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ABSTRACT

During the last thirty years the occurrence of malnutrition in hospitals and institutions
has been more and more observed. The problem is most common among the increasing
group of older patients. It is a condition which leads to suffering and serious complica-
tions for the patient, and to increasing hospital stay and costs for the society. The aim of
this study was to describe how nurses can identify and prevent malnutrition among eld-
erly patients in institution. This study is performed as a literature study. Searching for
literature has been done through the databases Cinahl, Pubmed, Spriline and of our uni-
versity. The results show different methods to identify malnutrition. Most methods had
their shortcomings. No single method was enough to alone identify malnutrition. It
takes a combination of several methods. Eating environment, food and meal routines
had an impact on the nutritional intake of the patient. Nurses had possibilities to affect
and by that prevent or ease malnutrition in these fields. Dietary supplements showed
positive affects, especially among patients without manifest malnutrition. Nurses had a
great responsibility to identify eating problems among the patients otherwise this could
lead to low dietary intake. Many nurses didn’t have enough knowledge about nutritional
work. Studies indicate that increased knowledge among the nurses led to increased die-
tary intake among the patients.
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INLEDNING

Undernäring eller ”sjukhussvält” har rapporterats från bl.a. Danmark, Sverige, Storbri-

tannien och USA sedan 1970-talet (Steen & Rothenberg, 1997). Studier under 1990-

talet visade att 13 - 60 % av inneliggande sjukhuspatienter hade symtom på undernäring

(Emanuelsson & Lindencrona, 2000). Studier tyder också på att många patienter mins-

kar i vikt och att undernäringen förvärras under sjukhusvistelse (Unosson, 1993). I soci-

alstyrelsens rapport, ”Näringsproblem i vård och omsorg” (2001), slås fast att under-

näring är vanligt i svensk sjukvård. Vanligast är det med undernäring på geriatriska och

medicinska kliniker (Mossberg, 1998). Undernäring har en rad olika orsaker (Steen,

1999). Äldre patienter är särskilt sårbara vad det gäller undernäring, delvis beroende på

naturliga och sjukliga förändringar i kroppen (Elmståhl, 2001). Undernäring leder till en

rad negativa konsekvenser för patienten och är dessutom kostsamt för samhället (Rot-

henberg, 1999). Studier över undernärda patienters vårdtid inom slutenvård har visat att

de har upp till 50 % längre vårdtid än välnärda patienter (Eckerlund & Stig, 2001).  An-

delen äldre utgör i dag en stor del av sjukhuspatienterna och denna grupp kommer dess-

utom att öka betydligt under de närmaste decennierna (Larsson & Rundgren, 1997).

SYFTE

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan kan identifiera och förebygga

undernäring hos äldre patienter på vårdinstitution.

BAKGRUND

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar

Nutrition skall betraktas som all annan medicinsk behandling. Det är läkaren som har

det övergripande ansvaret då det gäller utredning och ordination av rätt behandling.

Omvårdnaden har stor betydelse då det gäller att förhindra, lindra effekterna av samt

behandla undernäring (Cederholm & Rothenberg, 2001). Sjuksköterskan har en kvalifi-

cerad utbildning i specifik omvårdnad. Hon är den som i första hand svarar för den
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praktiska utformningen av omvårdnaden. Hon skall då se till att åtgärderna genomförs

på ett ändamålsenligt sätt och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. I ansvarsområ-

det ingår att ha ett primärt ansvar för omvårdnadens planering, genomförande och ut-

värdering. Omvårdnadsåtgärderna skall genomföras i samverkan med andra personal-

grupper (SOSFS 1993:17). Sjuksköterskan måste kunna identifiera och bedöma patien-

tens grundläggande behov av omvårdnad och stöd vid mat– och vätskeintag, och vilka

insatser som eventuellt behöver göras (SoS, 1995:5). I patientjournallagen (SoS,

1985:562) åläggs sjuksköterskan att föra patientjournal. Denna skall innehålla de upp-

gifter som behövs för en god och säker vård.

Med omvårdnad inom hälso- och sjukvård avses hjälp för kortare eller längre tid till

personer som på grund av sitt hälsotillstånd inte själva klarar att planera och/eller

genomföra handlingar som hör till deras dagliga liv. Omvårdnadsarbetet skall befrämja

hälsa och förebygga ohälsa. Det förutsätter bl.a. att riskfaktorer identifieras. Omvård-

nadsåtgärder i vid mening innebär att personal i samverkan med patienten, och när så är

lämpligt även patientens närstående, formulerar och tydliggör mål för patientens hälsa.

Omvårdnadsåtgärder är handlingar som patienten behöver hjälp med eller stöd i för sitt

dagliga liv eller välbefinnande. En omvårdnadsåtgärd kan även vara då sjuksköterskan

informerar patienten och dennes närstående om de åtgärder som föreslås och planeras

(SOSFS 1993:17).

Segesten (1993) beskriver den goda omvårdnaden som bestående av professionell och

naturlig omvårdnad. Människan ses som en helhet med olika dimensioner. Utgångs-

punkten för omvårdnaden tas i individens behov och problem men också i det friska, i

de resurser som individen har och som hjälper henne att klara sin situation. Segesten

menar vidare att omvårdnadens viktigaste arbetsredskap är omvårdnadsprocessen. Atlin

(1990) uttrycker att en helhetssyn på människan som vilar på en humanistisk grund är

grundläggande för omvårdnaden. Alla människor skall betraktas som unika och med

förmåga och önskan till utveckling och ansvar. Om sjuksköterskan har denna människo-

syn utgår hon från att patienten har kraft till egen utveckling, även om den aktuella situ-

ationen kan visa på motsatsen. Carnevali (1990) menar att den professionella omvård-

naden omfattar att stödja och hjälpa individer som inte kan klara av sina hälsoproblem,
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att leva det dagliga livet på ett optimalt sätt, trots närvaro av sjukdom, kristillstånd, me-

dicinsk behandling, handikapp eller åldersrelaterad oförmåga.

Malnutrition

En god hälsa grundar sig på ett bra näringstillstånd. Om balansen mellan intag och för-

brukning av näringsämnen rubbas blir följden en störning i näringstillståndet. Ett be-

grepp som ofta används om denna störning är det internationella begreppet malnutrition

(Cederholm & Mossberg, 2001). Vid granskning av litteratur visade det sig att betydel-

sen av begreppet malnutrition kan skilja sig mellan institutioner, vetenskapsgrenar och

kulturer (Chen, Schilling & Lyder, 2001). Keller (1993) visar att malnutrition före-

kommer som en generell term som omfattar undernäring på grund av otillräcklig när-

ingsintag, övernutrition orsakad av för stort födointag, bristfällig specifik näring och

obalans förorsakat av oproportionerlig tillförsel. Begreppet malnutrition kan alltså inne-

bära både bristtillstånd samt tillstånd som utvecklas ur en för riklig näringstillförsel. Det

vanligaste är dock att det förknippas med avmagring och bristtillstånd (Cederholm &

Mossberg, 2001).  Socialstyrelsen (2001) definierar malnutrition som:  “any disorder of

nutrition status, including resulting from deficiency of nutrient intake, impaired nutrient

metabolism or overnutrition” (s.15). Det svenska begreppet undernäring är negativt

känsloladdat och det för tankarna till fattigdom och vanvård. I Sverige är det dock

ovanligt att undernäring uppkommer på grund av de orsakerna (Cederholm, 2001).

Malnutrition hos de äldre är egentligen ett komplext problem med många delar att ta

hänsyn till (Steen & Rothenberg, 1997). I detta arbete kommer begreppen malnutrition

och undernäring att användas synonymt.

Protein-energi malnutrition (PEM) är en kombination av protein- och energibrist, som

framför allt äldre individer med kroniska sjukdomar kan drabbas av. PEM är ett tillstånd

som framkallas av minskad mängd protein och/eller energi i kostintaget och förändring-

ar i förbrukningen av näringsämnen. Detta resulterar i förlust av kroppcellmassa, fett-

vävnad samt förändringar i organfunktioner som i förlängningen medför ökad sjuk-

domsrisk. PEM är den vanligaste formen av malnutrition i svensk sjukvård (Cederholm

& Mossberg, 2001). Malnutrition leder till en mängd komplikationer för patienten, och

dessutom till ett onödigt lidande. Malnutrition ger försämrad sårläkning och ökad risk
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för trycksår. Den ökade infektionsrisken leder bland annat till sänkt förmåga att tolerera

cytostatika och behandling med strålning. Det försämrade immunförsvaret leder också

till en ökad risk för postoperativa komplikationer som abscesser, sepsis och lunginfek-

tioner. Den undernärde patienten löper även större risk för organsvikt (Mossberg, 1998).

Undernäring orsakar också psykosomatiska komplikationer som apati och depression.

Om patienten får ett försämrat psykiskt välbefinnande kan det leda till försämrad moti-

vation att maximalt delta i rehabiliteringen efter sjukdom (Larsson, Andersson, Askelöf

& Bark, 1994). Studier tyder på att vårdtiden fördubblas hos den malnutrierade patien-

ten jämfört med den välnärde patienten (Arveby, 1995).

Alla kemiska och energikrävande processer som sker i kroppen benämns med termen

metabolism. Hela tiden pågår det nedbrytning (katabolism) och uppbyggnad (anabo-

lism) av olika kemiska föreningar. Detta för att behålla den inre miljön konstant och för

att producera energi (Abrahamsson et al, 1999). Basal metabolism (Basal Metabolic

Rate = BMR) är kroppens energiomsättning efter 12-18 timmars fasta, i vaket tillstånd

samt i total fysisk och psykisk vila i en lagom rumstemperatur. BMR står för ca 50-70

% av dygnets energiomsättning. För personer med en normal ämnesomsättning motsva-

rar BMR ca 84 kj/kg eller 20 Kcal/kg kroppsvikt. Den ökning i energiomsättningen som

framkallas av födointaget så kallad termogen effekt står för ca 10 % av dygnets energi-

omsättning (Rothenberg, 2001). För att kunna mäta kroppens energiomsättning tilläm-

pas idag olika metoder. Aktivitetsdagbok, hjärtfrekvensmätning samt dubbelmärkt vat-

tenteknik är några exempel (Rothenberg, 1997).

Då en människa utsätts för svält är hon/han helt beroende av sina egna vävnadsförråd

för att kunna tillgodose sin energiförsörjning. Om näringstillförseln stoppas helt måste

metabolismen förändras till att använda fettsyror, den största energireserven, som hu-

vudsakligt bränsle. Denna anpassning tar ca 4 dagar. Då hjärnan börjat använda ketonk-

roppar reduceras glukoneogenesen och protein sparas. Viktnedgången sker snabbast

under svältens första dagar, det beror främst på vätskeförlust. Med tiden avtar vikt-

minskningen beroende av att den aktiva cellmassan minskar och därmed energibehovet

för basalmetabolismen. En viss nedbrytning av proteiner, då främst i muskulaturen, kan

inte förhindras. Då fettreserverna börjar ta slut ökar proteinkatabolismen även från de
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livsnödvändiga organen, och det förekommer fara för livet (Abrahamsson et al, 1999).

Människokroppen har förmåga att anpassa sig till förändringar och att behålla jämvikten

(Whitney, Cataldo & Rolfes, 1991). Denna förmåga reduceras med stigande ålder, och

det tar längre tid för en äldre person att uppnå jämvikt (Webb & Copeman, 1996). Då

människan utsätts för stress svarar kroppen på olika sätt. Hela kroppen reagerar på allt

som upplevs som ett hot mot stabilitet och jämvikt. Både fysisk och psykisk stress

frammanar kroppens stressmekanismer. Fysisk stress kan vara operation, infektion,

smärta och brännskador. Psykisk stress kan vara närståendes död, pensionering eller

skilsmässa. Stressmekanismerna startar då hjärnan uppfattar ett hot mot jämvikten. Se-

dan följer en kedja av reaktioner som verkar genom nerver och hormoner. Under hård

stress är också aptiten minskad (Whitney et al, 1991).

Äldre och åldrandet

Hög ålder är den största riskfaktorn för svår sjukdom och död och därmed för stor sjuk-

vårdskonsumtion. Under de närmast kommande decennierna kommer det att ske en

kraftig ökning av äldre. Andelen 65-åringar och äldre beräknas uppgå till 20-25 % av

Sveriges befolkning. Medellivslängden har ökat kraftigt sedan början av 1900-talet. År

2025 beräknas medellivslängden för män vara 80,0 år och för kvinnor 83,6 år. Då be-

greppet äldre används inbegriper det personer från 65 år. Enligt Världshälsoorganisatio-

nens (WHO) definition bör de mellan 65-79 år benämnas ”yngre” äldre, medan personer

från 80 år bör kallas ”äldre” äldre (Larsson & Rundgren, 1997).

Flera undersökningar har gjorts på äldres kroppsammansättning och dessa visar att

cellmassan minskar med stigande ålder. En studie visade att vid 70 års ålder hade ske-

lettmuskulaturen förlorat 40 % av sin tidigare maximala vikt. Levern hade förlorat 18

%, lungorna 11 % och njurarna 9 %. Många studier har visat på att kroppsfettet ökar

med åldern. Förändringar i kroppens fettvävnad beror på graden av fysisk aktivitet och

hur stort energiintaget är. En studie gjord i Göteborg (Steen, 1999) visar att kroppsläng-

den minskar för både män och kvinnor med stigande ålder. Det samma gällde kropps-

vikten. En förklaring till varför vikten minskar kan vara att det sker en minskning av

kroppsvatten och det anses vara en del i det normala åldrandet. Förmågan att uppleva

törst minskar och det blir svårt att kompensera vätskeförlust vid till exempel feber och
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diarré. Energibehovet minskar med stigande ålder. Det beror inte så mycket på minskad

basalmetabolism, utan mer på minskad fysisk aktivitet. Det totala energibehovet tycks

minska med genomsnittligt en tredjedel, då man jämför en frisk individ i 30-årsåldern

med en individ på 80 år. Behovet av näringsämnen är dock lika stort för båda dessa in-

divider (Steen, 1999). Det är därför viktigt att tänka på att patienten får i sig tillräckligt

med näringsämnen trots det minskade energibehovet (Rothenberg, 1999). Proteinbeho-

vet däremot kan ofta vara högre hos den äldre. Särskilt med tanke på den höga frekvens

av sjukdomar med vävnadsnekros eller inflammation där det är påvisat ett större prote-

inbehov.

Äldre en särskilt utsatt grupp

I åldersgruppen ”äldre” äldre ökar tecknen på ålderssvaghet samt sjuklighet, vilket med-

för risk för malnutrition (Emanuelsson & Lindencrona, 2000). Risken ökar på grund av

fysiologiska och patologiska processer. Den ökade risken att bli malnutrierad kan för-

klaras genom sociala, ekonomiska, psykiska och/eller fysiska förändringar förenat med

den ökande åldern. Studier visar att äldre har sämre aptit, minskad hunger och förlång-

sammad magtömning (Seiler & Stähelin, 1999). Äldre patienter är särskilt känsliga för

undernäringens konsekvenser (Tierney, 1996). Seiler & Stähelin (1999) visar att friska

äldre generellt har ett tillfredsställande måltidsmönster och tillfredställer sina fysiska

behov samt att de njuter av och uppskattar maten. Detta kan dock plötsligt förändras.

Sjukdom, olyckshändelse, miljöförändringar eller förlusten av en närstående kan dra-

matiskt förändra dieten. Kombinerat med minskad anpassningsförmågan och resurser

hos den äldre kan detta leda till synlig undernäring inom några dagar. Risken för sjukli-

ga förändringar ökar med stigande ålder. Dessa kan leda till minskad aptit, försämrad

tugg- och sväljförmåga samt syn- och rörelsehandikapp vilket kan göra ätandet svårt

och leda till minskat energiintag. En rad sjukdomar med hög förekomst bland äldre,

t.ex. hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), Parkinsons sjukdom och de-

mens leder dessutom till ökat energibehov. Tandhälsan är en viktig del för den äldre

patientens nutritionsstatus. Tändernas och munslemhinnornas tillstånd samt tändernas

bitkraft är av största betydelse. Vid viktnedgång kan eventuella proteser bli för stora

vilket försvårar ätandet. De äldre står för ca 40 % av läkemedelskonsumtionen (Rothen-

berg, 1999). Många läkemedel leder till muntorrhet, till exempel diuretika och de flesta
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psykofarmaka. Vissa flytande läkemedel innehåller dessutom fortfarande socker. Äldre

med dålig tandhälsa har svårigheter att äta vissa livsmedel, såsom kött och färska grön-

saker, vilket kan ha negativa konsekvenser (Steen, 1999).

Prevention

Det finns goda möjligheter att förhindra uppkomsten av PEM. Då denna typ av malnu-

trition är den mest förekommande inriktades detta arbete på denna form. De preventiva

insatserna kan delas in i primärpreventiva, sekundärpreventiva och tertiärpreventiva

insatser. De primärpreventiva insatserna syftar till att förhindra uppkomsten av PEM.

Dessa insatser kan vara inriktade på individen eller på hela befolkningen. Den sekundä-

ra preventionen syftar till att upptäcka sjukdomen tidigt och därmed förkorta tillståndet

genom att tidigt sätta in behandling. De tertiära preventionsinsatserna syftar till att

minska effekterna av PEM. Det kan vara symtomlindring hos de patienter där det inte

går att bota orsaken till PEM men där komplikationerna kan reduceras så som sår och

infektioner. Vad som skall ingå i de preventiva insatserna är beroende av om de skall

vara primär-, sekundär- eller tertiärpreventiva (Elmståhl, 2001).

Många äldre har ofta fler sjukdomstillstånd samtidigt vilket kan leda till ökat beroende

och behov av assistans. Detta innebär att de preventiva insatserna inte endast kan be-

gränsas till individen utan måste även innefatta den personalgrupp som skall ta hand om

den äldre patienten. Det krävs därför kontinuerlig handledning och utbildning för denna

personal. Omgivningsfaktorer är av stor betydelse då de gäller de preventiva insatserna

som exempelvis assistans- och hjälpbehov, fysisk miljö samt personalens organisation,

kunskap och attityd (Elmståhl, 2001).

METOD

Litteratur söktes i högskolans databas. I databaserna Cinahl, PubMed och Spriline sök-

tes artiklar i det valda ämnet. De funna artiklarnas referenslistor användes för vidare

sökningar. Sökord som användes var: Malnutrition, undernäring, näring, elderly, nutri-

tion therapy, old age, nursing, eating disorder, protein - energi, diet, nutrients, geronto-
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logic nursing, patients knowledge, serumalbumin samt protein and energy. Sökorden

användes enskilt samt i kombination med varandra. Sökningarna begränsades att inne-

fatta äldre patienter över 65 år. I tre artiklar ingick personer under 65 år men då dessa

artiklar stämde med syftet inkluderades de till underlaget. Dessa artiklar beskrivs i ur-

valsmatrisen (se sidan 9) och är författade av Arveby, 1995; Larsson, Andersson,

Askelöf & Bark, 1994; Olsson, Bergbom-Engberg & Åhs, 1998. Från början begränsa-

des sökningen av artiklar att gälla från år 1995 och framåt för att få så aktuell forskning

som möjligt. Då äldre artiklar hittades som tog upp ämnet och som fortfarande var aktu-

ella inkluderades dessa. Den äldsta artikeln som inkluderats i resultatet är från 1990. Ett

antal artiklar fick gallras bort då de inte hade ett klart syfte och en beskriven metod.

Alla artiklar förutom en artikel som använts i resultatet baseras på artikelförfattarnas

egna studier. Den artikeln är en forskningsöversikt, vilken också beskrivs i urvalsmatri-

sen. Artiklar som behandlade malnutrition hos cancersjuka valdes bort då detta är ett

sådant komplext och specifikt ämne i sig. Även de artiklar som var enbart medicinskt

inriktade exkluderades, då arbetet är omvårdnadsinriktat.

Artiklarna som utgör underlaget har bearbetats och presenteras med hjälp av en urvals-

matris. Här påvisas studiernas syfte, metod och urval. Denna matris är konstruerad för

att tydliggöra urvalet för resultatet och därmed göra det möjligt för läsaren att skapa sig

en uppfattning om resultatets trovärdighet.

Artiklar lästes först enskilt av båda författarna. Den första bearbetningen av artiklarna

gjordes med hjälp av understrykningar för att få svar på frågorna om hur malnutrition

kan identifieras och förebyggas. Understrykningarna gjordes i två olika färger för att

kunna sortera in artiklarna i områdena identifiering och prevention. Efter denna första

bearbetning studerades artiklarna gemensamt av författarna. Vid en analys av de gjorda

understrykningarna utkristalliserades en rad kategorier som återkom i flera artiklar.

Dessa kategorier sorterades sedan in under områdena identifiering och prevention. Un-

der identifiering placerades kategorierna objektiva- och subjektiva bedömningsmetoder.

Kategorierna kunskap, måltidsmiljö, ätproblematik, måltidsrutiner och näringstillskott

placerades under området prevention.  Artiklarna bearbetades ytterligare utifrån de fun-

na kategorierna. Resultatet strukturerades sedan utefter dessa kategorier.
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Urvalsmatris
Tabell 1. Översikt av studier vilka utgör underlag för resultatet.

Författare, år,
artikelns namn

Syfte Metod Urval

Aagaard, H. (1998).
Ernæring og sykepleie
kunnskap.

Att undersöka och be-
skriva hur sjuksköters-
kor tar hand om nutri-
tionsbehovet hos äldre
patienter på sjukhus.

Kvantitativ.
Deskriptiv design. Frå-
geformulär.

118 sjuksköterskor som
arbetar på medicinavd på
fyra slumpmässigt ut-
valda sjukhus.

Arveby, G. (1995). Hög
tid att agera mot sjuk-
hussvälten. En koststu-
die från en vårdavdel-
ning och förslag till
förbättringar.

Se om det fanns brister i
patientens energi – och
näringsintag samt hur
och varför bristerna
uppstår.

Kvalitativ.
Fallstudie. Personalen-
kät.

6 patienter 35 – 71 år. 6
sjuksköterskor samt 1
undersköterska.

Beck, A. M. Ovesen, L.
(1998). At which body-
massindex and degree of
weight loss should hos-
pitalized elderly patients
be considered at nutri-
tional risk?

Att diskutera huruvida
olika gränsvärden gäl-
lande BMI och vikt
förlust, bör övervägas
för äldre sjukhuspatien-
ter, vid nutritionsbe-
dömning

Forskningsöversikt.
Litteraturstudie.

34 studier.

Bjørnstad, E. (1999).
Good food- hungry pa-
tients. An evaluation of
changes implemented to
the food supply at
Hammerfest hospital.

Att förbättra kostrutiner ,
både för patienter inne-
liggande endast ett par
dagar och för långlig-
gande patienter, vilka
var i behov av variation
och specialkost.

Kvantitativ.
Surveyundersökning.
Frågeformulär.

169 sjuksköterskor och
126 patienter.

Cederholm, T. & Hell-
ström, K. (1992). Nutri-
tional status in recently
hospitalized and free –
living elderly subjects.

Att jämföra nutritions-
status hos äldre patienter
på sjukhus med äldre
hemmaboende individer.

Kvantitativ.
Experimentell undersök-
ning.

96 patienter och 100
hemmaboende
alla äldre individer >70
år.

Cederholm, T. Jägrén, C.
& Hellström, K. (1993).
Nutritional status and
performance capacity in
internal medical patients.

Att uppskatta nutritions-
status hos patienter som
nyligen blivit inlagda på
sjukhus.

Kvantitativ.
Experimentell undersök-
ning. Frågeformulär.

205 äldre patienter, >70
år.

Dallendörfer, S. & Vil-
jamaa, J. (1997). Nutri-
tionsstatus och matintag
hos patienter med Par-
kinsons sjukdom.

Att bedöma nutritions-
status och matintag hos
patienter med Parkin-
sons sjukdom.

Kvantitativ.
Experimentella under-
sökningar.
Intervjuer.

12 patienter.

Dey, D K. Rothenberg,
E. Sundh, V. Bosaeus, I.
& Steen, B. (1999).
Height and body weight
in the elderly. I. A 25 –
year longitudinal study
of a population aged 70
to 95 years.

Att beskriva förändring-
ar I kroppsvikt mellan
åldrarna 70 – 95 år.

Kvantitativ.
Longitud studie under 25
år.
Experimentella under-
sökningar.

973 individer alla 70 år
vid studiens början.
Uppföljning vid 11 till-
fällen.
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Författare, år,
artikelns namn

Syfte Metod Urval

Ek, A-C. Unosson, M.
Larsson, J. von Schenck,
H. & Bjurulf, P. (1991).
The development and
healing of pressure sores
related to the nutritional
state.

To investigate the rela-
tionship between nutri-
tional state and the de-
velopment of pressure
sores and to test the
hypothesis that supple-
mentary nutritional sup-
port might prevent pres-
sure sore development
and improve healing.

Kvantitativ.
Experimentella under-
sökningar.

482 äldre patienter.

Ek, A-C. Unosson, M.
Larsson, J. Ganowiak,
W. & Bjurulf, P. (1996).
Interrater Variability and
Validity in Subjective
Nutritional Assessment
of Elderly Patients.

Att värdera SGA meto-
den i en äldre population
på en svensk vårdavdel-
ning beträffande varia-
bilitet och validitet.

Kvantitativ.
Experimentell undersök-
ning.
Intervju.

90 patienter >70 år.
Nyligen inskrivna på en
geriatrisk avdelning.

Elmståhl, S. Persson, M.
Andren, M. & Blabolil,
V. (1997). Malnutrition
in geriatric patients: a
neglected problem?

Att undersöka före-
komsten av lågt när-
ingsintag, kostvanor och
eventuella samband med
dödlighet.

Kvantitativ. 61 patienter med en
medelålder på 86,6 år,
på en geriatrisk avdel-
ning.

Emanuelsson, K. &
Lindencrona, C. (2000).
Äldre och Nutrition.

Att beskriva och analy-
sera dokumentationen
om nutrition i akutsjuk-
vård och i kommunal
hemvård med utgångs-
punkt från äldre - äldre
vårdtagare.

Kvalitativ.
Deskriptiv och explora-
tiv.
Fallstudie och intervju.

Journalanteckningar av
100 äldre – äldre senast
avlidna patienter, vid en
medicinsk klinik.
En äldre – äldre kvinna.

Harrysson, L. (2001).
Maten och måltidsmiljön
på sjukhus.

Att beskriva och analy-
sera hur maten och mål-
tidsmiljön upplevs på
sjukhus.

Kvalitativ.
Influerad av Grounded
Theory.
Semistrukturerade inter-
vjuer, öppna svar.

8 patienter vid en geriat-
risk rehabiliteringsav-
delning. Medelåldern var
75 år.

Kennedy Holzapfel, S.
Faigal Ramirez, R.
Smyth Layton, M.
Wrede Smith, I. Sagl –
Massey, K. & Dubose J.
Z. (1996). Feeder posi-
tion and food and fluid.

Att fastställa om positio-
nen (stående eller sittan-
de) hos den som matar
har någon betydelse för
matintaget hos de äldre
som behöver bli matade.

Kvalitativ.
Kvasiexperimentell.

39 äldre patienter.

Larsson Unosson, M.
Ek, A.-C. Nilsson, L.
Thorslund, S. & Bjurulf,
P. (1990). Effect of
Dietary Supplement on
Nutritional Status and
Clinical Outcome in 501
Geriatric Patients- a
Randomised Study.

Att undersöka effekten
av kosttillskott gällande
patienternas fysiska
funktioner och närings-
tillstånd.

Kvantitativ.
Experimentella under-
sökningar.

501 geriatriska patienter.
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Författare, år,
artikelns namn

Syfte Metod Urval

Larsson, J. Andersson,
M. Askelöf, N. & Bark,
T. (1994). Undernäring
vanligt vid svenska
sjukhus.

Att undersöka före-
komsten av malnutrition
vid medicinska, kirur-
giska, infektions – och
onkologiska kliniker vid
fyra svenska sjukhus.Att
värdera bak-
grundsfaktorer för  mal-
nutrition.

Kvantitativ.
Experimentell.
Intervju.

382 patienter med me-
delåldern 58 år.

Olsson, U. Bergbom-
Engberg, I. & Åhs, M.
(1998).
Evaluating Nurses´
Knowledge and Patients
Energy Intake after In-
tervention.

Att beskriva och värdera
riskpatienters energiin-
tag samt sjuksköterskors
kunskap och prioritering
av patienters energibe-
hov under deras sjuk-
husvistelse, före och
efter sjuksköterskornas
utbildning och praktise-
ring.

Kvantitativ.
Frågeformulär.
Experimentella under-
sökningar.

230 patienter, de flesta >
60 år. 171 sjuksköters-
kor.

Pedersen, P.
Cameron, U. (1999).
Ældre ortopædkirurgiske
patienters viden om kost,
ønsker til måltidsrutiner
og aktiviteter, der øger
kostindtagelsen under
sygehusindlæggelse.

Att studera patienternas
kunskap om bra mat,
deras handlingar för att
öka energi – och prote-
inintaget och deras upp-
levelser gällande om-
vårdnadsåtgärder under
måltider.

Kvantitativ.
Deskriptiv design. Pros-
pektivt frågeformulär.
Surveyundersökning.

123 patienter >65.  På
geriatrisk eller ortoped-
kirurgisk avdelning.

Sidenvall, B. Ek, A-C.
(1993). Long – term care
patients and their dietary
intake related to eating
ability and nutritional
needs: nursing staff
interventions.

Att värdera hur patien-
ternas individuella mål-
tider planerades, genom-
fördes och följdes upp
av sjuksköterskor relate-
rat till nutritionsbehovet
och möjligheten till att
äta på avdelningen.

Kvalitativ.
Deskriptiv studie.  Inter-
vjuer och observationer.
Experimentella under-
sökningar.

18 långliggande äldre
patienter.

Sidenvall, B.
Fjellström,C. Ek, A-C.
(1994). Kulturella före-
ställningar om måltidens
dagliga planering inom
geriatrisk vård.

Att analysera patienters
och personals sätt att
uttala sig om planering
och genomförande av
måltider. Utifrån Goff-
mans ”dramatiska mo-
dell” tolka eventuella
kommunikationsproblem
i den sociala interaktio-
nen inom institutionen.

Kvalitativ.
Deskriptiv med etnolo-
gisk ansats.
Intervjuer och observa-
tioner.

18 nyinskrivna långtids-
patienter.

Söderhamn, O. Söder-
hamn, U. (2000).
Developing and testing
the Nutritional Form For
the Elderly.

Att utveckla och pröva
ett instrument för att
identifiera manifest och
potentiell undernäring
bland äldre patienter
inom klinisk vård.

Kvantitativ.
Intervju.
Experimentell undersök-
ning.

56 äldre patienter >65 år,
på en geriatrisk rehabi-
literingsav-delning.
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RESULTAT

Resultatet kommer att redovisat utifrån syftet om hur malnutrition kan identifieras och

förhindras. En tidig identifiering av PEM är viktigt för prevention och behandling. Det

är betydligt lättare att förhindra malnutrition än att behandla en redan manifest (Olsson,

Bergbom-Engberg & Åhs, 1998). Nedbrytningen av kroppens vävnader går relativt

snabbt, medan återuppbyggnaden tar längre tid (Cederholm & Hellström, 1992). Be-

dömningen av patientens näringstillstånd och näringsintag skall ligga till grund för vård

och behandling. Näringstillståndet värderas med hjälp av olika metoder. Dessa kan de-

las upp i objektiva och subjektiva metoder. De objektiva metoderna omfattar bedöm-

ning av kroppssammansättning (antropometriska metoder), biokemiska analyser samt

bedömning av fysiologiska funktioner t.ex. immunfunktion och muskelfunktion (Ceder-

holm, Jägrén & Hellström, 1993). Då dessa metoder har visat sig att inte alltid vara till-

räckliga för att bedöma nutritionstillståndet har mer subjektiva metoder utvecklats. De

subjektiva metoderna är multifaktoriella, de visar eventuella viktförändringar, ätproblem

samt patientens upplevelser rörande nutritionen. De flesta enskilda metoder att värdera

nutritionstillståndet har sina begränsningar. Studier visar på att tillsammans har de en

större tillförlitlighet (Ek, Unosson, Larsson, Ganowiak & Bjurulf, 1996).

Objektiva bedömningsmetoder för identifiering av malnutrition

Antropometriska mätmetoder
För att få en uppfattning om kroppens protein- och energiförråd och därmed näringstill-

ståndet och näringsbehandlingen mäts kroppsvikt, kroppslängd, bodymassindex (BMI),

överarmens omfång, muskelmassa samt hudveckens tjocklek. Dessa mätningar kallas

Författare, år,
artikelns namn

Syfte Metod Urval

Unosson, M. Ek, A.-C.
Bjurulf, P. Larsson, J.
(1991). Demographical,
sociomedical and physi-
cal characteristics in
relation to malnutrition
in geriatric patients.

Att beskriva och jämföra
demografiska, socialme-
dicinska och fysiska
symtom mellan geriat-
riska patienter med eller
utan PEM.

Kvantitativ.
Observation.

104 malnutrierade-och
104 icke malnutrierade
patienter.
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antropometriska, och anses vara de lättaste och billigaste metoderna för mätning av

kroppens storlek, sammansättning och proportioner (Dey, Rothenberg, Sundh, Bosaeus

& steen, 1999).

Mätning av kroppsvikten är basen för bedömning av nutritionsstatus. Vikten måste re-

lateras till längden vilket lämpligast görs med en beräkning av patientens BMI. Beräk-

ning av BMI är en grundläggande och erkänd metod. BMI beräknas genom kroppsvik-

ten (kg) dividerad med kroppslängden i kvadrat (m²). Ett lågt BMI är förknippat med

förhöjd dödlighet hos äldre. Hos medelålders anses ett BMI på 20 – 25 som optimalt

medan det hos äldre >70 är BMI på omkring 25 förknippat med förlängd överlevnad.

Ett BMI på 24 – 29 har förslagits som rekommenderat intervall för äldre och speciellt

för äldre patienter som ligger i riskzonen för malnutrition (Beck & Ovesen, 1998).

Överarmens omfång, muskulatur samt hudveck mäts i syfte att få en uppfattning om

patientens kroppsfett och muskelmassa (Cederholm et al, 1993). Ek et al (1996) menar

att det kan vara svårt för en ovan bedömare att använda sig av de antropometriska be-

dömningsmetoderna. En erfaren person identifierade 85,2 % av patienterna som tidigare

bedömts vara malnutrierade, medan den mindre erfarne identifierade 66,6 % av dem (Ek

et al, 1996).

Studier visar att det inte finns rutiner på sjukhusavdelningarna för att använda de antro-

pometriska metoderna. Aagaard (1998) visar att 41 % inte hade fasta rutiner för längd-

och viktmätning vid ankomsten. Vid misstanke om undernäring tog dock 94 % en an-

komstvikt, 29 % mätte då även längden på patienten. Endast 7 % använde sig av BMI

då misstanke om undernäring förelåg (Aagaard, 1998). Sidenvall och Ek (1993) visar att

sjuksköterskor använde för få kriterier vid bedömning av nutritionsstatus. Nutritions-

värderingen baserades på lågt födointag samt låg vikt. Författarna menar att det är allt-

för begränsat att endast använda dessa faktorer vid en bedömning. De bör kombineras

med analyser av serumalbumin och hemoglobiner (Sidenvall & Ek, 1993).

Biokemiska analyser
Blodanalys används för att identifiera malnutrition. Serumkoncentrationen av albumin,
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prealbumin (transtyretin), transferin och retinolbindande protein kan användas vid be-

stämning av nutritionstillståndet. Serumalbumin har av tradition en stark ställning som

nutritionsmarkör, tanken bakom är att proteinbrist leder till minskad albuminsyntes i

levern (Cederholm & Hellström, 1992). Ett lågt serumalbumin tyder oftare på en in-

flammatorisk process än på undernäring (Cederholm et al, 1993). Aagaard (1998) visar

att 80 % av de tillfrågade sjuksköterskorna tog serumalbumin på patienterna vid miss-

tanke om undernäring.

Mätning av muskelfunktion och immunförsvar
Muskelfunktionsbestämning är ett komplement till de antropometriska metoderna. Detta

kan innefatta t.ex. handgreppsstyrka och andningsmuskelstyrka. Handgreppsstyrkan kan

mätas genom att patienten griper om en handdynamometer med sin dominanta hand.

Denna metod har visat sig vara av ett visst prognotiskt värde. Andningsmuskelstyrkan

mäts med hjälp av en peak flow meter (PEF). Immunsystemet är känsligt för nutritions-

brist. Därför används fördröjd hudöverkänslighet (DCH) som mått på nutritionsstatus.

DCH bestäms genom mätning av inflammationsreaktionen efter intrakutan injektion av

olika hudtestantigen. Reaktion mot samtliga antigen som injiceras tolkas som ett uttryck

för malnutrition (Cederholm et al, 1993).

Subjektiva bedömningsmetoder för identifiering av malnutrition

De objektiva mätmetoderna har visat sig vara otillräckliga för att identifiera malnutri-

tion. På grund av detta har mer subjektiva mätmetoder utvecklats. Subjektive Global

Assessment (SGA) är en diagnotisk teknik som används vid nutritionsbedömning. Detta

instrument är utformat som ett frågeformulär. SGA består av anamnes och fysikaliska

undersökningar. I anamnesen ingår frågor om viktförlust under de senaste två månader-

na, förändringar i födointag, eventuella gastrointestinala besvär, kroppslig funktion och

aktivitet samt sjukdomshistoria. Den fysikaliska undersökningen omfattar en bedöm-

ning av patientens underhudsfett, muskelmassa och eventuella ödem. Denna subjektiva

uppfattning av det fysikaliska tillståndet kan utföras av sjuksköterska, läkare och dietist.

Med hjälp av dessa uppgifter graderas patienten som välnutrierad, misstänkt malnutrie-

rad eller allvarligt malnutrierad. Ek et al (1996) har gjort en studie där syftet var att
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identifiera patienter som var eller riskerade att bli malnutrierade. Bedömningen gjordes

dels med hjälp av en kombination av antropometiska metoder och serum protein analys,

dels med hjälp av SGA. Vid användandet av objektiva metoder bedömdes 30 % vara

malnutrierade. Den subjektiva bedömningen identifierade 52,2 %. Resultatet visar där-

med att SGA är en tillitsfull metod för att identifiera patienter som är malnutrierade eller

riskerar att bli det. Den högre andelen malnutrierade som upptäcktes med hjälp av SGA

kan också förklaras med att den subjektiva metoden tar med gränsfallen medan kriteri-

erna för den objektiva metoden markerar manifest undernäring (Ek et al, 1996).

Nutritional Form For The Elderly (NUFFE) är ett instrument som nyligen utvecklats för

att användas för identifiering av malnutrition bland äldre patienter. Detta är ett instru-

ment som tar upp frågor om patientens måltids- och kostvanor, eventuella problem från

mun och matspjälkningsapparat, viktförändringar, läkemedelskonsumtion, aktivitet samt

sociala aspekter på nutritionen. Studier har visat att NUFFE är ett tämligen tillförlitligt

instrument, men att vidare studier krävs för att det skall kunna användas i klinisk vård

och forskning (Söderhamn & Söderhamn, 2001).

Sjuksköterskans möjlighet att arbeta preventivt

Kunskap
Studier har gjorts över sjuksköterskans närings- och nutritionskunskaper. Arveby (1995)

visar att sjukvårdspersonalens kunskap i näringsfrågor är dålig. De känner ett stort in-

tresse för patienternas ätproblem men kan inte handskas rätt med problem som uppstår

på grund av bristande kunskap. Hon menar att sjuksköterskan behöver mer kunskap och

utbildning i näringslära och hur hon kan avgöra patientens energibehov för att kunna

ansvara för patientens nutrition. Kunskap i kostfrågor, medicinska faktorer som påver-

kar näringsupptaget och sociokulturella faktorer är av stor betydelse när behovet av

näring skall tillgodoses (Arveby, 1995).

Aagaards (1998) studie över sjuksköterskors kunskap om äldres nutritionsbehov visar

att 30 % av de tillfrågade sjuksköterskorna ansåg att de hade för lite kunskap om äldre

patienters näringsbehov. Lika många menade att de inte höll sig underrättade inom den

senaste forskningen inom området, hela 94 % önskade mer kunskap inom nutritionsom-
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rådet. Ökad kunskap om patienternas näringsbehov samt omvårdnadsåtgärder till pati-

enter som äter lite var det som efterfrågades mest.  Sjuksköterskorna ansåg att deras

kunskapsnivå har stor betydelse för en god nutritionsstatus hos patienterna. De flesta

menade att ökad kunskap är den viktigaste åtgärden för att förbättra nutritionsarbetet på

avdelningen. Sjuksköterskorna var eniga om att nutritionsarbetet bör jämställas med

annan medicinsk behandling (Aagaard, 1998).

Kunskapen tycks öka med ålder och erfarenhet. Ökad ålder och erfarenhet medförde att

sjuksköterskorna upplevde att de hade tillräcklig kunskap inom nutritionsområdet. Det

är påvisat att åldersgruppen mellan 30 – 50 år tänker mer på vad de äter än övriga. Ökad

arbetserfarenhet vid samma avdelning ökar sjuksköterskornas kompetensnivå även

inom nutritionsområdet. Förutom ökad ålder och erfarenhet kan även utbildningen på-

verka kunskapen. Norska sjuksköterskor som utexaminerats efter 1978 ansåg att liten

vikt lades på nutritionskunskap under utbildningen (Aagaard, 1998).

En studie gjord i Sverige av Olsson et al (1998), där sjuksköterskor undervisades och

tränades i hur patienter som riskerar att bli malnutrierade kan identifieras, visar att ökad

kunskap i nutrition leder till höjt energiintag hos patienten. Sjuksköterskorna utbildades

också i värdering av nutritionen, där patienternas energiintag noterades och beräknades.

Innehållet i utbildningen baserades på den brist på kunskap som sjuksköterskorna ge-

nom frågeformulär hade uttryckt att de hade. I detta frågeformulär ingick frågor som

berörde komplikationer relaterat till otillräckligt energiintag, sjukhusmat, patientens

nutritionsbehov, användande av vätske- och matregistrering, nödvändigheten av att väga

patienten, orsaker till viktförlust vid sjukdom, näringslösningar samt teknik och rutiner

vid användandet av enteral nutrition. Före utbildningen fick 43 % av patienterna 75 %

eller mer av energibehovet tillfredsställt, efter utbildningen fick 59 % av patienterna 75

% eller mer av sitt energibehov tillgodosett. Innan påbörjad utbildning ansåg 18 av 75

sjuksköterskor att de kunde beräkna patientens energibehov. Då utbildningen var av-

slutad sa sig hela 52 sjuksköterskor kunna beräkna energibehovet. Betydligt fler sjuk-

sköterskor kände sig säkrare vid användandet av enteral tillförsel, dessutom ökade kun-

skapen angående vikten av patientens nutritionsstatus ur ett medicinskt perspektiv. Pati-

enten erhöll också mer näringstillskott än innan. Dokumentation över patientens vikt var
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oförändrad förutom då patienten skulle genomgå operation. Innan utbildningen noterade

endast fyra sjuksköterskor en preoperativ vikt, denna siffra ökade till 24 efter utbild-

ningen. Sjuksköterskorna kände sig även mer motiverade och uppmuntrade patienterna

till att äta och dricka för att nå upp till energibehovet (Olsson et al, 1998).

Patientens egen kunskap om kost och näring påverkar den egna nutritionsstatusen. En

studie gjord i Danmark visar att 75 % av de tillfrågade patienterna ansåg att det var bra

att hålla diet efter operation. Vidare ansåg de att kosten spelade en mindre roll för en

positiv rehabilitering. Av de tillfrågade patienterna ville 78 % få information om vilken

kost som var bra för dem (Pedersen & Cameron, 1999).

Måltidsmiljön
Måltiden är en kombination av mänskliga, näringsmässiga och kulturella behov. Mat

och måltider har en stark symbolisk betydelse. Att äta är en social aktivitet, där aptit och

matintag kan påverkas av positiva och negativa interaktioner (Sidenvall & Ek, 1993).

Om måltidssituationen medför värme och social kontakt och tillfredsställer näringsbe-

hovet är den en källa till livskvalitet och omsorg (Bjørnstad, 1999). Hänsyn bör tas till

patientens behov av samvaro samt integritet och till kulturella behov. Social hänsyn bör

tas då intagning på sjukhus kan skapa isolering. Under senare år har flera studier gjorts

som visar att måltidsmiljön på sjukhusen spelar stor roll för patienternas energiintag

(Aagaard, 1998; Bjørnstad, 1999; Elmståhl, Persson, Andren & Blabolil, 1997; Harr-

ysson, 2001; Pedersen & Cameron, 1999). Harrysson (2001) visar att medpatienterna

spelar en viktig roll för social gemenskap och trevnad vid måltiden. Många hade dock

obehagskänslor av medpatienternas avvikande beteende. Det upplevdes irriterande och

minskade aptiten för en del. Många patienter med ätproblem lider av att andra ser att de

sölar och har svårt att äta snyggt. De tar då för sig för lite mat och riskerar på så sätt att

inte få fullgod nutrition. Harrysson menar då att det kan vara en fördel om patienter med

ätproblem får sitta i avskildhet den första tiden. Att äta på patientrummet upplevdes

negativt för de flesta patienter. Många hade föredragit mindre matsalar där miljön var

lugnare och patienterna inte stör eller störs av varandra. Detta menar Harrysson skulle

förmodligen öka aptit och matintag hos patienterna.



18

Aagaard (1998) menar att om måltidsmiljön är otrivsam kan det bidra till en nedsatt

aptit för patienterna. Denna miljö bör därför ses över och ordnas så bra som möjligt. På

frågan om personalen skulle kunna tänka sig att själva äta i patientmatsalen svarade 34

% av de tillfrågade att de mycket väl skulle kunna tänka sig det,  40 % svarade till en

viss del och 26 % svarade att de knappt kunde tänka sig att äta där (Aagaard, 1998).

Mat och måltidsrutiner
Då mat och ätande har olika betydelse för olika människor är det viktigt att patienten är

delaktig i beslut rörande valet av mat och vätska (Pedersen & Cameron, 1999). Att få

möjlighet att välja mat på sjukhus kan vara viktigt för patienten. Det är då betydelsefullt

att personalen informerar om vilka alternativ som finns vid måltiden (Harrysson, 2001).

Pedersen & Cameron (1999) visar att 60 % av de tillfrågade i deras studie ville bli till-

frågade om hur stor portion de ville ha (Pedersen & Cameron, 1999). Det har visat sig

att patienterna inte vill klaga på maten då de ser att personalen har mycket att göra (Har-

rysson, 2001). I en studie beskrivs att de äldre patienternas åsikt om att man skall vara

tacksam för den mat man blir serverad och inte klaga (Pedersen & Cameron, 1999). De

ber inte om hjälp med maten eller frågar efter mera även om de skulle vilja. Studier har

också visat att äldre patienter ställer lägre krav än yngre. Personalen måste därför vara

lyhörd för deras behov (Harrysson, 2001).

På ett norskt sjukhus gjordes 1993 förändringar i mathantering och menyer. Förändring-

arna utarbetades utifrån resultaten från frågeformulär som besvarats av sjukvårdsperso-

nal och patienter. I en uppföljande studie 1997 värderades förändringarna. Tidigare hade

enskilda portioner iordningställts i centralköket. Förändringarna ledde till att maten som

tillagades i centralköket serverades i individuella portioner av vårdpersonalen. Förbätt-

ringar gjordes för möjligheten till individuell matservering. Patienterna fick då större

möjlighet att påverka mängden mat och välja mellan olika rätter. Tidigare lagades ef-

termiddagskaffe och kvällsmål i centralköket, men nu lades ansvaret för detta på vård-

personalen. Ett sällskapsrum iordningställdes för patienterna vilket var utrustat med ett

kylskåp. Här kunde patienterna själva ta för sig av olika sorters bröd, pålägg, mjölk,

yoghurt och juicer. Innan förändringarna hade alla måltider intagits på patientrummet
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men nu kunde de patienter som ville äta i ett separat matrum. Förbättringar gjordes ock-

så i kontakten mellan centralkökets personal och personalen på avdelningen, genom

regelbundna möten. Både personal och patienter uttalar sig 1997 mer positivt om maten,

portionerna var tillfredsställande och måltiden beskrevs som en positiv händelse under

sjukhusvistelsen. Som en paradox uppgav en högre andel att de var hungriga 1997 mot

1993. Enligt studien serverades för få måltider (3 st.) och patienterna hade svårt att

kompensera detta genom att äta extra under måltiderna. Då ansvaret för mellanmål och

kvällsmål lades på vårdpersonalen tycktes dessa måltider försvinna. Särskilt de sänglig-

gande patienterna upplevde detta. Organisation och rutiner saknades för dessa måltider.

Dokumentation över de sängliggandes näringsbehov försummades. De passiva patien-

terna kom sig heller inte för att förse sig själva med extra mellanmål. En del drog sig

också för att fråga om något att äta. Brist på information angående matrutiner på avdel-

ningen angav 25% av patienterna (Bjørnstad, 1999).

Näringstillskott
Studier har gjorts på näringstillskott för att se om det förekommer positiv effekt för häl-

san vid användandet (Larsson et al, 1990 & Ek et al, 1991). I en studie (Larsson et al,

1990) ingick 501 geriatriska patienter vilka delades upp i två grupper, antingen till en

experimentgrupp som utöver sjukhuskosten erhöll 400 ml extra näringstillskott per dag

eller till en kontrollgrupp som endast åt vanlig sjukhuskost. Patienterna följdes upp un-

der sjukhusvistelsen, dock längst i 26 veckor. För att bedöma deras näringsstatus före,

under och efter studien använde sig forskarna av en kombination av antropometriska

mått, biokemiska analyser och immunkompetenstest. Vid inskrivningen bedömdes 28,5

% av patienterna vara malnutrierade. Av de patienterna som observerades i 26 veckor

utvecklade 17 % malnutrition. Vid jämförelse mellan experiment och kontrollgruppen

visar den förra signifikant färre nya fall av malnutrition (Larsson et al, 1990). Experi-

mentgruppens patienter bibehöll och förbättrade sin funktion framförallt då det gällde

aktiviteten vid långvarig behandling med näringstillskott (Unosson et al, 1992). I den

initialt välnärda gruppen på 321 patienter dog 18,6 % i kontrollgruppen men bara 8,6 %

i exprimentgruppen (Larsson et al, 1990). De patienter som vid inskrivningen inte be-

dömdes vara malnutrierade men som hamnade i exprimentgruppen visade en bibehållen
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och förbättrad nutritionsstatus samt en lägre dödlighet än patienterna i kontrollgruppen.

Forskarna av denna studie menar att det är mycket viktigt att i tid upptäcka de patienter

som riskerar att bli malnutrierade och sätta in preventiva åtgärder för att förhindra fort-

satt negativ utveckling. Vidare anser de att denna studie visar att näringstillskott som

preventiv åtgärd har  en positiv effekt (Larsson et al, 1990).

Ätproblematik
Minskat näringsintag på grund av bristande förmåga att äta vid exempelvis stroke och

Parkinsons sjukdom är vanligt bland de äldre. Ansvaret ligger då hos sjuksköterskan att

värdera patientens ätförmåga för att hjälpa patienten till ett oberoende ätande och före-

bygga eller åtgärda malnutrition (Sidenvall & Ek, 1993). Sidenvall & Ek (1993) stude-

rade i vilken utsträckning patientens mat och måltider planerades, genomfördes, följdes

upp och anpassades till patientens behov. De fann brister i strategier för bedömning och

planering hos sjuksköterskorna. Antalet patienter som ansåg sig ha bristande förmåga

att äta var högre än antalet som personalen uppgav hade svårigheter. Två av de tolv in-

tervjuade patienterna med Parkinsons sjukdom som intervjuades i Dallendörfers och

Viljamaas studie (1997) tyckte att förändrad konsistens på maten skulle kunna hjälpa

dem i matsituationen. Om tendens till viktnedgång föreligger bör dietist kontaktas, me-

nar de vidare. Fyra av patienterna önskade dietisthjälp men ingen av patienterna med

viktförlust eller låg vikt hade fått någon sådan. Detta berodde dels på att tugg- och

sväljproblemen inte hade uppmärksammats av personalen, dels på att patienterna inte

visste om denna möjlighet. Författarna anser att det var mycket beklagligt att patienter-

na inte fick den hjälp de behövde. Istället hade patienterna kommit på egna sväljtekniker

eller helt enkelt undvikit den mat som var svår att tugga och svälja. Dessa problem hade

kunnat lösas genom att förändra konsistensen på maten. Om patienten inte får hjälp med

sina problem påverkar det matintaget och därmed nutritionsstatus (Dallendörfer & Vil-

jamaa, 1997).

Att bli beroende av hjälp för att äta är en betydande faktor för utvecklande av malnutri-

tion hos äldre patienter. Det är då viktigt för sjuksköterskan att bedöma om, och om så

är fallet i vilken grad, patienten behöver hjälp under måltiden (Kennedy Holzapfel, Fai-

gal Ramirez, Smyth Layton, Wrede Smith, Sagl-Massey & Dubose, 1996). Självstän-
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digheten hänger samman med livskvaliteten. Därför bör patienter som har svårigheter

att äta uppmuntras, läras eller hjälpas att använda olika utrustning för att kunna behålla

självständigheten vid matsituationen. Måltiden bör vara sammansatt efter individuella

behov och de patienter som äter långsamt skall få den tid de behöver (Elmståhl et al,

1997). Måltidssituationen har visat sig upplevas som kravfylld av de äldre, särskilt de

med ätsvårigheter. Patienterna ville uppträda enligt tidigare inlärda normer. Misslyck-

anden och spill upplevdes skamfyllt. Det är då viktigt att anpassa måltiderna efter varje

patients förmåga och behov, så att maten kan ätas på ett individuellt sätt i en lämplig

miljö (Sidenvall, Fjellström & Ek, 1994).

Om patienten måste matas är relationen mellan mataren och patienten viktig (Kennedy

Holzapfel et al, 1996). I så stor utsträckning som möjligt bör därför samma personer ur

personalen mata patienten. En amerikansk studie som försökte hitta ett signifikant sam-

band mellan matarens position och patientens matintag hittade inte något sådant. Det

visade sig dock att en sittande position hos mataren som uppmuntrar ögonkontakt bidrar

till en mer avslappnad och lugn atmosfär (Kennedy Holzapfel et al, 1996).

I Harryssons (2001) studie uppgav de flesta patienter en försämrad aptit. Några menade

att muntorrhet var en orsak. Det är då viktigt att ta reda på vad som orsakar detta pro-

blem. Att ge ett saliversättningsmedel före varje måltid har visat sig öka aptit och mat-

intag för dessa patienter. Många åt läkemedel som påverkade aptiten negativt. En åtgärd

kan då vara att patienten inte äter medicinerna i samband med måltid. Om morgonmedi-

cinen intas först efter det att frukosten fått sjunka ner kan detta leda till ökad aptit och

näringsintag (Harrysson, 2001).

DISKUSSION

Metoddiskussion

Mängden litteratur som behandlar ämnet malnutrition är omfattande. Många artiklar tog

upp ämnet malnutrition och konstaterade att det är vanligt förekommande och ett stort
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problem i både den öppna och slutna vården. Flera av dessa artiklar var medicinskt in-

riktade och fokuserade på malnutritionens fysiska effekter. Ett färre antal artiklar be-

handlade sjuksköterskans ansvar och åtgärder då det gäller identifikation och preven-

tion. En av artiklarna som presenteras i resultatet är en forskningsöversikt. Till en början

exkluderades denna artikel då den inte bygger på författarnas egna studier. Författarna

av föreliggande arbete ansåg dock att denna artikel var värdefull för resultatet. Dessut-

om refererades det till denna artikel i många studier och avhandlingar som studerades.

Vid vidare undersökning fanns att forskningsöversikter är en egen deldisciplin inom

forskningen (Backman, 1998). Syftet med forskningsöversikter är att sammanfatta och

integrera empirisk forskning. Med denna bakgrund inkluderades denna artikel i resulta-

tet. Sökorden som användes kombinerades på olika sätt för att finna relevanta artiklar.

De olika sätt som sökorden kombinerades på dokumenterades inte.  Författarna till detta

arbete inser att det hade varit värdefullt om de olika kombinationerna hade nedtecknats

från början. För att uppfylla detta arbetes syfte har litteraturstudier varit en bra metod.

Att få fram samma resultat genom en empirisk studie hade krävt betydligt mer tid och

resurser. Att vara två författare har upplevts som positivt. Det har funnits någon att dis-

kutera ämnet och arbetets genomförande med.

Resultatdiskussion

Resultatdiskussionen kommer att delas in i två delar, identifikation och sjuksköterskans

möjlighet att arbeta preventivt. Innehållet i diskussionen angående identifikationen fo-

kuseras på serumalbumin som nutritionsmarkör, BMI samt på anamnesen. Angående

prevention är fokuseringen på förändringar i rutiner. Dessutom har stort utrymme läm-

nats till kunskap då detta är ett område som har visat sig ha stor betydelse för sjukskö-

terskans möjlighet att medverka vid identifikation och att verka preventivt.

Identifikation
För att identifiera patienter som är undernärda eller riskerar att bli det, samt för att kart-

lägga deras näringsbehov görs en bestämning av näringstillståndet och näringsintaget

(Unosson & Rothenberg, 2001). Att bedöma en patients näringstillstånd är svårt och

enligt resultatet finns det ett flertal olika metoder för att identifiera patienter som är
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malnutrierade eller ligger i riskzonen för det. Då malnutrition är ett komplext tillstånd

räcker det inte med en enskild mätmetod utan det krävs en kombination av flera för att

identifiera tillståndet och för att nå ett så säkert resultat som möjligt (Cederholm, 1999).

Åsikterna om vilka metoder som lämpar sig bäst att användas för identifieringen går isär

och det finns idag trots många försök ingen allmänt accepterad mätmetod (Unosson &

Rothenberg, 2001). Beräkning av kroppsvikt och BMI samt en bedömning av nutri-

tionsanamnesen anses dock vara grundläggande för bestämning av näringstillståndet

(Cederholm, 1999, Chen et al, 2001, Rothenberg, 1999 & Unosson, 1993). BMI anses

vara ett bra mått på näringstillståndet men risker finns att det överskattas då det gäller

de äldre patienterna (Steen, 1999). Dey et al (1999) visar att kroppsvikten och längden

minskar med stigande ålder. Männens BMI ändras obetydligt medan kvinnornas BMI

snarare stiger. Detta betyder att BMI hos männen är oförändrat trots en viktminskning,

hos kvinnorna kan snarare ses en ökning av BMI trots en viktminskning (Dey et al,

1999). Vid beräkningen av BMI bör hänsyn tas till dessa naturliga kroppsförändringar

och de äldres BMI bör därför vara högre än hos de yngre patienterna (Beck & Ovesen,

1998).

BMI är ett billigt och enkelt mått att använda. Det är dock ett statiskt mått och okänsligt

för små förändringar i vikten. Ett högt BMI visar inte om patienten har ett överskott av

fett, muskelmassa eller vätska. Det visar inte heller på en eventuell viktförlust. En per-

son som har ett högt BMI kan således ändå vara malnutrierad. För att upptäcka föränd-

ringar i näringstillståndet krävs därför upprepade mätningar av kroppsvikten. Äldre pa-

tienter kan vara känsligare för viktförlust än yngre. En ofrivillig viktförlust på mer än 5

% under det senaste halvåret eller mer än 10 % på 10 år anses vara en riskfaktor för un-

dernäring hos äldre personer (Unosson & Rothenberg, 2001).

Som framgår av resultatet anses traditionellt albumin vara en viktig indikator på under-

näring. Studier har dock visat att serumkoncentrationen påverkas av en rad andra fakto-

rer, och att ett lågt albuminvärde tyder på en långtgående katabol inflammatorisk pro-

cess snarare än på malnutrition. Serumalbumin anses fortfarande vara intressant, men

främst då som katabol markör (Cederholm, 1994). För att utesluta katabola processer

kan C – reaktivt protein (CRP) inkluderas vid bestämning av nutritionstillståndet (Ce-
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derholm, 1999). Serumalbumin anses vidare vara den enskilt bästa metoden för att för-

utsäga dödlighet (Cederholm, 1994).

I resultatet framkom att det fanns stora brister i rutiner för att identifiera bristande när-

ingstillstånd (Aagaard, 1998, Sidenvall & Ek, 1993). Cederholm (1999) anser att samt-

liga patienter som kommer i kontakt med sjukvård eller kommunal äldreomsorg bör

genomgå en nutritionsstatusbedömning. Ett minimikrav är att beräkning av BMI samt

en värdering av viktförlust och ätproblem görs (Cederholm, 1999). För att göra en

grundligare utredning av näringstillståndet menar Rothenberg (1999) att denna bedöm-

ning skall kompletteras med en grundlig anamnes. I denna anamnes bör fler riskfaktorer

till att utveckla undernäring belysas. Diagnoser såsom cancer, hjärtsvikt, kronisk ob-

struktiv lungsjukdom, stroke och Parkinsons sjukdom bör särskilt beaktas då dessa till-

stånd leder till nedsatt aptit, funktionshinder eller ökad energiomsättning. Sjuksköters-

kan bör även ta reda på om patienten har svårigheter med att tugga och svälja maten,

och om matens konsistens därmed bör anpassas. Vidare bör dålig mun- och tandstatus

som kan leda till minskad aptit identifieras. Eventuella funktionella svårigheter eller

hinder vid födointag bör också utredas. Identifikation av eventuella läkemedelsbiverk-

ningar som kan minska näringsintaget bör göras. En kostanamnes är också värdefull att

inkludera i nutritionsstatusbedömningen. Här bör frågor såsom tidigare matvanor, aller-

gier och vilken mat som patienten föredrar tas upp (Rothenberg, 1999).

I de medicinska journalerna finns få noteringar om patientens näringstillstånd och mal-

nutrition förekommer sällan som enskild diagnos (Cederholm, 2001). Nutritionsstatus

verkar inte ha så stor betydelse som social och funktionell förmåga vid en utskrivning

eller en förlängd vårdtid. En äldre patient som skickas hem från sjukhus med en obe-

handlad PEM har en hög mortalitetsrisk. Malnutritionen kan förbli obehandlad särskilt

då den största uppmärksamheten under sjukhusvistelse är på behandling av sjukdom och

en tidig hemgång. Unosson påpekar att detta är mycket viktigt att vara uppmärksam på

(Unosson, 1993).
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Nutritionsprevention
En av omvårdnadens viktigaste uppgifter är att ombesörja att patienten får tillräckligt

med näring för att behålla eller återställa god nutritionsstatus. Nutrition bör prioriteras i

omvårdnaden, då god nutrition är grundläggande för hälsa och välbefinnande samt av

stor betydelse för den medicinska behandlingen (Unosson, 1993). Aase (1999) och

Grunske & Kirkhoej (1996) skriver att sjuksköterskor inte tar sitt omvårdnadsansvar när

det gäller nutrition. Vidare menar Grunske & Kirkhoej (1996) att nutritionsområdet har

en låg status bland sjuksköterskor. Enligt Aase (1999) var det tidigare den duktigaste

och mest erfarna sjuksköterskan som delade ut mat till patienterna. Idag har denna upp-

gift delegerats till undersköterskorna. Matutdelning och matning av patienter är uppgif-

ter som idag allt mer sällan utförs av sjuksköterskan. Detta har minskat insynen över

patientens mat och ätande (Tierney, 1996). Läkarna anses ha ett otillräckligt intresse för

patienternas nutritionstillstånd (Cederholm, 2001; Isaksson, Hultén, Nilsson, Sandström

& Warnold, 1985; Messner, Stephens, Wheeler & Hawes, 1991). Isaksson et al (1985)

menar att om läkarna är ointresserade för sina patienters nutrition förlorar den successivt

betydelse också för övrig vårdpersonal. För att nutritionsarbetet runt patienten skall

fungera krävs fasta rutiner och definierade ansvarsområden för alla vårdgivare. Ett stör-

re samarbete mellan olika professioner såsom läkare, sjuksköterskor, dietister, logope-

der, arbetsterapeuter och sjukgymnaster skulle leda till att patientens nutritionsproble-

matik skulle uppmärksammas och åtgärdas i större utsträckning (Rothenberg, 1999).

Sjuksköterskan innehar en nyckelroll i denna vårdkedja. Hon är den som träffar patien-

ten mest och har därmed störst möjlighet att observera patienten samt att samordna vår-

den (Aase, 1999).

Patienter som äter lite skall erbjudas näringstät kost och små men täta måltider under

dagen. Det är sedan viktigt att iaktta vad patienten verkligen får i sig. Anmärkningsvärt

är det att det oftast ges en mindre portion till de äldre patienterna som inte äter en nor-

mal portion. Detta leder till bristande näringsintag samtidigt som näringsbehovet är ökat

på grund av operation eller sjukdom (Unosson, 1993).
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Kunskap
Flera författare menar att ökad nutritionskunskap hos sjuksköterskorna skulle leda till

bättre nutritionsstatus hos patienterna (Aagaard, 1998; Arveby, 1995; Chu, 1998; Hed-

berg & Gergils, 1995; Olsson et al 1998). En kontinuerlig utbildning om den äldre pati-

entens näringsbehov och hur det bäst tillgodoses bör ges till personalen. Detta skulle

hjälpa sjuksköterskorna att få en bättre förståelse om patientens nutritionsbehov (Chu,

1998).

Grunske & Kirkhoej (1996) menar att nutritionsundervisningen i dagens norska sjuk-

sköterskeutbildning är bristfällig. Antalet undervisningstimmar har minskat och utbild-

ningen bedrivs ofta i form av självstudier detta menar nämnda författare bidrar till att

studenterna får bristfälliga kunskaper inom nutritionsområdet. Den kunskap som stu-

denten får under den kliniska praktiken blir då extra betydelsefull (Grunske & Kirkhoej,

1996). Det finns inga definierade krav inom den nya treåriga svenska sjuksköterskeut-

bildningen vad det gäller nutritionskunskap. Då ramarna är mycket diffust beskrivna om

hur nutritionsundervisningen skall bedrivas har varje vårdhögskola stora möjligheter att

själva bestämma sin utbildningsplan (Arveby, 1995). Nutritionsämnet förekommer

framförallt som en integrerad del i andra ämnen. Endast ett fåtal utbildningsorter erbju-

der ämnet nutrition som kurser om 1,5 – 5 poäng (Unosson, 2001). Tierney (1996) visar

att betoningen på nutritionsundervisningen ligger på hälsosam kost. Han anser att pro-

blemet med undernäring och dess följder bör få ett större utrymme i undervisningen

(Tierney, 1996). Författarna av detta arbete håller med Tierney, och anser att den erhåll-

na nutritionsutbildningen har varit alltför hälsoinriktad. Vid insikten om undernärings-

problematiken och vilket stort ansvar sjuksköterskan har rörande detta borde nutritions-

undervisningen i större grad inriktas på detta område.

Patienternas nutritionskunskaper vid sjukdom har visat sig vara bristfälliga (Pedersen &

Cameron, 1999; Grunske & Kirkhoej, 1996). Många har goda kunskaper om vad som är

sund och nyttig kost. De har hörsammat den senaste tidens forskning om att äta fettsnålt

och fiberrikt. Då patienterna blir inlagda på sjukhus fortsätter de att äta den maten som

de är vana vid. Många är rädda för att öka i vikt då de anser att de inte förbrukar någon

energi, vissa patienter tar dessutom tillfället i akt att försöka banta. Det är då en viktig
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uppgift för sjuksköterskan att informera patienterna om att denna kost inte är tillräcklig

för dem just nu då kroppen har ett ökat protein- och energibehov. Sjuksköterskan bör

diskutera med patienten om vilken kost som är bra för denne. Patienten bör informeras

om att sjukhusvistelsen är sämsta tänkbara tidpunkt för att medvetet gå ner i vikt

(Grunske & Kirkhoej, 1996). Sjuksköterskan bör redan vid första kontakten med pati-

enten göra denne medveten om kostens betydelse för sjukdomsutveckling och behand-

lingseffekt. Patienten bör informeras om varför data samlas in angående näringstillstån-

det, och varför hans matintag och aptit observeras (Beck & Rud, 1996). Enligt resultatet

önskar det stora flertalet av patienterna information om god kosthållning (Pedersen &

Cameron, 1999). Författarna av detta arbete tror att en större förståelse hos patienten för

kostens betydelse för hälsan leder till större motivation och delaktighet hos patienten.

Sjuksköterskans och patientens gemensamma mål att förbättra patientens näringstill-

stånd borde då vara lättare att uppnå.

Författarna av detta arbete upplever det positivt att mycket forskning bedrivs inom nu-

tritionsområdet. Detta leder till större intresse, kunskap och förståelse för nutritions-

arbetet. Det har uppfattats som att sjuksköterskorna anser att patientens nutritionsstatus

är mycket viktig och att nutritionsbehandlingen bör jämställas med annan medicinsk

behandling. Då ett gott näringstillstånd är basen för en god hälsa och ett gott välbefin-

nande är detta ett viktigt område i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Genom att vid

ankomstsamtalet lägga stor vikt vid patientens nutrition och eventuella problem runt

detta kan sjuksköterskan få en överblick över patientens nutritionsstatus. Genom denna

datainsamling kan sjuksköterskan sätta in omvårdnadsåtgärder för att förhindra eller

lindra malnutrition. För att sjuksköterskan skall kunna identifiera patienter som är eller

riskerar att bli malnutrierade samt att verka preventivt krävs goda kunskaper i nutrition

och nutritionsarbete. Detta arbete har för författarna medfört en ökad kunskap om nutri-

tionens betydelse för hälsan. Genom denna ökade kunskap upplevs en stor motivation

att arbeta vidare inom det viktiga nutritionsområdet.
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