, så att de kan få sina önskemål tillgodosedda så långt det är möjligt. När 

patienten går hem till ett kommunalt boende, ska distriktssköterskan informeras om 

patienten har haft några nutritionsproblem på avdelningen och vad som är aktuellt vid 

utskrivningen och vilka åtgärder som ska vidtas. Kostsupplement kan skrivas ut på 

recept av dietister och som patienten får med sig vid utskrivning från sjukhuset (20). 

Det är av vikt att fortsätta hålla patienten välnutrierad så att återhämtningen förbättras 

snabbare. 

 

SLUTSATS 
 

Slutsatsen är att sjuksköterskan har ett viktigt ansvar, när det gäller patienternas närings- 

och energitillstånd. För detta krävs att sjuksköterskan skaffar sig kunskap, att hon håller 

sig ajour med aktuella studier och vetenskaplig beprövad erfarenhet för att förhindra och 

behandla undernäringen hos patienter. Det är lättare att förebygga undernäring än att 

behandla den. Det behövs rutiner i vardagsarbetet inom sjukvården, som gör att 

malnutrition eller risk för malnutrition tidigt identifieras. Samtliga patienter som läggs 

in på sjukhus ska genomgå en bedömning av sitt nutritionsstatus. Oavsett mätinstrument 

som används ska en kombinerad värdering göras av s-albumin, viktförlust och 

ätproblem. Åtgärder ska sättas in snabbt och kontinuerliga utvärderingar ska göras 

under sjukhusvistelsen.   
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Författarna vill med denna studie öka medvetenheten och kunskapen hos 

sjuksköterskor, så att de kan förhindra malnutrition hos inneliggande patienter på 

sjukhus genom identifiering av malnutrition i ett tidigt skede. Vidare forskning inom 

nutritionsområde är viktigt, eftersom det är ett av sjuksköterskans omvårdnadsområde. 

Det finns få studier gjorda inom detta område som är inriktade på omvårdnad. Därför 

efterlyser vi och uppmuntrar till fortsatta studier inom ämnet. En fortsatt studie på 

denna litteraturstudie skulle kunna vara empirisk som undersöker patienternas 

upplevelse av att vara malnutrierad. 
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