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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Forskning om att förebygga och motverka sköra tillstånd hos äldre är mer 

aktuellt idag än någonsin då befolkningsmängden i världen stiger och andelen äldre ökar. 

Frailty är den internationella benämningen på skörhet, som också används som diagnos. För 

att vara frail skall individen uppfylla två eller fler definierade kriterier. Dessa är ofrivillig 

viktminskning av cirka fem kilo eller mer under det senaste året, självupplevd utmattning, 

nedsatt greppstyrka, långsam gång samt låg fysisk aktivitet. Det är allmänt vedertaget att 

frailty ökar, att det är vanligare hos äldre med kroniska sjukdomar och vanligare bland 

kvinnor än bland män. Undernäring och sarkopeni kan vara en orsak till frailty. Både 

undernäring och sarkopeni kan motverkas och frailty bör därför kunna förebyggas och 

behandlas. 
Syfte: Syftet är att sammanställa litteratur om att behandla frailty med nutrition och fysisk 

aktivitet. 

Metod: Studiens design är en systematisk litteraturstudie med 13 kvantitativa RCT-studier.   

Resultat: Resultatet indikerar att behandling med nutrition respektive fysisk aktivitet 

minskar frailty. Kombinerad individuellt anpassad, teambaserad behandling med personlig 

feedback ger bäst effekt.   

Slutsats: Behandling med nutrition och fysisk aktivitet kan motverka frailty.   

Nyckelord: Frailty, physical activity, nutrition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

Background: Research on preventing and treating conditions of frailty in elderly   

is more relevant today than ever since the population in the world increases and the proportion 

of old adults are growing. In order to receive the diagnosis of frailty, the individual must meet 

two or more of the defined criteria, low grip strength, low energy, slow walking speed, low 

physical activity, and/or unintentional weight loss. Frailty is known to become more prevalent 

with age, chronic diseases and more common among women than men. Undernourishment 

and sarcopenia can be a cause and effect of frailty. Both malnutrition and sarcopenia can be 

prevented and frailty could therefore be treated. 

Aim: The aim of the study is to compile literature about how to treat frailty with nutrition 

and physical activity. 

Study design: A systematic literature study with 13 quantitative RCT- studies. 

Results: The result shows that treatment with nutrition and physical activity may reduce 

frailty. Combined individually tailored multiprofessional treatment with personalized 

feedback has the best results. 

Conclusion: Treatment with nutrition and physical activity may prevent frailty. 

Keywords: Frailty, physical activity, nutrition 
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1. BAKGRUND 

Historiskt sett har världens invånare aldrig haft det så bra som nu. Dagens 90-åringar är mer 

aktiva och har bättre kognitiv förmåga jämfört med motsvarande åldersgrupp för 10 år sedan. 

Den genomsnittliga livslängden i världen är cirka 71 år (Vilhelmsson & Tengland, 2016). 

Medellivslängden i Sverige var 84,1 år för kvinnor och 80,3 år för män år 2015 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Var fjärde invånare i Sverige beräknas vara 65 år eller äldre år 

2030 (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2013). 

 

Människokroppen åldras under hela vuxenlivet. Alla organ påverkas, hud, muskler, skelett, 

hjärta, lungor och hjärna. Den kognitiva funktionen blir sämre liksom minnesförmågan och 

den intellektuella förmågan. Ökad ålder innebär att vi blir mer sköra, speciellt vid sjukdom. 

Ett fåtal äldre blir aldrig vårdtagare utan håller sig friska ända tills de dör, men majoriteten av 

äldre drabbas någon gång av sjukdom och behöver vård (Romøren, 2010). Undernäring är 

vanligt hos sköra äldre och kan vara en orsak till, samt en konsekvens av deras skörhet. 

Sarkopeni, förlust av muskelmassa, kan vara ett resultat av inaktivitet och proteinfattig kost 

(Socialstyrelsen, 2011). Tidigare studier visar att undernäring och sarkopeni kan motverkas 

men en viss osäkerhet råder kring vilka omvårdnadsåtgärder som är effektivast för att 

motverka och förebygga skörhet (Paddon-Jones & Rasmussen, 2009). Internationellt 

definieras skörhet som frailty som också är en diagnos (Fried et al., 2001). 

 

1.1. Frailty, flera definitioner 

Linda Fried är en amerikansk läkare som har observerat och arbetat med äldre patienter under 

lång tid. Hon var en av de första som definierade frailty (Fried Frailty Index [FFI]) och 

identifierade fem kriterier som används för att ställa diagnosen. Dessa är ofrivillig 

viktminskning av cirka fem kilo eller mer under det senaste året, självupplevd utmattning, 

nedsatt greppstyrka, långsam gång samt låg fysisk aktivitet. Om patienten uppfyller en eller 

två av dessa kriterier klassas hon som prefrail och om tre eller fler av kriterierna är uppfyllda 

diagnostiseras patienten som frail (Fried et al., 2001). Definitionen av begreppet frailty skiljer 

sig dock åt. Två andra modeller är den fenotypiska modellen och den kumulativa 

deficitmodellen. Den fenotypiska modellen definierar frailty som allmän svaghet, trötthet, 

nedsatt uthållighet, viktförlust, låg fysisk aktivitet, dålig balans, försämrade mentala 

funktioner samt låg stresstolerans. Denna modell bygger på en studie vid namn “The 

Cardiovascular Health Study” (CHS). Studien har även definierat frail, prefrail och robust 
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som ytterligare indelningar i begreppet. Den kumulativa defictimodellen beskriver frailty 

utifrån antalet sjukdomar, funktionsförluster, och specifika hälsoproblem som individen har. 

Modellen utgår från studien “The Canadian Study of Health and Aging” (CSHA). 

Definitionen av frailty kan alltså skilja sig åt men en gemensam faktor är att graden av frailty 

kan förutse behovet av slutenvård eller risken för död i högre grad än kronologisk ålder (SBU, 

2013). Det är allmänt vedertaget att frailty ökar, att det är vanligare hos äldre med kroniska 

sjukdomar och vanligare bland kvinnor än bland män (Collard, Boter, Schoevers & Oude 

Voshaar, 2012). Ett standardiserat mätinstrument för patienter som är frail existerar inte i 

dagsläget men skulle vara till stor hjälp för att vårdpersonal ska kunna identifiera och 

behandla denna patientgrupp (Hubbard et al., 2015).   

 

1.2. Tidigare forskning om frailty 

Forskning om att förebygga eller motverka frailty hos äldre är mer aktuellt idag än någonsin 

då befolkningsmängden i världen stiger och andelen äldre ökar. WHO (World Health 

Organisation) uppmanar till forskning om sårbara äldre (WHO, 2001). Frailty som definition 

och begrepp var ovanligt före 1980 men utifrån de artiklar som svarar på MeSH- termer vid 

sökning på  “frail elderly,” har begreppets användning ökat enormt sedan dess (Hogan et al., 

2003). Den svenska betydelsen skörhet har inte använts vetenskapligt eller kliniskt på samma 

sätt som frailty har internationellt. I Norden har enstaka undersökningar genomförts men 

samtliga studier är äldre och det finns kunskapsluckor (SBU, 2013). Ett problem inom 

området är att vårdpersonal och forskare inte varit konsekventa med att använda validerade 

frailty-definitioner, vilket innebär att det är svårt att utvärdera och jämföra resultaten (Theou 

et al., 2011). Även om det finns studier som utreder hur vi ska definiera, förebygga och 

behandla frailty finns få studier i Sverige om hur vi arbetar kliniskt och hur hälso-och 

sjukvårdspersonal ser på begreppet. Enligt Gustafsson och medarbetare (2012) skiljer sig 

svensk hälso-och sjukvårdspersonals uppfattning om begreppet frailty från den vedertagna 

internationella kunskapen och definitionen. De menar att en ökad kunskap krävs, dels om den 

egna synen på frailty och dels den internationellt vedertagna. Det skulle öka möjligheten att 

möta och behandla individer med frailty (Gustafsson, Edberg & Dahlin-Ivanoff, 2012).  

 

I Sverige saknas en övergripande omvårdnadsdiagnos av äldre sköra personer när de söker 

sjukvård. Omvårdnadsdiagnostik kan beskrivas som en sammanfattning av patientens 

omvårdnadsproblem som utgör grunden för hur omvårdnaden ska planeras och genomföras 

(Florin, 2013). Det är vanligt att olika separata riskdiagnoser ställs. Risk för undernäring kan 
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screenas med hjälp av olika formulär varav MNA, Mini Nutritional Assessment är ett 

exempel (Westergren, 2013). Risk för trycksår bedöms med hjälp av Modifierad Nortonskala 

(Gånemo & Lindholm, 2013). Sårbara personer får ofta diagnosen “nedsatt allmäntillstånd” 

som medför att denna patientgrupp kanske inte får den hjälp de behöver och har rätt till 

(SBU, 2013). 

 

Fysisk aktivitet har länge varit i fokus för att förebygga och behandla frailty. Tidigare 

forskning visar att fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att förbättra muskelmassa, styrka, 

musklernas funktion samt öka fysisk aktivitet och förmåga hos äldre (Theou et al. 2011). Vid 

nutritionsbehandling finns det fler studier som visar att energi- och proteinrikt komplement 

till kosten ger viktökning men majoriteten av undersökningarna har visat att förbättringarna 

inte är tillräckliga för att signifikant förbättra muskelstyrka och andra indikationer för frailty 

(Milne, Avenell & Potter, 2006). Det finns ett ökat intresse för nutritionsbehandling och 

förbättring av musklernas kapacitet. Ett antal studier har undersökt effekten av mjölk på 

kroppskomposition, proteinsyntes och muskelmassa. Resultaten visar att konsumtion av mjölk 

i kombination med styrketräning kan öka muskelsyntesen och muskelmassan. Studierna har 

dock utförts på unga vuxna och resultat från studier på äldre individer saknas (Wilkinson et al. 

2007). 

 

1.3. Hur frailty har utvärderats  

Studier som undersökt effekten av nutrition och fysisk aktivitet hos personer med frailty har 

utvärderat resultaten via fysisk prestation eller kognitiv förmåga. Mätmetoderna varierar men 

ofta mäts gånghastighet, stå från stol, handgrepp-styrka och daglig ADL (Aktiviteter i det 

Dagliga Livet). Utvärdering sker ofta med Short Physical Performance Battery (SPPB) 

(Guralnik et al. 1994). Det finns forskare som vill utvidga definitionen frailty och inkludera 

upplevd livskvalitet samt förmåga att delta i samhällsliv och sociala aktiviteter men inom det 

området finns få randomiserade kontrollerade studier (RCT) utförda (Markle-Reid & Browne, 

2003; Rockwood, Fox, Stolee, Robertson, & Beattie, 1994; Theou et al. 2011).  

  

Det finns en tendens till att en majoritet av undersökningarna utförts i länder med stor 

ekonomisk tillväxt, stort antal äldre och färre unga i befolkningen. Det är länder som har 

genomgått, eller håller på att genomgå den demografiska transitionen (övergången från höga 

födelsetal och höga dödstal till låga födelsetal och låga dödstal) såsom Kina och Taiwan samt 

länder med hög/medelinkomst och stor andel äldre såsom Japan, Australien och USA.  
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1.4. Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteorier syftar till att förbättra förutsättningarna för praktisk omvårdnad men också 

att utveckla omvårdnad som vetenskap. För sjuksköterskan har omvårdnadsteorier en funktion 

av att tydliggöra rollen i omvårdnadsarbetet och fungera som vägledning. Den teoretiska 

referensram detta arbete utgår ifrån är Dorothea Orems egenvårdsteori. Den grundar sig på 

tanken att människan har förmåga att ta hand om sig själv och sköta sin egenvård för att 

uppnå hälsa och välbefinnande. Hon beskriver en människas förmåga till egenvård utifrån 

begrepp som egenvårdskapacitet och egenvårdsbrist (Kirkevold, 2000). 

Orem beskriver tre typer av behandling, den stödjande/undervisande, där sjuksköterskans roll 

är att informera och uppmuntra till egenvård. Behandlingen kan också vara delvis 

kompenserande vilket innebär att patienten kan bidra mer eller mindre själv, eller som 

fullständigt kompenserande där patienten har stor egenvårdsbrist och behöver mycket 

omvårdnad (Kirkevold, 2000).  

Patienter som är i risk för frailty eller befinner sig i frailty är en sårbar grupp med individuella 

omvårdnadsbehov. Orems teori kan ge en struktur för att synliggöra det omvårdnadsbehov 

som många gånger blir osynligt hos denna kategori av patienter. Sjuksköterskans roll är att 

identifiera de omvårdnadsåtgärder patienten behöver och Orems teori och begrepp kan ge 

förutsättningar för att utforma vilka mål och konkreta handlingar som ingår i en målinriktad 

behandlingsprocess (Kristoffersen, 1998). 

1.5. Problemformulering 

Patientgruppen äldre ( ≥65 år) är en skör grupp som beräknas öka i antal de kommande åren. 

Internationellt varierar antalet patienter med diagnos frailty vilket till viss del beror på att det 

finns olika diagnoskriterier men också på att begreppet är relativt nytt. Det är dock allmänt 

vedertaget att frailty ökar med ålder, i kombination med kroniska sjukdomar och att det är 

vanligare bland kvinnor än bland män. Stora krav kommer att ställas på hälso- och sjukvård i 

framtiden, särskilt inom kommunal äldrevård. Undernäring och sarkopeni är vanligt 

förekommande hos äldre med frailty och kan relateras till, eller vara en orsak till flertalet av 

de kriterier som ingår i diagnosen. Omvårdnadsåtgärder som inkluderar nutrition och fysisk 

aktivitet har en förhållandevis låg kostnad och stor möjlighet till egenvård. Det är viktigt att 

sjuksköterskan i sin profession kan arbeta evidensbaserat och därför är det av betydelse att 
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studera om det finns evidens för att nutrition och fysisk aktivitet kan behandla tillstånd av 

frailty. 

1.6. Syfte 

Syftet är att sammanställa litteratur om att behandla frailty eller delar av frailty- begreppet 

med nutrition, fysisk aktivitet eller en kombination av dessa. 

1.7. Frågeställningar             

Finns det evidens för att: 

• nutrition kan behandla frailty eller delar av frailty-begreppet hos äldre? 

• fysisk aktivitet kan behandla frailty eller delar av frailty-begreppet hos äldre? 

• en kombinerad behandling med nutrition och fysisk aktivitet kan behandla frailty eller 

delar av frailty-begreppet hos äldre? 

2. METOD 

2.1. Design 

Studiens design var en systematisk litteraturstudie vilken gav en allmän översikt över den 

forskning som har gjorts inom ämnet (Rósen, 2013).  

 

2.2. Sökstrategi 

2.2.1. Databas 

Sökningen gjordes i databaserna Pubmed, Cinahl och Google Scholar via internet och 

inloggning i Uppsala universitetsbibliotek. Dessa databaser har ett brett utbud av artiklar inom 

medicin och omvårdnad. 

 

2.2.2. Sökord 

I litteratursökningen användes sökorden ”frailty” ”nutrition” och ”physical activity” i olika 

kombinationer (se tabell 1). 

 

2.2.3. Typ av litteratur 

Litteraturstudien inkluderade kvantitativa artiklar. 
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2.2.4. Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att artiklarna tillsammans besvarade syftet och 

frågeställningarna, skrivna på svenska eller engelska och inte vara äldre än 10 år. Ytterligare 

inklusionskriterier var att studierna hade en population bestående av personer ≥ 65 år som 

bedömdes befinna sig i frailty.  Exklusionskriterier var artiklar som baserades på personer 

med en specifik sjukdom eller skada, review artiklar eller artiklar som inte besvarade syftet 

eller frågeställningen. 

 

2.2.5. Tillvägagångssätt 

Litteratursökningen gjordes den 28-29 mars 2017. I den första litteratursökningen i Pubmed 

användes “frailty” och “nutrition” som sökord vilket gav 364 träffar. Sedan användes “frailty” 

och “physical activity” vilket gav 76 träffar. Då hade även inklusionskriteriet ”clinical 

studies” lagts till. Många träffar var gemensamma med den tidigare sökningen. Efter det 

gjordes en sökning på “frailty”, “nutrition” och “physical activity” vilken gav 21 träffar varav 

17 var gemensamma med de tidigare sökningarna.  Titel lästes på samtliga artiklar. Därefter 

lästes 87 abstract till de artiklar som bedömdes intressanta utifrån frågeställningen och det 

resulterade i 53 valda artiklar. Dessa lästes och 11 artiklar valdes ut till granskning.  

 

I den andra litteratursökningen sökte vi i databasen Cinahl och använde oss av samma sökord 

som tidigare. “frailty” och “nutrition” gav 74 träffar och “frailty” och “physical activity” gav 

243 träffar. Titel och abstract för dessa artiklar lästes igenom och därefter valdes 16 artiklar ut 

som ansågs vara relevant för studiens syfte och resultat.  En kombination av sökorden 

“frailty” “nutrition” och “physical activity” resulterade i 23 träffar som inte ansågs vara 

intressanta. 

 

I den tredje och sista sökningen användes databasen Google scholar där sökningen “frailty” 

och “nutrition” gav 118 träffar. Dessa artiklars titel och abstract lästes igenom och 2 artiklar 

valdes ut som sedan granskades inför studien. Sökningarna “frailty” och “physical activity” 

samt “frailty” “nutrition” och  “physical activity” gav många gemensamma träffar med de 

tidigare sökningarna och valdes därför bort. Gemensamt för dessa sökningar var att alla 

artiklar hade publicerats det senaste året. 
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Tabell 1. Redovisning av litteratursökning. 

Databas 
 

Sökord/ 

kombination av 

sökord 

Antal 
träffar/ 

avgränsning 

Antal läst 

Abstract 
Antal valda 

artiklar 
Antal utvalda 

artiklar till 

granskning 

Pubmed Frailty Nutrition 364 / 
Humans, 10 years 

Fulltext 

66 37 7 

Pubmed Frailty Physical 

activity 
76 / 
Humans 
10 years 
Fulltext 
Clinical studies 

21 16           4 

Pubmed Frailty Nutrition 

Physical activity 
21/ 
Humans 
10 years 
Fulltext 
Clinical studies 

0 0 
 

0 

Cinahl Frailty Nutrition 74/ 
Published date      

2007-2017 
Endast artiklar 

skrivna på engelska 

15 2 2 

Cinahl Frailty Physical 

activity 
243/ 
Published date 
2007-201 

Endast artiklar 

skrivna på engelska 

50 14 14 

Cinahl Frailty Nutrition 

Physical activity 
23/ 
Published dates 
2008-2014 
Endast artiklar 

skrivna på engelska 

0 0 0 
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Google 

scholar 

Frailty Nutrition 118/ 
Articles added in the 

last year, sorted by 

date. 
Search English 

pages 

15 2 2 

 Google 

scholar 
Frailty Physical 

activity 
171/ 
Articles added in the 

last year, sorted by 

date. 
Search English 

pages 

0 0 0 

 Google 

scholar 
Frailty Nutrition 

Physical activity 
36/ 
Articles added in the 

last year, sorted by 

date. 
Search english 

pages. 

0 0 0 

 

 

2.3. Forskningsetiska överväganden 

Litteraturstudien baserades på studier som har genomgått etisk kommitté eller har tydliga 

etiska överväganden inkluderat i sin metod. Inkluderade artiklar hade hög/medel kvalitet och 

alla resultat har redovisats opartiskt med målsättningen att det sammanvägda resultatet inte 

ska vara vinklat. 

2.4. Bearbetning och analys 

2.4.1. Kvalitetsanalys 

De artiklar som inkluderades i studien har lästs igenom och analyserats. En kvalitetsanalys har 

utförts enligt granskningsmall som tagits fram av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2015), se 

bilaga 2. Granskningsmallen var till för att beskriva artiklarnas kvalitet. Innehållet granskades 

genom att svara ja och nej på frågor gällande syfte, metod, resultat och slutsats. I ett första 

skede granskade författarna hälften av artiklarna var. Vid svårbedömda artiklar läste båda 

författarna artikeln och bedömde kvaliteten tillsammans. Den bedömda kvaliteten utgick från 

studiernas metod, intervention, och bortfall där RCT-studier ansågs ha den starkaste 
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beviskraften (Friberg, 2006). Sammanställningen av samtliga artiklar med bedömd kvalitet 

redovisas i bilaga 1. 

 

2.4.2. Resultatanalys 

De utvalda artiklarna lästes flera gånger för att få en överblick och förståelse för studiernas 

syfte, frågeställning, metod och resultat. Resultatet redovisades i en översiktstabell (se bilaga 

1). I tabellen redovisas författare, publiceringsår, land, titel på artikel, artikelns syfte, 

design/metod, definition på frailty, antal deltagare/bortfall, resultat samt kvalitetsgrad. 

Artiklarna sorterades för att kopplas samman till litteraturstudiens frågeställningar och 

resultaten jämfördes för att upptäcka likheter och skillnader. De sorterades sedan in under 

lämplig rubrik relaterat till frågeställningarna, vilket underlättar för läsarens förståelse av 

resultatet (Friberg, 2006). 

 

3. RESULTAT 

Litteraturstudiens resultat grundades på 13 artiklar som redovisats i en översiktstabell (se 

bilaga 1). Alla studierna var kvantitativa och byggde på en randomiserad klinisk prövning 

(RCT). Studierna utfördes i 11 olika länder mellan 2012- 2015. Länderna var Australien, 

Frankrike, Japan, Kanada, Korea, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Taiwan, 

Tyskland och USA. Deltagarna i undersökningsgrupperna hade definierats med frailty 

och/eller sarkopeni. Artiklarna bedömdes ha medel eller hög kvalitet. Analysen av resultatet 

finns beskrivet under tre rubriker som också är studiens frågeställningar. 

 

3.1. Effekt på frailty vid behandling med nutrition 

Av de 13 analyserade artiklarna undersökte sex om nutritionsbehandling kan minska/behandla 

frailty hos äldre. Tre hade som huvudsyfte att studera effekten av nutritionsbehandling och tre 

hade även interventionsgrupper som behandlats med fysisk aktivitet och i vissa fall även 

kognitiv behandling. Effekten i fem av studierna utvärderades främst via prestation i olika 

fysiska test och i vissa fall även mätning av muskelmassa samt utvärdering av kognition. 

Resultaten var svåra att jämföra då olika behandling utförts men signifikanta förbättringar 

kunde ses i övre och nedre kroppsfunktionerna. Den studie som bedömde de kognitiva 

funktionerna hade ett signifikant resultat.  
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Studierna hade alla olika typ av nutritionsbehandling. Tre bestod av en kommersiell 

vitaminberikad produkt som innehöll protein. Mängden protein bestod av 30 g, 50 g och i en 

studie individuellt anpassad efter beräknat behov (Kim, C-O. & Lee, K-R., 2012; Pin Ng et 

al., 2015 & van de Rest et al., 2014). Enligt Kim och medarbetare (2012) fanns efter 12 

veckor positiva resultat på ökad fysisk aktivitet efter en behandling med 50 g protein/dag. Ett 

flertal av testerna visade oförändrad prestation i interventionsgruppen men försämrad i 

kontrollgruppen. Gånghastigheten visade försämrade resultat i båda grupperna men mindre i 

interventionsgruppen (Kim et al., 2012). Van de Rest och medarbetare (2014) utvärderade 

effekten på den kognitiva förmågan med en kommersiell vitaminberikad produkt med 30 g 

protein/dag i 6 månader. Effekten utvärderades med MMSE (Mini Mental State Examination). 

Alla kognitiva förmågor förbättrades signifikant (van de Rest et al., 2014). Den studie med 

individuellt anpassad nutritionsbehandling hade effekt för att minska frailty hos 

hemmaboende äldre. Studien pågick i sex månader och följdes upp efter 12 månader då 

effekten kvarstod (Pin Ng et al. 2015). 

 

Tre av studierna hade en nutritionsbehandling med en specifik icke kommersiell produkt 

(Bauer et al., 2015; McCormack et al., 2013 & Kim et al., 2015). Bauer och medarbetare 

(2015) undersökte om vitaminberikat vassleprotein hade effekt för att minska sarkopeni. 

Ingen definition på frailty användes men studien bedömdes som relevant eftersom sarkopeni 

och dess konsekvenser kan definieras som ett tillstånd i frailty. Behandlingen pågick i 13 

veckor 2 ggr/dag och innehöll en vitaminberikad formula med totalt 40 g vassleprotein/dag. 

Kontrollgruppen fick en ordinär energidryck med liten mängd protein. Behandlingen gav 

signifikant förbättrade resultat i kroppens nedre funktioner samt signifikant ökad 

muskelmassa hos interventionsgruppen. Kontrollgruppen hade genomgående förbättrade 

resultat men interventionsgruppen hade signifikant bättre resultat vilket tyder på att 

vassleprotein är effektivt för att öka muskelmassa och förbättra fysiska funktioner hos äldre 

med sarkopeni (Bauer et al., 2015). McCormack och medarbetare (2013) studerade om beta-

alanin tillsatt i ONS (Oral Nutritional Supplement) bidrog till att äldre med sarkopeni ökar sin 

fysiska kapacitet, förbättrar muskelkvalitet och muskelmassa. Kontrollgruppen fick ONS utan 

beta-alanin. Interventionsgrupperna fick 800 mg respektive 1200 mg tillsatt beta-alanin. Vissa 

positiva effekter fanns i alla tre grupperna men ONS 1200 hade signifikant bättre effekt 

(McCormack et al., 2013).  Kim och medarbetare (2015) undersökte om MFGM (Milk Fat 

Globule Membrane) som tillskott har en effekt på frailty hos äldre kvinnor. MFGM gavs som 
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tablett 1 ggr/dag i 12 veckor.  Uppföljning gjordes efter fyra månader. Det fanns ingen 

signifikant förbättring i interventionsgruppen (Kim et al., 2015). 

 

3.2. Effekt på frailty vid behandling med fysisk aktivitet  

Av de 13 artiklar som analyserats undersökte åtta om fysisk aktivitet kunde motverka frailty. 

Fyra studier hade som huvudsyfte att studera effekten av fysisk aktivitet.De andra fyra hade 

interventionsgrupper som också behandlats med nutrition och i en del fall även kognitiv 

behandling. I sex av studierna utvärderades effekten främst via prestation i olika fysiska test, i 

vissa fall även mätning av muskelmassa samt kognitiva förmågor. Större delen av 

behandlingarna utfördes i grupp med instruktör, två av studierna hade individuellt anpassad 

behandling och en var mailbaserad. Träningsformen var i samtliga studier multifaktoriell och 

inkluderade promenader, styrketräning, balans och flexibilitet. Sju av de åtta studierna visade 

att fysisk aktivitet kunde förebygga samt motverka frailty. En av studierna utvärderade 

kognitiv förmåga och resultatet visade också en signifikant förbättring av frailty. 

Sammanfattningsvis indikerade resultatet att fysisk aktivitet med instruktör eller feedback via 

mail gav mer effekt än ett träningsprogram som utförts på egen hand.   

Olika typer av fysisk aktivitet användes i interventionsgrupperna som hade träning i grupp 

med instruktör. Träningen bestod främst av balansträning och styrketräning. Utfallen i 

samtliga studier visar att fysisk aktivitet kunde motverka/behandla frailty. (Cesari et al., 2014; 

Kim, C-O & Lee, K-R., 2012; Langlois et al., 2012; Pin Ng et al., 2015 & van de Rest et al., 

2014). 

 

Tre av studierna utfördes genom att interventionsgrupperna behandlats med träningsprogram i 

hemmet. (Clegg, Barber, Young, Liffe & Foster, 2014; Fairhall et al., 2012; Yamada, Arai, 

Sonoda & Aoyama, 2015). Fairhall och medarbetare (2012) använde sig av ett individuellt 

anpassat träningsprogram. Clegg och medarbetare (2014) undersökte om ett hembaserat 

träningsprogram förbättrade rörlighet och funktion. Yamada och medarbetare (2015) använde 

en mailbaserad intervention för att undersöka om fysisk aktivitet kunde förhindra sarkopeni 

hos hemmaboende äldre. Resultatet visade även att hembaserad träning utan instruktör hade 

effekt men att det krävdes feedback och uppföljning. Den studie med minst effekt (Clegg et 

al., 2014) hade också minst uppföljning och feedback.   
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3.3. Effekt på frailty vid en kombinerad behandling med nutrition och fysisk aktivitetAv 

de 13 analyserade artiklarna undersökte sex om en kombinationsbehandling bestående av 

nutrition, fysisk aktivitet och kognitiv behandling kunde minska frailty hos äldre. 

Sammantaget visade undersökningarna att det var signifikanta förbättringar för frailty i de 

kombinerade behandlingarna jämfört med kontrollgrupperna samt att de hade en tendens att 

behållas längre tid. Kognitiv behandling hade liten effekt. Resultaten är svåra att i detalj 

jämföra då olika behandling utförts. Två av studierna hade individuellt anpassade 

behandlingar. En studie hade en specifik nutritionsbehandling som endast inkluderade 

kvinnor, en studie utvärderade endast de kognitiva förmågorna, en fokuserade på 

muskelmassa och hormonella värden och en hade endast rådgivning som 

nutritionsbehandling.  

Två studier hade individuellt anpassad, kombinerad behandling, med fysisk aktivitet, 

nutritionsbehandling samt kognitiv träning/kontakt med psykolog (Cameron et al. 2013; Pin 

Ng et al. 2015). Vid jämförelse av studiernas utformning var det nutritionsbehandlingen som 

skiljde sig mest. I Cameron och medarbetares studie bedömdes 50 % av 

interventionsgruppen ha behov av nutritionsbehandling i form av mat som levererades till 

hemmet, och 29 % en behandling i form av en protein-och vitaminberikad produkt (Cameron 

et al. 2013). I Pin Ng och medarbetares (2015) studie bestod nutritionsbehandlingen av en 

kommersiell vitaminberikad produkt som beräknades tillgodose 20 % av det dagliga protein-

energibehovet samt ⅓ av det dagliga energi och vitaminbehovet hos individen med 

målsättningen att gå upp i vikt 0,5 kg/vecka (Pin Ng et al. 2015). Den fysiska aktiviteten var 

individuellt anpassad i båda studierna. Den kognitiva behandlingen bestod av kontakt med 

psykolog vid behov (Cameron et al. 2013) och kognitiv träning 2 tim. /vecka (Pin et al. 

2015). Båda hade kontrollgrupper som fick vanlig vård. Cameron och medarbetares (2013) 

studie visade att det var en signifikant lägre prevalens av frailty i interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen efter 12 månader. Rörelseförmågan i interventionsgruppen var 

stabil men hade minskat avsevärt i kontrollgruppen (Cameron et al. 2013). Pin och 

medarbetares (2015) studie visade effekt vid tre, sex och 12 månaders uppföljning. Graden 

av frailty minskade i alla grupper men var signifikant högre i kombinationsgruppen (Pin Ng 

et al. 2015). 
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Fyra studier gav samma behandling till alla individer i interventionsgruppen (Chan et al. 

2012; Kim et al. 2015; van de Rest et al. 2013 & Yamada et al. 2015) men studierna skiljde 

sig mycket åt vilket gjorde det svårt att jämföra resultaten. Sammantaget hade kombinerad 

behandling genomgående störst effekt. Promenader och nutritionsbehandling hade störst 

effekt på de deltagare som var mest frail samt ökade signifikant SMI (skeletal muscle mass) 

(Yamada et al. 2015). Enligt Chan och medarbetare (2012) fanns effekt av kombinerad 

fysisk aktivitet, nutrition och PST (Problem Solving Therapy) efter 3 månader men inte efter 

12 månader och studien visade att PST inte hade signifikant effekt (Chan et al. 2012). Enligt 

van de Rest och medarbetare fanns evidens för att de kognitiva förmågorna förbättrades av 

kombinerad behandling (van de Rest et al. 2013). MFGM (Milk Fat Globule Membrane) i 

tablettform i kombination med fysisk träning gav signifikant mindre viktnedgång, 

utmattning, låg fysisk aktivitet och långsam gång hos äldre kvinnor. Svag muskelstyrka 

förbättrades inte signifikant (Kim et al. 2015). 

 

4. DISKUSSION  
Forskning om att förebygga och motverka frailty hos äldre är idag mer aktuellt än någonsin då 

befolkningsmängden i världen stiger och andelen äldre ökar. Det är allmänt vedertaget att 

frailty ökar, att det är vanligare hos äldre med kroniska sjukdomar och vanligare bland 

kvinnor än bland män. Denna litteraturstudies syfte var att sammanställa litteratur om att 

behandla frailty och dess komponenter med nutrition eller fysisk aktivitet samt en 

kombination av dessa. Resultatet indikerade att behandling med nutrition respektive fysisk 

aktivitet minskade frailty. Kombinerad individuellt anpassad, teambaserad behandling med 

personlig feedback gav bäst effekt.   

 

4.1. Resultatdiskussion  

4.1.1. Nutritionsbehandling 

Litteraturstudien visade att nutritionsbehandling hade effekt men resultaten var svåra att 

jämföra då olika behandling utförts. Vid komplement med protein kunde signifikanta 

förbättringar ses, även om mängden och typen varierade. Beta-alanin som tillsatts i ONS hade 

effekt på fysisk prestation. Vassleprotein visade effekt för att bygga muskelmassa (Mc 

Cormack et al. 2013; Bauer et al. 2015) och MGFM hade inte någon effekt (Kim et al. 2015). 

Ett flertal resultat visade dock oförändrad prestation i interventionsgruppen men försämrad i 

kontrollgruppen. Även försämrat resultat i båda grupperna förekom, men större försämring i 
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kontrollgruppen (Kim et al 2012; McCormack et al. 2013; Bauer et al. 2015). De kognitiva 

förmågorna hade förbättrats (van de Rest et al. 2014). Behandling med nutrition visade sig ha 

störst effekt på de individer som var mest frail. 

 

Det finns studier som inte stödjer detta resultat och som visar att nutritionsbehandling inte har 

någon effekt på frailty (Fiatorone et al.1994; Payette et al. 2002; Rosendahl et al. 2006 & 

Smoliner et al. 2008). Milne och medarbetare (2006) menar att energi- och proteinrikt 

komplement till kosten ger viktökning men att det inte är tillräckligt för att signifikant 

förbättra muskelstyrka och andra indikationer för frailty (Milne, Avenell & Potter, 2006). 

Tidigare forskning visar att det krävs minst 20 g protein som innehåller 5-8 g essentiella 

aminosyror för att minska nedbrytningen av muskelmassa hos äldre med frailty (Paddon-

Jones et al. 2008; Bos et al. 2000 & Paddon-Jones &, Rasmussen, 2009). Det finns forskare 

som vill utvidga möjligheten att utvärdera resultaten och inkludera upplevd livskvalitet samt 

förmåga att delta i samhällsliv och sociala aktiviteter (Markle-Reid & Browne, 2003; 

Rockwood, Fox, Stolee, Robertson, & Beattie, 1994). De menar att det inte räcker med att 

värdera muskelstyrka, muskelmassa och blodvärden. 

 

Ett problem inom forskning kring nutritionsbehandling och dess effekt på frailty är att det 

förekommer olika typer av behandling samt olika längd på interventionen. Definitionen på 

frailty är också olika vilket ger en heterogen population. De studier som visar att 

nutritionsbehandling inte har effekt är alla äldre än de som inkluderades i detta arbete. Det 

kan indikera att metoderna förfinats och att definitionen av frailty och dess användning 

utvecklats. Nutritionsbehandling är intressant då det kan behandla individer som har 

svårigheter att röra på sig. Enligt Tucker och medarbetare (2011) är det så många som 75% av 

äldre över 60 år i USA som inte rör på sig enligt rekommendationen. Därför visade sig 

resultatet av tillsatt beta-alanin samt vassleprotein vara extra intressant då det ökar den fysiska 

prestationen och äldre individers muskelmassa. Få sådana studier är utförda och mer 

forskning krävs. Författarna menar att det finns möjligheter att utveckla nutritionsbehandling 

och att det är intressant att forska kring vilken behandling som är den mest effektiva. 

Nutritionsbehandling för att motverka och förebygga frailty hos äldre är en relativt billig 

behandling med stor möjlighet till egenvård. 
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4.1.2. Fysisk aktivitet  

Litteraturstudien visade att fysisk aktivitet hade en positiv effekt på frailty. Den indikerade 

även att vald träningsform inte var avgörande men den fysiska aktiviteten borde vara 

regelbunden samt multifaktoriell (Cesari et al., 2014; Kim, C-O & Lee, K-R., 2012; Langlois 

et al., 2012; Pin Ng et al., 2015 & van de Rest et al., 2014). Tidigare studier visar även att 

interventionen kan leda till en signifikant förbättring av livskvaliteten (Elavsky et al., 2005). 

De studier som kombinerade fysisk aktivitet med någon form av feedback, mailbaserad, via 

telefon eller genom hembesök visade sig ge bäst resultat.  

 

Livsstilsförändringar kan vara svåra att genomföra, speciellt hos äldre som ofta tenderar att ha 

en mer stillasittande livsstil (Jefferis et al., 2014). Med feedback och återkoppling kan 

patienter som är prefrail/frail motiveras till att upprätthålla den fysiska aktiviteten. Detta kan 

relateras till den personcentrerade forskningen som tydliggör vikten av information, 

delaktighet, empowerment samt fysiskt och emotionellt stöd för att öka rörligheten hos äldre 

(De Vries et al., 2015). 

 

Litteraturstudien visade att patientens individuella behov var viktiga att synliggöra för att 

fysisk aktivitet skulle ge resultat (Fairhall et al., 2012). Patienter som fick individuella 

träningsprogram, speciellt utformade efter deras behov, tenderade att få ett bättre resultat än 

kontrollgruppen. Ett flertal tidigare studier visar att frailty kan behandlas med fysisk aktivitet 

och att det finns evidens för att träning ger en ökning av skelett och muskelfunktion, styrka, 

fysisk aktivitet samt funktionsförmåga hos äldre som är frail (Theou et al. 2011). Effekten av 

fysisk aktivitet var ofta tydlig men hur mycket och vilken effekt den gav var svårt att 

utvärdera. Författarna menar att även en liten förbättring kan ha stor klinisk relevans för ökad 

livskvalitet hos individen. 

 

4.1.3. Kombinerad behandling 

Alla inkluderade studier visade att den kombinerade behandlingen hade signifikant bättre 

resultat än de oberoende kontrollgrupperna nutrition och fysisk aktivitet. I Kim och 

medarbetares studie (2015) har den oberoende nutritionsbehandlingen ingen effekt men i 

kombination ger den signifikant effekt. Det finns oförändrade resultat i interventionsgruppen 

men avsevärt minskad förmåga i kontrollgruppen (Cameron et al. 2013) vilket också bör 

tolkas som ett positivt resultat. Vid den mailbaserade studien är det svårt att utvärdera 

compliance för nutritionsbehandlingen men även där finns mest effekt i kombinations-
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gruppen (Yamada et al., 2015). Pin NG och medarbetare (2015) menar att deras studie är den 

första som inkluderar nutrition, kognitiv träning och fysisk träning. Deras resultat visar att 

kognitiv träning har effekt på nedre kroppens muskelstyrka. 

 

Många studier visar att kognitiv träning förbättrar balans och gånghastighet (Doumas, Rapp & 

Krampe 2009; Verghese et al, 2010; Li KZ et al. 2010; Smith-Ray et al., 2015).  Resultatet 

från litteraturstudien visade att den kognitiva behandlingen hade minst effekt men att 

kombinerad behandling hade stor effekt på de kognitiva förmågorna. I kombinerade studier är 

interventionen lika, populationen är representativ och studien utförs under samma tidsperiod. 

Det innebär att de har högre evidens då de går att utvärdera och jämföra resultaten. Resultaten 

indikerar att det finns en synergieffekt där speciellt nutritionsbehandlingen gynnas av fysisk 

träning. Litteraturstudien visade att det var viktigt att individerna fick återkoppling. Vid 

kombinerad behandling hade interventionsgrupperna haft fler sociala kontakter med olika 

typer av professioner. Enligt författarna visar detta att ett teambaserat omhändertagande av 

individer med frailty kan ha gynnsam effekt. 

 

I alla granskade artiklar har liknande mätinstrument använts som metod. Fysisk prestation, 

kognitiva förmågor och blodvärden har utvärderats vilket ger god validitet. Det är en metod 

som är möjlig att jämföra och har hög reliabilitet. En av de vanligaste metoderna att utvärdera 

nedre kroppens muskelstyrka är att mäta handgreppsstyrka. Det är en metod som på senare tid 

ifrågasatts då det visar sig att resultatet inte alltid korrelerar (Abizanda et al., 2012; Tieland, 

Verdijk, de Groot & van Loon, 2015). Ingen av studierna har enbart använt sig av den som 

metod och bedömdes därför inte ha påverkat det sammanvägda resultatet. 

 

Sammanfattningsvis visade litteraturstudien att det fanns en komplexitet i forskning om frailty 

och dess behandling. I jämförelse med tidigare forskning fanns motstridiga resultat vilket kan 

bero på många faktorer. I tidigare forskning beskrivs ofta populationen “som frail” istället för 

att utgå från validerade frailty-definitioner vilket ger en heterogen population (Pin Ng et al. 

2015). En annan faktor är att det finns olika definitioner. Frailty utvärderas genom prestation i 

fysiska eller kognitiva funktioner. Äldre personer har en naturlig gradvis nedbrytning av 

muskelmassa och en försämring av fysiska och kognitiva funktioner. Därför finns det ett “tak” 

för hur mycket en intervention kan förbättra förmågorna, vilket måste tas hänsyn till när 

resultaten skall utvärderas. En försämring i interventionsgruppen, som är mindre än i 

kontrollgruppen bör också tolkas som ett positivt resultat (Pin NG et al. 2015). Många studier 



17!
!

har relativt korta interventioner och längre studier kan ge mer tillförlitliga resultat. Detta är 

dock svårt att genomföra eftersom populationen består av äldre med frailty. Studierna riskerar 

då ett stort bortfall på grund av åldersrelaterad sjukdom och död.  

 

 

4.1.4. Omvårdnadsteori 

Både nutrition och fysisk aktivitet är något som individen kan utföra som egenvård i hemmet, 

vilket är relevant då inkluderade studier har en population som till största delen bor hemma. 

Orems omvårdnadsteori handlar om att bevara personens förmåga att utföra moment på egen 

begäran (Kristoffersen, 1998). Frailty drabbar en sårbar grupp, äldre och flest kvinnor. 

Socioekonomisk status och utbildningsnivå kan påverka då kunskap om nutrition och 

ekonomi har betydelse för vilken mat individen väljer och har råd med. Orems egenvårdsteori 

har kritiserats för att just de personer som har svårast med egenvård drabbas. Kritiken är 

förståelig om den appliceras på individer med frailty. De saknar ofta förmågan att röra på sig 

samt laga näringsriktig mat. Samtidigt visade studien att frailty går att identifiera och 

behandla. Det är också hos de med mest frailty effekten är störst. Sjuksköterskans roll är att 

synliggöra egenvårds-kapaciteten och jämföra med egenvårdsbehovet och utforma omvårdnad 

som kompenserar behovet.  

 

5. METODDISKUSSION  
Då syftet var att undersöka om nutrition, fysisk aktivitet samt en kombination av båda kan 

motverka frailty valdes litteraturstudie som metod. Målsättningen var att skapa en översikt 

över det aktuella kunskapsläget, eventuella problem och att öka kunskapen inom området 

(Friberg, 2006). Styrkan med litteraturstudier är att fler resultat sammanställs, ofta från olika 

länder och universitet. Om det finns ett stort urval av artiklar som besvarar den egna 

frågeställningen ökar möjligheten att få ett tillförlitligt material. En svaghet med 

litteraturstudier är att resultatet kan vinklas beroende på vilka artiklar som valts ut och hur 

dess resultat tolkas. Det är därför viktigt med noggrannhet och objektivitet när resultatet 

granskas. 

 

Sökningen av artiklar genomfördes i de databaser som är aktuella inom forskningsområdet 

och studiens inklusions- och exklusionskriterier användes som avgränsning. Ett fåtal abstract 

valdes bort på grund av begränsningar i tillgänglighet i de olika databaserna. Detta är en 
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svaghet då alla eventuellt relevanta studier inte kunde inkluderas. Det fanns mycket tillgänglig 

forskning inom området och endast en sökning på respektive databas krävdes. Efter första 

läsningen av titel och abstract visade det sig att en stor del av forskningen handlade om frailty 

i kombination med någon specifik sjukdom eller om definitionen. Efter granskning valdes de 

13 artiklar som ingår i studien ut. De var designade på olika sätt och resultaten var svåra att 

jämföra. Det speglar komplexiteten inom forskningsområdet då alla studier är individuellt 

utformade. Litteraturstudien som metod gav en möjlighet att jämföra ett stort material och de 

utvalda artiklarna hade hög- eller medel kvalitet.  

 

De vetenskapliga artiklarna granskades med hjälp av en granskningsmall (se bilaga 2.) för 

kvantitativa studier (William, Stoltz & Bahtsevani 2011). Granskningsmallen bestod av frågor 

som besvarades med ja eller nej. När granskningen var genomförd bedömdes kvaliteten av 

författarna. Vid kvalitetsgranskningen ansågs samtliga utvalda artiklar vara av medel till hög 

kvalitet. De RCT- studier som har tilldelats medel kvalitet har fått det på grund av färre 

kontrollgrupper, mindre antal deltagare och att metoddiskussionen har varit bristfällig. De 

inkluderade artiklarna med medel kvalitet kan ha ett mindre tillförlitligt resultat. Författarnas 

bedömning är dock att det sammanvägda resultatet inte påverkats då dessa studier indikerar 

samma resultat som de inkluderade artiklarna med hög kvalitet.  

 

Studierna utfördes i många olika länder, vilket är både en styrka och svaghet. Det är svårt att 

generalisera ett resultat som är begränsat till en population eftersom levnadsstandard, 

kostvanor och sjukvård skiljer sig mycket mellan olika länder men det ger även ett bredare 

resultat. Det kan vara problematiskt att jämföra kostvanor mellan exempelvis Taiwan och 

USA då det kan skilja sig mycket åt. Åldersspannet i vår studie kan även vara en svaghet då 

en äldre population har en stor variation på fysisk och kognitiv hälsa (Rockwood, Song & 

Mitnitski 2011). Trovärdigheten i litteraturstudien ökar dock eftersom det övervägande 

resultatet från samtliga studier indikerar en förbättring.  

 

5.1. Framtida behov av forskning inom området 

Det finns få studier utförda med kombinerad behandling där frailty är definierat, jämfört med 

antal studier med oberoende behandling (nutrition och fysisk träning). Där behövs fler studier 

för att kunna jämföra resultat. Vidare finns få kombinerade studier som använt vassleprotein 

som nutritionsbehandling. Där har tidigare forskning främst haft en population av yngre 

vuxna och den aktuella studien inkluderad i denna sammanställning (Bauer et al. 2015) 
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indikerar att äldre med frailty får effekt av denna behandling. Där finns ett behov av mer 

forskning.  Begreppet frailty används inte i Sverige i någon större omfattning, speciellt inte 

kliniskt. Enligt Gustafsson och medarbetare (2012) skiljer sig svensk hälso- och 

sjukvårdspersonals uppfattning om begreppet frailty från den vedertagna internationella 

kunskapen och definitionen. De menar att en ökad kunskap krävs, dels om den svenska synen 

på frailty och dels den internationellt vedertagna. Det skulle öka möjligheten att möta och 

behandla individer med frailty (Gustafsson,. Edberg & Dahlin-Ivanoff, 2012). Svensk hälso- 

och sjukvård arbetar idag utifrån fler separata omvårdnadsdiagnoser. Resultatet indikerade att 

den internationella metoden med en samlad frailtydiagnos skulle kunna öka möjligheten att 

motverka frailty även i Sverige. 

 

6. SLUTSATS 

Resultatet indikerade att behandling med fysisk aktivitet, nutrition, kognitiv träning samt 

kombinerad behandling var effektivt för att behandla frailty. Behandling visade sig ha störst 

effekt på de individer som var mest frail. Det visade också att det var möjligt att identifiera 

prefrail, och frail äldre människor som bor hemma och vid primärvården. Det kräver dock att 

sjuksköterskan använder definierade frailtykriterier och utformar anpassade 

omvårdnadsåtgärder. Om dessa implementeras kan nivån av frailty minskas och framtida 

risker förebyggas såsom behov av hemtjänst, inläggning på sjukhus, institutionalisering och 

död.  

 

6.1. Betydelse för samhället 

Individer med frailty är en sårbar grupp med mindre förmåga till egenvård. Frailty är 

vanligare hos individer med låg socioekonomisk status och bland kvinnor. Verksamma inom 

hälso- och sjukvård har ett ansvar att synliggöra behov och identifiera de individer som inte 

har egna resurser. Därför är forskning om frailty viktigt nu och i framtiden.  

“Behovs- och solidaritetsprincipen säger att våra resurser ska fördelas solidariskt efter behov. 

Det råder inget tvivel om att sköra äldre är en patientgrupp i stort behov av vård. Viktigt i 

sammanhanget är att äldre ofta inte har kraft att identifiera, artikulera och kämpa för sina 

behov. Vården har här en moralisk skyldighet att identifiera de äldres “livskvalitetsrelaterade 

behov” (SBU, 2013). 
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Bilaga 1. 

Tabell 2. 

Studier med nutritionsbehandling 

Författare, 
Land, År 

Titel Syfte Design/Metod Definition av 
Frailty 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat   Kvalitet 

Bauer et al., 
Tyskland, 
2015. 

Effects of a D- and 
Leucine-Enriched 
Whey Protein 
Nutritional 
Supplement on 
Measures of 
Sarcopenia in 
Older Adults, the 
PROVIDE Study: 
A Randomized, 
Double-Blind, 
Placebo-Controlled 
Trial 

Att undersöka om 
specifik 
nutritionsbehandling 
med vitamin D och 
Leucinberikat 
vassleprotein kan 
förbättra tillstånd av 
sarkopeni 

RCT-studie 
1.Interventionsgrupp 
med vitamin-D- och 
 leucinberikad 
vassleprotein. 
2.Kontrollgrupp med 
iso-kalori- produkt 
 

Ej Frailty-definition 
men urval enligt 
SPPB, SMI,, 
Bioelectric 
impedance analysis 
(BIA 101; Akern, 
Florence, Italy), BMI 

380 
(78) 

Den specifika nutritionsbehandlingen gav 
förbättrade resultat i kroppens nedre funktion 
samt ökad muskelmassa hos äldre med 
sarkopeni. Styrkan i handgrepp och SPPB 
förbättrades signifikant i både 
interventionsgruppen och kontrollgruppen. 
Balans var oförändrat i båda grupperna. Upp 
och stå från stol förbättrades signifikant mer 
i interventionsgruppen än kontrollgruppen. 
Interventionsgruppen hade signifikant 
förbättring av ökad muskelmassa. PASE var 
oförändrat i  alla grupperna men en 
signifikant ökning fanns i livskvalitet för 
interventionsgruppen (EQ-5D [VAS]).  

Hög 

Kim et al., 
Korea, 2012. 

Preventive Effect 
of Protein-Energy 
Supplementation 
on the Functional 
Decline of Frail 
Older adults With 
Low Socioeonomic 
Status: A 
Community- 
Based Randomized 
Controlled Study 

Att utvärdera om 
protein-energi 
tillskott kan 
förebygga 
funktionsförluster 
hos äldre med frailty 
och låg 
socioekonomisk 
status 

RCT-studie 
1. Interventionsgrupp 
med tillskott av 
protein-energi 
 
2. Kontrollgrupp utan 
behandling men besök 
med en liten gåva 

Interventions on 
Frailty Working 
group 
mobility: UGS < 0,6 
m/s 
Nutrition: MNA, 
Mini Nutritional 
Assessment. <24p. 

8 
(3)  
 

Resultatet indikerar att protein/energi- 
tillskott reducerar frailty hos äldre med låg 
socioekonomisk status 
PF ökade i interventionsgruppen men var 
oförändrat i kontrollgruppen. 
SPPB var oförändrat i interventionsgruppen 
men försämrat i kontrollgruppen. UGS 
minskade i interventionsgruppen och även i 
kontrollgruppen.  
TUG förbättrades i interventionsgruppen och 
försämrades i kontrollgruppen. 
De övriga undersökta funktionerna visade 
ingen skillnad mellan interventionsgruppen 
och kontrollgruppen. 

Medel 
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McCormack et 
al.,  
USA, 2013.  

 
  

 

Oral nutritional 
supplement 
fortified with beta-
alanine improves 
physical working 
capacity in older 
adults: A 
randomized, 
placebo-controlled 
study 

Att undersöka om 
Beta-alanin har 
 positiv effekt på 
äldre utifrån   
kroppssammansättni
ng, fysisk kapacitet 
samt 
muskelfunktion.   

RCT- Studie 
1.Kontrollgrupp med 
ONS 
2.Interventionsgrupp 
med ONS800 mg 
Beta-alanin 
3.Intervetnitonsgrupp 
med ONS1200 mg 
Beta-alanin 
 

Definition av frailty 
saknas.   

60 
(16)  

Ingen signifikant skillnad fanns före och 
efter behandling i någon av grupperna för 
kroppssammansättning och handgrepp-
styrka. PWft (physical working capacity at 
fatigue threshold) ökade i interventions- 
grupperna och var oförändrad i 
kontrollgruppen. ONS1200 och ONS hade 
signifikant effekt på STS. ONS som är 
förstärkt med Beta-alanin kan förbättra 
fysiska arbetskapacitet, muskelkvalitet och 
muskelfunktion hos äldre.   

Medel 

Studier med fysisk Aktivitet 

Författare, 
Land, År 

Titel Syfte Design/Metod Definition av 
Frailty 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Cesari et al.,  
Frankrike,  
2014. 

A physical 
Activity 
Intervention to 
Treat the Frailty 
Syndrome in 
Older Persons - 
Results from the 
LIFE-P Study 

Studien syftar till att 
undersöka om 
PA(fysisk aktivitet) 
kan reducera 
prevalensen av 
frailty  
hos äldre med 
stillasittande livsstil 
som ligger 
i riskzonen 
för funktionsnedsätt
ning.  
 

RCT 
1. PA (Fysisk aktivitet)  
2. SA (Successful 
aging, kontrollgrupp. 
Samtal i grupp om bla 
äldres hälsa och 
nutrition).   

Cardiovascular 
Health Study 
(CHS) 
 

424 Studien visar en signifikant skillnad i 
prevalens av frailty hos PA deltagarna i 
jämförelse med kontrollgruppen. Efter 
uppföljning hade det genomsnittliga antalet 
av frailty hos PA deltagarna sjunkit. 
Deltagarna som hade en stillasittande livsstil 
var de som påverkats mest av interventionen. 
    

Medel 
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Clegg et al., 
Storbritannien, 
2014. 

The Home-based 
Older People´s 
Exercise (HOPE) 
trial: a pilot 
randomised 
controlled trial of 
a home-based 
exercise 
intervention for 
older people with 
frailty 

Att via en förstudie 
sammanställa 
information om 
vilka data som 
behövs för att göra 
en slutlig 
undersökning om 
fysisk aktivitet 
minskar frailty hos 
äldre 
hemmaboende. 

RCT-studie 
1.Intervention med 
HOPE-program 
2.Kontrollgrupp med 
sedvanlig vård 

Edmonton Frail 
Scale (EFS)  

84  
(14) 

Det fanns en icke signifikant trend  som 
visade att det fanns en förbättring i 
interventionsgruppen med minskad frailty 
av klinisk betydelse. Sekundära resultat 
 såsom aktivitetsnivå, upplevd livskvalite 
och depression visade ingen signifikant 
skillnad mellan interventionsgruppen och 
kontrollgruppen. Studien har också bidragit 
med relevant data om hur man kan utforma 
framtida RCT-studier i ämnet. 

Hög 

Fairhall et al., 
Australien, 
2012. 

Effect of a 
multifactorial 
interdisciplinary 
intervention on 
mobility-related 
disability in frail 
older people: 
randomised 
controlled trial 

Att bedöma effekter 
av multifaktoriella 
interventioner  med 
fokus på 
begränsningar i 
livssituationen och 
möjlighet att delta i 
aktiviteter relaterat 
till rörelseförmåga, 
hos äldre 
hemmaboende 
personer med 
frailty. 
 
 
 
 
 

RCT-studie 
1.Interventionsgrupp 
med fysisk aktivitet 
2.Kontrollgrupp fick 
vanlig vård 

Cardiovascular 
Health Study 
definition (CHS) 

241      
(25) 

Det finns en signifikant förbättring hos 
interventionsgruppen vid GAS och Life 
Space Assessment. Aktivitetsnivån hos 
interventionsgruppen var signifikant högre 
och gånghastigheten snabbare. 
Det finns ingen signifikant skillnad mellan 
interventionsgruppen och kontrollgruppen 
för upplevelse av delaktighet i 
omvärlden/livssituation eller tillfredsställelse 
med att kunna gå ut.   

Hög 
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Langlois et al., 
Kanada,  
2012. 

  
 

Benefits of 
Physical Exercise 
Training on 
Cognition and 
Quality of Life in 
Frail Older Adults 

Att mäta effekterna 
av ett fysiskt 
träningsprogram   
hos äldre som var 
frail samt icke-frail 
efter tre 
dimensioner: fysisk 
kapacitet, kognitiv 
förmåga och 
livskvalitet. 

RCT-studie.  
1.Interventionsgrupp 
med fysiskt 
träningsprogram  
2.Kontrollgrupp 
(väntelista)  
 

Cardiovascular 
 Health study 
(CHS) 
Mindre än 28/36 på 
PPT(modified 
Physical activity 
Performance test)   
 

83 
(11) 

Interventionsgruppen visade signifikant 
förbättring av fysisk kapacitet, kognitiv 
förmåga och livskvalitet jämfört med 
kontrollgruppen. Resultatet gäller både för 
deltagare som var frail samt icke-frail.   
 
 
 
 
 
 

Medel 

Studier med kombinerad behandling av nutrition och fysisk aktivitet 
 

Författare, 
Land, År 

Titel Syfte Design/Metod Definition av 
Frailty 

Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Cameron  et al., 
 Australien, 
2013. 
 

A multifactorial 
interdisciplinary 
intervention 
 reduces frailty in 
older people: 
randomized trial.  

Att fastställa om en 
intervention som 
behandlar  specifika 
symtom av frailty 
hos äldre kan 
reducera frailty och 
förbättra rörlighet.  

RCT - studie 
1.Interventionsgrupp 
med individuell 
behandling utifrån 
relevanta frailty-
kriterier 
2.Kontrollgruppen fick 
vanlig vård 

Cardiovascular 
  Health Study 
 (CHS) 

241 
(25)  

Lägre prevalens av frailty i 
interventionsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen efter 12 månader. 
Rörligheten i interventionsgruppen var stabil 
medan den i kontrollgruppen hade minskat 
avsevärt.  Resultatet indikerar att frailty och 
nedsatt rörlighet kan behandlas genom att 
använda ett multiprofessionellt 
behandlingsprogram.  
 
 
  

Hög  
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Chan et al., 
Taiwan, 2012. 

A Pilot randomized 
controlled trial to 
improve geriatric 
frailty 

Primärt att 
undersöka om 
nutritionsbehandling 
med fysisk träning 
eller 
problemlösnings-
terapi kan minska 
frailty. Sekundärt 
om behandlingen 
kan påverka 
livskvalite, 
depression, 
bentäthet och fysisk 
kapacitet samt att 
utvärdera rimlig 
storlek på grupper 
inför framtida 
studier.  

RCT-studie 
1.EN, (Exercise and 
Nutrition)/PST 
(problem solving 
therapy) 
2. EN/ non PST 
3.Non EN/PST 
4.Non EN/ non PST 

CHS-PCF 
(Cardiovascular 
Health Study 
Pheneotypic of 
Frailty)  

117 
(16) 

Nutritionsbehandling i kombination med 
 fysisk träning hade signifikant effekt för att 
minska frailty efter 3 månader men inte efter 
12 månader. Däremot fanns signifikant 
effekt kvar vid 12 månader för 25(OH) D 
och  osteoporos. 
PST hade generellt mindre effekt.   

Medel 

Kim et al., 
Japan, 2015. 

Effects of Exercise 
and Milk Fat 
Globule Membrane 
(MFGM) 
Supplementation 
on Body 
Composition, 
Physical Function, 
and Hematological 
Parameters in 
Community-
Dwelling Frail 
Japanese Women: 
A Randomized 
Double Blind, 
Placebo-
Controlled, 
Follow-Up Trial 

Att undersöka den 
kombinerade och 
enskilda effekten av 
fysisk träning och 
nutritionstillskott 
baserat på 
mjölkfett/protein på 
hemmaboende äldre 
Japanska kvinnor. 

RCT-studie 
1.Interventionsgrupp 
med fysisk träning och 
nutritionsbehandling 
(MFGM) 
2.Interventionsgrupp 
med fysisk träning och 
placebo 
3.Interventionsgrupp 
med MFGM 
4.Kontrollgrupp med 
placebo 

Frieds frailty 
phenotype 

131 
 (5) 

Frailty-komponenter såsom viktnedgång, 
utmattning, låg fysisk aktivitet och långsam 
gång minskade signifikant i 
 interventionsgruppen med kombination 
fysisk träning och MFGM- nutrition jämfört 
med gruppen som endast hade MFGM-
nutrition eller fysisk träning och placebo. 
 Den grupp som hade kombinerad fysisk 
träning och MFGM-nutrition hade högst 
odds för att minska frailty. 
Efter 4 månaders uppföljning fanns 
fortfarande en signifikant skillnad.  För 
muskelstyrka fanns ingen signifikant 
skillnad. 

Hög 
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Pin Ng et al., 
Singapore, 
2015. 

Nutritional, 
physical, 
Cognitive, and 
Combination 
Interventions and 
Frailty Reversal 
Among Older 
Adults: A 
randomized 
Controlled Trial 

Att undersöka om 
fysisk aktivitet, 
kognitiv träning och 
nutritionsbehandling 
i kombination eller 
var för sig minskar 
frailty hos 
hemmaboende äldre 
personer. 

RCT-studie 
Interventionsgrupper 1-
4 
Kontrollgrupp 5 

1. Nutrition 
2. Kognitiv 

träning 
3. Fysisk träning 
4. Kombination 

av 1-3 
5. Vanlig vård 

Cardiovascular 
Health Study  
(CHS) 

246 
(18)  

Fysisk träning, nutritionsbehandling och 
kognitiv träning är effektivt för att minska 
frailty hos hemmaboende äldre. Graden av 
frailty minskade i alla grupper men 
signifikant högre i nutritions- fysisk 
aktivitet- kognitions- och kombinations 
grupperna. Mest tydlig förbättring för knä-
styrka visade sig i fysisk-kognitiv- och 
kombinations grupperna. Fysisk träning 
hade störst effekt i nutritionsgruppen. 
Gånghastighet hade störst effekt i fysisk 
tränings-gruppen och för upplevd energi 
hade kombinations-gruppen störst effekt. 
 

Hög 

Van de Rest et 
al.,  
Nederländerna, 
2013.  

 
 
 
  
 
 
  
  
  

Effect of 
resistance-type 
exercise training 
with or without 
protein 
supplementation on 
cognitive 
functioning in frail 
and pre-frail 
elderly: Secondary 
analysis of a 
randomized, 
double-blind, 
placebo-controlled 
trial.  

Att mäta effekten av 
styrketräning och 
nutritionsbehandling 
med protein på 
kognitionsförmåga 
hos äldre frail/icke-
frail.  
 

  

RTC studie 
1.Interventionsgrupp 
med styrketräning och 
nutritions behandling 
med protein 
2.Interventionsgrupp 
med styrketräning och 
 placebo   
3.Interventionsgrupp 
med 
nutritionsbehandling 
med protein 
4.Kontrollgrupp med 
endast placebo  
 

Cardiovascular 
 Health study  
(CHS) 

127 
(19) 

Styrketräning i kombination med 
nutritionsbehandling med protein förbättrar 
den kognitiva förmågan hos deltagarna som 
var frail samt icke-fral. Styrketräning utan 
nutritionsbehandling visade sig ha god 
effekt på uppmärksamhets- och 
arbetsminne.     

Medel 
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Beta-alanin=  En naturligt förekommande icke essentiell aminosyra och en byggkloss i karnosin 
DHEA-S=   Dehydroepiandrosteron, steroidhormon. Fungerar som ett förstadium till många av kroppens hormoner  
EQ-5D (VAS)=  Hälsorelaterad livskvalite bedömd som index samt visuell analog skala 
GAS=   Goal Attainment Scale  
IGF-1=  Insulin like growth factor  
MMSE=  Mini Mental State Examination 
MNA=  Mini Nutritional Assessment  
ONS=  Oral Nutrition Supplement 
PASE=   Physical Activity Scale for the Elderly 
PF=   Physical Functioning 
PST=  Problem Solving Therapy 
PTT=  Physical capacity Performance 
STS=   Sit To Stand 
PWft=  Physical Working capacity at fatigue threshold) 
SA=   Successful Aging  
SMI=   Skeletal Mass Index  
SPPB=  Short Physical Performance Battery (gånghastighet, balans,  uppresningar ur stol) 
TUG=   Timed Up and Go 
UGS=   Usual Gait Speed 
25(OH) D =   Bästa indikatorn för att upptäcka brist på vitamin D  
 

 

Yamada et al., 
Japan, 2015.  

Mail -Based 
Intervention for 
Sarcopenia 
Prevention 
Increased Anabolic 
Hormone and 
Skeletal Muscle 
Mass in 
Community- 
Dwelling Japanese 
Older Adults: The 
INE (Intervention 
by Nutrition and 
Exercise) Study 

Att undersöka om 
en mailbaserad 
intervention med 
inriktning på fysisk 
träning och 
nutritionsbehandling 
 kan förebygga 
sarkopeni samt 
påverka anabola 
hormoner hos äldre 
frail som bor 
hemma.   

RCT-studie 
1.Interventionsgrupp 
med fysisk aktivitet 
(promenader)  och 
nutrition 
2.Interventionsgrupp 
med fysisk aktivitet  
3.Kontrollgrupp 
 

Cardiovascular 
Health Study  
(CHS)  

227 
(5)   

Promenader och nutritionsbehandling  
är ett  effektivt sätt att förebygga sarkopeni 
hos äldre. Deltagarna i motions och 
nutritionsgruppen visade en signifikant 
 ökning av SMI, IGF-1 samt vitamin D. 
Motions och nutritionsgruppen visade störst 
ökning av DHEA-S. Resultaten var mer 
uttalade hos äldre deltagare som var mest 
frail. De genomsnittliga stegen per dag 
ökade för: 
1. Fysisk aktivitet och nutritionsgruppen 
2.Fysisk aktivitet    

Medel 
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BILAGA G

EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER 
MED KVANTITATIV METOD, RCT & CCT

Beskrivning av studien

Forskningsmetod ☐ RCT ☐ CCT (ej randomiserad)
☐ multicenter, antal center  ......................................
☐ Kontrollgrupp/er  ..................................................

Patientkarakteristika Antal ......................................................
Ålder ......................................................
Man/Kvinna  .........................................

Kriterier för inkludering/exkludering
Adekvat inkludering/exklusion ☐ Ja ☐ Nej

Intervention  .........................................................................................................  
...............................................................................................................................  
...............................................................................................................................

Vad avsåg studien att studera?
Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått ....................................  
...................................................................................................................................

Urvalsförfarandet beskrivet? ☐ Ja ☐ Nej

Representativt urval? ☐ Ja ☐ Nej
Randomiseringsförfarande beskrivet? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej
Likvärdiga grupper vid start? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej
Analyserade i den grupp som de randomi-
serades till?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej

Blindning av patienter? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej
Blindning av vårdare? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej
Blindning av forskare? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej
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Evidensbaserad  omvårdnad

Bortfall
Bortfallsanalysen beskriven? ☐ Ja ☐ Nej
Bortfallsstorleken beskriven? ☐ Ja ☐ Nej
Adekvat statistisk metod? ☐ Ja ☐ Nej
Etiskt resonemang? ☐ Ja ☐ Nej

Hur tillförlitligt är resultatet?
Är instrumenten valida? ☐ Ja ☐ Nej
Är instrumenten reliabla? ☐ Ja ☐ Nej
Är resultatet generaliserbart? ☐ Ja ☐ Nej

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfi-
densintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning)
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................

Sammanfattande bedömning av kvalitet
☐ Hög ☐ Medel ☐ Låg

Kommentar 
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  

Granskare sign:  ...........................


