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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Näringsdrycker utgör ett betydelsefullt komplement till den vanliga kosten för att
undvika risk för undernäring hos patienter i slutenvården. Tidigare forskning gällande
följsamheten av dietisters ordinationer av näringsdrycker inom slutenvården i Sverige saknas.
Syfte: Att undersöka hur dietister upplever annan vårdpersonals följsamhet till ordinationer
av näringsdrycker till vuxna patienter i slutenvården i Sverige. Ytterligare var syftet att ta reda
på vilka faktorer och hinder som upplevs vara associerade med följsamheten i störst
utsträckning.
Metod & material: Dietister inom slutenvården i Sverige ombads via Facebook-grupper för
dietister, Dietisternas riksförbunds hemsida eller e-mail att besvara en webbenkät gällande hur
de upplever följsamheten av sina ordinationer. Resultaten baseras på 106 svar.
Respondenterna utgjordes av 96 procent kvinnor, vilket är representativ inom dietistyrket. I
Sverige finns 1700 yrkesverksamma dietister. Enkla och multipla linjära regressionsanalyser
användes för att undersöka vilka hinder som associerades mest med följsamheten (beroende
variabel).
Resultat: Hälften av respondenterna uppgav att ordinationerna följs ”Ibland”, 38 procent att
ordinationerna följs ”Ofta” eller ”Alltid” medan 12 procent valde alternativen ”Sällan” eller
”Aldrig”. Följsamheten uppskattades i genomsnitt till 56 procent. Den vanligaste faktorn till
bristande följsamhet av ordinationer var att fel antal näringsdrycker delades ut. Bland
undersökta hinder för följsamheten hade okunskap om näringsdrycker hos annan vårdpersonal
ett signifikant negativt samband (p=0,001) och förklarade 15 procent av den totala variationen
i följsamheten.
Slutsats: Följsamheten hos annan vårdpersonal av dietisters ordinationer gällande
näringsdrycker inom slutenvården i Sverige upplevs vara otillfredsställande. Utifrån resultatet
bör åtgärder vidtas för att öka kunskapen gällande näringsdrycker hos annan vårdpersonal.
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Title: Unsatisfactory compliance to dieticians’ prescriptions of oral nutritional solutions Which factors in inpatient care in Sweden are perceived causing this?
Authors: Tove Ollas and Julia Sandberg
ABSTRACT
Background: Oral nutritional solutions (ONS) represent a significant complement to regular
diet in order to avoid risk of malnutrition in inpatient care. Previous published research
regarding compliance of dieticians’ prescriptions of ONS within inpatient care in Sweden is
non-existent.
Aim: Examine how dietitians experience other health professionals’ compliance of
prescriptions of ONS to adult inpatients in Sweden and also to find out what factors and
barriers perceives to be associated with compliance to the greatest extent.
Method: Dietitians working with inpatient care in Sweden were asked, through Facebookgroups for dietitians, the DRF:s website or e-mail to answer an online questionnaire. The
results are based on 106 responses, whereof 96 percent were women, which is representative
of the profession. In Sweden, there are 1700 registered dietitians. Simple and multiple linear
regressions were used to examine barriers mostly associated with compliance (dependent
variable).
Results: Half of the respondents stated that prescriptions are followed “Sometimes”, 38
percent chose “Often” or “Always” while 12 percent chose “Rarely” or “Never”. The
compliance was estimated to an average of 56 percent. The most common factor for lacking
compliance was that the wrong number of ONS were administrated. Among barriers to
compliance, lack of knowledge about ONS in other health professionals had a significant
negative correlation (p=0.001) and explained 15 percent of the total variation in compliance.
Conclusion: Dieticians perceive other health care professionals compliance to their ONSprescriptions to be unsatisfactory. This demonstrates the need for increased training of health
professionals regarding the use of ONS.
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Ordlista
BMI – Body Mass Index (kroppsmasseindex). Mått på förhållandet mellan vikt och längden i
kvadrat hos en människa. BMI= kg/m2.
Enteral nutrition – Tillförsel av energi och näring på konstgjord väg via mag-tarmkanalen.
Kcal – Förkortning av energienheten kilokalorier.
Klinisk nutrition – Kost- och näringsintag i relation till hälso- och sjukdomstillstånd.
Kosttillägg – Energi- och näringssupplement då vanlig mat inte täcker energi- och
näringsbehovet. Exempel på kosttillägg är näringsdryck.
Nutritionsstatus – Näringstillstånd hos en människa.
Näringsdryck – Ett kosttillägg. Dryck som är avsedd att komplettera eller ersätta den vanliga
maten med energi och näringsämnen.
Oral – via munnen.
Per os – genom munnen.
Parenteral nutrition – Tillförsel av energi och näring på konstgjord väg via blodbanan.
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1. Bakgrund
Malnutrition uppkommer då tillförseln av energi, protein och/eller andra näringsämnen är i
obalans eller är bristfällig. Detta tillstånd kan leda till ogynnsamma och mätbara förändringar
i kroppen gällande både funktion och sammansättning. Tillståndet kan också påtagligt
försämra sjukdomsförloppet hos en människa. Undernäring är en typ av malnutrition som
riskerar att uppstå när energi-, protein- eller näringsintaget blir för lågt. Det är vanligt att olika
sjukdomstillstånd medför en sänkt aptit, vilket kan påverka intaget hos en individ negativt och
bidra till ökad mortalitet och risk för komplikationer (Socialstyrelsen, 2011a). Data som
inhämtades år 2006 i NutritionDay study, en multinationell tvärsnittsstudie, visade på ett
avsevärt minskat matintag hos sjukhuspatienter, jämfört med vad individerna åt när de inte
vistades på sjukhus. Data från NutritionDay study analyserades i relation till patienters utfall
efter en given vårdtid på sjukhus av Hiesmayr et al. (2009). Analysen visade att ett minskat
matintag var en oberoende och starkt bidragande faktor till dödlighet. När denna studie
utfördes intog över hälften av de inkluderade patienterna mindre än hela portionen till lunch
och drygt 50 procent av patienterna rapporterade att de åt “mindre än normalt” under en
veckas vårdtid (Hiesmayr et al., 2009). Nyare siffror från den årliga datainsamlingen från
NutritionDay study (2014) visar att situationen är något bättre men fortfarande inte
tillfredsställande. Ungefär 40 procent av patienterna på svenska sjukhus äter mindre än hela
portionen till lunch och nästan 50 procent uppger att de äter “mindre än normalt” under en
veckas vårdtid. Eftersom ett minskat energi-, protein- eller näringsintag riskerar att leda till
undernäring är det centralt att upptäcka, åtgärda och följa upp patienter som har eller riskerar
att utveckla ett tillstånd av undernäring. Problemet med undernäring blir alltför sällan ett
observandum trots att det fortfarande är ett vanligt förekommande problem, särskilt hos äldre
individer över 70 år. Bland de äldre patienterna på sjukhus riskerar upp till 40 procent av
patienterna att bli undernärda (Socialstyrelsen, 2011a). Det är högst angeläget att finna
välfungerande strategier för att angripa undernäringsproblematiken på svenska sjukhus.

1.1 Evidensbaserade redskap för att motverka undernäring
Dietisten är den legitimerade vårdprofession som har spetskompetens inom nutritionsområdet
genom akademisk utbildning och klinisk träning. Därmed kan dietister ansvara för att, i
enlighet med evidens och beprövad erfarenhet, optimera patientens nutritionsstatus (SACO,
2016). I en kvalitativ studie i Kanada intervjuades dietister i fokusgrupper med syftet att
undersöka vad som underlättar och hindrar god nutritionsbehandling på sjukhus och
identifiera huvudfaktorer som upplevs förbättra nutritionsbehandlingen. Dietister uppvisade
god kunskap om vad som påverkar nutritionsbehandlingen på sjukhus (Keller et al., 2014).
Med den kompetens som dietisten besitter kan individuella nutritionsplaner för respektive
patient skapas. Patienter på sjukhus som, efter berikning och/eller konsistensanpassning av
den vanliga maten, fortfarande har ett för lågt intag och därmed lider av eller riskerar att
drabbas av undernäring, bör som ett förstahandsval komplettera kosten med orala kosttillägg
förslagsvis i form av näringsdrycker. Orala kosttillägg är icke-invasiva och bör väljas i första
hand, om patienten har möjlighet att uppnå sitt energi- och näringsbehov per os
(Socialstyrelsen, 2011a). Näringsdrycker kan ordineras av en dietist och kan med den vanliga
kosten, eller enskilt, bidra till att patienter uppnår ett adekvat intag av bland annat energi och
protein.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) sammanställde, i en
systematisk litteraturöversikt, evidensen gällande effekter av kosttillägg för personer 70 år
eller äldre som har utvecklat eller är i riskzonen för att drabbas av undernäring (SBU, 2014).
Resultatet av översikten visade att det generellt saknas vetenskapligt underlag för nyttan samt
riskerna med kosttilläggen. Dock påvisades i ett fåtal studier en viss förbättring av
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handgreppsstyrka och ökad kroppsvikt. I SBUs rapport identifierades dessutom i många
studier att följsamheten till behandling med kosttillägg var oklar. Följsamheten nämndes inte
över huvud taget i majoriteten av studierna. Dock så nämndes följsamheten som ett problem i
en randomiserad kontrollerad studie som inkluderades i SBUs systematiska litteraturöversikt.
Den genomsnittliga följsamheten i interventionsgruppen (som intog ett kosttillägg
innehållande 600 kcal/dag) var enbart 38 procent medan genomsnittet av följsamheten i
kontrollgruppen (som intog ett kosttillägg innehållande 200 kcal/dag) var 50 procent
(McMurdo, Price, Shields, Potter & Stott, 2009). Följsamheten påpekades vara en central
faktor med potential att påverka resultatet av kosttilläggens inverkan (SBU, 2014). I en
systematisk litteraturöversikt, gällande patienters följsamhet till behandling med kosttillägg
och vilka faktorer som påverkade denna, fann man att en stigande medelålder hos patienter är
negativt korrelerad med följsamheten (Hubbard, Elia, Holdoway & Stratton, 2012).
I en annan översikt av publicerade systematiska översiktsartiklar och metaanalyser, gällande
evidensen för orala kosttillägg i klinisk praxis (Stratton & Elia, 2007), visades att intag av
kosttillägg resulterade i fördelaktiga utfall inom samtliga inkluderade patientgrupper. Bland
annat sågs detta hos patienter inom onkologi, njurmedicin och gastrokirurgi. Positiva kliniska
utfall var bland annat ett ökat totalt energi- och näringsintag utan tendens att minska intaget
av vanlig mat, viktökning samt en signifikant minskning av mortalitet och komplikationer
(Stratton & Elia 2007). I en metaanalys av proteinrika kosttillägg utförd av Cawood, Elia &
Stratton, (2012) gick författarna igenom 36 randomiserade kontrollerade studier. Denna
metaanalys visade att individer som hade konsumerat proteinrika kosttillägg hade ett
signifikant högre intag av både energi och protein jämfört med kontrollgrupperna. Intaget av
vanlig mat hade inte minskat nämnvärt efter tillägget av kosttilläggen samtidigt som både vikt
och handgreppsstyrka hade ökat. Metaanalysen visade också en minskad risk för
återinskrivningar på sjukhus samt minskad risk för komplikationer i form av trycksår, sår,
frakturer som inte läker eller kombinationer av dessa hos de patienter som konsumerade
proteinrika kosttillägg. En minskning av återinskrivning och komplikationer kunde kopplas
till ekonomisk vinning enligt Cawood et al. (2012). I ytterligare en systematisk
översiktsartikel och metaanalys utförd av Stratton, Hébuterne & Elia, (2013) demonstrerades
att återinskrivningar av patienter på sjukhus minskade med ca 10 procent hos de patienter som
konsumerade orala kosttillägg.
För att näringsdrycker skall generera önskvärda resultat krävs följsamhet till ordinationen som
dietisten, i samråd med patienten och eventuellt annan vårdpersonal, har beslutat om. Då man
som patient vårdas på avdelning har man begränsad möjlighet att själv påverka följsamheten
till dietistens ordinationer. Ansvaret för följsamheten ligger huvudsakligen hos
omvårdnadspersonal såsom undersköterskor och sjuksköterskor. Detta eftersom de serverar
kosten och näringsdryckerna som dietisten har ordinerat, vilket ger dem ett automatiskt större
ansvar för följsamheten. I SBUs rapport om kosttillägg för undernärda äldre (2014, s. 78)
skriver författarna, i relation till sjukhusvård, att ”Bristande organisation kan medföra att
personerna inte blir serverade de kosttillägg som de är ordinerade.” Att patienter inte blir
serverade ordinerade kosttillägg under sin sjukhusvistelse kan ses som dålig kvalitet på
nutritionsbehandlingen. Det är viktigt att erhålla kunskap om vad som påverkar
nutritionsbehandlingen och säkerställa att alla vårdorganisationer har möjlighet att
tillhandahålla en nutritionsbehandling av god kvalitet. Dessutom är det inte acceptabelt att
bristande rutiner förekommer i så stor utsträckning hos enskilda vårdgivare, då vården skall
hålla samma kvalitet för alla (Socialstyrelsen, 2011b). Faktorer med potential att hindra eller
underlätta för god kvalitet gällande nutritionsbehandlingen på sjukhus framkom i
fokusgruppsintervjuer som Keller et al. (2014) utförde. Även om Keller et al. har skrivit om
nutritionsbehandlingen generellt, inte enbart näringsdrycker, kan dessa faktorer dock
appliceras på följsamheten gällande ordinationer av näringsdrycker. Näringsdrycker ingår ofta
i nutritionsbehandlingen på sjukhus. Det finns, enligt författarnas kännedom, i dagsläget inte
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några publicerade studier som undersöker annan vårdpersonals följsamhet till dietisters
ordinationer av just näringsdrycker, vilket gör det till ett intressant område att undersöka. Det
finns däremot studier där man har undersökt patienters följsamhet till intag av ordinerade
kosttillägg (Hubbard et al., 2012). Ytterligare finns studier där man, i
slutenvårdssammanhang, har undersökt följsamheten till nutritionsriktlinjer samt dietisters
ordinationer av enteral nutrition i förhållande till befintliga riktlinjer (van den Broek,
Rasmussen-Conrad, Naber & Wanten, 2008; Jones, Dhaliwal, Day, Ouellette-Kuntz, &
Heyland, 2008). De ovannämnda studierna gällande följsamhet presenteras och diskuteras
mer utförligt under rubrik “1.3 Följsamhet - definition och mätinstrument”.
Sammanfattningsvis visar forskningsläget att orala kosttillägg bidrar med effekter som kan
motverka undernäring och andra negativa kliniska utfall hos många patientgrupper. Bristande
följsamhet till ordinationer av kosttillägg kan reducera dessa effekter.

1.2 Kosttillägg och näringsdrycker
Kosttillägg finns i olika utformning såsom pulverform som blandas ut i vatten eller tillsätts i
mat, olika sorters puddingar och krämer eller flytande kosttillägg i form av energimoduler
eller näringsdrycker. Energimoduler och näringsdrycker är inte likvärdiga. Energimoduler,
exempelvis fettemulsioner, ger en betydande mängd energi på liten volym men bidrar inte
med väsentliga mängder av proteiner eller andra näringsämnen. Näringsdrycker är det
vanligaste kosttillägget och är oftast att föredra (Socialstyrelsen, 2011a). Eftersom det finns
en mängd olika sorters näringsdrycker som skiljer sig gällande sammansättning, smak och
konsistens är det noga att patienterna får rätt sort för att behandlingen med näringsdrycker
skall ge önskad effekt. Därför bör annan vårdpersonal ha kunskap om vilka sorter som finns
att tillgå. Ytterligare bör patientens sensoriska preferenser gällande exempelvis smak tas i
beaktande för att få en god följsamhet hos patienten (Darmon, Karsegard, Nardo, Dupertuis &
Pichard, 2008). Utifrån patientens behov ordinerar dietisten en anpassad sort och ett visst
antal näringsdrycker. Utöver patientens smakpreferens är olika serveringssätt betydelsefullt
och bör i många fall specificeras i ordinationen för att underlätta intaget och följsamheten.
Näringsdryckerna består vanligen av ca 100-250 kcal/100 ml och har ett proteininnehåll på ca
4-10 g/100 ml (SBU, 2014). De tre kategorierna som näringsdrycker placeras under är
kompletta, kompletta sjukdomsspecifika och icke kompletta.
• Kompletta näringsdrycker är den sort som vid behov kan användas som enda
intagskälla då den har en sammansättning av energi, protein, vitaminer och mineraler
som motsvarar rekommendationerna för en frisk befolkning. Oftast används de dock
som ett tillägg utöver den vanliga maten.
• Kompletta sjukdomsspecifika näringsdrycker har en komposition som är anpassad till
specifika sjukdomar. Ett exempel kan vara en proteinreducerad näringsdryck till
patienter med njursjukdom. Ett annat exempel kan vara näringsdrycker som är fria
från mjölk- och sojaprotein, för personer med allergier mot just mjölkprotein och/eller
sojaprotein.
• Icke kompletta näringsdrycker innehåller inte fett och har inte heller den
sammansättning som behövs för att kunna användas som enda intagskälla istället för
vanlig mat. Icke kompletta näringsdrycker innehåller ofta mindre protein än
kompletta. De icke kompletta näringsdryckerna brukar förskrivas som ett komplement
då andra näringsdrycker innehållande fett exempelvis inte tåls av patienter eller som
ett mer närings- och energirikt alternativ till dryck (Socialstyrelsen, 2011a).
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1.3 Följsamhet - definition och mätinstrument
Olika mått finns för att mäta följsamhet. Följsamheten kan exempelvis definieras som
förhållandet mellan ordinerad volym av ett kosttillägg med den volym som patienten intagit
(Hubbard et al., 2012). På liknande sätt kan ordinerad energimängd sondnäring jämföras med
erhållen energimängd sondnäring (van den Broek et al., 2008; Jones et al., 2008). Ytterligare
kan följsamhet mätas genom att dokumentera antal förpackningar som har ordinerats med det
antal förpackningar som har konsumerats (Hubbard et al., 2012). Följsamheten uttrycks i
befintlig forskning företrädelsevis i procent eller som ett förhållande där ordinerad mängd,
alternativt antal förpackningar, utgör 100 procent (Hubbard et al., 2012; van den Broek et al.,
2008; Jones et al., 2008).
I en systematisk översiktsartikel gällande patienters följsamhet till flytande och
färdigblandade kosttillägg konstaterades av forskarna att följsamheten var 78 procent, vilket
ansågs vara en god följsamhet. Den genomsnittliga följsamheten jämfördes med följsamheten
av läkemedelsbehandling, som ansågs vara god vid 70 procent, enligt studier som författarna
refererade till (Hubbard et al., 2012). Spannet för följsamhet till behandling med
näringsdrycker var dock stort, mellan 37 till 100 procent. Krzesinski & Leeman (2011)
konstaterar i en nyare studie gällande följsamhet av läkemedelsbehandling, att litteraturen
generellt anger en följsamhet på 80 procent som en nedre gräns för “bra” följsamhet.
Följsamhet till flytande och färdigblandade kosttillägg kan jämföras med följsamhet till
nutritionsbehandling med sondnäring. Vid olika avdelningar och patientgrupper på ett
akademiskt sjukhus i Nederländerna jämfördes förskriven mängd sondnäring med
administrerad mängd sondnäring (van den Broek et al., 2008). Den genomsnittliga
följsamheten visades vara 87 procent. Forskarna konstaterade i artikeln att det saknas evidens
för vad som kan anses vara en adekvat och tillräcklig tillförsel, det vill säga ”good enough”, i
förhållande till ordinerad mängd sondnäring. Man hade i den Nederländska studien valt att
definiera adekvat, tillräcklig nivå som 100 procent ± 10 procent av ordinationen. Forskarna
ansåg att en avvikelse på 10 procent, då patienten uteslutande försörjdes via sond, kunde
resultera i kliniskt betydande skillnader (van den Broek et al., 2008). Data från en
uppseendeväckande och väldesignad klusterrandomiserad kontrollerad studie i Kanada, där
dietister på intensivvårdsavdelningar gett ordinationer för enteral nutrition i förhållande till
nationella riktlinjer gällande enteral nutrition (Jain, Heyland, Dhaliwal, Day, Drover, Keefe &
Gelula, 2006) analyserades sekundärt av Jones et al. (2008). Analysen syftade till att finna
vilka faktorer som påverkade följsamheten. Genom att jämföra dietisternas ordinerade mängd
enteral nutrition med tillförd mängd enteral nutrition, framkom att följsamheten till riktlinjer,
och i detta fall även till dietisternas ordinationer, var i genomsnitt 50 procent. Jones et al.
(2008) nämner en önskvärd följsamhetsnivå på 70 procent. Faktorer som påverkade
följsamheten var vilken typ av sjukhus patienten vårdades på (akademiskt eller ickeakademiskt), anledning till inskrivning av patienten samt patientens kön (Jones et al., 2008).
Att definiera vad som är en adekvat och tillräcklig följsamhetsfrekvens gällande ordinationer
av näringsdrycker är en viktig del i denna uppsats då följsamheten hos annan vårdpersonal av
dietisters ordinationer av näringsdrycker undersöks. Ovannämnda studier och dessa författares
definitioner av adekvata och tillräckliga nivåer av följsamhet användes som vägledning.
Litteraturgenomgången tyder dock på att evidens och vedertagna nivåer av “good enough”
gällande följsamhet till ordinationer av näringsdrycker tycks saknas. Komplett följsamhet till
en ordination av näringsdrycker definieras i denna uppsats som: att rätt antal och rätt sort av
näringsdrycker blir serverade till patienten samt, om det är aktuellt, att smakpreferens och
serveringssätt som underlättar intaget tillmötesgås. Exempel på serveringssätt kan vara att
näringsdrycken hälls upp i ett glas och serveras med sugrör istället för ur den ursprungliga
förpackningen. Baserat på tidigare studier (Hubbard et al., 2012; van den Broek et al., 2008;
Jones et al., 2008; Krzesinski et al., 2011) där följsamhet har undersökts anses följsamheten, i
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denna uppsats och undersökning, gällande dietisters ordinationer av näringsdrycker vara
"good enough" då samtliga dietister anser att den uppnår minst “Ofta” eller 75 procent.
Önskvärt är att följsamheten är så bra som den rimligtvis kan bli. En total följsamhet
motsvarande “Alltid” eller 100 procent är dock orealistisk att förvänta sig på grund av
oförutsedda händelser såsom förändringar i patientens dagliga schema eller att patienten får
ett försämrat allmäntillstånd. En följsamhet på 75 procent innebär att tre av fyra ordinationer
följs fullt ut. Avvikelser från ordinationen bör enligt oss uppsatsförfattare inte ske oftare än
så. En god följsamhet kräver dock att ordinationen ses över och följs upp ofta i
sjukdomsförloppet hos en patient, samt att patienten har godtagit ordinationen. Om en patients
intag av vanlig mat förbättras kan behovet av näringsdrycker minska, vilket kräver en ny
utredning och ordination av dietisten. Eftersom att näringsdrycker intas då kosten inte är
tillräcklig och individen har problem med att uppnå ett adekvat intag inkluderas inte en övre
gräns för följsamheten. Om extra näringsdrycker skulle intas, utöver de i ordinationen, så sker
detta högst troligt på eget bevåg av patienten och akuta risker med detta förekommer sällan.

1.4 Dietisten i vården
Samarbetet mellan olika vårdprofessioner ligger till grund för annan vårdpersonals följsamhet
till dietistens ordinationer. I dagens sjukvård arbetar vårdpersonal ofta i team där ansvaret för
vården, vilket tidigare legat i störst utsträckning hos sköterskor och läkare, fördelas mellan
flera professioner. Patienten ses som en del av teamet och är med fördel högst delaktig i sin
egen vård. Ett sjukvårdsteam jobbar mot gemensamma målsättningar och resultatet är en
produkt av den gemensamma insatsen. I vilken grad integreringen av olika professioner
existerar inom ett team och hur beslutsfattningen går till kan se olika ut. Medlemmarna i
teamet kan arbeta självständigt om kompetensen är tydligt uppdelad. Finns det en
överlappning i kompetens är möjligheten större för gemensam beslutsfattning i och med den
gemensamma kunskapsgrunden (Payne-Palacio & Deborah, 2017). Något som indikerar
behovet av dietister gällande nutritionen vid patientvård är att dietister visade sig känna till
nutritionsriktlinjer i större utsträckning än läkare. Detta trots att majoriteten av läkare och
dietister angav att de tyckte att nutritionsbehandlingen var en “mycket viktig” del inom
vården av kritiskt sjuka patienter (Cahill, Narasimhan, Dhaliwal & Heyland, 2010). På samma
sätt visade en enkätundersökning i Skandinavien att en stor majoritet av läkare och
sjuksköterskor tyckte att både nutritionsscreening och bedömning av intaget hos patienter var
viktigt. Dock fanns en stor diskrepans mellan attityden och det som blev utfört i den kliniska
verkligheten (Mowe, Bosaeus, Rasmussen, Kondrup, Unosson & Irtun, 2006). Att minska
diskrepansen kräver en beteendeförändring. Huis, Holleman, van Achterberg, Grol,
Schoonhoven & Hulscher (2013) undersökte vad som påverkade beteendeförändring hos
sjuksköterskor. Beteendeförändringen gällde förbättring av följsamheten till riktlinjer
gällande handhygien. Resultatet visade att feedback gällande hur sjuksköterskorna skötte sig i
förhållande till riktlinjerna gav bättre följsamhet på kort sikt. På lång sikt var det inflytande av
sociala aspekter som påverkade, nämligen att kollegor påpekade oönskade beteenden gällande
handhygien. Ytterligare påverkade en form av ledarskap beteendet gällande handhygienen på
lång sikt, nämligen att chefen för avdelningen höll sina anställda ansvariga för följsamheten.
Dietisten jobbar i många fall självständigt med nutritionsfrågor, men det kan konstateras att
dietisten inom slutenvården ofta har behov av att samarbeta med andra professioner. En faktor
som påverkar samarbetet mellan olika vårdprofessioner är kommunikation. God
kommunikation, då informationen och dess betydelse blir begriplig för mottagaren, har
potential att ge ett bättre vårdresultat genom att minska missförstånd och felaktigheter.
Kommunikation kan ske såväl muntligt som skriftligt (Payne-Palacio & Deborah, 2017).
Den medicinska behandlingen på sjukhus inkluderar klinisk nutrition och denna del av vården
är lika viktig som exempelvis läkemedel eller andningsunderstöd. Nutritionsaspekten bör
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behandlas med samma rutiner som används vid övrig medicinsk behandling: utredning,
diagnostisering, insättning av åtgärder och utvärdering av åtgärdernas resultat
(Socialstyrelsen, 2011a). År 2003 utvecklade den Amerikanska dietistorganisationen “The
Academy of Nutrition and Dietetics” en standardiserad modell för dietister att arbeta efter:
The Nutrition Care Process, NCP (Bueche, Charney, Pavlinac, Skipper, Thompson &
Thompson 2008a, 2008b). Det svenska namnet för processen är Nutritionsbehandlingsprocessen. Nutritionsbehandlingsprocessen syftar till att tillhandahålla högkvalitativ
nutritionsbehandling och är ett verktyg som kan hjälpa dietisten att tillämpa kritiskt tänkande
kring olika beslut. Detta i en individualiserad och patientcentrerad behandling grundad på
evidens
och
beprövad
erfarenhet.
Nutritionsbehandlingsprocessen
inkluderar
nutritionsutredning, nutritionsdiagnos, nutritionsåtgärder och nutritionsuppföljning &
utvärdering. Processen är cyklisk då en ny utredning kan påbörjas vid tillfället då
nutritionsuppföljning & utvärdering sker. Processen upprepas om önskvärda mål inte har
uppnåtts alternativt om nya problem har identifierats (Bueche et al. 2008a, 2008b). Den
svenska dietistorganisationen DRF, Dietisternas Riksförbund, har börjat implementera
nutritionsbehandlingsprocessen och dess terminologi, vilken översattes till svenska år 2011.
En tvärsnittsstudie visade år 2013 att ungefär hälften av de svenska dietisterna har börjat
implementera komponenter av nutritionsbehandlingsprocessen i sitt arbete (Lövestam,
Orrevall, Koochek & Andersson, 2016). I skrivande stund är processen på många
arbetsplatser fortfarande i implementeringsfasen. Då samtliga steg i nutritionsbehandlingsprocessen genomförs i nutritionsbehandlingen resulterar det i ett utförande som motsvarar det
som används vid annan medicinsk behandling (Socialstyrelsen, 2011a).
Näringsdryckerna tillhör, som tidigare nämnts, förstahandsvalet för ett ökat energi- och
näringsintag vid otillräckligt matintag (Socialstyrelsen, 2011a). Dietistens arbetssätt enligt
nutritionsbehandlingsprocessen och individanpassade ordinationer av näringsdrycker ger i
teorin goda förutsättningar att, i många fall, hantera nutritionsproblematiken. Då innehållet i
näringsdrycker varierar kan skillnaden mellan god följsamhet och bristande följsamhet, till
ordinerad typ och mängd, ge stora skillnader i erhållet energi- och näringsvärde hos patienten.
Nutritionsbehandlingsprocessen och näringsdryckernas inverkan fungerar inte i praktiken om
inte tillräcklig följsamhet till dietistens nutritionsordinationer finns hos annan vårdpersonal.
Den nya kunskapen om följsamheten och vad som associeras med denna kan förhoppningsvis
leda till förbättrade rutiner inom nutritionsbehandlingen i framtiden. Med förbättrade rutiner
kan annan vårdpersonals följsamhet till dietistens ordinationer utvecklas. Bättre följsamhet
kan vara en central pusselbit i lösningen av undernäringsproblematiken inom sjukhusvården.
Förhoppningsvis kan bättre följsamhet leda till en förbättrad nutritionsbehandling, kortare
vårdtider och minska onödigt lidande hos patienter. Kunskapen kan också anses vara viktig
för såväl dietister som annan vårdpersonal, då goda utfall för patienter är ett betydande mål i
yrkesutövningen. Ytterligare kan ledningen för sjukvårdsorganisationer ha nytta av kunskapen
då resursanvändningen kan optimeras.

2. Syfte
Syftet med denna undersökning var att undersöka hur dietister upplever annan vårdpersonals
följsamhet till ordinationer av näringsdrycker till vuxna patienter i slutenvården i Sverige.
Ytterligare var syftet att ta reda på vilka faktorer och hinder som upplevs vara associerade
med följsamheten i störst utsträckning.
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2.1 Frågeställningar
•
•
•

Hur upplever dietister annan vårdpersonals följsamhet till ordinationer av
näringsdrycker inom slutenvården i Sverige?
Vilka faktorer inom ordinationen upplever dietister följs i minst utsträckning?
Vilka är de största upplevda hindren för annan vårdpersonal att följa dietisters
ordinationer av näringsdrycker?

2.2 Hypotes
Förutsatt att tidigare forskning inom snarlika områden har visat adekvata resultat så antas att
annan vårdpersonals följsamhet, gällande dietisters ordinationer av näringsdrycker inom
slutenvården i Sverige, inte är “good enough”. ”Good enough” definieras i denna uppsats som
att ordinationerna följs ”Ofta” eller mer, alternativt att minst 75 procent av ordinationerna
följs.

2.3 Avgränsningar
•

•

•

Undersökningen begränsades till dietister, som vid undersökningens utförande,
arbetade inom slutenvården. Dietister som uteslutande arbetar inom primärvården
förskriver och ordinerar näringsdrycker direkt till patienter utan att annan vårdpersonal
utgör en mellanhand i utförandet av ordinationen.
Följsamheten av ordinationer gällande näringsdrycker undersöktes, då näringsdrycker
oftast är att föredra som kosttillägg (Socialstyrelsen 2011a). Andra orala kosttillägg
som närings- och berikningspulver, energimoduler, näringspuddingar och krämer,
samt soppor inkluderades inte.
Undersökningen avgränsades till upplevelsen gällande följsamheten av ordinationer av
näringsdrycker hos dietister som arbetar med vuxna patienter. Pediatrisk vård uteslöts
eftersom att det innebär ytterligare ett perspektiv, vilket den begränsande tidsrymden
inte tillät undersöka.

3. Metod
En kvantitativ undersökningsmetod valdes i kombination med en tvärsnittsdesign. En
webbenkät utgjorde undersökningens mätinstrument. Webbenkäten utformades
ändamålsenligt för undersökningen av uppsatsförfattarna.

3.1 Litteratursökning
En litteratursökning gjordes som grund för undersökningen och uppsatsen. Majoriteten av
litteratursökningen genomfördes mellan den 1 november och 15 november 2016. De
databaser som användes var främst PubMed men även Diva-portalen, Uppsala
Universitetsbiblioteks databas och Google scholar.
•

•

MeSH-termer som användes för sökning i PubMed: attitude, dieticians, dietician,
dietitians, dietitian, interprofessional relations, interdisciplinary communication,
nutritionist, oral nutritional supplement.
Sökord som användes vid sökningar i resterande databaser var bland annat: adherence,
compliance, dietitians, hospital, nutrition care process, oral nutritional supplement,
dietist, följsamhet, kosttillägg, näringsdryck, upplevelse.
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Ytterligare litteratur som har använts är referenser från artiklarna som identifierades i
litteratursökningen, tryckta böcker relevanta för området och fyra rapporter: SBU-rapporten
“Kosttillägg för undernärda äldre - En systematisk litteraturöversikt”, “Näring för god vård
och omsorg - en vägledning för att förebygga och behandla undernäring” och “Ojämna villkor
för hälsa och vård - Jämlikhetsperspektiv på hälso- och sjukvården” från Socialstyrelsen samt
“Forskningsetiska principer inom humanistisk - Samhällsvetenskaplig forskning” från
Vetenskapsrådet. Ytterligare inhämtades viss information från Sveriges akademikers
centralorganisations (SACOs) hemsida.
Vissa kriterier togs hänsyn till vid inklusionen av de vetenskapliga artiklarna. Bland annat
togs studiernas frågeställning, studiedesign, urvalsstorlek, effektmått, följsamhet till
studieprotokoll, statistisk analys, slutsatsernas relevans och intressekonflikt i beaktande. I de
fall där intressekonflikt ansågs förekomma övervägdes noga på vilket sätt denna kunde
inverka på studiernas resultat. Artiklarna inkluderades inte om de ansågs bidra med bias till
den egna undersökningen eller uppsatsarbetet.

3.2 Material
För datainsamlingen skapades en webbenkät. Webbenkäten hade en interaktiv funktion.
Beroende på om man upplevde följsamheten som ”Alltid” eller om man upplevde den som
”Ofta”, ”Ibland”, ”Sällan” eller ”Aldrig” skickades man vidare till olika avsnitt i
webbenkäten. Beroende på svaret och vilket avsnitt man skickades till innehöll webbenkäten
nio, respektive tio frågor. Webbenkäten utformades via Google Formulär då detta
möjliggjorde en interaktiv funktion kostnadsfritt.
Webbenkätens uppbyggnad och innehåll:
• De fem första frågorna efterfrågade bakgrundsinformation: deltagarnas kön,
åldersspann, geografiskt arbetsområde i Sverige, verksamhetstid som dietist samt hur
stor andel av tjänsten som omfattade arbete inom slutenvården.
• Den sjätte frågan avsåg den upplevda följsamhetens frekvens/omfattning. Detta mättes
först genom en femgradig ordinalskala med alternativen “Alltid”, “Ofta”, “Ibland”,
“Sällan” och “Aldrig”. Möjlighet fanns också för respondenterna att komplettera
denna ordinalskala genom att uppskatta följsamheten i procent.
o Om följsamheten angavs som att alltid vara fullständig, det vill säga att
respondenten valde alternativet “Alltid”, fick respondenten i en öppen fråga
möjligheten att ange vad som uppfattades underlätta god följsamhet. Därefter
skickades respondenten till webbenkätens avslutande del.
o Om följsamheten inte alltid angavs vara fullständig, det vill säga att
respondenten valde något av alternativen “Ofta”, “Ibland”, “Sällan” eller
“Aldrig”, fick respondenten först en följdfråga som avsåg de tre största
upplevda hindren för följsamhet. Sex stycken nominala variabler gavs som
svarsalternativ på frågan. Respondenten hade också möjlighet att själv ange
andra hinder som uppfattades minska följsamhetens omfattning. Ytterligare en
följdfråga avsåg vilka tre faktorer respondenten upplevde efterföljdes i minst
utsträckning inom ordinationen. Fem stycken nominala variabler gavs som
svarsalternativ. Respondenten hade även i denna fråga möjlighet att själv ange
egna faktorer.
• I slutet fanns chansen för samtliga respondenter att tillägga övrig
information/komplettera sina svar samt lämna synpunkter eller kommentarer i en
öppen fråga.
För att ta del av webbenkäten i sin helhet, se bilaga 2.
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Informationsbrevet som distribuerades med länken till webbenkäten beskrev webbenkätens
målgrupp, undersökningens syfte och respondenternas möjlighet till anonymitet. Varken
namn, personnummer, telefonnummer, e-mail eller andra identitetsuppgifter skulle fyllas i av
respondenterna för att säkerställa anonymiteten. Identiteten hos respondenterna förblev
således helt okänd. Vidare beskrevs att deltagandet var frivilligt samt information om hur
länge webbenkäten var tillgänglig men även vilka som genomförde undersökningen.
Kontaktuppgifter till uppsatsförfattarna och handledaren fanns bifogat. För att ta del av
informationsbrevet i sin helhet, se bilaga 3.

3.3 Procedur
Information från fyra olika metodböcker användes som grund vid konstruktion av
webbenkäten och informationsbrevet:
• Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2011)
• Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik (Ejlertsson, 2014)
• Enkätboken (Trost, 2012)
• Statistik för hälsovetenskaperna (Ejlertsson, 2012)
Som grund till utformningen av webbenkätens svarsalternativ, på frågorna gällande faktorer
som upplevs inte efterföljs i ordinationerna samt upplevda hinder för följsamheten, användes
befintlig kvalitativ forskning som avsåg området nutritionsbehandling i sjukhusvården. En
artikel identifierades som passade särskilt väl till detta syfte, nämligen artikeln “Providing
quality nutrition care in acute care hospitals: perspectives of nutrition care personnel” (Keller
et al., 2014). Artikeln bygger på en tematisk analys av fokusgruppsintervjuer utförda i Kanada
med bland annat dietister, dietistpraktikanter och måltidsbiträden. De teman och underteman
som artikelförfattarna identifierade utifrån intervjuerna associerades med en förbättrad
kvalitet av nutritionsbehandlingen på akutsjukhus. Ytterligare gav artikeln “Comparison of
current practice and best practice guidelines for the nutritional management of patients with
liver cirrhosis: an Australian survey of dietitians in clinical practice” (Nguyen, 2015)
inspiration gällande hur frågorna och deras svarsalternativ hade formulerats i en webbenkät
inom nutritionsområdet. Denna undersöknings webbenkätfrågor och dess svarsalternativ har
därefter anpassats och modifierats efter undersökningens syfte och frågeställning. De har även
baserats på uppsatsförfattarnas egenupplevda erfarenheter som är grundade på den
verksamhetsförlagda utbildning som uppsatsförfattarna har erhållit inom dietistutbildningen
Efter ett första konstruerat utkast av webbenkäten pilottestades den. Detta gjordes genom att
webbenkätens frågor och svarsalternativ granskades av två dietister vilka har erfarenhet av
ordinationer av näringsdrycker och arbetet inom slutenvården och kan således anses vara
experter på området. De dietister som pilottestade webbenkäten valdes via ett
bekvämlighetsurval. Dietisterna kontaktades först via e-mail med en förfrågan om att delta i
pilotundersökningen. Efter ett accepterande om att delta genomfördes utvärderingen av
frågorna via telefon. Frågorna och svarsalternativen lästes upp i sin helhet för att upptäcka
eventuella oklarheter eller missuppfattningar, så som otydligt formulerade frågor. Nyanser
som kan noteras vid samtal i telefon kan vara svårare att urskilja vid e-mailkontakt. Ett
personligt möte med de två dietisterna var inte möjligt på grund av tidsbrist och geografisk
utsträckning. Dietisterna som pilottestade frågorna ombads att motivera sina svar på frågorna
och ge synpunkter då uppsatsförfattarna ville kontrollera för att tolkningen av frågorna
uppfattades på ett, vad uppsatsförfattarna menar, korrekt sätt. Pilotundersökningen kan ses
som ett test av webbenkätens ytvaliditet. Pilottestningen av webbenkäten resulterade i en del
förändringar av svarsalternativen samt förändrad ordningsföljd av en del frågor. Bland annat
ändrades alternativet “Näringsdrycker står inte med på läkemedelslistan” till “Näringsdrycker
står inte med på patientens dagliga Att-Göra-lista eller motsvarande dokument”. Ändringen
tillkom då läkemedelslistan är till för enbart läkemedel (Vårdguiden, 2012). En annan lista för
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diverse dokumentation finns i vissa journalsystem där det är menat att man kan lägga in
näringsdrycker och bocka av när de är utdelade, på liknande sätt som i en läkemedelslista.
Även tillägg av kompletterande frågor gjordes. För att se samtliga ändringar, se bilaga 4.

3.4 Respondenter
I Sverige finns i dagsläget ca 1700 yrkesverksamma dietister (SACO, 2016). Gruppen med
respondenter utgörs av legitimerade yrkesverksamma dietister inom slutenvården i Sverige,
vilka ordinerar näringsdrycker till vuxna patienter. Det exakta antalet dietister som utgörs av
populationen är inte känt för uppsatsförfattarna, då denna statistik inte var möjlig att
identifiera. Uppsatsförfattarna kontaktade SACO, fackförbundet Naturvetarna samt
Dietisternas Riksförbund, vilka är de organisationer som eventuellt skulle kunna ha haft
kännedom om statistik över dietister inom slutenvården. På grund av att statistiken inte var
möjlig att finna är det inte möjligt att uttala sig om, eller analysera, det externa bortfallet.
Metoden som användes för att distribuera webbenkäten till respondenterna gjorde det möjligt
att kontakta många dietister på kort tid men innebar dock att information om hur många
dietister som nåtts av webbenkäten inte kunde säkerställas. Information om att deltagandet var
frivilligt framgick vid distributionen och deltagandet var anonymt då inga personuppgifter
inhämtades från respondenterna. Antalet respondenter som besvarade webbenkäten var 110
dietister. Av dessa var det tre dietister som för närvarande inte jobbade inom slutenvården
samt en dietist som jobbade inom pediatriken. Detta medförde ett internt bortfall på ca 4
procent. Webbenkäten beskrivs mer ingående i kommande avsnitt. Förutom bortfall där hela
individer uteslöts fanns även ett visst internt bortfall på specifika frågor i webbenkäten
relaterat till att respondenterna inte svarat enligt anvisningarna för de specifika frågorna. På
frågan om vilka faktorer inom ordinationen som inte upplevs efterföljs fanns ett internt
bortfall på sju svar vilket motsvarar ca 7 procent. På frågan angående upplevda hinder för
följsamheten fanns ett internt bortfall på nio svar vilket motsvarar ca 10 procent.

3.5 Rekrytering av respondenter
Respondenterna kontaktades via grupper för dietister på Facebook, via Dietisternas
Riksförbunds hemsida och via e-mail till dietister på universitetssjukhus och länssjukhus.
Följande Facebook-grupper användes för rekrytering:
• “DRF-Dietisternas Riksförbunds medlemmar”. En grupp för medlemmar i den
svenska dietistorganisationen DRF. Medlemmarna kan utgöras av både
yrkesverksamma dietister och dietiststudenter. Gruppen hade 848 medlemmar den 16
november 2016.
• “Dietisterna”.
En grupp för dietister och dietiststudenter, där bland
annat yrkesrelaterade frågor, idéer och jobb kan diskuteras. Gruppen hade 484
medlemmar den 16 november 2016.
• “Dietistklassen”. En grupp för dietister som examinerades från Uppsala Universitet år
2016. Syftet med gruppen är att diskutera idéer samt arbetsrelaterade frågor. Gruppen
hade 26 medlemmar den 22 november 2016.
I Facebook-inläggen utgjordes inläggets text av informationsbrevet. En länk till webbenkäten
bifogades. Valet att kontakta dietister via Facebook var fördelaktigt då man kunde nå ut till
många dietister genom ett enkelt inlägg. Webbenkäten lades ut den 16 november 2016 i två av
Facebook-grupperna, nämligen “DRF-Dietisternas Riksförbunds medlemmar” och
“Dietisterna”. Efter en vecka skickades den första påminnelsen ut till de två grupperna i form
av ett nytt inlägg med informationsbrevet samt en länk till webbenkäten. Efter ytterligare en
vecka skickades en andra påminnelse ut till de två grupperna med information om att tiden för
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webbenkätens tillgänglighet hade förlängts med en vecka. Detta med anledning av att försöka
få in ytterligare svar. I Facebook-gruppen ”Dietistklassen” lades webbenkäten ut en gång, den
22 november 2016.
För att få kontakt med dietister som inte hade Facebook eller som inte var medlemmar i de
specifika Facebook-grupperna som användes, skickades även informationsbrevet samt länken
till webbenkäten via e-mail till styrelsen för Dietisternas Riksförbund. Detta med en önskan
om att få informationen publicerad på Dietisternas Riksförbunds hemsida, www.drf.nu.
Informationsbrevet och en länk till webbenkäten lades ut på hemsidans förstasida.
En intention var att kontakta samtliga dietister på alla universitetssjukhus och länssjukhus i
Sverige via e-mail. Kontakten med de inkluderade sjukhusen togs via e-mail med
verksamhetschef, chefsdietist eller annan anställd för dietistverksamheten. I e-mailen
förmedlades en önskan om att sprida informationsbrevet och webbenkäten vidare till alla de
anställda dietisterna på respektive sjukhus. På några av sjukhusen var det dock svårt att hitta
kontaktuppgifter vilket resulterade i att dietister runt om i samma landskap kontaktades med
en intention att nå de tänka dietisterna. Av alla de sju universitetssjukhusen i Sverige så
hittades kontaktuppgifter till sex av dem. Av dessa sex kontaktade universitetssjukhus så
svarade fyra stycken och vidarebefordrade webbenkäten samt informationsbrevet enligt
önskemålen. Av alla de tio länssjukhusen i Sverige svarade fyra stycken, vilka också
vidarebefordrade webbenkäten och informationsbrevet enligt önskemålen. Under den tid som
webbenkäten och informationsbrevet fanns tillgängligt på Facebook så kontaktades
författarna av deltagare som önskade att få sprida webbenkäten och informationsbrevet till
kollegor, vilket godkändes.

3.6 Statistisk bearbetning av data
För bearbetning av data användes Excel for Mac 2011 samt “Statistical Package for the Social
Sciences”, SPSS, version 24.0. Även metodboken “Statistik för Hälsovetenskaperna”
(Ejlertsson, 2012) användes vid databearbetningen. All data analyserades i samråd med
statistiker. Vid statistiska hypotesprövningar samt skapande av konfidensintervall användes
signifikansnivån 95 procent (p<0,05). Denna nivå valdes då det är den allmänt vedertagna
signifikansnivån och den ansågs relevant i denna undersökning. Hypotesprövningar utfördes
för att kontrollera om respondenternas bakgrundsvariabler kunde associeras med upplevd
följsamhet. Bakgrundsvariablerna utgjordes av ålder, arbetslängd samt andel tjänst inom
slutenvården. Vid hypotesprövning gällande sambandet mellan en numerisk variabel
(följsamheten i procent), i förhållande till respondenterna indelade i två grupper, användes
oberoende t-test. Vid hypotesprövning gällande sambandet mellan ordinala variabler (den
upplevda följsamheten), i förhållande till om respondenterna var indelade i två eller fler
grupper, användes chi-två-test. Vid hypotesprövning gällande skillnader i medelvärde mellan
en numerisk variabel (följsamheten i procent), i förhållande till respondenterna uppdelade i tre
grupper, användes ett envägs ANOVA-test.
Enkel linjär regressionsanalys och multipel linjär regressionsanalys användes för att se
samband mellan följsamheten (beroende variabel) uttryckt i procent samt en eller fler av de
undersökta hindren för följsamhet. Regressionsanalys gör det möjligt att undersöka i vilken
omfattning hindren associerades med följsamheten. I regressionsanalyserna utgjordes hindren
av dikotoma variabler. Att koda variabler med dikotoma värden gjorde det möjligt att
inkludera nominala variabler i regressionsanalyserna. De dikotoma variablerna behandlades
numeriskt med värdena 1, om respondenten hade valt hindret, respektive 0 om respondenten
inte hade valt hindret. Om fler hinder var statistiskt signifikanta i den multipla linjära
regressionsanalysen jämfört med de enkla linjära regressionsanalyserna, kontrollerades det
om dessa hinder var beroende av varandra. Detta gjordes genom att variablerna
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multiplicerades parvis med varandra i samtliga möjliga kombinationer. Produkterna
analyserades sedan i en multipel linjär regressionsanalys tillsammans med de ursprungliga
variablerna. För att resultaten från regressionsanalyser skall vara tillförlitliga måste
residualernas avvikelse från regressionslinjen vara tillräckligt normalfördelade, vilket
kontrollerades av statistiker i denna undersökning.
Då denna undersökning bygger på en tvärsnittsdesign kan kausalitet inte garanteras enligt
Reichenbachs princip (Reichenbach, 1956). Då benämningarna påverkan och association
används i resultatet av denna undersökning reflekterar det tillbaka till uppsatsförfattarnas
definition av att hinder är oberoende faktorer med påverkan/association till följsamhet som
beroende variabel.

3.7 Tolkning av öppna frågor
Svaren på webbenkätens öppna frågor bedömdes och tolkades initialt separat och oberoende
av båda uppsatsförfattarna. De två bedömningarna med tolkningar jämfördes därefter med
varandra. Den valda proceduren minskade riskerna för att olika tolkningar skulle påverka
undersökningens resultat. Åtgärderna vidtogs i avseende att stärka interbedömarreliabiliteten.
Svaren tolkades separat utifrån frågan de tillhörde. Analysen av frågorna, där respondenten
kunde lägga till egna svarsalternativ, genererade nya förslag på potentiella faktorer bakom
brister inom följsamheten i ordinationen. Analysen genererade även nya förslag på hinder för
följsamheten. Svaren på de övriga öppna frågorna grupperades beroende på återkommande
innehåll som identifierades. Formuleringen av faktorer, hinder eller grupperingar kopplades
ihop med citat. Vissa kommentarer presenterades enbart som citat då de var svåra att tolka
eller placera under en gruppering. Även om en respondent valde att svara fler hinder eller
faktorer än vad som efterfrågades i en webbenkätfråga, vilket räknades som internt bortfall
när svaren användes för statistisk analys, tolkades de eventuella öppna svar som den
respondenten bidragit med. Detta då de ansågs bidra med ny relevant information och insikt i
ämnet.

3.8 Etiska överväganden
Sedan 2004 finns i Sverige en etiklag som syftar till att reglera etiska frågor gällande
forskning som inkluderar människor (CODEX, 2016). Även om denna undersökning inte
klassificeras som en vetenskaplig studie så skall dessa fyra etiska implikationer tas i
beaktande.
Informationskravet: Information om syftet med uppsatsarbetet, samt den tillhörande
webbenkäten, bifogades i ett informationsbrev till de tillfrågade deltagarna. I
informationsbrevet delgavs att deltagandet var frivilligt samt att man hade rätt att avbryta sin
medverkan när som helst utan krav på förklaring.
Samtyckeskravet: Deltagarna hade själva möjlighet att aktivt bestämma över sin medverkan i
undersökningen eftersom deltagandet var frivilligt, vilket framgick i det medföljande
informationsbrevet. Valde man att följa länken till webbenkäten tolkades detta som samtycke
till att delta.
Konfidentialitetskravet: I webbenkäten efterfrågades varken namn eller personnummer av
respondenterna, inte heller efterfrågas information om respondenternas e-mail eller exakta
arbetsort. Detta bidrog till att mängden känslig information var begränsad. Dock uppgav vissa
respondenter självmant specifik information i de öppna svaren. Uppsatsförfattarna hade
varsitt lösenordsskyddat Google-konto och endast uppsatsförfattarnas konton var kopplade till
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det Google-formulär som webbenkäten utgjordes av. Därmed hade ingen obehörig tillgång till
den information eller de svar som respondenterna lämnade in.
Respondenterna tillfrågades om i vilken landsdel (Norrland, Svealand eller Götaland) de var
verksamma. Frågan ställdes med syftet att eventuellt möjliggöra viss analys av det externa
bortfallet. Exempelvis hade man kunnat uppmärksamma om det fullständigt saknades svar
från någon av landsdelarna. Denna information var aktuell att tänka på var då enskilda svar
granskades. Om endast ett fåtal svar skulle förekomma från någon av de tre landsdelarna
skulle de få svaren ha möjliggjort att information om respondenternas identitet lättare hade
kunnat spåras. Risken att kunna spåra identiteter orsakas av att dietistprofessionen är en
relativt liten yrkeskategori. Enskilda webbenkätsvar, i sin helhet, är dock inget som
uppsatsförfattarna presenterar.
Nyttjandekravet: De data som samlades in via webbenkäten har endast använts till det
aktuella uppsatsarbetet och har inte lånats ut till, eller använts av, några andra personer än
uppsatsförfattarna. Deltagarna informerades om rätten att erhålla den färdigställda uppsatsen.
Uppsatsförfattarna har bevarat svaren från webbenkäten oåtkomliga för andra personer genom
lösenordskyddade konton.

4. Resultat
4.1 Urvalets bakgrundsvariabler
Resultaten baseras på 106 webbenkätsvar. I två webbenkätfrågor förekom internt bortfall, se
rubrik ”3.4 Respondenter”. Deskriptiva data för de 106 respondenterna presenteras i tabell 1.
Den övervägande majoriteten som besvarade webbenkäten var kvinnor; åldersfördelningen
var relativt jämn med undantag av något färre över 61 år jämfört med de övriga
åldersgrupperna. Samtliga geografiska områden är representerade, något färre svar inkom från
dietister i Norrland. Webbenkäten besvarades av dietister med både kort och lång erfarenhet.
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Tabell 1. Bakgrundsinformation om webbenkätens respondenter.
Deskriptiva data
Kön

Antal (n) Procent

Kvinna
Man
Ålder
27 år eller yngre
28-35 år
36-45 år
46-60 år
61 år eller äldre
Inom vilken landsdel arbetar du?
Norrland (norra Sverige)

102
4

96,2
3,8

27
33
24
18
4

25,5
31,1
22,6
17,0
3,8

11

10,4

Svealand (mellersta Sverige)
Götaland (södra Sverige)
Hur länge har du arbetat som dietist inom slutenvården?
0-2 år
3-6 år
7-10 år
11-15 år
16 år eller mer

54
41

50,9
38,7

35
25
11
9
26

33,0
23,6
10,4
8,5
24,5

Vidare ombads respondenterna att uppskatta hur stor andel av deras tjänst som utgjordes av
arbete inom slutenvården. För 75 procent av respondenterna utgjorde arbete inom
slutenvården minst halva tjänsten. Medianen låg på 75 procent och den tredje kvartilen låg på
100 procent.

4.2 Följsamheten
Figur 1 visar hur respondenterna upplevde följsamheten av ordinationerna. Hälften av
respondenterna tyckte att ordinationerna följdes ”Ibland”. En tredjedel tyckte att
ordinationerna följdes ”Ofta” medan en mindre andel respondenter valde alternativen
”Alltid”, “Sällan” eller “Aldrig”. Sammantaget upplevde 38 procent att ordinationerna följdes
”Ofta” eller ”Alltid”.
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Hur ofta upplever du att dina ordinationer av
näringsdrycker följs fullt ut?
1%
4%

11%

Aldrig
Sällan
Ibland
Ofta
Alltid

34%

50%

Figur 1. Fördelning över upplevd följsamhet till ordinationer av näringsdrycker (n=106).
På följdfrågan om hur följsamheten uppskattades i procent bedömde respondenterna (n=80)
följsamheten till att vara i genomsnitt 56 procent (SD 22,2 %, minst 0 %, störst 100 %). Detta
innebär att nästan hälften av ordinationerna gällande näringsdrycker i slutenvården inte
upplevs följas fullt ut.
I figur 2 presenteras de vanligaste faktorerna som upplevs bidra till bristande följsamhet.
Respondenterna kunde ange som mest tre faktorer, vilket nästan 40 procent av respondenterna
valde att göra. Antal giltiga svar på frågan var 95 st. vilket resulterade i en frekvens av totalt
217 valda faktorer. Den vanligaste faktorn (n=67) var att fel antal näringsdrycker delades ut,
följt av att fel sorts näringsdryck delas ut (n= 58). Därefter kom faktorn gällande att inga
näringsdrycker delades ut överhuvudtaget (n=50). De faktorer med minst antal val var att
näringsdryckerna serverades på fel sätt (n=34), samt att patienten serverades fel smak (n=8).
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Figur 2. Frekvensen av faktorer (n=217) till bristande följsamhet. Antalet valda faktorer i
figuren överstiger antalet respondenter (n=95) då varje respondent kunde välja upp till tre
faktorer.

4.3 Hinder som upplevs påverka följsamheten
Tabell 2 presenterar de största upplevda hindren för bristande följsamhet. Respondenterna
kunde ange som mest tre hinder. Antal giltiga svar på frågan var 93 st. vilket resulterade i en
frekvens av totalt 221 valda hinder. Alternativet “Utdelade näringsdrycker dokumenteras
inte” har angetts flest gånger, följt av alternativen “Annan vårdpersonal har inte tid att kolla
upp ordinationen av näringsdrycker” samt “Näringsdrycker står inte med på patientens
dagliga Att-Göra-Lista eller motsvarande dokument”.
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Tabell 2. Frekvensen av de hinder som respondenterna upplever påverkar följsamheten i
störst utsträckning fördelat på hur ofta man angett att ordinationerna följs. Antalet valda
hinder i tabellen överstiger antalet respondenter (n=93) då varje respondent kunde välja upp
till tre hinder.
Frekvens av upplevda hinder fördelat
Sällan
på upplevd följsamhet
Totalt
eller
Ibland
Ofta
aldrig
Patienten vill inte ha
n (%)
1 (3,0)
17 (51,5)
15 (45,5)
33 (100)
näringsdrycken
Annan vårdpersonal har inte
n (%)
5 (10,6)
27 (57,4)
15 (31,9)
47 (100)
tid att kolla upp ordinationen
av näringsdrycker
Utdelade näringsdrycker
n (%)
9 (16,4)
28 (50,9)
18 (32,7)
55 (100)
dokumenteras inte
Nutritionen tas inte upp
n (%)
7 (20,6)
17 (50,0)
10 (29,4)
34 (100)
dagligen på gemensamma
ronder
Avdelningspersonalen
n (%)
4 (44,4)
4 (44,4)
1 (11,1)
9 (100)
upplevs obekanta med
näringsdrycker
Näringsdrycker står inte med
n (%)
5 (11,6)
21 (48,8)
17 (39,5)
43 (100)
på patientens dagliga AttGöra-lista eller motsvarande
dokument
Total
n
31
114
76
221
För att undersöka vilka upplevda bakomliggande hinder för följsamheten som hade en
signifikant koppling till denna så utfördes enkla och multipla linjära regressionsanalyser.
Tabell 3 visar resultatet av de enkla linjära regressionsanalyserna. Analyserna baserades på 72
respondenter efter att internt bortfall hade exkluderats. I tabellen visas i vilken omfattning
respektive hinder påverkade följsamheten, omfattningens standardavvikelse, p-värden, 95procentiga konfidensintervall samt effektmåttet för respektive variabels påverkan. Ett hinder
visades ha ett signifikant negativt samband till följsamheten i de enkla linjära
regressionsanalyserna, nämligen ”Avdelningspersonalen upplevs obekanta med
näringsdrycker” (p=0,001).
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Tabell 3. Resultatet av enkla linjära regressionsanalyser gällande vilken påverkan hindren för
följsamheten har på följsamheten uppskattad i procent (n=72).
Enkla linjära regressioner
B (SD)
p-värde
95 % KI
R2
Patienten vill inte ha
-0,6 (5,44)
näringsdrycken
Annan vårdpersonal har inte
-10,0 (5,05)
tid att kolla upp ordinationen
av näringsdrycker
Utdelade näringsdrycker
-6,5 (5,17)
dokumenteras inte
Nutritionen tas inte upp
-7,3 (5,48)
dagligen på gemensamma
ronder
Avdelningspersonalen
-28,7 (8,03)
upplevs obekanta med
näringsdrycker
Näringsdrycker står inte med
4,1 (5,16)
på patientens dagliga AttGöra-lista eller motsvarande
dokument
Beroende variabel: följsamheten i procent.
B = Regressionskoefficient
P-värde= Signifikansnivå
KI = Konfidensintervall
R2 = Effektstorlek

0,916

-11,417 : 10,268

0,000

0,051

-20,078 : 0,044

0,053

0,214

-16,790 : 3,832

0,022

0,186

-18,256 : 3,610

0,025

0,001

-44,762 : -12,719

0,155

0,425

-6,159 : 14,431

0,009

Resultaten mellan de enkla linjära regressionsanalyserna och den multipla linjära
regressionsanalysen kan skilja sig åt eftersom att hindren kan vara beroende av varandra. Tre
hinder visade sig ha en signifikant påverkan på följsamheten i den multipla linjära
regressionsanalysen. Dessa var:
• Annan vårdpersonal har inte tid att kolla upp ordinationen av näringsdrycker
(p=0,004)
• Nutritionen tas inte upp dagligen på gemensamma ronder (p=0,024)
• Avdelningspersonalen upplevs obekanta med näringsdrycker (p=0,000)
Hindren i den multipla modellen hade en effektstorlek på 25 procent, det vill säga 25 procent
av följsamheten förklarades av modellen (Adjusted R2= 0,253).
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Tabell 4. Resultatet av en multipel linjär regressionsanalys gällande vilken påverkan hindren
för följsamheten har på följsamheten uppskattad i procent (n=72).
Multipel linjär regression
B (SD)
p-värde
95 % KI
Patienten vill inte ha näringsdrycken
-9,5 (5,004)
0,063
-19,466 : 0,522
Annan vårdpersonal har inte tid att kolla
-14,1 (4,69)
0,004
-23,476 : -4,748
upp ordinationen av näringsdrycker
Utdelade näringsdrycker dokumenteras
-8,3 (4,52)
0,072
-17,299 : ,763
inte
Nutritionen tas inte upp dagligen på
-11,7 (5,09)
0,024
-21,900 : -1,567
gemensamma ronder
Avdelningspersonalen upplevs obekanta
-31,6 (7,80)
0,000
-47,187 : -16,024
med näringsdrycker
Näringsdrycker står inte med på
0,1 (4,56)
0,980
-8,995 : 9,227
patientens dagliga Att-Göra-lista eller
motsvarande dokument
Beroende variabel: följsamheten i procent
B = Regressionskoefficient
P-värde= Signifikansnivå
KI = Konfidensintervall
Av tabell 3 som presenterar resultaten i de enkla linjära regressionsanalyserna, framgår att ett
hinder, nämligen ”Avdelningspersonalen upplevs obekanta med näringsdrycker” hade
statistisk signifikans. I tabell 4 som presenterar den multipla linjära regressionsanalysen
framgår att tre hinder hade statistisk signifikans. Analysen baserades på 72 respondenter efter
att internt bortfall hade exkluderats. De hinder som var statistiskt signifikanta var ”Annan
vårdpersonal har inte tid att kolla upp ordinationen av näringsdrycker”, ”Nutritionen tas inte
upp dagligen på gemensamma ronder” och ”Avdelningspersonalen upplevs obekanta med
näringsdrycker”. Dessa tre hinder kontrollerades i en ny multipel linjär regressionsanalys för
möjligheten att de var beroende av varandra. Ingen produkt av de möjliga kombinationerna av
de tre hindren visades ha en signifikant påverkan. Detta innebär att det enda hinder som
påverkar följsamheten med statistisk säkerhet är ”Avdelningspersonalen upplevs obekanta
med näringsdrycker” (p=0,001). För att se fördelningen av residualernas avvikelse från
regressionslinjen, se bilaga 6.

4.4 Andra bakgrundsfaktorers betydelse för följsamheten
Statistiska test (oberoende t-test, chi-två-test och envägs ANOVA-test) utfördes för att
bedöma om bakgrundsvariablerna, nämligen respondenternas ålder, arbetslängd samt andel
tjänst inom slutenvården, hade någon koppling till upplevd följsamhet. Sammanfattningsvis
förelåg inga statistiskt signifikanta resultat mellan de undersökta variablerna och
följsamheten.

4.5 Respondenternas öppna svar
Totalt 4 av de 106 respondenterna angav att följsamheten alltid var fullständig. Av dessa fyra
framgick det att tydlighet gällande utformningen av ordinationen uppfattades som den största
framgångsfaktorn för god följsamhet. Utifrån de svarsalternativ som erhölls från respondenter
som inte alltid upplevde att följsamheten var fullständig identifierades, av uppsatsförfattarna,
en ytterligare faktor som kan brista i följsamheten inom en ordination. Denna faktor löd “Fel
mängd av näringsdrycken serveras, exempelvis en hel näringsdryck istället för en halv”. Fem
ytterligare hinder identifierades för upplevd bristande följsamhet, nämligen “Ordinationen
anpassas inte efter patientens schema”, ”Sortimentet av näringsdrycker är bristfälligt,
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exempelvis rätt sort har tagit slut”, ”Nutritionen har låg prioritet”, “Ordinationen är otydlig”
och ”Dietist finns inte med på någon rond”. Ett behov av bättre kommunikation framhölls av
respondenterna. I en del fall nämndes kommunikation i relation till önskemål att kunna
använda läkemedelslistan som verktyg för ordinationen av näringsdrycker. Ett exempel på en
sådan kommentar var “Näringsdrycker behövs nog läggas in i läkemedelslista så att ssk [sic]
är tvungna att signera”. En del av respondenternas uppfattning var också att läkemedel ansågs
vara viktigare än näringsdrycker för annan vårdpersonal. “Tidsbrist ointresse eller att
patienten inte klarar planerad mängd näringsdryck samt att man inte ser det som läkemedel är
de viktigaste orsakerna.” I denna kommentar framgår även att tidsbrist upplevdes påverka
följsamheten, vilket togs upp i ett flertal av kommentarerna.
Bristande urval av näringsdrycker på avdelningen och låg acceptans av näringsdrycken hos
patienten var också ämnen som återkom och upplevdes kunna påverka följsamheten negativt.
Ytterligare uppgavs att följsamheten kunde bero på den person som utförde/verkställde
ordinationen. Personens profession, intresse och inställning till näringsdrycker nämndes
exempelvis. “Tror att följsamhet skulle öka om dietist var mer på avdelningen och kunde
jobba mer med övrig vårdpersonal. Om ordination följs kan också vara väldigt beroende av
vilken ssk [sic] och usk [sic] som jobbar den dagen”. Ytterligare ett exempel på en
kommentar är: “... personal tycker näringsdryck är äckligt och har då svårt att motivera
patienterna…”. För att se de öppna svaren i sin helhet, och vilka kommentarer som ligger
bakom formuleringen av nya hinder och faktorer, se bilaga 5.

5. Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
Denna undersökning bland dietister inom svensk slutenvård visade att den upplevda
följsamheten hos annan vårdpersonal gällande dietisters ordinationer av näringsdrycker inte är
tillfredsställande. Följsamheten uppnådde inte önskvärd nivå, det vill säga att följsamhet
förekommer minst ”Ofta” eller 75 procent av gångerna. Den vanligaste angivna bristen för
följsamheten var att fel antal näringsdrycker delades ut. Det största upplevda hindret för
följsamheten visade sig vara att avdelningspersonal upplevdes obekanta med näringsdrycker
vilket hade ett statistiskt signifikant negativt samband med upplevd följsamheten (p=0,001).

5.2 Undersökningens huvudfynd
5.2.1 Riktlinjer för god följsamhet
Knappt 40 procent av respondenterna upplevde att en fullständig följsamhet av ordinationerna
gällande näringsdrycker inträffade “Ofta” eller ”Alltid”. Resultatet i denna undersökning visar
därmed att drygt 60 procent av respondenterna upplever att följsamheten av ordinationerna
hamnar under den definierade gränsen för “good enough”. Om man ser till följsamheten
uttryckt i procent hamnar det 56-procentiga medelvärdet under 75 procent, således under
önskvärd gräns. Denna upplevda bristfälliga följsamhet gällande ordinationer av
näringsdrycker i slutenvården pekar i samma riktning som tidigare forskning (Jones et al.,
2008; van den Broek et al., 2008) och de definitioner för “good enough” som tidigare har
använts. De tidigare studierna har utförts med fokus på följsamheten av ordinationer gällande
andra nutritionsprodukter än just näringsdrycker inom slutenvården (Jones et al., 2008; van
den Broek et al., 2008). Denna aktuella undersökning, tillsammans med de tidigare studierna,
pekar på det stora behovet av insatser för att förbättra rutiner gällande nutritionsbehandlingen
inom slutenvården. Frekvensen av minskat matintag i slutenvården och kopplingen till
dödlighet som Hiesmayr et al. (2009) tar upp i sin artikel åskådliggör, enligt
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uppsatsförfattarna, behovet av näringsdrycker i nutritionsbehandlingen. Näringsdryckerna
behövs för att minska risken och förekomsten av undernäring på svenska sjukhus. För att
lyckas med detta bör undernäringen uppmärksammas omgående. Att ordinationerna gällande
näringsdrycker följs är essentiellt för att de ska ha möjlighet att bidra till att minska
förekomsten av undernäring och generera positiva utfall. I SBUs rapport (2014) lyfts vikten
av mer forskning med bättre kvalitet, exempelvis större studier, för att få kunskap om vilken
effekt behandling med näringsdrycker har hos olika patientgrupper. I de framtida studierna
behöver följsamheten vara god för att effekten av näringsdryckerna skall bli synlig. För att
kunna göra rätt prioriteringar i syfte att förbättra följsamheten är det viktigt att veta hur
följsamheten ser ut och vad som upplevs påverka denna, vilket den aktuella undersökningen
bidrar med.
5.2.2 Faktorer som upplevs påverka följsamheten
Undersökningens andra frågeställning utgör vilka faktorer inom ordinationen som dietister
upplever följs i minst utsträckning. Resultatet visar att den vanligaste upplevda faktorn som
påverkar följsamheten negativt är att fel antal näringsdrycker delas ut. Det hade varit
värdefullt att veta om det var för få eller för många näringsdrycker som delades ut. Med tanke
på att tidigare forskning har visat att för lite sondnäring tenderar att bli administrerad inom
slutenvården (Jones et al., 2008; van den Broek et al., 2008) och att undernäringen fortfarande
är prevalent (Socialstyrelsen, 2011a) pekar detta på att för få näringsdrycker delas ut. Att
specificera och dokumentera alla delar av ordinationen tydligt är av vikt för att annan
vårdpersonal skall kunna följa ordinationen fullt ut. Enligt kommentarerna från de som
svarade att ordinationen alltid följdes, ansåg respondenterna att tydlighet i förmedlandet av
ordinationen var den viktigaste framgångsfaktorn för följsamheten.
Det hinder som hade störst negativ påverkan på följsamheten var att avdelningspersonalen
upplevs obekanta med näringsdrycker. Detta hinder visades, genom regressionsanalyserna, ha
en signifikant inverkan på hur följsamheten upplevdes. Vi uppsatsförfattare anser att vara
obekant i detta fall är ett uttryck för kunskapsbrist, då annan vårdpersonal inte har lika
omfattande nutritionsutbildning som dietister. Att bli mer bekant kräver att information om
näringsdrycker erhålls. Då information inhämtas så bidrar det till att man blir mer bekant,
vilken kan ses som att man får mer kunskap. Brist på kunskap hos annan vårdpersonal var
också något som ett flertal respondenter tog upp i de öppna svaren som gällde
utföraren/verkställaren av ordinationen. Det ovannämnda hindret har i princip uteslutande
blivit valt av de respondenter som upplevde att följsamheten var låg, det vill säga “Ibland”,
“Sällan” eller “Aldrig”. Dessa fynd antyder att om vårdpersonalen är obekanta med
näringsdrycker så ger kunskapsbristen en avsevärt sämre följsamhet. Vid beaktning av den
mänskliga rättigheten med lika vård för alla, eller vård på lika villkor, (Socialstyrelsen,
2011b) är det essentiellt att vidta åtgärder kring att öka kunskapen hos vårdpersonal som är
obekanta med näringsdrycker. Att vidta åtgärder är viktigt eftersom att kunskapsbrist kan
skapa stora skillnader i följsamheten av ordinationer. Enligt Keller et al. (2014) betonas att
kunskap om nutrition är en grundläggande del för en framgångsrik nutritionsbehandling.
Hindret ”Annan vårdpersonal upplevs obekanta med näringsdrycker” förklarar 15 procent av
följsamheten, vilket visar på att Keller et al. har identifierat en nyckelfaktor för framgång
gällande näringsdrycker inom nutritionsbehandling.
Samtliga tre huvudfynd: att följsamheten inte upplevs vara tillfredsställande, att fel antal
näringsdrycker delas ut och att kunskapsbrist upplevs vara det största hindret för följsamhet
indikerar ett behov av ökade utbildningsinsatser gällande näringsdrycker och dess syfte hos
övrig vårdpersonal. Den statistiska analysen visar att följsamheten inte bottnar i faktorer
gällande dietistens befattning eller bakgrundsvariabler, som ålder eller tid inom yrket, utan
snarare påverkas av yttre faktorer och omständigheter.
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5.3 Fler fynd i undersökningen
5.3.1 Det mest frekvent angivna hindret för följsamhet
Det svarsalternativ som fick flest val i webbenkätfrågan “Vad upplever du utgör de största
hindren för annan vårdpersonal att följa dina ordinationer av näringsdrycker?” var “Utdelade
näringsdrycker dokumenteras inte”. Dock hade det upplevda hindret inte någon signifikant
påverkan på följsamheten, vilket skulle kunna förklaras på två sätt: att dokumentering av
utdelade näringsdrycker faktiskt inte påverkar följsamheten eller att bristen av dokumentation
trots allt minskade följsamheten. Effekten kan dock skuggas av att hindret valdes av många
respondenter, vare sig de upplevde förekomsten av följsamhet som “Ofta” “Ibland” “Sällan”
eller “Aldrig”. Då brist på dokumentering enligt respondenterna är vanligt förekommande
motiverar det att problemet uppmärksammas. Denna undersökning bevisar inte att bättre
dokumentation ger bättre följsamhet, men heller inte att dokumentationen är verkningslös.
Enligt Payne-Palacio och Deborah (2017) har god kommunikation potential att ge ett bättre
vårdresultat genom att minska missförstånd och felaktigheter. Förändringsarbete inom hälsooch sjukvården är ett komplext område. Våra resultat tyder på att ökad kunskap hos
vårdpersonal gällande näringsdrycker, på arbetsplatser där kunskapen är låg, kan ha en
avgörande effekt på följsamheten i positiv riktning. Att utbilda personal innebär en relativt
stor intervention. Att införa nya rutiner för en bättre dokumentering av utdelade
näringsdrycker kräver ett mindre handlande men utfallet av en sådan intervention är osäkert.
5.3.2 Läkemedelslistan som dokumentationsverktyg?
I webbenkätens första utkast gavs förslag på ett hinder som formulerades på följande sätt:
“Näringsdrycker står inte med på läkemedelslistan”. Efter att webbenkäten hade pilottestats så
valdes en ny formulering för detta hinder då respons från pilottestet var att näringsdrycker inte
får införas på läkemedelslistan. Generellt gäller att läkemedelslistan enbart skall innehålla
information om läkemedel (Vårdguiden, 2012). På vissa arbetsplatser har lokala regler
inrättats där man även tillåter införande av energimoduler eller näringsdrycker på
läkemedelslistan. Den nya formuleringen, som uteslöt ordet läkemedelslista, var följande:
“Näringsdrycker står inte med på patientens dagliga Att-Göra-lista eller motsvarande
dokument”. Vid analys av resultatet och kommentarerna på webbenkätens öppna frågor
nämnde tre av kommentarerna läkemedelslistan, och då som ett positivt och användbart
verktyg för följsamheten. Två av dessa kommentarer påpekade att följsamheten förbättrades
då näringsdrycker skrevs upp på läkemedelslistan. Den tredje kommentaren beskrev att
följsamheten, för både näringsdrycker och annan nutritionsbehandling, förmodas bli bättre om
nutritionsordinationer dokumenteras på läkemedelslistan. Att personal från olika arbetsplatser
har olika syn på läkemedelslistan, och hur denna ska användas, är en intressant del att
reflektera över. Något som återkommer i kommentarerna gällande läkemedelslistan är hur
respekten för listan, men även för läkemedel kontra näringsdrycker, upplevs. Då
läkemedelslistan kräver signering av vårdpersonal efter utförd distribution av läkemedel, eller
i en del fall näringsdrycker, upplevs detta av oss uppsatsförfattare som att respekten för
läkemedelslistan är större än för andra listor, exempelvis Att-göra-listor. Ytterligare tre
kommentarer påpekade en önskan om att näringsdrycker bör få samma betraktelsesätt och
anseende som läkemedel. Enligt svaren så upplevs det att en ökad kunskap och respekt för
näringsdrycker är en betydande del i arbetet med att förbättra följsamheten till dietisters
ordinationer av näringsdrycker bland annan vårdpersonal. Attityder, inställningar och
begreppet respekt i detta sammanhang är en intressant del att undersöka i kvalitativ forskning
i framtiden. Om personliga inställningar tenderar att influera vården är detta en risk för
patientsäkerheten och jämlik vård (Socialstyrelsen, 2011b). Att se över hur attityder influerar
beslutsfattningen är ett viktigt framtida forskningsområde då man tidigare har sett att det kan
finnas diskrepans mellan inställningar och utförande (Cahill et al., 2010; Mowe et al., 2006).
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5.4 Framtida forskning
Att följsamheten gällande näringsdrycker är låg är en viktig bidragande pusselbit till att
sjukdomsrelaterad undernäring fortfarande är prevalent. Siffrorna i denna undersökning kan i
framtiden användas som utgångspunkt för vidare forskning gällande följsamheten av dietisters
ordinationer av näringsdrycker. Det vore intressant att jämföra följsamheten med förekomsten
av risk för undernäring. I dagsläget finns inte klara diagnoskriterier för undernäring vilket är
problematiskt (SBU, 2014) men man använder i dagsläget mått på exempelvis viktminskning
och BMI vid riskbedömning. Om följsamheten avseende ordinationer av näringsdrycker
förbättrades skulle ett eventuellt utfall kunna vara att färre patienter minskade i vikt under en
given vårdtid. För att undersöka detta skulle data från NutritionDay study kunna vara
användbart. Inom NutritionDay study mäts årligen, förutom intag av mat, även viktnedgång
och nutritionsbehandling som enteral nutrition, parenteral nutrition och proteinrika
kosttillägg. För ändamålet skulle man behöva fråga mer specifikt om näringsdrycker i relation
till ordination, vilket kräver en utveckling av datainsamlingen i NutritionDay study. (Samtliga
rapporter från NutritionDay study finns att ladda ned på www.nutritionday.org).
I framtiden vore det intressant att, med hjälp av större studier, undersöka området gällande
följsamheten av dietisters ordinationer och vad som upplevs påverka denna. De hinder som
identifierades i denna undersökning, baserat på respondenternas egna svarsalternativ, bör
inkluderas i framtida forskning. Denna undersökning fokuserade på att undersöka områden
med stor potential till förbättring, det vill säga hinder, då hypotesen var att följsamheten inte
skulle vara ”good enough”. Ytterligare vore det intressant att undersöka området med
inriktning på framgångsfaktorer för följsamhet. I denna undersökning framgick det att
respondenterna upplevde att tydlighet är en framgångsfaktor, även om endast fyra dietister
upplevde följsamheten som fullständig.
Om både det vuxna och det pediatriska perspektivet hade undersökts samtidigt skulle detta
bidra till att resultaten blir svåra att tolka. Upplevd följsamhet gällande ordinationer av
näringsdrycker till vuxna respektive pediatriska patienter kan skilja sig åt. I framtida
forskning skulle det pediatriska perspektivet angående följsamhet av dietisters ordinationer
gällande näringsdrycker också vara av intresse att studera då denna undersökning endast
inkluderade det vuxna perspektivet. Ytterligare vore det intressant att undersöka annan
vårdpersonals perspektiv på frågan. Denna undersökning inkluderade endast dietisters
upplevelse på grund av den begränsade tidsrymd som förelåg. De öppna svaren i denna
undersökning indikerade att tidsbrist och låg prioritering av nutritionen kan vara två
bakomliggande faktorer för bristande följsamhet. Prioritering kan kopplas till upplevelsen av
hur mycket tid som finns till förfogande gällande nutritionen i arbetet inom vården.
Prioriteringsfrågan är av vikt att undersöka och åtgärda för att underlätta att inte nutritionen
eller någonting annat behöver prioriteras bort. Vidare vore det intressant att undersöka om
annan vårdpersonal upplever att dietisters ordinationer är otydliga. Om detta är fallet kan
otydlighet utgöra ytterligare en förklaring gällande den bristande följsamheten. Något som
också skulle kunna vara associerat med den upplevt låga följsamheten hos annan vårdpersonal
är om de medvetet tar beslutet att inte följa ordinationen om patienten får ett ökat intag av
vanlig mat. Om intaget av vanlig mat ökar så kan det uppfattas som att behovet av
näringsdrycker automatiskt minskar. I vissa fall kan behovet av näringsdrycker kvarstå
beroende på omfattningen av det ökade matintaget eller om målet för patienten är
viktuppgång och inte endast viktstabilitet. En automatiskt minskad distribuering av
näringsdrycker vid ett ökat matintag skulle kunna ses som en sämre följsamhet. Det anses, av
oss uppsatsförfattare, angeläget att dietisten har praktiska förutsättningar för att göra en ny
nutritionsutredning och därmed uppdatera ordinationen gällande näringsdrycker för att den
inte skall bli inaktuell. Eftersom annan vårdpersonal inte har samma nutritionsutbildning som
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dietisten är det i många fall essentiellt att dietisten, tillsammans med patienten, fattar beslutet
om en minskad mängd av näringsdrycker är aktuellt. Annan vårdpersonals följsamhet till
ordinationer av näringsdrycker förefaller vara sämre än patienters följsamhet till ordinationer
av näringsdrycker (Hubbard et al., 2012). Dock kan resultat i denna undersökning inte
jämföras helt med de resultat som Hubbard et al. (2012) visade då undersökningarna har olika
kvalitet gällande bland annat studiedesign och urvalsstorlek. Vad som är effektivt för att
uppnå en beteendeförändring av annan vårdpersonals följsamhet till dietisters ordinationer av
näringsdrycker vore intressant att undersöka för att effektivisera interventioner för förbättrad
följsamhet. Det skulle kunna tänkas vara liknande aspekter som Huis et al. (2013) påvisar i
relation till sjuksköterskors följsamhet till riktlinjer gällande handhygien inom vården.
Exempelvis kan det tänkas vara effektivt att avdelningschefer belyser att vårdpersonalen har
huvudansvar för patienternas nutrition.
Vissa statistiska tester i denna undersökning gällande hinder för följsamheten men också
respondenternas bakgrundsinformation, exempelvis arbetslängd, visade resultat som befinner
sig relativt nära den valda signifikansnivån på 95 procent. Intressant vore att i framtiden
genomföra större undersökningar då ett litet urval kan skugga en signifikant skillnad som
finns i den verkliga populationen.

5.5 Metoddiskussion
En kvantitativ design var lämplig då denna undersökning var ämnad att undersöka hur
följsamheten ser ut övergripande och vilka som är de viktigaste hindren för följsamhet. Några
centrala begrepp vid kvantitativa undersökningar är validitet, reliabilitet, kausalitet,
generaliserbarhet och replikation.
5.5.1 Validitet
Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta. Enligt Bryman (2011) brukar man
skilja mellan fem huvudsakliga typer av validitet vid kvantitativ forskning; ytvaliditet,
samtidig validitet, prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent validitet.
De mått som används i denna undersökning för att mäta följsamhet av dietistens ordinationer
av näringsdrycker samt vad som påverkar följsamheten är nyskapade av författarna även om
de inspirerats från tidigare kvalitativ forskning. Måtten utgörs av webbenkätens frågor. Om
man som forskare skapar nya mått bör man kunna påvisa att måtten är representativa för
innehållet i begreppet som undersöks. I detta fall utgörs begreppet av följsamheten och vad
som påverkar denna. Att webbenkätfrågorna är kopplade till begreppet i fråga kallas för
ytvaliditet, vilket i detta fall kontrollerades genom att presentera och diskutera
webbenkätfrågorna med två dietister, verksamma inom det för undersökningen aktuella
området. Dietisterna kunde ses som experter på området. Att ytvaliditeten har testats är en
styrka i den använda metoden. En svaghet är dock att webbenkäten endast pilottestades av
två personer. Pilottestets lilla omfattning berodde på att de individer som var lämpliga att
genomföra det även var en del av urvalet. Att pilottesta webbenkäten på fler dietister skulle
kunna bidragit till ett större bortfall. Dietister som deltog i pilottestet skulle kunna ha
bortprioriterat att delta i undersökningen då de redan har lagt en del av sin tid på att delta i
pilottestet. Undersökningens tidsram begränsade dessutom möjligheten till ett mer omfattande
pilottest. Samtidig validitet och prediktiv validitet var inte möjligt att undersöka i detta
uppsatsarbete då inte något befintligt eller framtida mått för följsamheten av dietisters
ordinationer av näringsdrycker återfanns i litteraturen som kunde jämföras med det nya
måttet.
Hur väl webbenkätens frågor och svarsalternativ faktiskt mäter följsamheten till
ordinationerna av näringsdrycker är en fråga som berör begreppsvaliditet. I de fall de
föreslagna svarsalternativen utnyttjats av respondenterna, istället för att ange egna
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svarsalternativ, kan det tolkas som att svarsalternativen utgjort tillfredsställande förklaringar.
Eventuellt kan tidsbrist ha bidragit till att respondenterna valde de föreslagna
svarsalternativen istället för att skriva egna. Dock upplevs risken för detta som liten då
webbenkäten var relativt kort. Konvergent validitet innebär att undersökningens mått jämförs
med andra mått på begreppet, vilka har konstruerats genom andra tillvägagångssätt.
Exempelvis skulle webbenkätens resultat ha kunnat jämföras med observationer av annan
vårdpersonals följsamhet gällande ordinationer av näringsdrycker. Detta var inte möjligt att
genomföra på grund av brist på tidigare forskning, tid och resurser.
5.5.2 Reliabilitet
Reliabilitet innebär tillförlitlighet. Vid kvantitativ forskning skiljer man mellan två typer av
reliabilitet enligt Bryman (2011), nämligen stabilitet och intern reliabilitet. Stabilitet kan
förklaras som hur väl resultaten skulle överensstämma om undersökningen skulle genomföras
på nytt inom samma grupp via ett så kallat test-retest. Om resultaten från de båda
undersökningarna, den första och den upprepade, skulle ge mycket olika utfall kan man
ifrågasätta undersökningens pålitlighet och undersökningen skulle kunna klassificeras som
icke reliabel. Vi uppsatsförfattare har inte kunnat genomföra en kontroll av undersökningens
stabilitet då den knappa tiden har varit ett hinder. Intern reliabilitet handlar om att samtliga
indikatorer mäter undersökningens aktuella begrepp. Den aktuella undersökningen har ett
flertal frågor som är ämnade att ta reda på hur följsamheten för dietistens ordinationer av
näringsdrycker ser ut och påverkas. Det kan diskuteras om samtliga webbenkätfrågor är
relaterade till samma mått eller inte. Ett test kallat “split-half” kan genomföras om
indikatorerna är möjliga att poängsätta. Även om indikatorerna delas upp i två grupper skall
medelpoängen vara lika. Det har inte varit möjligt att utföra denna typ av kontroll i denna
undersökning på grund av att webbenkätfrågorna inte kan poängsättas.
5.5.3 Kausalitet
Kausalitet handlar om riktning mellan orsak och verkan, och begreppen beroende och
oberoende variabel brukar användas (Bryman, 2011). En svaghet med denna undersökning är
att den bygger på en tvärsnittsdesign vilket innebär att sambanden mellan orsak och verkan,
kausaliteten, inte kan säkerställas. Då all data har inhämtats under ett och samma tillfälle kan
resultatet av denna studie inte med säkerhet garantera att en variabel kommer före en annan.
Dock kan man med sunt förnuft anta att verkligheten föreligger på det sätt som enkätfrågorna
är uppbyggda. Exempelvis att kunskapsbrist hos vårdpersonal leder till sämre följsamhet av
ordinationen snarare än att en sämre följsamhet av ordinationen leder till kunskapsbrist. Det är
dock viktigt att vara medveten om att undersökningens slutsatser bygger på detta antagande.
För att undvika denna problematik skulle undersökningen behöva bygga på en experimentell
design, vilken bidrar till större chans till säkra slutsatser gällande kausalitet. Även en
longitudinell design, med flera uppföljningar, skulle bidra till mindre risk för falska
antaganden om kausalitet jämfört med en tvärsnittsstudie. Att använda en longitudinell design
eller en experimentell design har inte varit möjligt då tid och resurser för ändamålet har
saknats.
5.5.4 Generaliserbarhet
Generaliserbarhet är något inom den kvantitativa forskningen som är av intresse då man som
forskare vill kunna visa att utfallet i undersökningens urval kan representera hela
populationen (Bryman, 2011). Urvalet för denna undersökning omfattar samtliga dietister som
ordinerar näringsdrycker till vuxna patienter inom slutenvården i Sverige vilket kan ses som
en totalpopulation snarare än ett urval. Kunskap om hur stor denna totalpopulation, eller med
andra ord detta urval, är har inte varit möjlig att finna då statistik gällande exakt antal
verksamma dietister inom slutenvården i Sverige inte existerar. Detta gör att det inte är
möjligt att avgöra storleken av det externa bortfallet. Externt bortfall antas existera i denna
undersökning. Detta eftersom att metoden för distribution av webbenkäten inte säkerställer att
alla inom totalpopulationen nås samt väljer att delta i undersökningen. Ytterligare har
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webbenkäter enligt Trost (2012) en generellt hög risk för låg svarsfrekvens. En svaghet i
denna undersökning är att antalet möjliga respondenter inte är känt samt att det externa
bortfallet inte går att analysera fullt ut. Något som vid första anblick kan se mycket skevt ut är
fördelningen mellan kvinnor respektive män. Denna fördelning är dock representativ inom
dietistyrket enligt siffror från Socialstyrelsen, (2016).
Av de dietister som erhöll en förfrågan att besvara webbenkäten så kan man fundera över
vilka det var som valde att delta i undersökningen. Det finns en risk att de responderade
dietisternas uppfattning gällande följsamheten skiljer sig från uppfattningen hos dietisterna
som inte besvarade webbenkäten. De som valde att besvara webbenkäten antas vara mer
intresserade av området i fråga än de som valde att inte besvara webbenkäten. Respondenter
som å ena sidan upplever följsamheten som god kan antas vara intresserade av området i
relation till de faktorer som utgör framgångsfaktorer för följsamheten. Respondenter som å
andra sidan upplever följsamheten som mindre bra kan antas vara intresserade av att bidra till
att skapa förbättring inom området.
Hur representativt resultatet av undersökningen är i förhållande till samtliga dietisters
upplevelse av följsamheten är svårt att bedöma endast genom att se till svarens fördelning. En
respondent som anser att ordinationerna följs ”Ofta” kan bara antas vara tillfredsställd med
följsamheten. Dock så kan vi uppsatsförfattare inte med säkerhet påstå att det är en nöjd
respondent eftersom att vi inte har undersökt den exakta innebörden av ”Ofta” eller de andra
svarsalternativen hos respondenterna. Låt säga att denne respondent endast tycker att en
följsamhet på 100 procent är god nog, men upplever att ordinationerna följs ”Ofta”, är detta
då ett nöje eller missnöje? Om ett påtagligt missnöje präglar många av respondenternas
arbete, och ett behov av att uttrycka en frustration föreligger, skulle denna undersökning ha
kunnat lockat till sig en dominerande andel missnöjda respondenter. Detta skulle då kunna ge
ett falskt negativt resultat, det vill säga att följsamheten underskattas och uppges vara sämre
än den faktiskt är. Om många av dietisterna som valde att svara på webbenkäten upplever
tillfredsställelse över följsamheten till ordinationerna så skulle detta kunna skapa en
överskattning. Det vill säga ett falskt positivt resultat som anger att följsamheten ser bättre ut
än vad den faktiskt är. För att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt bör så stor andel av
dietistpopulationen som möjligt inkluderas i en sådan här typ av undersökning.
5.5.5 Replikation
Replikation, eller replikerbarhet, handlar om hur väl ett tillvägagångssätt kan användas av en
annan forskare eller författare. Om ett tillvägagångssätt inte har beskrivits i detalj är det inte
möjligt för en annan forskare att genomföra undersökningen ännu en gång (Bryman, 2011).
Inom kvantitativ forskning bör författaren hålla sig så objektiv som möjligt. I denna
undersökning är webbenkäten tänkt att objektivt mäta dietisternas bild av följsamheten och
vad som påverkar denna. Frågorna och dess svarsalternativ baseras i grunden på en
vetenskaplig artikel (Keller et al., 2014) gällande datainsamling från kvalitativa
fokusgruppsintervjuer som tidigare nämnts. Denna forskning är tillgänglig för andra forskare.
Dock kan det inte garanteras att artikelns resultat skulle tolkas på samma sätt av olika
individer. Tolkningsskillnader har potential att leda till en annan uppfattning om hur frågorna
och måtten på följsamheten bör konstrueras. Ytterligare påverkades webbenkätfrågorna och
svarsalternativen av åsikterna hos de dietister som tillfrågades om feedback i
pilotundersökningen. Skulle fler eller andra dietister tillfrågats skulle detta kunnat bidra till en
annan formulering av webbenkätens innehåll. Även uppsatsförfattarnas egna erfarenheter av
den kliniska dietistverksamheten har påverkat utformningen av webbenkäten då dessa
erfarenheter är grundade på den verksamhetsförlagda utbildning som uppsatsförfattarna har
erhållit inom dietistutbildningen. Samtidigt som personlig erfarenhet inom området har utgjort
en viktig grund för inspiration, idéer och konstruktion av webbenkäten så har det på ett sätt
minskat objektiviteten och möjligheten till replikerbarhet. Den webbenkät som har
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konstruerats för denna undersökning kan däremot återanvändas av andra individer som önskar
undersöka samma sak, med webbenkäten som färdigt verktyg. Möjligheten att kunna
återanvända webbenkäten som undersökningsinstrument är en styrka för replikerbarheten. Att
återanvända webbenkäten skulle innebära att undersökningens stabilitet testades.
5.5.6 Webbenkäten
Under den tid då webbenkäten utformades så diskuterades dess frågor och formuleringar av
oss uppsatsförfattare. Att som respondent beskriva en egenupplevd känsla, i detta fall
följsamhet, är en invecklad uppgift med tanke på den differens som existerar mellan olika
individers tolkningar av ord och upplevelser. Att dessutom välja ett redan förbestämt
alternativ, som är utformat av någon annan, gör det hela ännu mer komplext.
Svarsalternativen till frågan på den egenupplevda följsamheten i webbenkäten består av
“Alltid”, “Ofta”, “Ibland”, “Sällan” och “Aldrig”. Vad dessa svarsalternativ innebär för
enskilda respondenter och hur de tolkas är sannolikt mycket olika. Exempelvis kan
svarsalternativet “Ibland” motsvara en uppfattning hos en respondent, men något helt annat
för en andra respondent. En tanke vid det första utkastet för webbenkäten var att formulera
alternativen numeriska, det vill säga antal gånger en ordination följs, exempelvis “1-2 av 10
gånger”. Uppfattningen om de från början tänkta svarsalternativen var att de kunde upplevas
som tankemässigt krävande att ta ställning till för respondenterna. Som ett första steg skulle
respondenten behöva uppskatta sitt totala antal utförda ordinationer på en given tidsenhet,
exempelvis under en vecka, för att sedan ta ställning till hur många av dessa som faktiskt
följs. Vi uppsatsförfattare uppfattade detta som problematiskt rent tankemässigt. Ett mer
naturligt svar enligt oss uppsatsförfattare, på en fråga baserad på ”hur ofta”, var ord så som
“Ibland”, “Aldrig” och så vidare. Svarsalternativ gällande upplevd följsamhet i ordinalskala,
och dess olika tolkningar som medföljer, kan utgöra en svaghet i denna undersökning. Att
definiera vad som menas med “Alltid”, “Ofta”, “Ibland”, “Sällan” och “Aldrig” hade
eventuellt kunnat bidra till en ökad samsyn på de olika svarsalternativen. En bättre förståelse
av uppfattningar bakom svarsalternativen kan uppnås med hjälp av kognitiv intervjuteknik
(Willis, 2005). Att genomföra kognitiva intervjuer skulle kunna svara på frågor om hur
dietister tänker när de väljer ett visst alternativ och vad detta innebär för dem. Dock skulle
genomförandet av kognitiva intervjuer innebära ett gediget extraarbete bortom den tid och de
resurser som funnits för arbetet. En uppfattning som togs tillvara på genom pilottestet var
dock att de respondenter som upplevde att de ville svara mer exakt i procent behövde få
möjlighet till detta. Därför lades ett öppet svarsalternativ till i webbenkäten utöver
möjligheten att svara med hjälp av ordinalskalan. Tillägget av det öppna svarsalternativet i
procent möjliggjorde även för en annan typ av statistiska hypotesprövningar jämfört med en
ordinalskala, vilket berikade analysen av webbenkätsvaren.
Webbenkäten hade en interaktiv funktion. En fördel med den interaktiva funktionen var att
respondenterna skickades till olika avsnitt beroende på vilket svarsalternativ som valdes. En
nackdel med en interaktiv funktion var att risken för felaktigheter blev större, det vill säga att
respondenter skickas till fel avsnitt. Detta hanterades genom att uppsatsförfattarna skapade en
kopia av webbenkäten och testade den genom att fylla i alla möjliga kombinationer av
svarsalternativ. Det sätt som valdes för att distribuera webbenkäten kan diskuteras och
ifrågasättas. Inom Facebook-grupperna “DRF-Dietisternas Riksförbunds medlemmar” och
“Dietisterna” så förekommer troligtvis samma medlemmar i stor utsträckning. Båda
grupperna inkluderas dock för att öka chansen att fånga in en större del av totalpopulationen.
Ytterligare förändrades antalet medlemmar i grupperna över tid, vilket kan påverka
replikerbarheten. Under den tid som denna webebenkät fanns tillgänglig i Facebookgrupperna (”DRF- Dietisternas Riksförbunds medlemmar” och ”Dietisterna”) ökade antalet
medlemmar med ca 10 personer per grupp. Ökningen anses dock som något positivt eftersom
fler dietister kan kontaktas genom forumet.
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5.5.7 Normalfördelning av residualer
I den enkla linjära regressionsanalysen, vilken ligger till grund för det signifikanta resultatet
gällande att hindret ”Annan vårdpersonal upplevs obekanta med näringsdrycker” kan
associeras till lägre följsamhet av dietisters ordinationer av näringsdrycker, är fördelningen av
residualernas avvikelse något skild från standardavvikelsen. Utseendet indikerar att några
värden förekommer oftare än andra. Detta leder till att regressionsanalysen inte kan användas
för att dra generella slutsatser gällande totalpopulationen. Avvikelsen från
normalfördelningen bedömdes dock inte vara så stor att modellen blir obrukbar för att dra
slutsatser gällande de data som ingår i undersökningen. För att se residualernas avvikelse för
den enkla linjära regressionsanalysen gällande hindret ”Annan vårdpersonal upplevs obekanta
med näringsdrycker” i förhållande till följsamheten se bilaga 6, figur 1 och 2.
5.5.8 Uppsatsens resultat i relation till dietistprofessionen
Ett sjukdomstillstånd medför ofta ett minskat matintag vilket är en oberoende och starkt
bidragande faktor till dödlighet (Hiesmayr et al., 2009). Näringsdrycker bör tas som ett första
alternativ efter försök med berikning och konsistensanpassning av kosten (Socialstyrelsen,
2011a). Dietisten är en viktig resurs vid nutritionsbehandling med näringsdrycker relaterat till
kompetensen att skräddarsy ordinationerna till varje patient. Om annan vårdpersonal inte
följer dietistens ordinationer går dietistens arbete bakom ordinationen till spillo. Faktorer som
leder till bristande följsamhet av dietistens ordinationer av näringsdrycker bör utredas och
åtgärdas. Denna undersökning pekar på behovet av utbildningsinsatser som förbättrar annan
vårdpersonals kunskap om näringsdrycker. Att öka kunskapen hos annan vårdpersonal bör
ingå i dietistens uppgifter och nödvändig tid bör frigöras till detta. Ytterligare skulle dietisten
kunna anses vara en viktig resurs för utvecklandet av rutiner gällande utdelning av
näringsdrycker. Att fel antal näringsdrycker delas ut är det mest frekventa problemet inom
ordinationer, baserat på denna undersöknings resultat, vilket bör åtgärdas. Förbättrad
följsamhet kommer att leda till ett ökat intag av energi och andra näringsämnen bland
patienter på svenska sjukhus. Att minska undernäringsproblematiken bör vara ett av
huvudmålen i den moderna sjukvården, vilket svenska dietister, men också annan
vårdpersonal, bör se som en central uppgift. Resultatet av denna undersökning kan användas
av dietister som underlag för att motivera åtgärder som behöver vidtas vad gäller förbättring
av följsamheten.

6. Slutsatser
Följsamheten hos annan vårdpersonal av dietisters ordinationer gällande näringsdrycker till
vuxna patienter inom slutenvården i Sverige upplevs vara otillfredsställande. Utifrån resultatet
bör åtgärder vidtas för att öka följsamheten. I första hand bör man fokusera på att öka
kunskapen hos vårdpersonal som är obekanta med näringsdrycker då det enligt resultaten bör
bidra med störst positiv skillnad gällande följsamheten.
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Bilaga 1 – Arbetsfördelning
Arbetet har fördelats lika (50/50) mellan de två uppsatsförfattarna i samtliga nedanstående
punkter.
• Planering av undersökningen och uppsatsarbetet
• Litteratursökning
• Datainsamling
• Analys
• Skrivandet av uppsatsen
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Bilaga 2 – Webbenkäten
Förklaringstext
•
•
•
•

*Innebär att frågan är obligatorisk.
Avsnitt 1 av 3 - Dessa fem första frågor besvarades av samtliga respondenter.
Avsnitt 2 av 3 - Hit kommer alla respondenter som har svarat ”Alltid” på frågan
gällande upplevd följsamhet.
Avsnitt 3 av 3 - Hit kommer alla respondenter som har svarat ”Aldrig”, ”Sällan”,
”Ibland” eller ”Ofta” på frågan gällande upplevd följsamhet.

Följsamhet av annan vårdpersonal till dietistens ordinationer av
näringsdrycker.
Avsnitt 1 av 3.
Enkäten tar ca 5 minuter att genomföra.

Kön *
Man
Kvinna

Ålder *
27 år eller yngre
28-35 år
36-45 år
46-60 år
61 år eller äldre

Inom vilken landsdel arbetar du? *
Norrland (norra Sverige)
Svealand (mellersta Sverige)
Götaland (södra Sverige)
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Hur länge har du arbetat som dietist inom slutenvården? *
Ange hela år.
0-2 år
3-6 år
7-10 år
11-15 år
16 år eller mer

Hur stor andel av din tjänst utgör arbete inom slutenvården? *
Svara i procent.
Kort svarstext:

Hur ofta upplever du att dina ordinationer av näringsdrycker följs fullt ut *
av annan vårdpersonal?
Med fullt ut menas att utförandet av ordinationen överensstämmer helt med din angivna
instruktion.
Alltid
Ofta
Ibland
Sällan
Aldrig

Om möjligt, uppskatta följsamheten i procent
Skriv ditt svar med siffror.
Kort svarstext:

Avsnitt 2 av 3.
Vad upplever du underlättar för annan vårdpersonal att följa dina ordinationer av
näringsdrycker?
Lång svarstext:

Har du något övrigt att tillägga, synpunkter eller kommentarer?
Lång svarstext:
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Avsnitt 3 av 3.
Vad upplever du utgör de största hindren för annan vårdpersonal att följa dina
ordinationer av näringsdrycker? *
Kryssa i de svarsalternativ som stämmer bäst in, alternativt ange egna alternativ i "övrigt".
Ange totalt max 3 st hinder.
Näringsdrycker står inte med på patientens dagliga Att-Göra-lista eller motsvarande
dokument
Avdelningspersonalen upplevs obekanta med näringsdrycker
Nutritionen tas inte upp dagligen på gemensamma ronder
Utdelade näringsdrycker dokumenteras inte
Annan vårdpersonal har inte tid att kolla upp ordinationen av näringsdrycker
Patienten vill inte ha näringsdrycken
Övrigt...

Vilka faktorer i din ordination efterföljs inte? *
Kryssa i de svarsalternativ som stämmer bäst in, alternativt ange egna alternativ i "Övrigt".
Ange totalt max 3 st faktorer.
Patienten serveras fel smak
Fel sorts näringsdrycker delas ut
Fel antal näringsdrycker delas ut under ett dygn
Näringsdryckerna serveras inte på ordinerat sätt, exempelvis upphällt i ett glas
Ordinationen följs inte alls, inga näringsdrycker har delats ut till patienten
Övrigt...

Har du något övrigt att tillägga, synpunkter eller kommentarer?
Lång svarstext:
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Bilaga 3 – Informationsbrevet
Till dig som arbetar som dietist och ordinerar näringsdrycker till vuxna patienter inom
slutenvården.
Upplever du som dietist att dina ordinationer gällande näringsdrycker följs av annan
vårdpersonal på din arbetsplats? Vilka faktorer påverkar? Det finns enligt vår kännedom
endast begränsad mängd forskning som undersöker området gällande följsamhet av annan
vårdpersonal till dietistens ordinationer inom slutenvården. Vi utför just nu vårt
examensarbete på C-nivå och syftet är att undersöka detta område med hjälp av en
webbenkät. Vi har valt att undersöka detta område i relation till näringsdrycker, då dessa i
många fall har potential att kunna motverka sjukdomsrelaterad undernäring förutsatt att
ordinationen följs.
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men då just ditt svar är oersättligt så hoppas och
önskar vi att du vill delta! Vill du av någon anledning avbryta ditt deltagande har du när som
helst rätt till detta utan att ange skäl. Webbenkäten tar ca 5 minuter att genomföra och
kommer att vara tillgänglig t.o.m. 2016-11-30.
Allt material behandlas konfidentiellt och ditt, samt övriga medverkandes, deltagande är
anonymt. De svarsuppgifter som du lämnar kommer endast att användas och presenteras i
detta examensarbete, som beräknas vara klart i januari 2017.
Om du har några frågor eller funderingar gällande projektet eller webbenkäten är du
välkommen att ta kontakt med Julia Sandberg eller Tove Ollas.
Stort Tack på förhand för din medverkan!
Med vänlig hälsning,
Julia Sandberg (julia.sandberg@hotmail.se, 0761695388)
Tove Ollas (toveollas@gmail.com, 0761600774)
Dietistprogrammet
Uppsala Universitet
Handledare: Paulina Nowicka (paulina.nowicka@ikv.uu.se, 018-4713431)
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Bilaga 4 – Ändringar i pilottestet
Tabell 1. Förändringar i pilottestningen av webbenkäten.
Ändringar som gjordes

Beskrivning

Motivering

Tillägg av åldersgrupp.

0-2 år lades till, tidigare var den minsta
åldersgruppen 0-5 år.

De första två yrkesverksamma åren
upplevs påverka mycket i arbetet som
professionell vårdgivare.

Tillägg i form av möjlighet att
uppskatta följsamheten i procent
för de som tänker i siffror eller
vill komplettera den 5-gradiga
ordinalskalan som användes.

Frågan “Om möjligt uppskatta följsamheten
i procent” lades till med en öppen kort
textremsa som svarsalternativ.

Detta inkluderar fler sätt att tänka
kring följsamheten samt möjlighet att
analysera svaren mer utförligt.

Tillägg av en öppen fråga där
respondenter, som svarat att
följsamheten alltid var
fullständig, kunde kommentera
vad de upplevde underlättade
detta.

Frågan “Vad upplever du underlättar för
annan vårdpersonal att följa dina
ordinationer av näringsdrycker?” lades till
med en öppen lång textremsa som
svarsalternativ.

Detta gör att hjälpmedel till god
följsamhet kan identifieras.

Följdfrågor gällande faktorer
som inte efterföljdes i
ordinationen och hinder till
följsamheten i ordinationen
bytte ordning.

I avsnitt 3 bytte första och andra frågan plats
vilket resulterade i att hinder efterfrågades
före faktorer.

Pilottestningen visade att denna
ordningsföljd upplevdes mer bekväm.

Svarsalternativ omformulerades.

Alternativet “Patientens dokumenterade
smakpreferens tas ej hänsyn till, smaker som
patienten inte tycker om serveras”
omformulerades till “Patienten serveras fel
smak”.

Det nya svarsalternativet var kortade
formulerat och enklare att förstå.

Svarsalternativ omformulerades.

Alternativet “Näringsdrycker står inte med
på läkemedelslistan” omformulerades till
“Näringsdrycker står inte med på patientens
dagliga Att-Göra-lista eller motsvarande
dokument”.

Läkemedelslistan är till för läkemedel
och en lista finns i vissa
journalsystem där det är menat att
man kan lägga in näringsdrycker och
bocka av när de är utdelade, på
liknande sätt som i en
läkemedelslista.

Byte av alternativ i frågan
gällande hinder till följsamhet
av ordinationer.

Alternativet “Näringsdrycker nämns inte i
lokala riktlinjer” byttes ut till
“Avdelningspersonalen upplevs obekanta
med näringsdrycker”.

Det ursprungliga alternativet
skapades med en tanke om att ifall
näringsdrycker nämns i riktlinjer
skapar detta en bättre chans till god
kunskap hos all vårdpersonal. Dock
ansågs det vara ett bättre alternativ att
fråga om upplevd kunskap direkt
eftersom riktlinjer kan se mycket
olika ut och användas på olika sätt.

Tillägg av svarsalternativ i
frågan gällande hinder till
följsamhet av ordinationer.

Alternativet “Patienten vill inte ha
näringsdrycken” lades till.

Patientens vilja är en relevant faktor
som påverkar om vårdpersonalen kan
följa ordinationen.
Patientens vilja skall respekteras och
patienten skall ha möjlighet att göra
autonoma beslut.
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Bilaga 5 – Öppna frågor
I denna bilaga presenteras respondenternas öppna svar och deras förslag på svarsalternativ
samt den analys som gjorts av dessa.

Respondenter som svarat att följsamheten alltid är fullständig
Nedan presenteras svaren som gavs på frågan: vad uppfattas underlätta för följsamheten?
Följande är citat:
• “Tydlighet, förklara varför patienten behöver näringsdryck.”
• “Tydliga instruktioner. Både muntligt och skriftligt.”
• “Eget intresse och kunskap kring betydelsen av att följa ordination.”
• “Klara tydliga besked till usk [sic] samt att alltid kontakta ansvarig sjuksköterska så
att det kommer in i ordinationen för kostbehandlingen. Följa upp sin ordination.”
Baserat på dessa svar tolkade uppsatsförfattarna att tydlighet i förmedlandet av ordinationen
av näringsdrycker anses vara den viktigaste framgångsfaktorn för god följsamhet.
Nedan presenteras det svar som gavs på den öppna slutfrågan: “Har du något övrigt att
tillägga, synpunkter eller kommentarer?”
”Den lilla andel slutenvård jag har utgörs av patienter med svår ätstörning. Patienterna
behandlas inom psykiatrin där de har ett speciellt vårdlag för ätstörningsvård.”
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Respondenter som svarade att följsamheten inte alltid är fullständig
Tabell 1 presenterar respondenternas egna svarsalternativ. Svaren är uppdelade i kolumner
beroende på vilken fråga de tillhörde. I tabellen utgörs en rad av en individ, det vill säga det
framgår om respondenten svarat med egna alternativ på enbart en eller båda frågorna.
Faktorer som inte följdes
Hinder för följsamheten
”Att bara ställa in en hel näringsdryck som
står och blir varm, istället för att servera en
halv, med is, i glas.....”
”Undersökningar”
”Ordination av näringsdrycker och följsamheten
till den är avhängigt på att övriga måltider
serveras i tid, att patienten inte [sic] borta på
oplanerade undersökningar etc”
”Patienten vill inte alltid ha”
”Om fler iika [sic] sorter ordinerats så är
risken större att bara en av sorterna serveras”

”Ordinationen följs inte alls [sic] inga
näringsdrycker har delats ut till patienten, Det
[sic] händer att en hel flaska ställs fram på
bordet till patienten och sedan står den där
hela dagen.”

”Ordinerad sort har ragit [sic] slut eller inte
beställts till avd. [sic]”
”Personalen tänker att en näringsdryck är en
näringsdryck och reflekterar inte över att de är
olika”
”Ibland upplever jag att nutritionen inte är så
viktig för vissa i personalen.”

”Brist på kommunikation”
”Nutritionen prioriteras inte”
”Resursbrist på avdelning. På vissa avdelningar att
nutrition ej är högprio”
”ingen dokumentation så stor variation mellan
personalens intresse… ”

”Viktigt att tala om att det även fungerar utan
problem till en del patienter.”

”Dietist finns inte med på någon rond”
”personalen förstår inte vikten av att ta
kosttilläggen”
”Ibland ges andra kosttillägg för att de ordinerade
inte finns hemma på avdleningen. [sic]”
”Mycket olika personal på en avdelning, en del
har full koll, andra inte.”
”En det blandar ihop olika sorters näringsdrycker.
Klar näringsdryck kan serveras istället för
komplett, när man frågar vet ingen där varför.”
”I omvårdnadsplanen är sällan exakt mängd
angiven, det kan stå "Näringsdryck x2" men det
definierar ju inte mängd (t.ex. 1dl x2 eller
2x125ml eller 2x200ml är ju inte samma sak”
”bristande kommunikation mellan sjuksköterskor
och undersköterskor”

”ibland finns inte ordinerad näringsdryck på
avdelningen, går ej att få hem med kort
varsel”
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Nedan presenteras analysen av svaren i tabell 1 gällande faktorer som inte följs i ordinationen.
En ny faktor kunde identifieras i de öppna svaren från frågan. Denna formuleras på följande
sätt av författarna:

•
•

Fel mängd av näringsdrycken serveras, exempelvis en hel näringsdryck istället
för en halv.
Denna faktor bygger på 2 kommentarer:
”Att bara ställa in en hel näringsdryck som står och blir varm, istället för att servera en
halv, med is, i glas..... ”
”Det händer att en hel flaska ställs fram på bordet till patienten och sedan står den där
hela dagen”

Två kommentarer uppfattades redan vara representerad i de tidigare föreslagna
svarsalternativen. Dessa var ”Ordinationen följs inte alls [sic] inga näringsdrycker har delats
ut till patienten” samt ”Om fler iika [sic] sorter ordinerats så är risken större att bara en av
sorterna serveras”. En kommentar uppfattades varken utgöra ett hinder eller en faktor. Denna
kommentar löd: “Viktigt att tala om att det även fungerar utan problem till en del patienter.”
Resterande tre kommentarer uppfattades inte utgöra faktorer inom ordinationen utan snarare
hinder för följsamhet och tolkades därför i den frågan istället.
Nedan presenteras analysen av svaren i tabell 1 gällande hinder för följsamheten. Fem nya
hinder kunde identifieras utifrån de öppna svaren från frågan. Dessa formuleras på följande
sätt av författarna:

•
•

•
•
•

•
•
•

•

Ordinationen anpassas inte efter patientens schema.
Detta hinder bygger på två kommentarer:
“Undersökningar”
“Ordination av näringsdrycker och följsamheten till den är avhängigt på att övriga
måltider serveras i tid, att patienten inte borta på oplanerade undersökningar etc”
Sortimentet av näringsdrycker är bristfälligt, exempelvis rätt sort har tagit slut.
Detta hinder bygger på tre kommentarer:
“Ordinerad sort har ragit [sic] slut eller inte beställts till avd.”
“Ibland ges andra kosttillägg för att de ordinerade inte finns hemma på
avdleningen[sic].”
“ibland finns inte ordinerad näringsdryck på avdelningen, går ej att få hem med kort
varsel”
Nutritionen har låg prioritet.
Detta hinder bygger på tre kommentarer:
“Ibland upplever jag att nutritionen inte är så viktig för vissa i personalen.”
“Nutritionen prioriteras inte”
“Resursbrist på avdelning. På vissa avdelningar att nutrition ej är högprio”
Ordinationen är otydlig.
Detta hinder bygger på en kommentar:
“I omvårdnadsplanen är sällan exakt mängd angiven, det kan stå "Näringsdryck x2"
men det definierar ju inte mängd (t.ex. 1dl x2 eller 2x125ml eller 2x200ml är ju inte
samma sak”.
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•

Dietist finns inte med på någon rond.
Detta hinder bygger på en kommentar:
“Dietist finns inte med på någon rond”
Denna kommentar var snarlik ett av svarsalternativen som fanns med i webbenkäten,
nämligen “Nutritionen tas inte upp dagligen på gemensamma ronder”. Dock var
kommentaren inte identisk vilket uppsatsförfattarna tolkar som ett eget hinder.

Ytterligare fyra av kommentarerna upplevdes ingå i de redan angivna svarsalternativen. Dessa
var ”Personalen tänker att en näringsdryck är en näringsdryck och reflekterar inte över att de
är olika”, ”personalen förstår inte vikten av att ta kosttilläggen”, ”Mycket olika personal på en
avdelning, en del har full koll, andra inte.” och ”En det blandar ihop olika sorters
näringsdrycker. Klar näringsdryck kan serveras istället för komplett, när man frågar vet ingen
där varför.” Övriga kommentarer var för ospecifika för att de skulle kunna tolkas rättvist. Det
framgår inte tydligt vilken typ av kommunikation som eftersöks, om det är muntlig, skriftlig
eller annan typ av kommunikation via exempelvis hjälpmedel etcetera. De presenteras därför
som citat: “Brist på kommunikation” “bristande kommunikation mellan sjuksköterskor och
undersköterskor” “ingen dokumentation så stor variation mellan personalens intresse...”.
Nedan presenteras alla de svar som gavs på den öppna slutfrågan: “Har du något övrigt att
tillägga, synpunkter eller kommentarer?” av de respondenter som svarade att följsamheten
inte alltid är fullständig. Två kommentarer avidentifierades.
• ”Alla svarsalternativ passade in och sker men valde de 3 mest förekommande på varje
fråga.”
• ”Jag tror vi kan bli tydligare här. Att verkligen beskriva antal/dag, val av produkt,
varför de är viktiga, hur mycket de bidrar med/dag i g protein, kcal etc. igen och igen
och igen... ”
• ”Men också att de inte alltid fungerar som de är tänkta, att patienten faktiskt inte gillar
dem... att de inte är lösningen på alla problem. Vi och övrig vårdpersonal tar dem lite
för lättvindigt. Kan vi erbjuda ett mellanmål som accepteras istället?”
• ”Jag jobbar 100 % på en vårdavdelning och det tror jag är största framgångsfaktorn för
att så stor del av mina patienter får sina ordinerade kosttillägg. Även om vi har samma
problem med detta som andra avdelningar så är problemen mindre och uppstår inte
lika ofta hos oss.”
• ”Tidsbrist ointresse eller att patienten inte klarar planerad mängd näringsdryck samt
att man inte ser det som läkemedel är de viktigaste orsakerna. Har jobbat heltid på en
avd under några år och har stor insikt i hur det fungerar på avd.”
• ”Anledningen till att följsamheten är god där jag arbetar är för att vi har möjlighet att
lägga in näringsdrycker på läkemedelslistan. Då ser personal att den ska ges, och jag
ser att den delats ut. Dock är det inte alla avdelningar som tycker att det är
problemfritt, främst då undersköterska ofta delar ut medan sjuksköterska ska signera.”
• ”Svarar utifrån den vårdavdelning där jag jobbar nu. Fungerar bättre på andra
avdelningar på sjukhuset där jag jobbar.”
• ”Jag tror att tidsbrist och kunskapsbrist är två viktiga faktorer att ordinationer av
varken näringsdrycker eller annan nutritionsbehandling följs. Näringsdrycker behövs
nog läggas in i läkemedelslista så att ssk [sic] är tvungna att signera.”
• ”När vi lägger in kosttillägg på läkemedelslistan och då blir det mycket bättre
följsamhet.”
• ”Nutritionen ska handläggas av dietister, i sörre [sic] utsträckning än dsgens [sic]
organisation tillåter in real life”
• ”Största problemet är att mängd och sort av näringsdryck inte dokumenteras. Önskvärt
vore att näringsdryck kunde ordineras på samma sätt som läkemedel så att
sjuksköterska var tvungen att signera att näringsdrycken lämnats ut.”
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•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

”Avd jag jobbar på just nu är generellt kaos m [sic] anmälningar osv fr [sic] patienter.
Ssk [sic] har dålig koll, nyexade [sic] och noll respekt.
”Jobbar på flera avdelningar och upplever olika problem på olika avdelningar. Tror att
följsamhet skulle öka om dietist var mer på avdelningen och kunde jobba mer med
övrig vårdpersonal. Om ordination följs kan också vara väldigt beroende av vilken ssk
[sic] och usk [sic] som jobbar den dagen”
”Att man tillsammans med personalen bedömer vilket urval av sorter som bör finnas
hemma på avd [sic] underlättar att ordonationen [sic] följs samt att avd använder att
göra listan aktivt.”
”Det har blivit bättre och de flesta personal är duktiga på att följa våra råd. Sedan är
det ju förstås så att patienterna inte alla gånger är så följsamma.”
”Lycka till med disputationen. (Och SPSS)”
”Upplever att det är främst bristande rutiner och tidsbrist som påverkar följsamheten.
En viss okunskap spelar roll framförallt vid hög personalomsättning.”
”På avdelningar som har personal som går runt med en "dryckesvagn" vid särskilda
tider där an [sic] erbjuder patienterna olika sorters dryck fungerar det mycket väl.”
”Klassiskt så tycker många i personalen som ska utföra ordinationen:
*att den är svår att servera, om patienten inte tycker den är god.
*ssk/uska [sic] serverar och marknadsför näringsdryck som något gott. & ibland är det
kanske inte det, men ett måste om inga andra alternativ finns. Men det är personal
dålig på att peppa patienten med.
*jag har som dietist i min verksamhet för lite tjänst för att kunna verkställa min
rekommendation. 20h/vecka på 170 vårdplatser...
*personal tycker näringsdryck är äckligt och har då svårt att motivera patienterna”
”Det är två delar i detta tycker jag. Personalen på andra avdelningar än min egen väljer
själva eller säger att ordinerad näringsdryck finns inte på deras avdelning. Saknas
respekt och kunskap om vad det kan innebära för pat [sic] att få felaktiga kosttillägg.
Jag brukar efterhöra om man gör på samma sätt med läkemedel. Vi använder på vår
avd [viss typ av elektronisk utrustning] där man lägger in vilka kosttillägg som ska
serveras och vid vilka tider och det ska personalen som serverar bocka av men det är
ingen journalhandling utan enbart ett stöd i det dagliga arbetet.”
”Ordinationen tappas bort dvs. är inte tillräckligt synlig”
”Behövs mer tid för dietist att finnas på vårdavd, följa upp och påminna om
betydelsen av att optimera nutrition”
”Har personalen delat ut näringsdryck så dokumenteras inte detta och när man frågar
ansvarig personal så kan det ha varit skiftbyte och personen är ovetande om pat. [sic]
fått näringsdryck eller ej.”
”Jag tycker följsamheten är det största problemet där jag jobbar. Men vi jobbar på att
bli bättre. På en avdelning har vi nu sedan en vecka börjat med att signera intaget
kosttillägg.”
”Skiljer mycket mellan personal. Vissa följer 100 % medan andra 0%”
”Jobbar en stor del med palliativa patienter och där svänger tyckte och smak fort.
Även vårdnivå kan skifta hastigt. Jag upplever stor skillnad hur patienternas snabbt
skiftande önskemål och mina rekommedationer [sic] följs beroende på hur länge man
jobbat som ssk/uska. [sic] Ju längre desto bättre oftast.”

Ovanstående svar lästes av författarna och grupperades efter återkommande innehåll.
Relevanta citat som representerar grupperingen presenteras i tabell 2. Frågan hade besvarats
av 25 personer.
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Tabell 2 presenterar gruppering av utvalda öppna svarsalternativ. I tabellen presenteras
analysen av de utvalda svar som gavs på den öppna slutfrågan: “Har du något övrigt att
tillägga, synpunkter eller kommentarer?” Svaren har grupperats beroende på återkommande
och gemensamt innehåll.

Grupp

Citat

Läkemedel och
läkemedelslistan

“Största problemet är att mängd och sort av näringsdryck inte dokumenteras.
Önskvärt vore att näringsdryck kunde ordineras på samma sätt som läkemedel så att
sjuksköterska var tvungen att signera att näringsdrycken lämnats ut.”
”Anledningen till att följsamheten är god där jag arbetar är för att vi har möjlighet att
lägga in näringsdrycker på läkemedelslistan. Då ser personal att den ska ges, och jag
ser att den delats ut. Dock är det inte alla avdelningar som tycker att det är
problemfritt, främst då undersköterska ofta delar ut medan sjuksköterska ska signera.”
”Jag tror att tidsbrist och kunskapsbrist är två viktiga faktorer att ordinationer av
varken näringsdrycker eller annan nutritionsbehandling följs. Näringsdrycker behövs
nog läggas in i läkemedelslista så att ssk [sic] är tvungna att signera.”
”När vi lägger in kosttillägg på läkemedelslistan och då blir det mycket bättre
följsamhet.”
”Det är två delar i detta tycker jag. Personalen på andra avdelningar än min egen
väljer själva eller säger att ordinerad näringsdryck finns inte på deras avdelning.
Saknas respekt och kunskap om vad det kan innebära för pat [sic] att få felaktiga
kosttillägg. Jag brukar efterhöra om man gör på samma sätt med läkemedel. Vi
använder på vår avd [viss typ av elektronisk utrustning] där man lägger in vilka
kosttillägg som ska serveras och vid vilka tider och det ska personalen som serverar
bocka av men det är ingen journalhandling utan enbart ett stöd i det dagliga arbetet.”
“Tidsbrist ointresse eller att patienten inte klarar planerad mängd näringsdryck samt
att man inte ser det som läkemedel är de viktigaste orsakerna.”

Kommunikation

“Har personalen delat ut näringsdryck så dokumenteras inte detta och när man frågar
ansvarig personal så kan det ha varit skiftbyte och personen är ovetande om pat. [sic]
fått näringsdryck eller ej.”

Tid

“Att man tillsammans med personalen bedömer vilket urval av sorter som bör finnas
hemma på avd underlättar att ordinationen följs samt att avd använder att göra listan
aktivt.”
“Jag jobbar 100 % på en vårdavdelning och det tror jag är största framgångsfaktorn
för att så stor del av mina patienter får sina ordinerade kosttillägg. Även om vi har
samma problem med detta som andra avdelningar så är problemen mindre och
uppstår inte lika ofta hos oss.”

Patient

“Jag tror att tidsbrist och kunskapsbrist är två viktiga faktorer att ordinationer av
varken näringsdrycker eller annan nutritionsbehandling följs.”
“Men också att de inte alltid fungerar som de är tänkta, att patienten faktiskt
inte gillar dem... att de inte är lösningen på alla problem. Vi och övrig
vårdpersonal tar dem lite för lättvindigt. Kan vi erbjuda ett mellanmål som
accepteras istället?”
“att den är svår att servera, om patienten inte tycker den är god.”
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Utförare/verkställare ”Nutritionen ska handläggas av dietister, i sörre [sic] utsträckning än dsgens [sic]
av ordinationen
organisation tillåter in real life”
“En viss okunskap spelar roll framförallt vid hög personalomsättning.”
“Tror att följsamhet skulle öka om dietist var mer på avdelningen och kunde jobba
mer med övrig vårdpersonal. Om ordination följs kan också vara väldigt beroende av
vilken ssk [sic] och usk [sic] som jobbar den dagen”
“... personal tycker näringsdryck är äckligt och har då svårt att motivera
patienterna…”
Övriga kommentarer ”Upplever att det är främst bristande rutiner och tidsbrist som påverkar
av intresse
följsamheten.”
”På avdelningar som har personal som går runt med en "dryckesvagn" vid
särskilda tider där an erbjuder patienterna olika sorters dryck fungerar det
mycket väl.”
”Jobbar på flera avdelningar och upplever olika problem på olika avdelningar.”
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Bilaga 6 – Fördelning av residualernas
avvikelse
Denna bilaga innehåller fördelningen av resudualernas avvikelse i de regressionsanalyser som
visade signifikanta resultat.

Figur 1 visar normalfördelningskurvan över den enkla linjära regressionsanalysen gällande
”Avdelningspersonalen upplevs obekanta med näringsdrycker” samt hur residualernas
avvikelse förhåller sig till denna.

Figur 2 beskriver p-p plott av residualernas avvikelse i den enkla linjära regressionsanalysen
gällande hindret ”Avdelningspersonalen upplevs obekanta med näringsdrycker”.
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Figur 3 visar normalfördelningskurvan över den multipla linjära regressionsanalysen samt hur
residualernas avvikelse förhåller sig till denna.

Figur 4 beskriver p-p plott av residualernas avvikelse i den multipla linjära
regressionsanalysen.
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