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ABSTRACT  

 

Background: Malnutrition is a common condition in health care. Malnutrition is associated 

with increased morbidity and mortality. It leads to increased charges imposed on society when 

the length at hospital becomes longer. Patients becomes vulnerable to increased suffering. 

According to the nutrition care process, malnutrition can be detected when a nutritional status 

screening is performed. Then, to investigate the causes of malnutrition eating and meal 

instruments can be utilized. Aim: The aim of the present study was to identify the factors that 

are observed in connection with the nutritional status screening and eat -and meal 

observations. Which instruments are developed to identify these factors in multi-ill elderly. 

Methods: The review was based on scientific papers on the basis of the study's purpose. The 

data were available at Uppsala University's electronic subscriptions. The analysis was done by 

examination and processing of the collected material. Result: The result showed that the 

weight loss, body mass index, diagnosis, appetite and functional capacity were factors that 

most nutritional screening instruments observed. Factors that were observed to the greatest 

extent in eat observation instrument was chewing and swallowing difficulties, transportation 

of food to the mouth, sit position and energy intake. There was no instrument that observed 

only meal environment. Most of the instruments examined proved to have reliability and 

validity. There are also other factors shown to influence the nutritional status that is not 

observed in any instrument. These factors were of the psychosocial and economic character. 

Conclusion: There are nutritional status screening instruments of good quality, however, 

there are not as extensive eat -and meal instruments. 

 

Keywords: Validity, Reliability, Eating and meal observation, Nutritional status screening, 

Malnutrition. 
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SAMMANFATTNING  
 

Bakgrund: Undernäring är ett vanligt förekommande tillstånd inom hälso- och sjukvården. 

Undernäring har samband med ökad sjuklighet och dödlighet. Det leder till ökade kostnader 

för samhället då vårdtiderna blir längre. Patienterna blir utsatta för ett ökat lidande. Enligt 

nutritionsvårdsprocessen kan undernäring upptäckas om en screening av nutritionsstatusen  

utförs. För att sedan utreda vad som orsakar undernäringen kan ät- och 

måltidsobservationsinstrument utnyttjas. Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att 

identifiera vilka faktorer som observeras i samband med screening för nutritionsstatus och ät -

och måltidsobservationer och vilka instrument som finns utvecklade för att identifiera dessa 

faktorer hos multisjuka äldre. Metod: Litteraturöversikten baserad på vetenskapliga artiklar 

utifrån studiens syfte. De vetenskapliga artiklarna fanns tillgängliga på Uppsala universitets 

elektroniska prenumerationer. Analysarbetet gjordes genom granskning och bearbetning av 

insamlat material. Resultat: Resultatet av granskningen visade att viktminskning, BMI, 

diagnos, aptit och funktionsförmåga var faktorer som de flesta nutritionsstatus 

screeninginstrument observerade. Faktorer som observerades i störst utsträckning i 

ätobservationsinstrument var tugg och sväljsvårigheter, transport av mat till munnen, 

sittposition och energitillförsel. De flesta av instrumenten som granskades visade sig vara 

reliabla och validerade. Det fanns inget instrument som observerade endast måltidsmiljön. Det 

finns även andra faktorer som visat sig ha inverkan på nutritionsstatusen som inte observeras i 

något instrument. Dessa faktorer var av psykosociala och ekonomisk karaktär.  Slutsats: Det 

finns nutritionsstatus screening instrument av god kvalité däremot finns det inte lika 

omfattande ät – och måltidsobservationsinstrument.  

 

Nyckelord: Validitet, Reliabilitet, Ät- och måltidsobservation, Nutritionsstatus screening, 

Undernäring. 
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BAKGRUND 

Omvårdnad   

Omvårdnad är ett vitt begrepp som från sjuksköterskans synvinkel innefattar att ha kunskap 

och förståelse om sjuka individers besvär, tillstånd och tillfrisknande. Sjuksköterskan ska 

vårda individer som lever med en sjukdom. Sjuksköterskan ska även vårda de som löper risk 

att drabbas av sjukdom och de följder som uppkommer i samband med sjukdom. 

Sjuksköterskan bär ett ansvar att främja den sjuka individens hälsa och lindra lidande. Ett 

centralt begrepp inom omvårdnad är autonomi som bland annat belyser att vården ska vara 

individanpassad. Det ska finnas möjlighet som patient att behålla förmågan att sköta sig själv. 

Det ska skapas förutsättningar för varje individ att få sina grundläggande behov tillgodosedda 

(Nortvedt & Gronseth, 2011).  

Ett av människans grundläggande behov är att få i sig tillräcklig näring för att upprätthålla 

kroppens funktioner (Nortvedt & Gronseth, 2011). Undernäring är ett vanligt förekommande 

tillstånd inom vården som allt för sällan dokumenteras och diagnostiseras (Socialstyrelsen, 

2011).  Undernäring kan definieras som "Tillstånd där brist på energi, protein eller andra 

näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, 

funktion eller av en persons sjukdomsförlopp" (Socialstyrelsen, 2000, s 1). 

 

Undernäring  

Undernäring är ett hot mot äldres välbefinnande och autonomi. Undernäring och oavsiktlig 

viktminskning ger ökad risk för att få infektioner, depression, sarkopeni och försämrat 

immunförsvar (Nieuwenhuizen, Weenen, Rigby & Hetherington, 2009). Tillståndet försämrar 

även återhämtningen efter trauma, kirurgi och sjukdom (Norman et al., 2008). Alla dessa 

faktorer ger i sin tur ökad risk för dödlighet (Nieuwenhuizen et al., 2009; Norman et al., 

2008). 

 

Problematik kan uppstå i samband med sjukdom, medicinsk behandling och funktionssvikt 

och leda till undernäring. Problematiken kan vara sväljsvårigheter, obstruktion, nedsatt aptit 

med mera. Även åldrandeprocessen har inverkan på matintaget utöver ovanstående faktorer 

kan även försämrat lukt- och smaksinne inträffa (Stubberud, Almås & Kondrup, 2011).  Den 

normala åldrandeprocessen tillsammans med kroniska sjukdomar och polyfarmaci medför en 

minskad reservkapacitet i organen. Det gör multisjuka äldre till en speciellt utsatt grupp för 

undernäring (Socialstyrelsen, 2000). Multisjukhet är ett begrepp som används när en individ 
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lider av flera kroniska sjukdomar. Enligt prevalensuppskattningar som gjorts är cirka 65% av 

individer mellan 65–85 år drabbade av multisjukhet och 82% i åldern 85 och äldre (Schüz et 

al., 2015). 

 

Prevalens  
Enligt en litteraturöversikt som gjordes i syfte att undersöka förekomsten av undernäring 

visade att 22,8 % av den äldre befolkningen lider av undernäring. Medelåldern på deltagarna i 

studien var 82,3 år och bestod av sammanställda data från 12 olika länder (Kaiser et al.,2010).  

 

En studie gjordes för att undersöka prevalensen av risk för undernäring och ätsvårigheter 

inom sjukvård och äldrevård. Resultatet i studien visade att 49% på sjukhus respektive 56% 

på särskilt boende hade ätsvårigheter. På både sjukhus och särskilt boende hade 27% måttlig 

eller hög risk för undernäring. Det talar för att det finns brister inom vården av undernäring 

(Westergren, Lindholm, Axelsson & Ulander, 2007). Dessa brister kan också leda till 

ekonomiska konsekvenser (Socialstyrelsen, 2011). 

 
Hälsoekonomiska aspekter 
Det finns sedan flera årtionden tillbaka styrkt att undernäring har samband med förlängda 

vårdtider, ökad sjuklighet, sämre livskvalitet och ökad dödlighet. Sänkt livskvalitet på grund 

av sjukdom i samband med undernäring ger konsekvenser. Sjukskrivningar och förlängda 

vårdtider är konsekvenser som leder till ökade kostnader för samhället (Norman et al., 2008; 

Socialstyrelsen, 2011). En studie som är gjord i Holland studerade extrakostnaderna kring 

undernäring. Där konstaterades det att det kostade 1,9 miljarder vilket är 2,1% av de totala 

sjukvårdskostnaderna i landet (Freijer et al., 2013). För att identifiera de personer som löper 

risk att drabbas av undernäring kan nutritionsvårdsprocessen användas (Socialstyrelsen, 

2011).  

 

Nutritionsvårdsprocessen 

Nutritionsvårdsprocessen omfattar riskbedömning (screening), utredning, diagnostik och 

behandling. En riskbedömning görs för att identifiera de personer som löper risk för att 

drabbas av undernäring men även för att upptäcka de som redan är undernärda 

(Socialstyrelsen, 2011). Ett screeninginstrument för nutritionsstatus ska vara snabbt och 

enkelt att använd för att möjligheten ska finnas att utföra screening på alla personer vid intag 

inom sjukvården (Smith, Westergren, Saunders & Hagell, 2016). Ett screeninginstrument för 
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nutritionsstatus ska vara generellt utformade för att kunna användas hos alla patientgrupper 

(Kondrup, Annison, Elia, Vellas & Plauth, 2003). 

 Individer som efter screening bedöms löpa risk för att drabbas av undernäring eller lider av 

undernäring genomgår en utredning. Utredningen som är nästa steg i nutritionsvårdsprocessen 

identifierar bakomliggande orsaker till undernäringen. Det som studeras är bakomliggande 

sjukdomar, eventuella läkemedelsbehandlingar och patientens förmåga att äta. Utredningen 

kan förslagsvis omfatta ät -och måltidsobservationer (Socialstyrelsen, 2011).   

 En ät -och måltidsobservation är en längre och mer omfattande process än en screening och 

ska leda till att en vårdplan ska kunna upprättas. Enligt The European Society of Clinical 

Nutrition and Metabolism (ESPEN) bör bedömningen inkludera bland annat provsvar, en god 

anamnes, läkemedel och dess biverkningar (Kondrup et al., 2003). Vid en ätobservation 

studeras individens ätproblematik som kan vara till exempel sväljsvårigheter. Vid en 

måltidsobservation observeras måltidsmiljön. En förutsättning för en god miljö är lugn och ro 

och att individens önskemål blir uppfyllda. En ordentlig utredning för att identifiera faktorer 

som påverkar nutritionsstatus bör utföras. Det är grundläggande för att kunna ge patienter 

adekvat behandling som sedan utvärderas (Socialstyrelsen, 2011). En adekvat behandling 

leder i sin tur till att patienten får den energi som behövs för att upprätthålla kroppens 

funktioner. Det leder i sin tur till god hälsa och ökad livskvalitet (Socialstyrelsen, 2000; 

Socialstyrelsen, 2011). Sjukvården observerar sällan problemet vilket leder till att en effektiv 

behandling inte alltid ges (Socialstyrelsen, 2011).    

 

Validitet och reliabilitet  

Screening, ät -och måltidsobservationsinstrument bör vara av god validitet och reliabilitet.  

Validitet innebär att ett instrument mäter det som instrumentet är avsett för att mäta. 

Reliabilitet hos ett instrument innebär att det är pålitligt och tillförlitligt (Kirkevold, 2000). 

Det betyder att instrumentet som används mäter samma sak varje gång det mäts. En 

förutsättning för att ett instrument ska anses ha reliabilitet är att det mäts på samma sätt varje 

gång (Kirkevold, 2000). En internationell organisation som granskar reliabilitet och validitet 

av screening, ät- och måltidsobservationsinstrument är ESPEN (Bischoff, Singer, Koller, 

Barazzoni & Cederholm, 2015). 
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The European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)  

ESPEN är en organisation som har publicerat riktlinjer inom nutrition sedan 1997. Några av 

riktlinjerna är publicerade i tidskriften Clinical Nutrition. Riktlinjerna presenterar bland annat 

användningen av screeninginstrument och antropometri. ESPEN:s alla riktlinjer och 

ställningstaganden granskas av godkänts av en kommitté (Bischoff et al., 2015). 

Eftersom undernäring är ett riskfyllt tillstånd är det viktigt att det finns enkla och tydliga 

kriterier för att kunna diagnostisera tillståndet. Det kan förenkla dokumentationen och 

behandling vid tillståndet. Ett av ESPEN:s uppdrag är att enas om kriterier för diagnostisering 

av undernäring (Cederlholm et al., 2015). 

 

Svenska versionen av ESPEN heter Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism 

(SWESPEN). De har utformat en folder om att förebyggande och behandling av undernäring. 

Det finns också riktlinjer för hur mål ska utformas och uppföljning efter insatta åtgärder 

(Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism, 2006). Utöver ESPEN finns det även 

lagar och föreskrifter som beskriver sjuksköterskans ansvarsområde kring nutrition 

(Socialstyrelsen, 2011).  

 

Lagar och föreskrifter  

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS, 2014: 10) stadgas i 6§ att sjuksköterskan bär 

ett ansvar att rutiner för att identifiera, förebygga och behandla undernäring upprätthålls. Som 

nämnts ovan är observationer ett redskap för att identifiera olika faktorer som har betydelse 

för patientens nutritionsstatus. Viktigt för kvaliteten på vården är att observationerna görs 

systematiskt och likvärdigt. Instrumenten ska också vara lätta att använda och 

kostnadseffektiva. De kan då ingå i rutiner för att förbygga undernäring hos personer som 

löper risk eller upptäcka orsaker till undernäring (Socialstyrelsen, 2011).  

Teoretisk referensram  

Virginia Hendersons teori handlar om omvårdnadens grundprinciper som syftar till att 

beskriva sjuksköterskans roll och ansvar gentemot sina patienter. Sammanfattningsvis så 

omfattar sjuksköterskans ansvar att hjälpa en människa i både friskt och sjukt tillstånd. 

Sjuksköterskan bär ett ansvar att kunna identifiera faktorer som påverkar en människas 

grundläggande behov. Åtgärder vidtas därefter för att främja hälsa och tillfrisknande med 
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målet att patienten ska återfå självständighet och kunna utföra egenvård. Hon identifierade 14 

punkter i vad hon kallar allmän omvårdad. På punkt två står det ” Att hjälpa patienten att äta 

och dricka”. Punkt nummer fyra lyder ” Att hjälpa patienten att upprätthålla lämplig 

kroppsställning när han går, ligger, sitter och står”. Utifrån alla punkter så har Henderson 

upprätthållit olika omvårdnadsutövanden. Hon menar att ett av sjuksköterskans större ansvar 

är att vara uppfinningsrik och beakta patientens egen vilja. Som sjuksköterska kan du inte 

avgöra vad patienten definierar som hälsa. Sjuksköterskans ansvar är att hjälpa patienten att 

uppnå det som hen själv upplever är hälsa och välbefinnande. I Hendersons beskrivning av 

omvårdnad är en punkt faktorer i patientens omgivning. Patientens psykiska och fysiska hälsa 

påverkas av miljön runtomkring. Aspekter som lyfts upp är ljus, ljud, luft, hygien och tiden. 

Henderson utformande metoder och riktlinjer för att kunna uppnå mål med omvårdnaden. 

Under en av de tio välformulerade punkterna står det att en omvårdnadsplan ska upprättas. En 

omvårdnadsplan kallas även omvårdnadsprocessen. Omvårdnadsprocessen används som en 

systematisk arbetsutveckling som hjälper sjuksköterskor att identifiera och lösa ett 

hälsoproblem (Kirkevold, 2000). 

Problemformulering 

Enligt lagstadgade författningar har sjuksköterskan som uppgift att rutiner kring att 

identifiera, förebygga och behandla undernäring upprätthålls (SOSFS, 2014: 10). Hälso -och 

sjukvården har även till uppgift att se till att patienter får deras behov tillgodosedda samtidigt 

som de behåller den egna förmågan att ta hand om sig själva. Trots detta så är undernäring 

vanligt, underrapporterat och sällan dokumenterat. Följdproblem i samband med undernäring 

uppstår och ger samhället stora kostnader och individen ohälsa. Viktigt är att utveckla 

nutritionsomhändertagandet av de multisjuka i enlighet med Socialstyrelsens 

författningssamling (SOSFS, 2014: 10).  Nutritionsomhändertagandet är viktigt för att kunna 

motverka och behandla förekomsten av undernäring. För att utveckla 

nutritionsomhändertagandet behövs fördjupad kunskap hos sjuksköterskan om vad som bör 

observeras vid riskbedömning av undernäring, en individs ätande och dess måltidsmiljö. 

Sjuksköterskan behöver även ha kunskap om vilka instrument som finns tillgängliga. 

 

 

Syfte  

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att identifiera vilka faktorer som observeras i 

samband med screening för nutritionsstatus samt ät -och måltidsobservationer och vilka 

instrument som finns utvecklade för att identifiera dessa faktorer hos multisjuka äldre. 



11 

 

 

Frågeställning 

Vilka faktorer observeras i screeninginstrument för nutritionsstatus hos multisjuka äldre? 

Vilka faktorer observeras i ät -och måltidsobservationer hos multisjuka äldre? 

Finns det observationsinstrument utvecklade som hjälp att identifiera ät -och måltidsfaktorer 

hos multisjuka äldre, och hur är dessa i så fall testade med avseende på validitet och 

reliabilitet?  

Vilka screeninginstrument för nutritionsstatus finns utvecklade som hjälp att identifiera risk 

för undernäring, och hur är dessa i så fall testade med avseende på validitet och reliabilitet?  

 

 

METOD 

Design  

Till design valdes en litteraturstudie. Litteraturstudiens syfte var att systematiskt söka och 

noga granska och sammanställa relevant litteratur inom det valda ämnet. Litteraturöversikter 

gör det möjligt att som sjuksköterska hålla sig uppdaterade inom olika forskningsområden 

(Friberg, 2012). 

 

Sökstrategi 

Inklusions –och exklusionskriterier  

De vetenskapliga artiklarna som inkluderades skulle vara originalartiklar. De skulle innehålla 

information om faktorer som observeras under ätande, måltid och screening av 

nutritionsstatus. Artiklar som hade utvecklade instrument för ät- och måltidsobservationer och 

screening av nutritionsstatusen inkluderades också. Artiklar som utvärderade instrumentens 

validitet och reliabilitet inkluderades för att kunna besvara litteraturstudiens syfte. Endast 

artiklar som var skrivna på svenska eller engelska användes. För att resultatet skulle vara 

relevant exkluderades artiklar som var äldre än 15 år då den informationen ansågs kunna vara 

utdaterad. Samtliga vetenskapliga artiklar skulle finnas tillgängliga via Uppsala universitets 

elektroniska prenumerationer.  

 

Tillvägagångssätt 

Sökningen gjordes på Biomedicinskt centrum den 26 maj 2016. Pubmed användes som första 

sökmotor.  För att säkerställa att artiklar som publicerats tidigare än 2001 inte fanns med i 
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sökresultaten så begränsades tidsperioden till år 2001-2016 innan sökningen startade. 

Sökningen startade med "assessment AND (food OR meal) AND observation" som gav 452 

träffar. För att begränsa sökningen ytterligare så lades " AND malnutrition" till och detta gav 

25 träffar. Sex artiklar valdes ut varav fyra granskades. Vidare användes sökordet och mesh 

termen " geriatric assessment [MeSH Terms] instrument" som även den gav träffar på 1072 

artiklar." AND (meal OR eating)" lades till och gav då en träff på 21 artiklar och en valdes ut 

och granskades. Efter den sökningen gjordes en sökning med sökorden "observation AND 

(eating OR meal) geriatric". En artikel valdes ut och granskades. I sista sökningen i Pubmed 

så användes sökorden " factors associated with malnutrition AND geriatric (eating OR meal 

OR dining)" och fem artiklar valdes ut varav tre granskades. Sökningen i Pubmed gav 

sammanlagt 13 artiklar som bedöms vara aktuella utifrån studiens syfte och frågeställningar 

 

I Cinahl användes sökordet " Eating disorders elderly nursing " som gav 26 träffar. Två 

artiklar valdes ut och en granskades. Vidare användes sökordet " malnutrition AND screening 

tools" som gav 312 träffar. Tre artiklar valdes ut innan sökningen reducerade genom att lägga 

till "AND geriatric", dessa granskades. Den reducerade sökningen gav 53 träffar där alla titlar 

lästes och två artiklar valdes ut och en granskades. Efter det användes sökorden " nutritional 

status affecting factors". Sökningen gav 17 träffar och en artikel valdes ut och granskades. 

Som sista sökord anävndes " factors influencing nutritional status elderly" och även där valdes 

en artikel ut men ingen granskades. Sökningen i Cinahl gav sammanlagt nio artiklar. Hela 

litteratursökningen gav sammanlagt 22 artiklar. Några av artiklarna ansågs inte kunna besvara 

syftet efter en mindre genomgång av artiklarna. Detta resulterade i att 15 artiklar valdes till 

granskning.  

 

Tabell 1. Översikt av litteraturundersökningar 

Databas 

Pubmed 

Sökord/ kombination 

av sökord MESH 

term 

 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

Abstract/titlar 

 

Antal 

valda 

artiklar  

 

Antal utvalda 

artiklar till 

granskning  

 

 1. assessment AND (food 

OR meal) AND 

observation 

452 0 0 0 

 2. assessment AND (food 

OR meal) AND 

25 25 6 4 
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observation AND 

malnutrition 

3. geriatric assessment 

[MeSH Terms] 

instrument 

1072 0 0 0 

4. geriatric assessment 

[MeSH Terms] 

instrument AND (meal 

OR eating) 

21 21 1 1 

5. observation AND (eating 

OR meal) geriatric 

21 21 1 1 

6. factors associated with 

malnutrition AND 

geriatric (eating OR 

meal OR dining) 

59 59 5 3 

Databas 

Cinahl   

Sökord  Antal 

träffar 

Antal lästa 

Abstract/titlar 

Antal 

valda 

artiklar 

Antal utvalda 

artiklar till 

granskning  

 1. Eating disorders 

elderly nursing 

26 26 2 1  

 2. Malnutrition AND 

screening tools 

312 40 3 3 

3. malnutrition AND 

screening tools AND 

geriatric 

53 53 2 1 

4 nutritional status 

affecting factors 

17 17 1 1 

5 factors influencing 

nutritional status 

elderly 

6 6 1 0 

 

Totalt  2064 268 22 15 

 

Forskningsetiska övervägande  

 Artiklarna granskades för att se att de uppfyllde kraven om etiska aspekter gällande deltagarna i 

studien. För att studien skulle inkluderas skulle all forskning ha utförts med respekt för 



14 

 

patienterna. Med respekt menas de mänskliga rättigheterna och deltagarnas rätt till 

självbestämmande (Polit & Beck, 2012). Det var av största vikt att all data presenteras inom 

studien, då det ansågs vara oetiskt att endast presentera det artiklar stämmer överens med 

författaren eller forskarens egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Bearbetning  

Artiklar valdes utifrån abstract som ansågs vara relevant för ämnet. De granskades kritiskt och 

alla artiklar genomgick en kvalitetsanalys. Artiklarna granskades utifrån kvalitativa -och 

kvantitativa granskningsmallar, se bilaga 2 och 3 (William, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Artiklar 

som hade en medelhög till hög kvalitet användes och de med låg kvalitet skulle exkluderas för 

att få en hög vetenskaplig kvalitet på resultatet. Inga artiklar med låg kvalitet granskades och 

inga artiklar exkluderades därför på de grunderna. En sammanfattande artikelmatris gjordes 

baserat på artiklarnas metod, syfte, resultat samt det resultatet som var relevant för 

litteraturstudiens resultat (William, Stoltz & Bahtsevani, 2006; Friberg, 2012) 

 

Analys 

De artiklar som ansågs kunna besvara syftet valdes ut till analys. Alla utvalda artiklar lästes 

igenom ingående flera gånger för att få en djup förståelse av innehållet. Nyckelfynden ur 

artiklarna markerades med olika färger för att delas upp i olika teman. De meningar som lyfte 

samma sak markerades med samma färg i de olika artiklarna. Analysarbetet beskrevs som ett 

sätt att ta en helhet och bryta ner det till delar. Analysmetoden beskrevs ytterligare med att 

genomläsning av valda studier bör göras för att få ett sammanhang och förstå innehållet 

(Friberg, 2012). Den första analysen resulterade i att 15 artiklar bröts ned till fem teman totalt. 

Dessa teman ansågs vara relevanta för att besvara litteraturöversiktens syfte, och användes 

som rubriker i resultatet.  

 

För att inte tappa litteraturöversiktens fokus så har författarna hela tiden jämfört och 

diskuterat de färgmarkerade citaten gentemot syftet. Vidare i processen gick författarna 

igenom artiklarna ännu en gång för att granska alla sammanställa citat och skrev om det till 

löpande text som redovisades som litteraturöversiktens resultat. Faktorer som inkluderades i 

ät -och måltidsobeservationsinstrument och screening för nutritionsstatus 

kondenserades.  Faktorer som ansågs mäta samma sak kondenserades till en kategori, se 

Tabell 3 i resultat. Detta gav författarna en översiktlig bild av vilka faktorer som studerades i 

de olika instrumenten.  
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RESULTAT  

Litteraturöversiktens resultat baserades på 15 originalartiklar som var av kvalitativ och 

kvantitativ karaktär. Artiklarna som är inkluderades i resultatet kom från Danmark, Österrike, 

Kina, Libanon, Taiwan, Indien, England, Nya Zeeland, Belgien, Island, Australien och fyra 

stycken från Sverige. Kvalitén varierade från medel till bra (William et al., 2006). 

 Resultatet presenteras i brödtext som kompletteras med tabeller och figurer. 

 

 

Faktorer som observeras i samband med screening, ät och- 

måltidsobservationsinstrument 

Screening av nutritionsstatus  

Resultatet av de inkluderade studierna visade att de faktorer som observerades i störst 

utsträckning var viktminskning, BMI, diagnos, aptit och funktionsförmågan, se Figur 1. De 

faktorerna var därför viktiga att observera eftersom många instrument inkluderade dessa. 

Viktminskning var en av två faktorer som flest instrument inkluderade, så många som åtta av 

tio instrument, se Tabell 2. En annan faktor som observerades i stor utsträckning i åtta av tio 

instrument var BMI. Det var sex av tio instrument som räknade in patientens diagnos och aptit 

som relevanta faktorer. Funktionsförmågan inkluderades av fyra av tio instrument. Det var 

fem faktorer som endast två nutritionsscreening instrument observerade sammanlagt. 

Slutligen var det tio olika faktorer som endast observerades av ett instrument (se Figur 1). 

 

Viktminskning var medräknat i flest screeninginstrument, däremot varierade omfattningen av 

viktminskningen i de olika instrumenten. Somliga screeninginstrument observerade 

viktminskning över tid (Beck, Ovesen & Schroll, 2001; Söderström et al., 2012; Vanderwee et 

al., 2009; Westergren, Unosson, Ohlsson, Lorefalt & Hallberg, 2001; Young, Kidston, Banks, 

Mudge & Isenring, 2012; Roller, Eglseer, Eisenberger & Wirnsberger, 2015) och andra 

observerade viktminskning oberoende av tid (Young et al., 2012; Smith et al., 2016). Under 

begreppet diagnos inkluderas förutom sjukdomsklassificering även akut sjukdom och 

svårighet av sjukdom (Young et al., 2012; Roller et al., 2015; Söderström et al., 2012; 

Vanderwee et al., 2009; Westergren et al., 2001). Funktionsförmågan har sammanfattats som 

ett enskilt begrepp som i de olika instrumenten uttrycks lite olika. Screeninginstrumenten 

använder sig av dagliga aktiviteter, funktionsnedsättningar, funktionsförmågan, rörlighet, 
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mobilisering och brist på fysisk aktivitet, se Tabell 3 (Beck et al, 2001; Westergren et al., 

2001; Söderström et al., 2012; Young et al., 2012).  

 

Tabell 2. Screeninginstrument för nutritionsstatus 

Screeninginstrument Referens  

 

Resident Assessment Instrument (RAI) 

(Beck et al., 2001) 

 

Mini Nutritional Assesment (MNA) 

(Vanderwee et al., 2009; Kshetrimayum et al., 2011; 

Young et al., 2012; Söderström et al., 2012) 

 

 

Subjective Global Assesment (SGA) 

(Westergren et al, 2001; Young et al., 2012) 

 

 

Graz malnutrition screening (GMS) 

(Roller et al., 2015) 

 

Malnutrition screening tool (MST) 

(Young et al., 2012) 

 

 

Nutritional Risk Screening 2002 (NRS) 

(Young et al., 2012; Roller et al., 2015) 

 

 

Malnutritional Universal Screening tool (MUST) 

(Young et al., 2012; Smith et al., 2016) 

 

 

Short Nutritional Assesment Questionarie (SNAQ1) 

Young et al., 2012) 

 

 

Simplified Nutritional Appedtite Questionnaire 

(SNAQ2) 

Young et al., 2012) 

 

 

Rapid Screen 

Young et al., 2012) 

 

 

 

Tabell 3. Kondensering av faktorer 

Faktorer screening instrument 

 

Kondensering Screening instrument  

Viktminskning. 

viktminskning> 5% inom de senaste 30 dagarna eller 

>10% de senaste 180 dagarna. 

Viktminskning de senaste tre månaderna. 

Ofrivillig viktminskning. 

Viktminskning. MNA-SF 

SGA 

MNA 

MST 

NRS 

MUST 

SNAQ1 

Rapid Screen  

Diagnoser 

Svårighet av sjukdom  

Akut sjuk 

Diagnos. MNA- SF 

MNA 

SGA 

NRS  

MUST 

Rapid Screen  



17 

 

Dagliga aktiviteter. 

Funktionsnedsättningar. 

Funktionsförmåga. 

Rörlighet. 

Mobilisering. 

Brist på fysisk aktivitet. 

Funktionsförmåga. MNA-SF 

MNA 

SGA 

RAI 

Bristande aptit 2 dagar av sju de senaste sju dagarna. 

Aptit. 

Minskat matintag på grund av minskad aptit. 

Aptit. SNAQ1 

RAI 

SNAQ2 

SGA 

MNA 

MUST 

Minskat matintag på grund av tugg och 

sväljsvårigheter. 

Tugg och sväljsvårigheter 

Tugg och sväljsvårigheter. RAI 

GMS 

Faktorer Observationsinstrument Kondensering Observationsinstrument  

Tuggsvårigheter R/t till tandstatus. 

Tuggning.  

Sväljning. 

Svårigheter att bita. 

Tugg och sväljsvårigheter. Minimal eating observation form 

(MEOF-II) 

Minimal Eating Observation and 

Nutrition Form Version II 

(MEONF-II) 

Oral Health-related quality of life 

(OHRQoL) 

Avböjer patienten att äta? 

Avböjer patienten att öppna munnen? 

Avböjer patienten att svälja? 

Vänder patienten bort huvudet när hen blir matad? 

 

Ovilja vid måltid. Edinburgh Feeding Evaluation in 

Dementia scale (EdFED) 

Hur mycket hjälp behöver patienten under 

måltid? 

Behöver patienten hjälp med matning? 

Behöver patienten nära övervakning vid måltid? 

Måltidsassistans. Edinburgh Feeding Evaluation in 

Dementia scale (EdFED) 

Oavsiktlig viktminskning. 

Omkrets av vaden.  

Kliniska undernäringstecken  

Kliniska tecken. Minimal Eating Observation and 

Nutrition Form Version II 

(MEONF-II) 
 

Obekvämt att svälja. 

Smärta och obehag när personen sväljer. 

Smärta. 

Medicin för att lindra smärta. 

 

Smärta. Oral Health-related quality of life 

(OHRQoL) 
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Figur 1. Visar hur många faktorer som återkom i flera screeninginstrument. 

 

 
Figur 2. Visar hur många faktorer som återkom i flera observationsinstrument. 
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Observationsinstrument 

Resultatet tyder på att observationsinstrumenten i större utsträckning var inriktade på olika 

patientgrupper. Sambanden som ändå kunde ses var att faktorer som bör observeras är tugg 

och sväljsvårigheter, transport av mat till mun, sittposition, energitillförsel, smärta, hamstring, 

portionsstorlek och aptit. Ingen av de granskade instrumenten fokuserade endast på 

måltidsmiljön. Måltidsmiljön inkluderades i låg utsträckning och redovisas under rubriken 

andra faktorer som har inverkan på nutritionsstatus. 

 

I observationsinstrumenten som studerats fanns det inte samma röda tråd som i 

screeninginstrumenten. Det var färre faktorer som observerades i samtliga instrument. Alla 

instrument observerade tugg och sväljsvårigheter. Transport av mat till munnen var en faktor 

som inkluderades i fyra av sex instrument, se Figur 2.  Det var även tre av sex instrument som 

observerade patientens sittposition vid måltid och energitillförsel.  Hamstring, portionsstorlek 

och aptit observerades av två av instrumenten. De instrumenten liknade varandra till stor del 

och inkluderade till stor del samma faktorer, dock var ett av instrumenten mer utvecklat 

(Westergren, Lindholm, Mattson & Ulander, 2007; Westergren, Lindholm, Axelsson & 

Ulander, 2007; Smith, Westergren, Saunders & Hagell, 2016). Det utvecklade instrumentet 

observerade även faktorer som vanligtvis inkluderas i screeningen av nutritionsstatus t.ex. 

viktminskning (Smith et al., 2016). Smärta observerades i två av sex instrument. 

 

Begreppet smärta omfattade medicinering för att lindra smärta, obekvämt att svälja, smärta 

och obehag när personen sväljer (Kshetrimayum et al., 2011; Westergren et al., 2007). 

Resterande av alla faktorer observerades endast i ett observationsinstrument, se Figur 2. 

  

EdFED var ett exempel på ett instrument som var specifikt utvecklat för att användas på äldre 

med demenssjukdom (Chang, 2011; Liu, Watson & Lou, 2012). Dessutom fokuserade ett 

instrument på att observera endast munhälsa i relation till nutrition (Kshetrimayum et al., 

2011). Två av instrumenten som studerades var specifikt utvecklade för att kunna användas av 

sjuksköterskor. De var utvecklade för sjuksköterskor därför att de oftast är en sjuksköterska 

som utför ät -och måltidsobservationen (Smith et al., 2016).  
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Tabell 4. Observationsinstrument 

Observationsinstrument Referens 

Minimal eating observation form (MEOF-II) (Westergren et al., 2007; Westergren et al., 2007) 

 

Minimal Eating Observation and Nutrition Form 

Version II (MEONF-II)  

(Smith et al., 2016) 

 

Edinburgh Feeding Evaluation in Dementia scale 

(EdFED)  

(Chang, 2011; Liu et al, 2012) 

 

Oral Health-related quality of life (OHRQoL) 

(Kshetrimayum et al., 2011) 

 

 

Validering och reliabilitet av instrument 

Efter analys av alla artiklar konstaterades att majoriteten av använda instrument för både 

screening och observation var validerade. I artiklarna (Beck et al., 2001; Roller et al., 2015; 

Liu et al., 2012; Westergren et al., 2007; Young et al., 2012) framgår det att syftet var att testa 

validiteten eller reliabilitet. I andra artiklar så framkom det i studien att instrumenten är 

validerade sedan tidigare (Roller et al., 2015; Liu et al., 2012; Chang, 2011; Westergren et al., 

2001; Westergren, Torfadottir, Ulander, Axelsson & Lindholm, 2009; Söderström et al., 

2012) vilket i vissa fall var anledningen till instrumenten användes.  

 

Det var tydligt att det finns flera olika sätt att testa validitet och reliabilitet. I vissa fall testades 

instrument mot andra redan validerade instrument för att konstatera validitet. Instrument 

testades även mot varandra för att mäta vilket av instrumenten som hade högst tillförlitlighet 

genom att mäta känsligheten och specificiteten, trots att de redan var validerade (Young et al., 

2012; Roller et al., 2015). Ett sätt att testa reliabiliteten var att låta utbildad och icke utbildad 

personal utföra observationer. Träning i att observera ökade tillförlitligheten i viss mån 

(Westergren et al., 2007). För att testa reliabilitet av ett instrument fick flertalet sjuksköterskor 

utföra screening på en och samma patient för att sedan att jämföra resultaten (Westergren et 

al.,  2001). 

 

Validiteten hos ett instrument testades för att se om det kunde upptäcka risk för energi -och 

proteinbrist. Endast en av de faktorer som observerades kunde indikerade på protein -och 

energibrist. Den faktorn var mat kvar på tallriken efter måltid. Därför blev instrumentet ej 

validerat, eftersom det inte mätte det som var avsett att mätas (Beck et al., 2001). Två av 

studierna som inkluderades i resultatet använde sig inte av redan utvecklade instrument. De 
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utvecklade istället egna formulär som de använde vid sina observationer.  Dessa instrument 

var inte testade avseende validitet eller reliabilitet. Det var däremot tydligt att de faktorer som 

observerades i de egenutvecklade formulären var likande de som observerad i redan 

validerade instrument (Vanderwee et al., 2009; Westergren., 2001). 

  

Tabell 3. Validerade och icke validerade instrument. 

Validerade instrument Ej validerade instrument  

Minimal eating observation form (MEOF-II) Resident Assessment Instrument (RAI) 

Minimal Eating Observation and Nutrition Form Version II 

(MEONOF-II) 

Oral Health-related quality of life OHRQoL  

Edinburgh Feeding Evaluation in Dementia scale (EdFED) 

Mini Nutritional Assesment (MNA) 

Subjective Global Assesment (SGA) 

Graz malnutrition screening (GMS) 

Malnutrition screening tool (MST) 

Nutritional Risk Screening 2002 (NRS) 

Malnutritional Universal Screening tool (MUST) 

Short Nutritional Assesment Questionarie (SNAQ1) 

Simplified Nutritional Appedtite Questionnaire (SNAQ2) 

Rapid Screen  

 
 

Andra faktorer av betydelse för nutritionsstatus 

 

I flera av de inkluderade studierna konstaterades att en mängd olika faktorer hade betydelse 

för nutritionsstatusen men att flera faktorer inte inkluderats i befintliga instrument 

(Söderström et al., 2012; Vanderwee et al., 2009; Chang, 2011, Boulos, Salameh & 

Barberger-Gateau, 2015; Becket al., 2001). 

 

Det råder delade meningar om hur diagnoser hos de äldre hade inverkan på   

nutritionsstatusen. Vissa sjukdomstillstånd var associerade med en ökad risk för undernäring, 

medan diagnoser som t.ex diabetes, njursvikt och tarmsjukdomar inte ökade risken för 

undernäring (Söderström et al., 2012). Äldre diagnostiserade med sjukdom associerades med 

en högre förekomst av undernäring. Även polyfarmaci och medicinska interaktioner hade 
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betydelse för nutritionsstatusen som en del av sjukdomsförloppet (Vanderwee et al., 2009; 

Beck et al., 2001; Söderström et al., 2012; Kshetrimayum et al., 2011). 

 

Faktorer som ensamhet, social isolering och sällskap vid måltid (Sociala interaktioner) var 

riskfaktorer för undernäring. Patientgrupper som visade sig vara speciellt utsatta var personer 

som var analfabeter, skilda, hade låg inkomst eller en dålig psykisk -och fysisk hälsa (Boulos 

et al.,  2015). Vissa patientgrupper med nedsatt kognitiv förmåga kunde ha en påverkad 

nutritionsstatus på grund av att de hade svårt att hålla uppmärksamheten under en hel måltid, 

det ansågs därför vara viktigt att främja en god måltidsmiljö (Chang, 2011; Boulos et al., 

2015). Vid måltidsmiljön kunde en avslappnad miljö, med rum och rymd med plats för 

vårdgivare vara viktigt (Chang, 2011).  

 

 

DISKUSSION  

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att identifiera vilka faktorer som observeras i 

samband med screening av nutritionsstatus och ät -och måltidsobservationer och vilka 

instrument som finns utvecklade för att identifiera dessa faktorer hos multisjuka äldre. Efter 

granskning av artiklar utifrån studiens syfte visade det att flera faktorer används gemensamt 

av olika screeninginstrument för nutritionsstatus och ätobservationsinstrument.  Resultatet av 

granskningen visade att viktminskning, BMI, diagnos, aptit och funktionsförmåga var faktorer 

som de flesta screeninginstrument för nutritionsstatus observerade. Faktorer som observerades 

i störst utsträckning i ätobservationsinstrument var tugg och sväljsvårigheter, transport av mat 

till munnen, sittposition och energitillförsel. De flesta av instrumenten som granskades visade 

sig vara reliabla och validerade. Inget av de granskade instrumenten observerade 

måltidsmiljön i någon större utsträckning.  

 

Resultatdiskussion  

Screening för nutritionsstatus  

Litteraturöversikten visade att de vanligaste faktorerna som inkluderades i 

screeningsinstrumenten för nutritionsstatus var viktminskning, BMI, diagnos, aptit och 

funktionsförmåga. Enligt ESPEN (Kondrup et al., 2003) bör ett screeninginstrument för 

nutritionsstatus innehålla fyra områden. Det bör omfatta patientens hälsotillstånd i nuläget. En 

beskrivning om patientens tillstånd är stabilt och något mått på energitillförsel eller aptit. 

Slutligen bör det ta hänsyn till tex trauma eller specifika sjukdomstillstånd. Studien visade att 



23 

 

tre av de områden som ESPEN (Kondrup et al., 2003) rekommenderar inkluderas. Ett allmänt 

mått på hälsotillstånd skulle kunna vara BMI. Vidare är viktförändring ett utmärkt mått om 

patientens tillstånd är stabilt. Slutligen inkluderas också aptit. Resultatet gör det tydligt att de 

faktorer som sjuksköterskan bör observera i sitt arbete oftast fanns inkluderade i instrumenten 

men inte i alla. Vilket gör det viktigt att välja rätt instrument eller inkludera dessa tre faktorer 

i alla nutritionsstatus bedömningar som sjuksköterskan gör i mötet med en ny patient. 

I en studie av Young et al., 2012 visades att inget av de nutritions screeninginstrument som 

observerades upptäckte ett otillräckligt energiintag. Vilket bekräftade vikten av att utföra en 

ät- och måltidsobservation som nästa steg i nutritionsvårdsprocessen. För att kunna ge en 

adekvat behandling behöver patientens problemområden identifieras (Young et al., 2012) 

vilket också är syftet med en observation. 

Ät- och måltidsobservationsintrument 

 

Efter granskning av inkluderade instrument visade det sig att de instrument som fanns 

utvecklade för ät-och måltidsobervation omfattade till största del endast ätobservationer. Det 

fanns inget instrument som fokuserade på att observera enbart miljöfaktorer. I flera av de 

inkluderade studierna konstaterades att det fanns en mängd olika faktorer som hade inverkan 

på nutritionsstatusen men att flera faktorer inte var inkluderade i befintliga instrument. 

Att identifiera problemområden är en del av omvårdnadsprocessen och hjälper till att utforma 

en individuell vårdplan för patienter (Kirkevold, 2000). I ESPEN:s riktlinjer för 

nutritionsomhändertagandet står det att effekten av de åtgärder som gjorts ska utvärderas. Det 

är ett sätt att se om individen har fått rätt åtgärder insatta (Kondrup et al., 2003). 

Instrument med specifika inriktningar kan medföra en säkrare nutritionsbedömning då 

instrumentet observerar faktorer som är specifika för en speciell patientgrupp. Dessa faktorer 

hade kanske aldrig identifierats med ett standardiserat instrument. Det ses därför som positivt 

att det finns instrument utvecklade för specifika patientgrupper. 

Eftersom en observation ska leda till att en individuell vårdplan ska upprättas är det viktigt att 

instrumentet ger utrymme för att observera alla de faktorer som enligt litteraturöversikten 

påverkar nutritionsstatusen. Det talar för att det finns ett behov av att fortsätta utveckla 

instrument som observerar fler faktorer i en större omfattning. Ett observationsinstrument som 
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inte täcker alla tänkbara faktorer kan vara orsaken till att en individs problemområde inte 

identifieras. Det kan leda till att rätt åtgärder inte sätts in. Det i sin tur kan öka lidandet för 

patienten och förlängda vårdtider som i sin tur ger ökade kostnader för samhället.   

Utvecklingen av instrument är en ständigt pågående process, det finns studier som är i starten 

att testa nya instrument (Hansen, Lambert, & Faber, 2012). 

Ambivalens av användningsområde 

Många av de faktorer som observerades, inkluderades i både nutritionsstatus screening och ät 

-och måltidsobservationer. Det är tydligt att de olika instrumenten fyller olika funktioner. 

Sreeninginstrument för nutritionsstatus anses vara ett instrument som ska vara snabbt och 

generellt och ät -och måltidsobservationsinstrument ska vara  omfattande och mer 

individuellt. Ambivalens kring vilket instrument som fyller vilken funktion kan uppstå och 

därmed försvåra såväl nutritionsstatus screening som ät- och måltidsobservationer (Smith et 

al., 2016; Kondrup et al., 2003). 

Validering och reliabilitet 

De flesta instrumenten som inkluderades i litteraturöversikten hade testats för validitet och 

reliabilitet. Trots det uppmärksammades det att risken av att drabbas av undernäring varierade 

mellan 47,2-97,6% beroende på vilket instrument som använts för att mäta (Poulia et al., 

2011). Samtidigt så beräknades prevalensen av undernäring olika beroende på vilka 

instrument som använts (Westergren et al., 2009). 

Att notera är att det kan skilja så mycket mellan instrumenten då validitet av instrumentet ska 

innebära att de mäter de som det är avsett att mäta. Det innebär att utfallet kan bli olika 

beroende på vilket instrument som används, trots att det är validerat.  

 

Vikten av att upptäcka undernäring i tid 

En annan orsak till förlängd vårdtid och därmed ökade kostnader är att undernäring upptäcks 

för sent in i processen (Norman et al., 2008; Socialstyrelsen, 2011). 

Enligt en artikel av Tamura, Kikutani, Tohara, Yoshida & Yaegaki, 2012 kommer de fram till 

att sarkopeni leder till dysfagi. Dysfagi i sin tur var enligt flera av artiklarna som studerades i 

litteraturstudien en faktor att observera som anledning till undernäring (Westergren et al., 

2007; Westergren et al., 2001; Vanderwee et al., 2009; Smith et al., 2016 ; Liu et al.,  2012; 
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Chang, 2011). Slutligen är sarkopeni en konsekvens som uppstår av att vara undernärd 

(Nieuwenhuizen et al., 2009).  

 

Förloppet som beskrivs ovan är ett tydligt exempel på att det är viktigt att upptäcka 

undernäring i tid då det annars lätt uppstår en ond cirkel då ett symtom leder till ett annat. Det 

styrker vikten av att alla patienter screenas för risk för undernäring även om det är i ett tidigt 

skede. Det kan bidra till att undvika onödigt lidande för patienten.  

 

Utbildning 

Efter analys av inkluderade artiklar blev sammanfattningen att utbildning var ett 

återkommande ämne (Westergren et al., 2009; Westergren et al., 2007; Vanderwee et al., 

2009). 

Enligt flera av artiklarna var det viktigt att sjukvårdspersonal var utbildade och hade kunskap 

om hur instrumenten skulle användas. Det var en förutsättning för att kunna utföra en korrekt 

och pålitlig nutritionsbedömning (Westergren et al., 2009; Westergren et al., 2007; 

Vanderwee et al., 2009). Tillförlitligheten av observationer visade sig öka i viss mån när 

personalen hade tränat och fått utbildning inom området (Westergren et al., 2007). 

Trots att lagstiftningen tar nutritionsstatusen i aspekt (Socialstyrelsen, 2011) så var kunskapen 

om nutrition låg och det har visats att de råder ett bristfälligt engagemang hos vårdpersonal 

(Roller et al., 2015). Kännedom och kunskap om vilka faktorer som påverkade 

nutritionsstatusen skulle kunna leda till att sjukvårdspersonal kan förhindra undernäring, 

genom att arbeta förebyggande (Söderström et al., 2012). Sjuksköterskan har många 

ansvarsområden och därför behövs instrument som är enkla och går snabbt att använda (Smith 

et al., 2016). Enligt Vanderwee et al., 2009, bör det utformas allmänna evidensbaserade 

riktlinjer att följa. Det är av vikt för att systematiskt kunna identifiera och behandla 

undernäring redan i ett tidigt stadie (Vanderwee et al., 2009). 

Utbildning inom ämnet nutrition bör prioriteras till en högre grad inom utbildningen av 

sjuksköterskor. Utbildning bör även ges till de som redan är yrkesverksamma som 

sjuksköterskor.  Som nyexaminerade sjuksköterskans är det lätt hänt att kunskapen annars 

rinner ut i sanden för att “ingen annan” på arbetsplatsen arbetar förebyggande mot 

undernäring.  
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Tvärprofessionellt arbete 

För att förenkla arbetet vid en patientens nutritionsproblematik kan med fördel 

tvärprofessionellt arbete utnyttjas. En av de sex kärnkompetenserna en sjuksköterska har är att 

arbeta i team. Det innebär att sjuksköterskan ska samarbeta och använda de professioner som 

finns att tillgå (Björkvell & Thorell-Ekstand, 2013). Det finns nutritionsstatus 

screeninginstrument som endast använder sig av ett fåtal frågor för att upptäcka risk för 

undernäring. MST är ett tidseffektivt instrument för sjuksköterskan som lätt kan bedöma 

nutritionsstatusen hos patienterna (Marshall, Young, Bauer & Isenring, 2015).  Ger det utslag 

ska sjuksköterskan etablera kontakt med en dietist för att fortsätta utredningen. Ett av de ät-

och måltidsobservationsintrument som inkluderades hade som åtgärd att initiera kontakt med 

sjukgymnast och arbetsterapeut (Westergren et al., 2007). 

Ett bra exempel på hur tvärprofessionellt arbete kan underlättas presenterar Roller et al., 

(2015) . För att få alla professioner involverade gjordes screening för nutritionsstatus IT 

baserad. Det innebar att alla som behandlade patienten kunde se vad screeningen visade. Det 

skickades även ett automatiskt meddelande till dietisten om screening för nutritionsstatus 

talade för risk av undernäring (Roller et al., 2015). Det visar tydligt att det går att utveckla 

nutritionsomhändertagandet med andra metoder än bara utveckling av instrument. 

 

Sjuksköterskans roll och personcentrerad vård 

Enligt Nordvedt & Gronset, (2011) bär sjuksköterskan ett ansvar att främja den sjuke 

individens hälsa och att individen får sina grundläggande behov tillgodosedda. Samtidigt som 

det stadgas i (SOSFS, 2014: 10) 6§ att sjuksköterskan bär ett ansvar att rutiner för att 

identifiera, förebygga och behandla undernäring upprätthålls (Socialstyrelsen, 2011). Det är 

oftast sjuksköterskan som gör en bedömning av patientens nutrition (Smith et al., 2016), 

vilket de enligt svensk lagstiftning ska (Socialstyrelsen, 2011). Ett av sjuksköterskans ansvar 

är att arbeta personcentrerat. Trots att det finns utvecklade observationsinstrument att arbeta 

med som sjuksköterska är det viktigt att lyssna på patienten och komma ihåg att varje individ 

är olika. Virginia Hendersons omvårdnadsteori lyfter att man ska hjälpa patienten att uppnå 

hälsa (Kirkevold, 2000). I studien Geriatric Rehabilitation intervjuades sju personer för att 

fråga vart de ville äta. Det visade sig vara högst individuellt, då vissa ville vistas bland andra 

och vissa ville sitta själva i sin säng (Baptiste, Egan & Wilner- Duboulo, 2014). 
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Metoddiskussion 

Litteratursökningen som genomfördes gav många träffar. Några av sökorden gav över tusen 

träffar och därför bearbetades sökorden och fler sökord lades till för att begränsa antalet 

träffar. Det resulterade i 15 artiklar som ansågs relevanta för litteraturöversiktens syfte. De 15 

utvalda artiklarna lästes igenom flertal gånger och för att kunna lyfta ut de som ansågs vara av 

vikt. Det sorterades även artiklar som inte ansågs innehålla den data som behövdes för 

litteraturöversikten, William et al., (2011) beskriver dessa moment som sensitivitet och 

specificitet.    

 

För att stärka utvalda data från artiklarna granskades alla artiklar av två personer men även 

tillsammans för att diskutera nyckelfynd som hittades. Granskningen anses vara mer 

tillförlitlig om två oberoende individer granskar enskilt för att sedan diskuterar sina tolkningar 

och sammanställer detta (William et al, 2011).  

 

I granskningsprocessen användes en granskningsmall för att bedöma kvaliteten av artiklarna. 

Granskningsmallarna fanns i två upplagor, en för kvalitativa studier och en för kvantitativa 

studier (William, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  Användandet av mallarna var till hjälp att 

sortera ut de artiklar som hade medelhög eller hög kvalité. Syftet med det var att uppnå hög 

kvalité på litteraturöversiktens resultat, därav användes det även som ett exklusionskriterium. 

För att öka tillförlitligheten av litteraturöversikten så valdes artiklar som var äldre än 15 år att 

exkluderas. Anledningen till detta var att studien skulle få ett resultat som går att jämföra med 

sjuksköterskans roll i nutidens vård. Artiklar som var äldre än 15 år ansågs sänka 

tillförlitligheten då informationen i de kan anses vara utdaterad.  

 

För att analysera de utvalda artiklarna användes kondensering som en del i processen. Det var 

till stor hjälp för att sortera nyckelfynden med litteraturöversiktens syfte i fokus. Det gav en 

tydlig översikt och en bra sammanfattning av de olika artiklarnas likheter och skillnader som 

bidrog till att ett tydligt resultat kunde redovisas i litteraturöversikten.  

 

En svaghet med litteraturöversikten är att flera av inkluderade artiklar studerar 

screeninginstrument för nutritionsstatus än ät-och måltidsobservationsinstrument. Det gör att 

resultatet är mer massivt och säkert kring screeninginstrument för nutritionsstatus . Det var 

inte meningen från början men det blev tydligt under tiden som arbetet skrevs. En del 

instrument som uppfattades som observationsinstrument utifrån dess omfattning beskrivs i 
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studier som mer omfattande screeninginstrument. De artiklarna har därför bedömts som 

artikeln beskriver dem.  

 

Artiklar som inte förde ett resonemang kring respekt för deltagarnas självbestämmande kring 

deltagande i studien skulle exkluderas. Enligt Polit & Beck, 2012, är det av vikt för 

människors respekt att få vara självbestämmande. Artiklarna skilde sig i övrigt kring etiskt 

resonemang. Majoriteten av artiklarna förde ett mer utförligt etiskt resonemang men alla 

artiklar inkluderade medgivande av deltagarna eller anhöriga till deltagarna. Därför har ingen 

artikel exkluderats utifrån de principerna. Artiklar som valdes ut till litteraturöversikten 

representerar flera områden runt om i världen från 12 olika länder. Det sågs som en styrka 

därför att det som studerades i artiklarna var faktorer kring nutritionen och matkulturen ser 

olika ut i olika delar av världen och det gav därför en bredare översikt.  

 

Slutsats 

 

Efter utförd litteraturöversikt dras slutsatsen att det finns screeninginstrument för 

nutritionsstatus som inkluderar de faktorer som bör inkluderas. Däremot finns ett behov att 

utveckla ät -och måltidsobservationsinstrument ytterligare. De framkom att det fanns flera 

faktorer som hade inverkan på nutritionsstatusen hos äldre än de som inkluderades i 

instrumenten.  Det saknades dessutom instrument som observerade faktorer runt måltid såsom 

rummet, mötet vid och runt bordet och maten.  
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sjuksköterskor NRS 

och MNA som 

kontroll. 

Spss användes för att 

GMS bevisades vara ett 

validerat och tillförlitligt 

instrument för upptäckt av 

malnutrition bland vuxna i 

akut sjukvård. 

I GMS studeras BMI som 

ger olika poäng vid ålder 

över 65 och under. 

Bra  
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observerade. 

 

analysera. Cohen’s κ 

and percentage 

agreement (PA). 

Viktminskning de senaste 

tre månaderna. Minskat 

matintag på grund av: 

minskad aptit, problem med 

tuggande och sväljning, 

illamående, kräkning och 

diarré. Svårighet av 

sjukdom. 

Wen Liu, W., 

Watson, R., & 

 Lou, F-L. 

(2011) 

Kina  

 

Översätta the Edinburgh 

feeding evaluation in 

demetia scale (EdFED) 

till simplifierad kinesiska 

och evaluera dess 

reliabilitet och validitet.  

EdFED:s validitet och 

reliabilitet samt vilka 

faktorer instrumentet 

observerade. 

  

Kvantitativ, 

Explorativ  

102st /0st EdFED översattes och 

användes som 

bedömnings-

instrument. 

Demographic 

Information 

Questionnaire, Global 

Deterioration Scale, 

Nutritional Risk 

Screening, The 

Clinical Nursing 

Swallowing 

Assessment Tool  

användes till 

datainsamling  

Mokken skalning, 

korrelations analys, 

explorativ faktor 

analys.  

Den översatta EdFED 

visade god reliabilitet och 

validitet.  

 

Det som observeras är: om 

patienten behöver nära 

övervakning under måltid, 

behöver patienten hjälp med 

matning, spiller patienten 

medans hen äter, lämnar 

patienten mat kvar på 

tallriken vid måltiden, 

vägrar patienten att äta, 

vänder patienten bort 

huvudet när hen blir matat, 

vägrar patienten att öppna 

munnen, spottar patienten ut 

maten, lämnar patienten 

munnen öppen så att mat 

ramlar ut och vägrar 

patienten att svälja. Dessa 

frågor besvaras med aldrig, 

ibland och ofta. Formuläret 

avslutas sedan med frågan 

hur mycket hjälp patienten 

behöver under måltid. 

Medel 

Boulos, C., 

Salameh, P., & 

Barberger-Gateau, 

P. 

(2016) 

Lebanon 

Utvärdera sambandet 

mellan tre komponenter i 

social isolering: sociala 

nätverk, känsla av 

ensamhet, matsällskap 

och nutritionsstatus. 

Vilka faktorer som 

associerades med 

malnutrition.  

Mixade studie 

Kvalitativ 

intervjustudie, 

Kvantitativ 

enkätstudie  

1200st/18

0st. 

(15%). 

Face to face intervju.  

MNA formulär, 

The Lubben Social 

Network Scale 6, 

Mini mental state. 

Geriatric Depression 

Scal. Registrering av 

dagliga aktiviteter. 

För att se samband 

användes bivariat 

analys. Binär logistisk 

regressionsanalys 

Social isolering och 

ensamhet var två faktorer 

som associerades med högre 

risk för malnutrition. 

Medel  

Wstergren, A., 

Lindholm, C.,  

Axelsson, C., & 

Ulander, K.  

(2008) 

Sverige 

 

Undersöka prevalensen av 

undernäring, ätsvårigheter 

och övervikt hos patienter 

på sjukhus och de som 

bor på särskilt boende.  

Se vilka faktorer som 

observerades i samband 

med studiens 

undersökning.  

Kvantitativ, 

Tvärsnittsstudie 

2945st/34

5st. 

(12%) 

BMI, observation av 

ätsvårigheter (MEOF-

II) 

Cronbach’s alpha. 

Statistiska analyser. 

Ätsvårigheter var vanligt. ¼ 

hade BMI under 

gränsvärdet. 1/3 hade BMI 

över gränsvärdet. Endast 

40% hade BMI inom 

rekommendationerna.  

MEOF-II användes där tre 

olika kolumner 

representeras a) Matintag, b) 

Tugg och sväljsvårigheter, 

c) Energi/aptit. För varje 

rubrik finns det förslag på 

åtgärder. Som 

svarsalternativ finns ja och 

nej och syftet är att 

sjuksköterskan besvarar 

frågorna genom att 

observera om patienten 

hanterar T.ex. sittposition 

utan problem eller inte. 

Medel 

Chang, C. Undersöka prevalens av Kvantitativ,  93st/ 0st. The Edinburg Feeding Boende med EdFED poäng Medel 
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(2012) 

Taiwan  

ätsvårigheter och förstå 

faktorer associerade med 

de bland personer som 

lider av demens. 

EdFED:s validitet och 

reliabilitet samt vilka 

faktorer instrumentet 

observerade. 

 

 

Tvärsnittsstudie  Evaluation in 

Dementia scale 

(EdFED). Data om 

demografi, nutrition, 

kognition och 

självständighet 

samlades in.  

Ten-item short 

portable mental status 

questionnarie, Ten 

item of the barthel 

activities of daily 

living. 

Analys visa PASW 

statistics. 

över fem hade haft demens 

längre, de var mindre 

självständiga, hade lägre 

BMI och större kognitiv 

försämring än de med 

EdFED poäng mindre än 5. 

Prevalensen av ätsvårigheter 

var 60%. Signifikanta 

faktorer var mängd 

mediciner. ADL och 

kognition. 

 

EdFED är ett validerat 

instrument. Faktorerna som 

observerades finns 

dokumenterade ovan. 

Kshetrimayum,N.,  

Venkata, C.,  

Reddy, K., 

Siddhana, S., 

Manjunath, M., 

Rudraswamy, S.,& 

Sulavai, S.  

(2011) 

Indien  

 

Utvärdera om kvalitén av 

den orala-hälsa kan 

associeras till 

nutritionsstatus hos 

institutionaliserade äldre.  

Om den orala hälsan 

associerades till 

nutritionsstatus, vilka 

faktorer observerades då.  

Kvantitativ,  

Tvärsnittsstudie.  

141st/0st. 

 

Oral health–related 

quality of life 

utvärderades med 

GOHAI och risk för 

malnutrition med 

MNA.  

Statistisk analys 

gjordes för att se 

samband.  

Starka samband påträffades 

mellan de genomsnittliga 

GOHAI och MNA poäng. 

Oral hälso-relaterad kvalité 

associerades därmed med 

sviktande nutrition.  

OHRQoL faktorer: 

funktionell begränsning 

svårigheter att bita och /eller 

tugga maten, obekvämt att 

svälja, hindras från att tala, 

smärta och obehag när man 

äter, medicin för att lindra 

smärta, 

tänder och/eller tandkött 

som är känslig för 

värme/kyla, psykosociala 

konsekvenser, ej nöjd med 

utseende, orolig eller brydd, 

självmedveten om sina 

tänder, tandkött eller protes, 

obekväma med att äta 

framför människor, 

begränsad av vilken typ av 

mat eller mängder mat och 

obekväm i kontakter med 

andra människor. 

 

Medel  

Smith, S., 

Westergren, A., 

Saunders, J. & 

Hagell, P. 

(2016) 

England  

 

Översätta MEONF-II från 

svenska till brittisk 

engelska samt se om den 

fungerar bra i UK. De 

jämför även MEONF-11 

med andra instrument 

som redan finns på 

marknaden.  

 

Vilka faktorer observeras 

i MEONF-II. Om 

instrumentet är validerat.  

Kvantitativ,  

tvärsnittsstudie  

29 

bedömare 

som 

uppmanad

es att 

utföra 

MENOF-

11 på 5 

personer 

var. 

MENOF-11 

översattes av en 

tvåspråkig 

översättningspanel 

som sedan 

reviderades på nytt av 

sjuksköterskor och 

sjuksöterskestudenter 

för att optimera dess 

kliniska tillämpbarhet.  

Fältundersökning, där 

instrumentet prövades 

på patienter. De som 

använde instrumentet 

fick ge feedback på 

instrumentet efter.  

Den nya brittiska MEONF-

II uppfattades som mycket 

användarvänligt och 

lämpligt. 

 

Enligt MEONF-II screening 

resultat var 68% av 

patienterna vid antingen 

måttlig eller hög risk för 

undernäring.  

 

Observationsinstrumentet är 

från Sverige och är utvecklat 

specifikt för att användas av 

sjuksköterskor. MEONF-II 

är baserat på 

rekommendationer för att 

upptäcka undernäring och är 

en utvecklad version av 

MEOF-II. MEONF-II 

inkluderar oavsiktlig 

viktminskning, BMI, 

Medel  
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omkrets av vaden, 

ätsvårigheter (mat intag, 

tugg och sväljsvårigheter, 

energi/aptit) och kliniska 

undernäringstecken. 

MENOF går ut på att det 

samlas poäng. Noll till åtta 

där mindre eller lika med 

två innebär låg eller ingen 

risk för undernäring och 

poäng på fem eller över 

tyder på medel till hög risk 

för undernäring. Angående 

validering står det ej men 

instrumentet är 

rekommenderat av 

SWESPEN och UN samt 

baserat på kriterier för att 

upptäcka undernäring. Antas 

då vara validerat. 

Westergren,A., 

Lindholm, C., 

Mattson,A., 

Ulander,K.  

(2007) 

Sverige 

Undersöka tillförlitlighet 

av MEOF-II som 

ätobservationsinstrument. 

Syftet med denna studie 

var också att bekräfta och 

vidareutveckla denna 

skala.  

 

 

Undersöka sambanden 

mellan ätsvårigheter och 

faktorer med hänsyn till 

nutrition och ätande. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

,explorativ studie 

50/0 

2600/ 345 

(22%) 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie: 

systematisk 

observation av 50 

patienter med stroke. 

MEOF. Icke tränade 

N=20. observatörer 

och tränade  

 

Choen Kappa 

 

Explorativ studie var 

det observerade 

ätsvårigheter med 

hjälp av MEOF 

instrument. 

MEOF är validerad och 

utvecklad 

Testat reliabiliteten genom 

att tränad och otränad 

personal fick utföra 

observationen 

 

Faktorer som observerades: 

Sittställning 

- Transport till munnen 

-Öppna/stäng munnen 

-Tuggning & sväljning 

- Energi/aptit 

 

Medel 

Vanderwee, K., 

Clays,E., 

Bocquaert, I., 

Gobert, M., 

 Folens, B., 

Defloor, T. 

(2009). 

Belgien  

 

Syftet var att studera 

prevalensen av 

undernäring i Belgien, då 

det inte är kartlagt. Syftet 

var att på så sätt kunna 

upprätta en policy för 

sjukvården 

 

 

Identifiera faktorer som 

förknippas med 

undernäring 

 

Kvantitativ 

tvärsnittstudie 

2329/2667 

(12,7%) 

Bortfallet 

uppfyllde 

inte 

uppgiftern

a i MNA 

och 

exkludera

des 

MNA-Sf användes för 

att identifiera 

prevalensen av 
undernäring 

Ett validerat 

frågeformulär som 

granskats av 11 

experter användes för 

att identifiera faktorer 

som påverkade 

påverka prevalensen 
av undernäring. 

 

Förekomsten av undernäring 

var 33%  

Risk för undernäring var 

43% 

 

 

Det visade sig finnas 

flertalet faktorer som 

påverkade nutritionsstatusen 

hos äldre: 

-Sväljsvårigheter 

-Tuggsvårigheter 

-Smak 

-matspjälkning 

-smärta 

-Infektion i munnen 

MNA används då det är 

validerat 

 

 

medel 

Westergren, A., 

Unosson, M., 

Ohlsson, O., 

Lorefalt, B.,  

R. Hallberg, I. 

(2001). 

Sverige 

Undersöka förekomsten 

av undernäring hos 

inneliggande patienter 

över 65år.  

 

 

Syftet var även att kolla 

på sambandet mellan 

ätsvårigheter och 

nutritionsstatus och vilka 

faktorer som observerades 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

N 520/550 

(5%) Åt 

inget oralt 

eller svår 

dysfagi. 

SGA användes som 

bedömnings-

instrument  

Ett protokoll 

användes vid en 

måltid för att 

observera 

ätsvårigheter.  

Man kollade på tre 

komponenter i 

observationen 

82%. hade ätsvårigheter. 

46% led av undernäring.  

 

Resultatet visade att det 

finns signifikanta faktorer 

som påverkade 

nutritionsstatusen. 

Samband mellan 

ätsvårigheter och 

nutritionsstatusen 

bekräftades. Man 

Medel 
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 observerade: 

- Sittposition 

-Manipulation av mat på 

tallrik 

-Transport till munnen 

-Tugg och sväljförmåga 

-Läckage 

-Hamstring 

-Öppna/stänga munnen 

-Måltidsstorlek 

Wong, A.,  

Burford, S.,  

Wyles, C.L., 

Mundy, H., 

Sainsbury, R. 

(2007).  

Nya zeeland 

Utvärdera strategier som 

kan förbättra 

nutritionsstatus hos äldre 

inneliggande dementa. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Fas 1- 23 

Fas 2- 40 

Fas 3- 7 

Fas 4- 28 

Författarna har utfört 

4 olika faser med 

åtgärder i varje grupp. 

En kontrollgrupp där 

ingen tillförd åtgärd 

fanns.  

MNA- screening 

gjordes före och efter 

studien. Även EBS 

användes i studien. 

 

Tre faser (inte 

kontrollgruppen) ökade 

näringsintaget och BMI hos 

patienterna. Påvisar att 

billiga och enkla ändringar 

påverkar nutritionsstatusen 

hos dementa personer.  

Så som t.ex musik och 

miljöförändringar. 

Medel 

Westergren, A., 

Torfadottir, O., 

Ulander, K., 

Axelsson, C., 

Lindholm, C. 

(2009). Island 

Syfte var att undersöka 

punktförekomsten av 

undernäring före och efter 

åtgärder av de som löper 

risk för undernäring enligt 

MEOF-II. 

 

Före och efter 

interventionsstudie 

187/211 

(11%) 

Observation under 1 

dag och intervjuer.  

Ett åtgärdersprogram 

sattes in. Ett år senare 

genomfördes 

observationen igen.  

 

Dokumentationen av BMI 

ökade, användning av 

näringsdrycker. Antal 

serverade portioner <200 

kcal minskade.  

Ätsvårigheterna bestod 

fortfarande efter ett år.  

 

Man konstaterade att det var 

viktigt med utbildning för 

till personal kring 

instrument och åtgärder och 

förebyggande åtgärder. 

Medel 

Young, A., 

Kidston, S., 

Banks, M.,  

Mudge, A. & 

Isenring, E. 

 (2012). 

Australien 

Jämföra noggrannheten 

hos sju validerade 

undernäringsscreening 

instrument mot två 

validerade 

bedömningsmetoder 

 

 

Kolla validiteten hos 

instrumenten 

Prospektiv 

kohortstudie 

134/135 

(1%) 

En observationsstudie 

gjordes på ett sjukhus 

under första veckan 

av vistelsen, en och 

samma dietist utförde 

screenings för 

undernäring med 7 

evidensbaserade 

verktyg,  

Alla instrument var 

validerade, MNA-SF och 

SGA visade sig vara bäst i 

känslighet och specificitet. 

Inget av verktygen 

upptäckte otillräckligt 

energibehov under 

sjukhusvistelsen, vilket 

bekräftar vikten av att utföra 

ätobservationer 

Medel 

Söderstrom, L., 

Adolfsson Thors, 

E., Rosenblad, A., 

Frid, H.,  

Saletti, A., 

Bergkvist, L. 

(2012). 

Sverige 

Uppskatta förekomsten av 

undernäring, samt att 

undersöka sambandet 

mellan måltidsvanor, 

måltidsverksamhet och 

undernäring hos äldre. 

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie 

1771 18 sjuksköterskor 

genomförde MNA  

sedan spelades 

patienterna in medans 

man frågade om 

patienter röker eller 

inte och deras 

förmåga att laga mat 

själva som delades 

upp i beroende och 

oberoende. Patienten 

fick även svara på hur 

lång nattfasta de hade 

och hur många mål 

om dagen de åt. 

Patienternas 

sjukdomar 

klassificerades via 

ICD och analyserades. 

9,4% var undernärda. 

55,1% hade risk för 

undernäring. 

Faktorer som var 

associerade med 

undernäring påverkades av 

nattfasta, antal mål, och 

förmågan att laga mat själv.  

Vissa samband mellan olika 

sjukdomstillstånd och 

undernäring identifierades. 

Medel 

 


