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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  Undernäring är ett vanligt förekommande hälsoproblem hos äldre personer både 

på sjukhus och i särskilda boenden. Idag finns både kunskap och etablerade riktlinjer för hur 

äldre personers näringstillstånd bör bedömas och tillgodoses men trots det lider många äldre 

personer av undernäring eller löper risk att bli undernärda. Sjuksköterskor är nyckelpersoner 

när det gäller att tillgodose äldre personers behov av näring. Det är därför betydelsefullt att 

studera hur sjuksköterskor tillgodoser äldres behov av näring samt hur de förebygger och 

identifierar undernäring hos äldre personer. 

Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor arbetar med att tillgodose äldres behov av näring. 

Metod: Studien genomfördes med kvalitativ ansats och data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer med sju sjuksköterskor på äldreboende respektive geriatrisk 

sjukhusavdelning. Kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Elo & Kyngäs användes för att 

bearbeta data. Resultaten diskuterades utifrån Virginia Hendersons omvårdnadsteori. 

Resultat: I resultatet framkom att studiedeltagarna i sitt omvårdnadsarbete använde sig av 

förebyggande åtgärder mot undernäring, vilket ansågs vara betydelsefullt för patienternas 

tillfrisknande och förbättrade läkningsprocess. Teamarbete var också betydelsefullt i syfte att 

uppmärksamma och sprida information om patientens behov av näring. Samtal och 

överenskommelser med patienten och anhöriga var viktiga för att säkerställa de äldre 

personernas delaktighet i sin egen vård.  

Slutsats och diskussion: Det fanns viss medvetenhet hos de intervjuade sjuksköterskorna om 

behovet av att tillgodose behovet av näring hos äldre patienter. Studiedeltagarna utgick utifrån 

helhetsperspektivet vilket möjliggjorde att de kunde se varje människans unikhet och på detta 

sätt komma lite närmare patienten.  

Nyckelord: Näring, äldre personer, nutrition. 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

Abstract 

 

Background: Undernourishment is a commonly existing health problem regarding older 

people both in hospitals and especially geriatric care homes.  Nowadays we have both the 

knowledge as well as the established guidelines of how the nutrition requirements of the older 

people should be judged and satisfied, but despite that, many elder people suffer from 

undernourishment or are in the risk of becoming undernourished. Nurses are the key persons 

when it comes to meeting elder people’s nutrition needs. Therefore it is meaningful to study 

how the nurses meet the elders’ needs of nutrition as well as how they prevent and identify 

undernourishment of the elder people. 

Objective: To describe how nurses work with meeting the nutrition needs of the elders. 

Method:  The study was conducted with qualitative approach and the data was collected from 

the semi-structured interviews with seven nurses in geriatric care homes and hospitals’ 

geriatric divisions. Qualitative content analysis was inspired by the one used by Elo & 

Kyngäs  to process the data. Results were discussed according to Virginia Henderson’s 

theory. 

Results: It appeared during the study that the participants were using prevention measures 

against the undernourishment in their work environments. The measures were important for 

patients’ recovering and improving the medical treatment process. Teamwork was also 

important in order to note and spread the information about patients’ nutrition needs. 

Conversation and mutual understanding with the patients and residents were vital for ensuring 

the participation of the elders in their own care. 

Conclusion and discussion: There was a certain consciousness among the interviewed nurses 

regarding the need of meeting the nutrition needs of the elder patients. The participants started 

with the holistic perspective which enabled them to see every person’s uniqueness and thus co 

come little closer to the patient. 

Key words: Nourishment, elder persons, nutririon 
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1 Inledning 

Mat och dryck är en viktig del av vårt liv och är grundläggande behov som måste 

tillfredsställas hos alla människor. Genom mitt arbete som undersköterska och under min 

praktik som sjuksköterska började jag uppmärksamma att det är många äldre personer som 

har svårt att få i sig tillräckligt med energi och näringsämnen, och som är eller löper risk att 

bli undernärda. Min erfarenhet är att näringsproblem inte uppmärksammas i vården i lika stor 

utsträckning som andra hälsoproblem.  

 Äldre personer utgör en mycket sårbar grupp när det gäller de följder som undernäring kan 

orsaka. Ett gott näringsstatus borde därför vara en självklar del i vården av äldre men så 

verkar inte vara fallet. Istället verkar det fortfarande finnas stora brister i vården och jag har 

funderat över vad det kommer sig av. Mitt intresse rör framförallt sjuksköterskors kunskap 

om näringsbehov och näringstillstånd, och hur sjuksköterskor arbetar med att tillgodose dessa 

behov hos äldre personer inom geriatrisk sjukvård och på äldreboenden.  

 

2 Bakgrund 

Undernäring är ett vanligt problem hos äldre. Flera studier har visat att en betydande del av de 

äldre personer som vårdas på sjukhus eller i särskilda boenden lider av undernäring, samt att 

de ofta har svårigheter att upprätthålla ett tillräckligt intag av energi och närningsämnen 

(Akner, 2006, Brownie, 2005 & Saletti, 2007). Det har emellertid också beskrivits att äldre 

personer som varit ensamboende, bott på särskilda boenden eller varit beroende av daglig 

hemtjänsthjälp identifierats som undernärda, vilket talar för att civilstånd och social isolering, 

särskilt i kombination med dåligt socialt stöd, också kan vara faktorer av betydelse för äldres 

dåliga näringstillstånd (Feldblum, German et. al., 2007 & Odencrants, Ehnfors, Ehrenberg, 

2008). Hög ålder, multisjuklighet samt dagligt intag av mer än tre receptbelagda läkemedel 

presenteras i flera studier som huvudsakliga riskfaktorer för undernäring (Odencrants et al., 

2008 & Söderhamn, Bachrach-Lindström, Ek, 2007). Det framkom också i dessa studier att 
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äldre kvinnor över 79 år hade en högre frekvens av undernäring än de kvinnor som var yngre. 

Äldre personer som inte hade ett peroralt matintag, hade betydande viktminskning under sin 

sjukhusvistelse (Odencrants et al., 2008 & Söderhamn et al., 2007). 

 

2.1 Undernäring 

Ett normalt näringstillstånd är en grundläggande förutsättning för god hälsa. Begreppet 

”malnutrition”, vilket ofta används inom sjukvården, kan beskrivas som ett tillstånd av för 

lågt energiintag och näringsämnen jämfört med det biologiska behovet som omfattar både 

bristillstånd och avmagring (Akner, 2006, Socialstyrelsen, 2000). I den här uppsatsen används 

dock fortsättningsvis undernäring i samma betydelse som malnutrition. 

Undernäring innebär inte bara minskad kroppsvikt utan kan också innebära förlust av 

fettvävnad, muskler och viktminskning av inre organ, vilket kan leda till bland annat 

försämrad hjärtfunktion. Undernäring i samband med sjukdom kan bidra till försämrat 

välbefinnande och förlänga tiden för tillfrisknandet (Akner, 2006, Socialstyrelsen, 2000). Man 

skiljer i litteraturen på frivillig eller ofrivillig viktminskning. Frivillig viktminskning innebär 

att personer bestämmer sig för att inte äta, till exempel vid bantning, fasta eller hungerstrejk. 

Ofrivillig viktminskning förekommer när personer inte har tillgång till mat och vid olika 

akuta och kroniska sjukdomar, vilket kan förvärra den normala omsättningen av energi och 

närningsämnena, med minskad aptit och nedsatt förmåga att äta som följd (Akner, 2006). 

Ofrivillig viktminskning kan delas in i två grupper; Sarkopeni, vilket förekommer hos äldre 

på grund av åldrande och karakteriseras av ofrivillig förlust av muskelmassa, och Kakexi, 

vilket innebär kroppscellmassaförlust på grund av sjukdom, inflammatoriska tillstånd eller 

katabola tillstånd efter till exempel större kirurgiska ingrepp (Socialstyrelsen, 2000).  

 

2.2 Det fysiologiska åldrandets betydelse för närin gstillståndet 

Åldrandet är förknippat med tydliga förändringar i kroppssammansättning. De mest 

anmärkningsvärda är minskningar av intracellulär vätska och muskelmassa, hormonella 

förändringar och ökad mängd respektive fördelning av fett i kroppen (Socialstyrelsen, 2000 & 

Brownie, 2005). Förekomst av en onormal tillväxt av vissa bakterier och minskad effektivitet 

i magtarmkanalen, kan tillsammans med reducerad magsyra påverka upptagningsförmågan av 

viktiga näringsämnen som folsyra, vitamin B12, kalcium och järn (Brownie, 2005 & Neno, 

R., Neno, M., 2006). Äldre är också mer benägna att utveckla tarmfickor och har lättare att få 
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tarmbesvär, till exempel förstoppning, vilket i förlängningen kan medföra dålig aptit (Neno et 

al., 2006 & Socialstyrelsen, 2000).  

Förändringar i munhålan, till exempel minskad smakupplevelse, tandlossning, dålig 

sittande proteser och minskad salivproduktion kan påverka äldres tugg- och 

sväljningsförmåga. Detta har visat sig leda till undvikande av vissa livsmedel vilket är 

förknippat med ökad risk för undernäring (Brownie, 2005 & Neno et al., 2006 & 

Socialstyrelsen, 2000). Tandköttet kan förloras på grund av kroppsminskning och sjukdom 

vilket dessutom ökar risk för karies, tandlossning och förlust av struktur för att stödja 

proteser. Sår eller infektion i munhålan kan leda till att äldre personer upplever smärta och 

sveda i munslemhinnan, vilket kan ge upphov till ätproblem, speciellt när det gäller sura, 

vassa och kryddade livsmedel (Neno et al., 2006 & Socialstyrelsen, 2000). Smärta, 

tuggproblem, illamående, och kräkningar har i studier visat sig kunna bidra till dålig aptit och 

negativ påverkan på ätandet (Feldblum & German et al., 2007). 

Muntorrhet innebär upplevelse av muntorrhet på grund av minskad salivproduktion. Detta 

kan bidra till ätproblem, sväljningssvårigheter, dålig tandstatus samt ökad risk för 

muninfektioner. I en studie uppgav mer än en tredjedel av de äldre att de besvärades av 

muntorrhet tillföljd av sjukdomar, medicinering, otillräckligt vätskeintag och / eller 

uttorkning. Åttio procent av de mediciner som användes mest av äldre visade sig också 

minska salivutsöndringen. Användning av bara flytande kost kunde också minska 

stimuleringen av salivproduktion (Brownie, 2005 & Socialstyrelsen, 2000). 

Neuroendokrina förändringar, nedsatt smak och luktsinne samt magsäckens och tarmens 

minskade peristaltik i samband med måltid, kan orsaka tidig mättnadskänsla hos äldre. Studier 

har också visat att undernärda personer har nedsatt luktsinne vilket kan påverka deras aptit 

och lusten att äta. Sväljsvårigheter kan sänka äldres matintag, och användning av flytande 

kost med lågt energi och näringsintag ökar risken för undernäring (Feldblum, German et al., 

2007, Saletti, 2007 & Socialstyrelsen, 2000). Tillstånd med sväljsvårigheter förekommer 

ganska ofta hos äldre, vilket är kopplat till minskat mat- och vätskeintag med snabb 

viktminskning och uttorkning som följd (Socialstyrelsen, 2000).  

 

2.3 Sociala faktorer av betydelse för näringsintage t hos äldre 

Som tidigare antytts är det inte bara det fysiologiska åldrandet enskilt som kan påverka äldres 

näringstillstånd, utan mångfalden av de olika konsekvenser som dessa hälsoproblem med 
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tillhörande funktionsnedsättningar, ofta i kombination med en svår social situation och 

senaste smärta, som utgör ett hinder för att kunna upprätthålla ett normalt näringsstatus 

(Akner, 2006 & Feldblum, German et al., 2007). Användningen av hjälpmedel som till 

exempel rullstol har i en studie visat sig bidra till svårigheter för äldre att ta sig fram till 

livsmedelaffärer för att göra matinköp. Äldre personer försöker ofta upprätthålla sitt 

oberoende genom att förenkla sina måltider och gör matinköp i närliggande livsmedelsaffärer. 

Beroendet av daglig hjälp visade sig i en studie bidra till att äldre personer upplevde 

hjälplöshet vilket var relaterat till den minskade förmågan att ta hand om sig själv, särskilt när 

det gällde matintaget. Matlagning kunde också upplevas som tidskrävande och mindre 

givande när man var ensam. Därför fanns det många äldre som nöjde sig med till exempel 

bara te och kex (Neno et al., 2006 & Saletti, 2007).  

Det framkom i en studie att trötthet, smärta, demens, stroke, Parkinsons sjukdom och 

depression var faktorer som hade stor påverkan på de äldres näringsstatus. Det framkom 

också att synnedsättning påverkade personernas matintag och detta bidrog till minskad 

förmåga att upprätthålla ett adekvat näringsintag (Brownie, 2005).   

En studie visade att äldre personer som var undernärda hade en nedsatt kognitiv funktion 

och funktionsförmåga. Författarna framhåller också att inte bara nedsatt rörlighet utan också 

bristen på näring i sig kunde påverka äldres förmåga att klara och orka äta samt laga mat 

(Feldblum, German et. al, 2007, Odlund, Koochek, Ljungqvist, Cederholm, 2005 & 

Suominen et. al., 2005).  

Att laga och äta mat har beskrivits av Odlund et. al, (2005) som en social händelse, och 

isolering kunde ha en avgörande roll för minskat födointag hos de äldre som deltog i deras 

studie. Social interaktion var en central faktor för en god livskvalitet. Bättre socialt samspel 

vid måltiderna medförde ett ökat födointag hos de äldre. Äldre personer åt bättre i sällskap av 

familjer eller vänner än med främmande människor. Det visade sig att intag av den serverade 

portionen och av alla måltider samt mellanmåltider hade positiv förbättring för de äldres 

näringsstatus med sällskap av familj eller vänner. Otillräckliga näringsmässiga rutiner kunde 

också bidra till den höga förekomsten av undernäring eller risk för undernäring bland äldre 

(Odlund et. al., 2005, Saletti, 2007).  

Ekonomiska faktorer har slutligen också visat sig ha betydelse för en hälsosam kost. I en 

studie där en del äldre personer endast ansåg sig ha råd att äta en eller två gånger om dagen, 
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beskrevs att de äldre undvek att laga mat och istället åt kall mat på grund av de höga 

kostnaderna för gas och el (Neno et al., 2006). 

Undernäring är förknippat med försämrad livskvalitet, ökade komplikationer i samband 

med operation, högre dödlighet, längre sjukhusvistelse, långsammare konvalescens och ökade 

kostnader för sjukdom (Akner, 2006 & Wentzel, Hall-Lord, Bååth, Wilde, 2008). Depression 

har i studier visat sig vara en av de vanligaste orsakerna till oavsiktlig viktminskning och 

undernäring hos äldre personer (Feldblum et al., 2008 & Söderhamn et al., 2007). Ett gott 

näringsstatus kan således bidra till en förbättrad både fysisk och psykisk hälsa hos äldre 

patienter, vilket bekräftas av studier som visat att äldre personer med högre BMI hade bättre 

hälsa och kände tillfredsställelse med livet jämfört med de som hade hög risk för undernäring 

(Feldblum et. al., 2007, Olofsson, Stenvall, Lundström, Svensson, Gustafson,  2007 & 

Söderhamn, Bachrach-Lindström, Ek, 2007, ).  

 

2.4 Sjuksköterskans ansvar för näringstillstånd i v ård av äldre 

God hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen är målet för svensk hälso- och 

sjukvård (Hälso- och sjukvårdslag, 1982:763, §2). Hit hör också respekt för patientens 

självbestämmande och integritet, säkerhet och trygghet samt kontinuitet, liksom att vården 

utformas och genomförs i samråd med patienten.  

Sjuksköterskans ansvar är att ge patienterna en säker vård av god kvalitet i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (Patientsäkerhetslag, 2010:659). 

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (2005) ska han eller hon också kunna 

tillgodose personernas basala och specifika omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan ska identifiera 

och aktivt förebygga hälsorisker samt tillvarata personernas kvarvarande förmågor 

(Socialstyrelsen, 2005).  

Det är viktigt att sjuksköterskan kommunicerar med äldre personer på ett respektfullt och 

empatiskt sätt och ger stöd och vägledning i syfte att öka patientens hälsa och möjliggöra för 

patienten att vara delaktig i sin egen vård (Socialstyrelsen, 2005). Undernäring kan orsakas av 

olika faktorer och därför är det viktigt att samtala med den äldre personen och/ eller dennes 

anhöriga om dennes aktuella situation, och att göra en bedömning av näringstillståndet så fort 

personen skrivs in på en vårdavdelning eller ett äldreboende. Allmänna kriterier för 

undernäring eller risk för undernäring är; nylig viktnedgång, lågt näringsintag och lågt BMI 

(Almås, 2006, & Ericson, E, Ericson, T., 2008). Bedömning av näringsstatus görs med hjälp 
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av BMI (Body Mass Index) vilket beräknas med hjälp av vikt och längd.  Normalt BMI för 

män är 20-25 och för kvinnor 19-24. Detta är ett bra hjälpmedel för att kunna bedöma om 

äldre personer är undernärda (Ericson et al., 2008). Sjuksköterskor kan också använda sig av 

Mini Nutritional Assessment (MNA), ett frågeformulär som är avsett för bedömning av 

näringsstatus hos äldre personer. MNA innefattar frågor om personernas kroppsmått, livsstil, 

sjukdomar, samt mat- och vätskeintag (Socialstyrelsen, 2000).  

Sjuksköterskans uppgift är också att kunna organisera och delta i samt ta till vara 

medarbetarnas synpunkter för att kunna förbättra vården för patienterna (Socialstyrelsen, 

2005). I en studie kom det fram att välfungerande kommunikation mellan olika vårdaktörer 

och arbetsteamets samarbete kring personers matsituation bidrog till bättre kontinuitet och 

kvalitet av den näringsmässiga vård som gavs. Därför är det viktigt att sjuksköterskan 

samverkar med andra aktörer i vårdkedjan (Bachrach-Lindström, Jensen, Lundin & 

Christensson, 2007 & Socialstyrelsen, 2005).  

Enligt Saletti (2007) finns det inte särskilda riktlinjer eller lagar som innefattar information 

om matens kvalitet eller de näringsämnen maten ska ha trots stora näringsmässiga behov hos 

äldre. För det mesta är det kommunen som beslutar om vilken mat personer ska få. Även den 

svenska näringsrekommendationen skriver om vilken kost och vilket näringsinnehåll maten 

bör ha, men det är upp till den enskilda kommunen att ta beslut om vilken mat som beställs. 

Detta kan skapa svårigheter att upprätthålla adekvat näringstillskott hos äldre personer 

eftersom det inte finns någon organisation som ger detaljerad vägledning angående matens 

kvalitet (Saletti, 2007).  

 

3 Problemformulering 

Genomgången av litteratur visar att undernäring är ett vanligt förekommande hälsoproblem 

hos äldre personer både på sjukhus och i särskilda boenden. Åldrandets konsekvenser, 

multisjuklighet och användning av olika läkemedel, liksom sociala och ekonomiska faktorer 

påverkar negativt de äldres möjligheter till ett adekvat näringsintag. Ett gott nutritionsstatus är 

kopplat till välbefinnande och bättre livskvalitet. Idag finns både kunskap och etablerade 

riktlinjer för hur äldre personers näringstillstånd bör bedömas och tillgodoses men trots det 

lider många äldre personer av undernäring eller löper risk att bli undernärda. Sjuksköterskor 

är nyckelpersoner när det gäller att tillgodose äldre personers behov av näring. Det är därför 

betydelsefullt att studera hur sjuksköterskor tillgodoser äldres behov av näring samt hur de 
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förebygger och identifierar undernäring hos äldre personer. Med begrepp äldre personer 

menas i den här studie personer över 80 år. 

 

4 Syfte  

Syfte med studien är att beskriva hur sjuksköterskor arbetar med att tillgodose äldres behov av 

näring. 

 

5  Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt för den här litteraturstudien valdes Virginia Hendersons 

omvårdnadsteori. Utifrån teorin betraktas människan som en unik, självständig och aktiv 

individ. Sjuksköterskans uppgift beskrivs vara att hjälpa en person, sjuk eller frisk, att utföra 

de åtgärder som främjar hälsa och tillfrisknande, eller en fridsfull död (Henderson, 1969). 

 Henderson (1969) menar att alla människor har grundläggande behov såsom till exempel 

mat, kläder, kärlek, uppskattning och känsla av ömsesidig samhörighet. Omvårdnadens mål är 

att tillgodose individens behov för att därmed främja tillfrisknande och hälsa och återvinnande 

av individens självständighet. Människor har gemensamma behov men kulturella, sociala och 

individuella faktorer leder till att varje individ tolkar dessa på olika sätt. Därför kan 

sjuksköterskan inte helt förstå patienten och till fullo tillfredställa dennes behov, men hon kan 

bistå patienten i de åtgärder som ska leda till hans hälsa eller tillfrisknande (Henderson, 

1969).  

Henderson skriver att kropp och själ är beroende av varandra. Det betyder att psykisk 

sjukdom kan påverka kroppen fysiskt, men fysisk sjukdom kan omvänt också påverka 

patientens psykiska tillstånd. Därför betonar Henderson att sjuksköterskans uppgift är att 

hjälpa patienten att bevara och stärka hans eller hennes möjligheter att tala om sina behov, 

intressen och önskemål. Sjuksköterskan ska vara lyhörd och visa förståelse för patientens och 

de anhörigas behov för att med hjälp av deras förtroende kunna bidra till patientens 

tillfrisknande. Här betonar Henderson att det är betydelsefullt att veta vad hälsa och 

tillfriskande eller en god död innebär för den individen. (Henderson, 1969). 

Det är sjuksköterskans ansvar att stödja patienten i att vidta egna åtgärder som främjar 

tillfrisknande och/eller välbefinnande. Patienten bör vara en central person för vilken 

sjuksköterskan arbetar och stödjer i att fatta autonoma beslut om sin vård. Henderson 
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poängterar också att sjuksköterskans uppgift är att säkerställa en hälsofrämjande och trygg 

miljö, eftersom omgivningen påverkar individens fysiska och psykiska hälsotillstånd. 

Sjuksköterskan ska också kunna samarbeta med sina kollegor och utföra de 

omvårdnadsåtgärder som behövs i syfte att återvinna patientens hälsa och välbefinnande 

(Henderson, 1969).  

 Henderson poängterar vikten av att sjuksköterskor har kunskap om näringens betydelse för 

människornas välbefinnande. Sjuksköterskan är i sin yrkesroll nära patienten och har en viktig 

uppgift i att uppmuntra och se till att patienten får sitt behov av näring och vätska tillgodosett. 

Sjuksköterskan ska observera och dokumentera patientens närings- och vätskeintag. 

Henderson skriver vidare att det är viktigt att sjuksköterskan uppmuntrar patienter med dålig 

aptit att äta och anpassar vården till patienten i dialog och med hjälp av insamlad information 

om patientens matvanor, önskemål och behov. Henderson poängterar vikten av att skapa en 

trevlig måltidssituation genom att maten är fint dukad och miljön är lugn och avspänd. 

Patienten ska få hjälp med ätande om han eller hon inte klarar att utföra det på egen hand.  

Henderson skriver också att sjuksköterskan har ansvar för att vården planeras så att patienten 

ska kunna tillgodose sitt näringsbehov på ett tillfredställande sätt också efter utskrivning från 

vårdenheter (Henderson, 1969). 

 

6   Metod 

I studien har en kvalitativ induktiv ansats. En kvalitativ ansats ger ett självständigt och 

vetenskapligt grundat bidrag till kunskapsutvecklingen genom forskarens försök att förstå och 

kritiskt granskning av olika fenomen (Nylén, 2005). I studien användes semistrukturerade 

intervjuer för att få förståelsebaserad kunskap utifrån tematiska områden, om hur 

sjuksköterskor arbetar praktiskt med att tillgodose behovet av näring hos äldre personer. 

(Bryman, 2007).  

  

6.1  Urval  

I studien användes så kallat ändamålsenligt urval vilket innebär att forskaren väljer 

informanter och kontext utifrån studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2008). Kriterier som 

var betydelsefulla för studien var att alla deltagarna skulle vara sjuksköterskor med minst ett 

års erfarenhet av att arbeta med äldre personer. Därefter valdes två olika verksamheter; ett 
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äldreboende och en geriatrisk avdelning för att kunna ställa frågor och kunna fånga eventuella 

variationer som var kontextbundna. Valet av de specifika verksamheterna var baserat på 

bekvämlighetsprincipen; forskaren var genom både studiepraktik och arbete bekant med de 

bägge verksamheterna. 

 Förberedelserna inleddes med att skicka ett brev till sjukhusets och äldreboendets 

verksamhetschefer, samt till enhetscheferna på respektive avdelning för att få skriftligt 

samtycke att genomföra intervjuer. Brevet innehöll information om studien (bilaga 3). 

Enhetscheferna tillfrågade samtliga sjuksköterskorna på enheterna om de var villiga att delta i 

studien och meddelade forskaren vilka personer som skulle kontaktas. Efter en vecka 

kontaktades sjuksköterskorna som samtyckt och då bestämdes tid och plats för genomförandet 

av intervjuerna. Skriftlig information om studien till de sjuksköterskor som tackat ja till att 

delta i studien (bilaga 2).  

Två sjuksköterskor som arbetar med äldre personer på äldreboende och fem som arbetade 

på en geriatrisk avdelning på sjukhus kom att delta i studien. Studiedeltagarnas 

arbetserfarenhet är genomsnitt tio års erfarenhet av att arbeta med äldre patienter. 

 

6.2 Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer vilka gjordes under våren 

2011. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide med tematiska frågor över 

specifika områden av intresse för studien (bilaga 1). Frågor som ställs till studiedeltagarna 

behöver inte alltid komma i samma ordning som i studieguiden, vilket öppnar upp för en 

flexibel intervjuprocess. där studiedeltagarna har möjlighet att själva välja hur och vad de 

anser är viktigt och relevant att berätta (Bryman, 2007 & Denscombe, 2009).  

Deltagarna fick möjlighet att välja både plats och tid för genomförandet av intervjuerna. 

Sex av intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum i respektive verksamhet eftersom deltagarna 

i alla fall utom ett inte hade möjligheter att avsätta tid efter arbetet.  

Inledningsvis fick deltagarna kort information om studien och försäkran om att både de 

själva som personer och deras arbetsplats skulle förbli anonyma. Deltagarna fick möjlighet att 

ställa frågor om studien och när det var gjort fick de skriva under ett samtyckte till att delta. 

Intervjuerna inleddes med en fråga om hur många år studiedeltagarna arbetat med äldre. 

Uppföljande frågor ställdes för att fördjupa svaren och bereda möjlighet för studiedeltagarna 
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att utveckla sina svar. Avslutningsvis ställdes en fråga om hur det har varit att bli intervjuad, 

för att kunna förbättra studiens kommande intervjuer. 

Intervjuerna spelades in på mp3-spelare och pågick mellan femton och trettiofem minuter. 

Alla intervjuer transkriberades ordagrant av forskaren själv och alla uppgifter om personer 

och platser avidentifierades för att säkerställa deltagarnas anonymitet. 

Trovärdighet refererar till förtroende för hur väl datainsamling och analysprocesser 

genomförs. Genom att välja deltagare med olika erfarenheter ökades möjlighet att belysa 

studien från olika aspekter (Graneheim & Lundman, 2003, Morse et al., 2002). 

 

6.3        Analys  

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (Elo & Kyngäs, 2007) användes för att 

analysera intervjuerna. Innehållsanalys är en metod som används för att analysera data på ett 

systematiskt och replikerbart sätt, för att skapa ny kunskap. Analysen av intervjuer är stor nog 

för att betraktas som en helhet och liten nog för att utgöra en tillräcklig bakgrund för den 

meningsskapande enheten under analysprocessen. Innehållsanalys syftar till att redovisa ett 

fenomen på ett djupgående och systematiskt sätt. Metoden belyser betydelsefulla områden i 

syfte att öka förståelsen av information genom att delar av texten blir klassificerade till färre 

innehållsrelaterade kategorier för att kunna slutligen skapa beskrivande kategorier av fenomen 

(Elo & Kyngäs, 2007).  

Data analyserades i tre steg; förberedelse, organisering och redogörelse. 

Förberedelserna började med att välja analysenhet vilket i den här studien representerade 

intervjuade sjuksköterskor (Elo & Kyngäs, 2007). Nästa steg i förberedelse fasen bestod av 

noggrann läsning av hela materialet upprepade gånger för att få en djupare förståelse, och för 

att få en känsla för helheten. Forskaren valde analysera data med induktiv ansats och därför 

var nästa steg organisering, vilken bestod av öppen kodning, bildande av kategorier samt 

abstrahering. Öppen kodning används för att kunna plocka upp delar av text, meningar och 

ord under läsning av texten, som är meningsbärande och relaterade till studiens syfte (Elo & 

Kyngäs, 2007). Textsjok som är alltför omfattande är svåra att hantera eftersom de kan 

innehålla olika betydelser. För smala meningsenheter kan å andra sidan leda till fragmentering 

(Graneheim & Lundman, 2003, Morse et al., 2002). Det skriftliga materialet lästes igenom för 

att kunna skriva kommentarer och funderingar som var relevanta för forskningsfrågan. Nästa 

steg var att med hjälp av kodning upptäcka likheter och skillnader i de meningsbärande 
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enheterna vilka därefter kunde klassificeras och inordnas under olika subkategorier (Elo & 

Kyngäs, 2007). Subkategorierna grupperade sedan genom abstraktion av innehållet, under 

huvudkategorier. Abstraktion innebär formulering av en allmän beskrivning av ett 

forskningsområde. Varje huvudkategori har fått sitt namn utifrån sina respektive 

innehållsanalyskarakteristiska (Elo & Kyngäs, 2007).  Ett exempel på ett utdrag av analysen 

finns i bilaga 4. Sista steget var rapportering, vilket består av redovisning av analysprocessen 

samt redogörelse av resultatet. 

Trovärdighet och transparens har eftersträvats genom att noggrant beskriva alla steg i 

analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2003, Morse et al. 2002).  Det var också viktigt för 

forskaren att vara medveten om sin egen förförståelse. Under analysen diskuterades resultatet 

därför upprepade gånger med handledaren för att säkerställa noggrannhet i tolkningen av 

materialet och för att utesluta felaktiga tolkningar (Graneheim & Lundman, 2003, Morse et al. 

2002).   

 

7 Forskningsetiska överväganden 

I föreliggande studie har de forskningsetiska principerna beaktats (Bryman, 2007, 

Denscombe, 2009, Hermerén et al., 2011 & Olsson, Sörensen, 2008). Studiedeltagarna fick 

information om forskningens syfte liksom om att deras deltagande var friviligt och att de 

kunde avbryta sitt deltagande i studien när som helst utan några följder. Autonomprincipen 

uppfylldes genom att studiedeltagarnas självbestämmande och integritet respekterades genom 

att studiedeltagarna fick bestämma över om de vill svara på en fråga eller inte samt att de 

kunde berätta så mycket de ville.  Enligt godhetsprincipen ska forskaren förhindra och 

förebygga skada som är förknippad med forskning. Detta innebär också att komma fram till 

ny kunskap vilken kommer att förbättra omvårdnaden inom det område som i det här fallet 

arbetet med att tillgodose äldre personers näringsbehov forskas (Bryman, 2007, Denscombe, 

2009, Hermerén et al, 2011 & Olsson et, al. 2008). Samtyckeskravet uppfylldes genom att 

deltagarna gav skriftligt samtycke och godkännande av att intervjuerna spelades in. 

Handledare och verksamhetschef gav också sitt tillstånd.  

Konfidentialitetskravet innebar i den här studien att uppgifter om berörda personer och 

platser var anonyma och att insamlade data bevaras på ett säkert sätt. Krav på anonymitet 

säkerställdes genom att koppling mellan deltagarna och studiens resultat eliminerades. 

Anonymitet kunde uppnås i studien också genom att respondenternas identitet inte 
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antecknades i det insamlade materialet. Nyttjandekravet uppfylldes genom att materialet bara 

användes för forskningsändamålet (Bryman, 2007 & Denscombe, 2009).  

 

8 Resultat 

I den här studien framkommer det att studiedeltagarna hade kunskap och medvetenhet om 

äldres behov av näring. Under analys en av intervjuerna framkom två huvudkategorier; 

sjuksköterskans strategier för att tillgodose äldres behov av näring och sjuksköterskans 

kunskap och förhållningssätt till äldres näringsbehov.  Till den första huvudkategorin 

framkom; observationer och omvårdnadsåtgärder samt teamsamverkan. Den andra 

huvudkategorin mynnade i subkategorin: och dokumentation, patientens och anhörigas 

delaktighet och sjuksköterskornas medvetenhet och näringsbehov hos äldre. 

 

8.1 Sjuksköterskans strategier för att tillgodose ä ldres behov av näring 

Denna kategori handlar om studiedeltagarnas förebyggande omvårdnadsåtgärder och olika 

strategier som de använde sig av i syfte att upptäcka orsaker till undernäring. Delaktiga 

sjuksköterskor poängterade samarbetet mellan olika arbetsgrupper samt dokumentation om 

äldres näringsstatus. 

 

8.1.1 Observationer och omvårdnadsåtgärder 

Studiedeltagarna ansåg att förebyggande åtgärder mot undernäring var betydelsefullt för 

patienternas tillfrisknande och förbättrade läkningsprocess. Sjuksköterskorna i studien visste 

hur munstatusen kunde påverka äldres ätande. Därför poängterade de att det var viktigt med 

att förbättra äldres aptit genom att upptäcka faktorer som påverkar ätande såsom 

svampinfektion, dåliga tänder eller muntorrhet. Vissa av delaktiga sjuksköterskor påpekade 

att det också var viktigt att kontrollera mediciner eftersom detta kunde bidra till äldres 

muntorrhet. Studiedeltagarna ansåg också att äldre patienter kunde vara ovilliga att prata om 

och var omedvetna om att dålig munstatus kunde påverka deras aptit vilket poängterades av 

sjuksköterskorna:  

Sen är det naturligt för mig är att titta på munstatusen, alltså. Om det är några problem, för det är inte 

alltid som, eller väldigt sällan kan jag säga, att man förstå att man har svampinfektion i munnen, …för det 

kan ju också vara dels att man inte själv upplever att man har problem, det kan också vara att det är lite 

känsligt med munstatusen, det är ju så rätt intimt så. 
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Tack vare kunskap om patienternas munstatus kunde sjuksköterskorna i studie främja de 

äldres aptit genom att använda sig av olika sätt som till exempel; ge dem Mulvitiona eller 

Calogen. De näringstillskotten användes i syfte att både ge extra kalorier och förbättra aptiten 

i fall patienterna var underviktiga eller om de hade gått ner i vikt snabbt under kort tid: ” Sen 

finns ju också den calogen då som är på ordination… om jag ser att någon har rasat ner i vikt 

då är ju det en åtgärd som man kan ha under ett par veckor i alla fall… och den är för att få 

igång aptiten, inte bara för att ge en fettbomb.”  Att initiera för läkaren att ge patienten 

näringsdropp tillhörde till studiedeltagarnas förebyggande arbete i syfte att hjälpa patienten att 

piggna upp för att kunna fortsätta med andra näringsmässiga åtgärder. 

Betydelse av måltider i förebyggande arbete med undernäring poängterades av 

sjuksköterskor i studie. Lätt tuggad mat för personer med sväljsvårigheter samt energiberikad 

kost var centralt i sjuksköterskornas arbete. Studiedeltagarna betonade vikten av anpassad 

kost med hänsyn till personliga skäl, till exempel religion eller allergier mot viss mat. Att ha 

flera mål var viktigt i syfte att minska uppehåll mellan sista och nästa måltid. 

Studiedeltagarna var medvetna om att illamående var något som var viktigt att 

uppmärksamma i syfte att förbättra patienternas aptit. Matens utseende, mindre portioner samt 

flera små mellanmål i syfte att få de äldre äta lite grann hela tiden tillhörde sjuksköterskornas 

förebyggande arbete:  

Så att man förstås ger flera mål, flera mindre mål än två stora och jag försöker verkligen säga till 

personalen just, att de små målen är kanske de viktiga… det är många som är fokuserade på lunch och 

middag och tycker att de äter så dålig till lunch och middag. Men det spelar inte så himla stor roll, om 

man ser till att få i dem en mugg varm choklad, två mackor på kvällen, efterrätter, mellanmålen. 

 

 Studiedeltagarna beskrev också hur de använde sig av andra sätt att berika mat med, till 

exempel; extra smör eller grädde vilket hjälpte de äldre få i sig mer kalorier:  

Jag haft en som älskar dricka mjölk så att man bara då i stället blandade lite grädde med mjölken till 

exempel, det har haft väldigt bra effekt…. så det finns liksom små enkla åtgärder för att täta till det lite 

också, att alltid få grädde i mjölken när jag vill ha mjölk. 

 

Studiedeltagarna ansåg att miljön kring måltiderna spelade stor roll för patienternas matintag 

vilket kunde bero på förutsättningar man hade på arbetsplatsen. Social samvaro under 

måltider tycktes vara betydelsefull för äldres förbättrade matintag. Att få hjälp med måltider 
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och uppmuntran att äta var ett sätt att kunna tillgodose äldres näringsbehov. Sjuksköterskorna 

i studie kunde uppmärksamma en förbättring i patientens ätande när de var på avdelningen 

och åt i sällskap. Att kunna komma upp från sängen och äta sina måltider i matsalen i sällskap 

av andra personer var viktigt och hade bra och stimulerande effekt. Å andra sida tyckte vissa 

av delaktiga sjuksköterskor att det var betydelsefullt med att respektera patientens vilja att 

kunna stanna kvar på rummet om de hade sväljsvårigheter och upplevde det var obehagligt att 

äta i matsalen:  

Det var ju viktigt när man serverade maten att påminna dem att äta och att de kom till matsalen och vissa 

hade ju jätte tråkigt hemma och att de inte hade sällskap, det är tråkigt att äta själv och när de kom till 

avdelningen och fick sällskap och personalen satt med dem och de fick det bättre, de började, vissa i alla 

fall, äta bättre. 

 

8.1.2 Teamsamverkan och dokumentation  

Samarbetet med andra arbetsgrupper, att arbeta med dietister, undersköterskor och 

sjuksköterskor var positivt vilket underlättade arbetet med äldre personer samt bidrog till att 

sjuksköterskorna i studie kände sig trygga. Teamarbete var betydelsefull i syfte att 

uppmärksamma och sprida information om patientens behov av näring. Öppenhet var särskild 

viktigt i fall intervjuade mötte patienter med integritet med vilka var det svårt att skapa närhet. 

Sjuksköterskorna i studie utryckte att tiden kunde vara ett hinder för att kunna hinna göra allt 

och att alla grupper kunde bidrar till förbättring hos patienten därför var samarbete ännu 

viktigare: ”Vi jobbar i team kan man säga, det är ju observation och iakttagelse i det dagliga 

arbetet, och det pågår hela tiden.”  Dietister hade en viktig funktion i sjuksköterskornas arbete 

eftersom de medverkade med kunskap och information om näring när sjuksköterskorna var 

osäkra. Ronder med olika arbetsgrupper och samverkan med andra vårdenheter var också 

nödvändigt för att kunna tillfredställa patienternas möjlighet att tillgodose adekvat 

näringsstatus efter utskrivning vilket påtalades av studiedeltagarna.  

Sjuksköterskor i studie utryckte att det var viktigt att kunna samarbeta med andra 

vårdaktörer efter patienterna blev utskrivna från avdelning. Därför dokumentation om äldres 

näringsstatus såsom svårigheter med att äta, munstatus och omvårdnadsåtgärder kopplade till 

problemet samt patienternas egna upplevelser utgjorde en grund för teamets arbete: ”Och 

även dokumenterar jag om det är ju så om det är boende, alltså egna upplevelser, vad de själva 

säger.” Sjuksköterskor i studie använde sig av hjälpmedel såsom regelbundna viktkontroller 
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samt vätske- och kostregistrering vilket dokumenterades för att kunna göra utvärdering vid 

utskrivning. Dokumentation sågs som en väldig viktig del av studiedeltagarna arbete särskild 

vid hemgång så att nästa vårdgivare kunde fortsätta med förebyggande åtgärder och få 

överblick över patienternas situation. 

 

8.2 Sjuksköterskans kunskap och förhållningssätt ti ll äldres näringsbehov 

Denna kategori beskriver sjuksköterskornas grundläggande sätt att bemöta patienten i dagliga 

arbeten såsom lyhördhet och öppenhet samt patientens och anhörigas delaktighet. 

Studiedeltagarna hade medvetenhet och kunskap om äldres näringsbehov samt faktorer som 

orsakar undernäring. 

 

8.2.1 Patientens och anhörigas delaktighet i vården 

Patientens delaktighet var viktigt i studiedeltagarnas dagliga arbete. Genom att prata med 

patienten kunde sjuksköterskor i studie få en helhetsbild över de äldres matsituation samt få 

förståelse för personernas uppfattning om sin vikt. Det finns många olika orsaker till att 

patienterna äter dåligt, därför var öppenhet och lyhördhet i samtal med patienten viktigt för 

studiedeltagarna för att kunna fånga upp problemet så fort det uppstår och sätta in 

förebyggande åtgärder. Sjuksköterskor i studie tyckte att samtal och överkommelser med 

patienten och anhöriga var betydelsefulla för att säkerställa personernas delaktighet i sin egen 

vård, till exempel om vilka omvårdnadsåtgärder man ska ta eller hur man själv vill ha det. 

Ankomstsamtal borde ske så fort patienten kommer till en avdelning för att få uppfattning och 

anpassa omvårdnadsåtgärder vilket poängterades av sjuksköterskorna. Studiedeltagarna 

poängterade ärlighet i bemötande av de äldre och att kunna se hela människan och inte bara 

de bedömningsinstrumenten i syfte göra sin egen bedömning av den personen man möter. Att 

låta patienten berätta hur de såg sig själva och hur deras situation hemma såg ut var en viktig 

detalj för att kunna förebygga undernäring. Maten är kopplad till livskvalitet och är central för 

alla människor därför var patienternas delaktighet i sin närningsmässiga vård var så viktigt i 

studiedeltagarnas arbete:  

Det är att man försöker vara ärlig…. du har gått ner två och halv kilo på två månader, vad tänker du själv 

om det, och så får de berätta själva. Och vissa kan ju inte berätta själva då får man ju göra en egen 

bedömning, men det är också förstås bra att prata med anhöriga…. Jag tycker att det är väldigt viktigt att 

se helheten, att se hela den här människan och inte bara vikten och bedömningsinstrumenten liksom. 
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Sjuksköterskorna i studie beskrev att de var medvetna om att patienten har tugg- och 

sväljsvårigheter, att de kunde glömma bort att äta eller inte orkar äta.  Därför var det viktigt 

att patienten inte upplevde tjat och tvingas att äta. Å andra sidan betonandes att äldre behöver 

uppmuntran eftersom de inte ville vara till besvär för personalen när de äter eller dricker för 

mycket. Sjuksköterskor i studie var medvetna att det tar tid innan patienten börjar äta bättre 

därför tålamod och vänlighet var nödvändig i närningsmässiga arbeten. 

 Studiedeltagarna beskrev att det ibland förekom svårigheter med anhöriga som ville att 

man gör saker, de förstår och accepterar inte att personen håller på att dö. Detta beskrivs som 

en svårighet att kunna bemöta de anhöriga och skapade kommunikationsproblem som i sin tur 

ledde till konflikt mellan sjuksköterskor och anhöriga. Studiedeltagarna var medvetna om att 

inte tvinga äldre att äta därför var detta påfrestande och skapade känslor av osäkerhet: ”Det 

här gränsfallet när nån håller på gå in slutskedet i livet, det är ju också det att man ofta hamnar 

i konflikt med både sig själv, personalen och anhöriga.” 

 

8.2.2 Sjuksköterskornas medvetenhet om näringsbehov hos äldre 

Information om nylig viktminskning, sociala kontakter, rörlighet, möjligheter att laga mat, 

aptit och ätproblem samt förekomst av ohälsa och sjukdom gav studiedeltagarna en möjlighet 

för reflektion över patientens näringsstatus. Detta underlättade deras möjligheter att kunna 

upptäcka undernäring eller risk för undernäring hos patienterna vilket bidrog till 

sjuksköterskornas ökade medvetenhet om de näringsmässiga behoven hos äldre.  

De flesta sjuksköterskorna i studie hade kunskap och var medvetna om följderna av 

undernäring. Att ta hänsyn till olika aspekter som munstatus, ålder, ätproblem, sjukdomar 

samt bedömningsinstrumenten var viktigt för att kunna få en realistisk bild av patientens 

situation. Näring var grundläggande för studiedeltagarna i syfte att förhindra tryckskador och 

förbättra de äldres livskvalitet. Genom observation, samtal och förmåga att känna igen 

patienterna kunde sjuksköterskorna i studie se deras hela situation vilket var viktigt i 

informanternas dagliga arbete:  

Det viktigaste som jag tycker är deras upplevelse och sen att de äter regelbundet, det kan vara små 

portioner och sen att de behåller sin vikt, man kan inte bara se liksom de MNA, de bedömningarna utan 

man måste vara liksom observant, iakttagande och ta andra aspekter. 
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Studiedeltagarna använde sig av erfarenhetskunskap och egna åsikter vid bedömning av 

patienternas näringsstatus. De intervjuade sjuksköterskorna var medvetna om att det var 

viktigt både med flera måltider och med att respektera patienterna samt att vara lyhörd för 

deras behov. Vissa av sjuksköterskor i studie påpekade att man måste vara medveten om att 

äldre personer också behöver kunskap om näring för att kunna minska risken för undernäring:  

Jag tänker att de behöver äta mer än vad de gör, jag tänker att äldre behöver veta vad de ska äta, de vet ju 

oftast inte, de behöver mer vissa saker…, men det är svårt att ändra vanor. De behöver mer än de förstår 

att de behöver äta, tycker jag.  

 

Sjuksköterskor i studie uttryckte att det fanns mer fokus på nutrition i vården vilket 

spelade stor roll för deras utveckling av kunskaper i detta område. Sjuksköterskorna 

poängterade att de lär sig mycket i det dagliga arbetet. Att fundera och reflektera kring 

problemet i syfte lösa det på bästa möjliga sätt bidrog till studiedeltagarnas utveckling 

av näringsmässig kunskap. 

 

8.3 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor arbetar med att tillgodose behovet av 

näring hos äldre personer. De intervjuade sjuksköterskorna ansåg att näring är en av de 

viktigaste faktorerna för äldres hälsa, som spelar stor roll både för tillfrisknande och för 

förbyggande av andra sjukdomar. Henderson (1969) skriver att kropp och själ är beroende av 

varandra. Således kan psykisk sjukdom påverka kroppen men fysisk ohälsa kan också påverka 

patientens psykiska tillstånd. Därför betonar Henderson att sjuksköterskans uppgift är att 

hjälpa patienten att bevara och stärka hans eller hennes möjligheter att tala om sina behov, 

sina önskemål och sin livssituation (Henderson, 1969). Detta beskrevs också vara viktigt i 

studiedeltagarnas dagliga arbete. De poängterade hur viktigt det var att lyssna på vad 

patienten säger, och att se varje person utifrån ett helhetsperspektiv snarare än att bara 

använda sig av bedömningsinstrument. Som tidigare beskrivits i Brownie studie (2005) 

förekommer det att äldre personer som lider av depression drabbas av undernäring. I enlighet 

med detta beskrev sjuksköterskorna i studien hur de först fokuserade på att lindra andra 

symtom som till exempel nedstämdhet, för att därefter kunna hjälpa de äldre med sina 

näringsmässiga problem. Sjuksköterskorna i studien beskrev att de ville göra gott och försökte 

så gott de kunde anpassa de förebyggande omvårdnadsåtgärderna till patientens önskemål och 
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behov. Enligt Henderson har alla människor gemensamma behov men kulturella, sociala och 

individuella faktorer leder till att varje individ tolkar dessa på olika sätt. Därför har 

sjuksköterskan en viktig uppgift i att kunna lyssna och uppmuntra patienten att uttrycka sina 

behov, känslor och önskningar för att bättre kunna förstå på vilket sätt hon kan bidra till hans 

eller hennes tillfrisknande (Henderson, 1969).  

Studiedeltagarna menade att tack vare att de hade ett helhetsperspektiv kunde få mer 

kunskap om patientens situation och detta bidrog till bättre samarbete mellan vårdare och 

patient. Det framkom att en bra dialog mellan patient och sjuksköterska var ett exempel på 

vad som kunde främja bedömning av näringsmässiga behov hos de äldre. I en studie av 

Söderhamn, Bachrach-Lindström och Ek (2007) framkom att en rad nödvändiga villkor måste 

vara uppfyllda för att kunna lyckas med att ge en god vård, t.ex. att ha intresse och ge tid för 

att lyssna på patientens berättelse och dessutom vara lyhörd för patientens önskemål. Studien 

bekräftar att interaktion mellan sjuksköterska och patient är viktigt för att kunna identifiera 

patientens näringsproblem, eftersom patienten då ges möjlighet att verkligen prata sin 

situation. Med en uppmärksam närvaro, kan sjuksköterskan vara följsam inför patientens 

erfarenheter av sin hälsa, sin livssituation sina behov, och hjälpa patienten att hitta en lösning 

på ett problem. Detta har en avgörande betydelse i att identifiera personer som löper risk för 

undernäring och bidrar till att patienten kan vara delaktig i sin egen vård (Söderhamn,  

Bachrach-Lindström & Ek,  2007). I Pedersens studie (2005) fann man att vård som bygger 

på att äldre patienter är aktivt involverade var ett sätt att förbättra deras födointag och därmed 

förhindra undernäring (Pedersen, 2005). 

Henderson (1969) skriver att sjuksköterskan ska vara lyhörd och visa förståelse för 

patientens och de anhörigas behov för att med hjälp av deras förtroende kunna bidra till 

patientens tillfrisknande. Henderson belyser vikten av dialog med patienten och att han eller 

hon själv ska få möjlighet att vara delaktig i beslut om sin egen vård eftersom det bidrar till ett 

mer effektiv vårdarbete (Henderson, 1969). De intervjuade sjuksköterskorna berättade att de 

lade ner mycket möda på att förmedla kunskap till de äldre patienterna om betydelsen av att 

äta för hälsan, och de och betonade vikten av uppmuntran och påminnelse. Å andra sidan 

menade de att det var viktigt att inte glömma att respektera patientens vilja, och de menade att 

det vara viktigt inte tvinga patienten, utan istället före en dialog för att kunna förstå och hitta 

orsaker/faktorer som påverkar patienternas ätande. Detta har också poängterats av Henderson 
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(1969) som menar att sjuksköterskor alltid ska betrakta patienten som en unik, självständig 

och aktiv individ.  

Henderson skriver också att sjuksköterskan ansvarar för att patienter ska kunna tillgodose 

sitt näringsbehov på ett tillfredställande sätt vid utskrivning från vårdenheter till hemmet 

(Henderson, 1969). Sjuksköterskorna i studien var medvetna om att de kanske inte kunde göra 

så mycket för den patienten under den korta vårdtiden på sjukhus; därför var det viktigt för 

dem att kommunicera med den vård/omsorgsenhet som tog över ansvaret för patienten, och 

planera det fortsatta stödet så att de äldre fick möjligheter att få hjälp med sitt att tillgodose 

sitt behov av näring efter utskrivning från sjukhuset. Den oro för hur det skulle gå för 

patienterna efter tiden på sjukhuset som sjuksköterskorna i studien uttryckte, stöds i tidigare 

litteratur som visat att många äldre personer löper risk att bli eller är undernärda både när de 

bor hemma och i omsorgsboenden (Akner, 2006 & Brownie, 2005, Saletti, 2007). 

Sammantaget belyser detta vikten av tillfredsställande överraportering mellan olika vård och 

omsorgsenheter så att personalen kan vara observanta på den äldre personens näringstillstånd 

och kan fortsätta med olika näringsåtgärder. 

Principen om att inte skada innebär att välja det handlingsalternativ som åstadkommer 

minst skada. Ett svårt etiskt dilemma uppstår när fördelar kontra nackdelar uppstår i 

behandlingsbeslut. Därför är det viktigt att patienten beslutar eller åtminstone påverkar beslut 

om vilka behandlingsalternativ som fattas. Självbestämmandeprincipen handlar om att kunna 

bestämma över sitt liv och sina beslut förutsatt att andras rättigheter till självbestämmande 

inte kränks. I hälso- och sjukvården innebär detta att individens rätt att ha kontroll över beslut 

om sin kropp och att göra valet respekteras (Best, 2010 & Statens medicinsk- etisk råd, 2008). 

Detta gäller oavsett om patienten accepterar eller nekar till att ta emot en omvårdnadsåtgärd, 

och även om vägran av behandling slutligen leder till hans eller hennes död. Sjuksköterskorna 

i studien upplevde att vissa situationer leder till etiska dilemman eftersom det kan vara svårt 

att fastställa gränsen för när en äldre patient närmar sig livets slut skede. Detta beskrevs kunna 

leda till konflikt mellan personalen och de anhöriga som ibland önskar att vårdpersonalen ska 

forstsätta med att ge patienten mat trots att han eller hon var i mycket dåligt skick. Ibland 

beskrev studiedeltagarna att det hände att de var tvungna att ge så kallat ”anhörig dropp”, mer 

för anhörigas skull än för patientens hälsa. Sjuksköterskans uppgift är att respektera och 

stödja personers rätt till självbestämmande och hjälpa till att dessa rättigheter upprätthålls. I 

vissa situationer kunde patienten inte ha den här kunskapen eller förmågan att förstå 
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konsekvenser av sina val och därför gav sjuksköterskorna i studien information och stöd i 

syfte att hjälpa patienten att göra en välgrundat beslut. Det är viktigt att komma ihåg att 

vårdpersonal bara kan råda utan att försöka påverka patientens beslut(Best, 2010 & Statens 

medicinsk- etisk råd, 2008). 

Studiedeltagarna visste att de hade ansvar för att stödja patienten i att vidta egna åtgärder 

som främjar tillfrisknande och/eller välbefinnande. Samarbetet med andra arbetsgrupper var 

något som poängterades av sjuksköterskorna, vilket beskrevs underlätta arbetet med de äldre 

personerna och det bidrog till att sjuksköterskorna kände sig trygga. Teamarbete var 

betydelsefullt för uppmärksamma och sprida information mellan olika arbetsgrupper om 

patientens behov av näring. Sjuksköterskorna tyckte att tiden kunde vara ett hinder för att 

kunna hinna göra allt och att alla yrkesgrupper tillsammans kunde bidra till förbättring hos 

patienten. 

 Henderson poängterar vikten av att sjuksköterskor har kunskap om näringens betydelse för 

människans välbefinnande. Sjuksköterskan är i sin yrkesroll nära patienten och har en viktig 

uppgift i att uppmuntra och se till att patienten får sitt behov av näring och vätska tillgodosett 

(Henderson, 1969). Sjuksköterskorna i studien hade kunskap och var medvetna om hur viktigt 

det är med tillräckligt med näring för tillfrisknandet och för välbefinnande hos äldre patienter. 

Henderson skriver att undervisning och lärande är en naturlig del av sjuksköterskans arbete 

(Henderson, 1969). Undervisning och spridning av kunskap både till patienter och närstående 

om näring av patienter beskrevs i studien som en daglig syssla.  

Henderson skriver att det är viktigt med att skapa lugn och avspänd miljö kring måltider 

vilket poängterades också av intervjuade sjuksköterskor (Henderson, 1969). De visste att det 

var betydelsefullt med trevlig måltidssituation men att det inte alltid var lätt att kunna 

tillgodose detta behov för de äldre personerna. 

 

8.4 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva hur sjuksköterskor arbetar för att tillgodose äldres behov av 

näring. Därför genomfördes intervjuer för att samla data. Det kan hända att intervjuernas 

resultat för det mesta är baserat på vad personer uttrycker och har en föreställning om att 

forskaren ”vill höra” snarare än på vad de faktiskt gör i sitt dagliga arbete, vilket naturligtvis 

kan anses som en svaghet i relation till studiens trovärdighet (Denscombe, 2009).  
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En annan svaghet i studien var att urvalet av personer inte var slumpmässigt. Valet av 

personer gjordes med utgångspunkt i vilka de var (forskaren hade personlig kännedom om var 

och en av dem) och vilken erfarenhet de hade om det studerande området. Å andra sida kan 

detta betraktas som en fördel eftersom urvalet görs i syfte att hitta personer som har lång 

erfarenhet av att arbeta med äldre. Förhållanden som tid och plats kan också ha påverkat 

intervjuernas kvalitet. Genomförandet av intervjuer på arbetsplatsen och användandet av  

mp3-spelare kan ha bidragit till att deltagarna upplevde intervjuerna som stressande 

(Denscombe, 2009).  När det gäller valet av metod för analys av data, så kan innehållsanalys 

sägas vara en relativt öppen metod som, även om analys av data aldrig är lätt att genomföra, 

ändå är så systematisk att den inte är alltför svår att beskriva. Vilket underlättar replikering 

och medför transparens i arbetet (Bryman, 2007). Trots en del svagheter är det min 

uppfattning att denna studie har bidragit med kunskap inom det studerade området. 

 

9 Betydelse för vården 

Resultatet visar att det finns en medvetenhet om behovet att tillgodose näringsbehovet hos 

äldre patienter. Sjuksköterskorna i den här studien hade kunskap och använde sig av olika 

omvårdnadsåtgärder för att förebygga undernäring. Om det här är sjuksköterskor med särskilt 

stor kunskap om eller intresse för nutritionsfrågor eller inte är naturligtvis svårt att svara på, 

liksom vad det innebär för den faktiska vården av äldre patienter, men faktum kvarstår, att 

tidigare forskning visar att många äldre personer både på sjukhus och i särskilda äldreboenden 

lider av undernäring. Kanske kan bristen på tid och resurser, eller brist på möjligheter att 

tillämpa kunskaper och skapa rutiner kring nutritionsfrågor i omvårdnaden av äldre personer, 

vara några skäl? Detta skulle vara mycket intressant att studera i framtiden, till exempel 

genom att granska dokumentation och rutiner samt hur dessa rutiner tillämpas i praktiken. 
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11 Bilaga 1  

Intervjufrågor 

 

1. Hur många år har du arbetat med äldre? 

2. Kan du berätta lite om hur du ser på äldres behov av näring? 

3. Kan du berätta om hur du bedömer och identifierar undernäring hos äldre? 

4. Hur dokumenterar du patientens näringstillstånd? 

5. Hur förebygger du undernäring hos äldre? 

6. Hur följer du upp de omvårdnadsåtgärder angående nutrition som du har vidtagit? 

7. Hur ser du på dina kunskaper om nutrition? 

8. Hur tycker du att det har varit att bli intervjuad? 

9. Är det någonting du tycker att vi inte har pratat om som du skulle vilja berätta? 
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12 Bilaga 2 

 

Till informanterna 

                

 

Jag heter Katarzyna Siwik och studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet inom vård av 

äldre på Ersta Sköndal Högskola. Jag går min åttonde termin och planerar att skriva mitt 

examensarbete om hur sjuksköterskor arbetar med att tillgodose äldres behov av näring. I mitt 

arbete vill jag beskriva hur ni sjuksköterskor identifierar och förebygger undernäring hos 

äldre personer. Jag är också intresserad av vilka omvårdnadsåtgärder använder ni i arbete 

samt hur följer ni upp de. Jag kommer också att ställa frågor om hur ni dokumenterar 

patientens näringstillstånd samt hu ni ser på äldres behov av näring. 

Till min studie planerar jag att samla in data genom intervjuer med 6-8 sjuksköterskor som 

arbetar både inom äldreboende och på sjukhus. Jag vill intervjua sjuksköterskor som har 

arbetat med äldre personer minst ett år. Med äldre personer menar jag människor över 70 år. 

Varje sjuksköterska intervjuas vid ett tillfälle. Varje intervju tar ungefär en timme i anspråk 

och genomförs på en plats som sjuksköterskorna själva väljer. Intervjuerna kommer att spelas 

in på Mp3-spelare. Jag tänker ställa cirka 10 frågor som ni kan besvara fritt. Jag försäkrar att 

sjusköterskor som deltar i studien, liksom den verksamhet där studien genomförs, förblir 

anonyma. Deltagandet i studien är naturligtvis helt frivilligt och kan avbrytas när som helst 

och utan att uppge något skäl. Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en 

magisteruppsats. 

Jag behöver sjuksköterskornas skriftliga samtycker till att intervjuer på nästa sida.  
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Hej 

Jag heter Katarzyna Siwik och studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet inom vård av 

äldre på Ersta Sköndal Högskola. Jag går min åttonde termin och planerar att skriva mitt 

examensarbete om hur sjuksköterskor arbetar med att tillgodose äldres behov av näring.  

Till min studie planerar jag att samla in data genom intervjuer med 6-8 sjuksköterskor som 

arbetar både inom äldreboende och på sjukhus, och jag undrar om jag kan få möjlighet att 

intervjua sjuksköterskor i din verksamhet?. Varje sjuksköterska intervjuas vid ett tillfälle. 

Varje intervju tar ungefär en timme i anspråk och genomförs på en plats som sjuksköterskorna 

själva väljer. Intervjuerna kommer att spelas in på Mp3-spelare. Jag försäkrar att de personer 

som deltar i studien, liksom den verksamhet där studien genomförs, förblir anonyma. 

Deltagandet i studien är naturligtvis helt frivilligt och kan avbrytas när som helst och utan att 

uppge något skäl. Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en magisteruppsats. 

Eftersom min tidsram är snäv skulle jag behöva genomföra intervjuerna under de första två –

tre veckorna i april, om möjligt. Jag vore därför tacksam för besked snarast möjligt. Om du 

samtycker till att studien genomförs i din verksamhet, behöver jag också ditt skriftliga 

samtycke på nästa sida.  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subkategori Huvudkategori 

Man kollar vikten 
och sen pratar 
man med 
personen. Vissa 
har haft varit 
underviktiga hela 
sina liv och då är 
det väldigt viktigt 
hur personer själv 
ser på sin vikt. 

Det är viktigt 
att kontrollera 
vikten och 
prata med en 
person om hur 
han upplever 
sin vikt. 

Patientens 
upplevelse 

Patientens och 
anhörigas 
delaktighet i 
vården  
 

Sjuksköterskans 
kunskap och 
förhållningssätt 
till äldres 
näringsbehov  

 
 
 
 
  
  

  

  

 

 

 

 

 


