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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

Mat- och vätskeregistrering på sjukhus innebär att allt som patienten förtär via munnen 

registreras i en färdig blankett; exempelvis mat, vätska och mellanmål. Studier som 

undersöker hur fullständigt mat- och vätskeregistrering ifylls saknas. Mycket forskning finns 

kring personalens attityder till arbetsuppgiften samt konsekvenser av ofullständig registrering. 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att belysa hur fullständigt mat- och vätskeregistreringar ifylls 

på en geriatrikavdelning och en strokeavdelning på ett sjukhus i Sverige samt vårdpersonalens 

attityder till arbetsuppgiften. 

Metod 

Mat- och vätskeregistreringar (n=224) analyserades med hjälp av ett eget utformat 

analysverktyg. En kompletterande enkät besvarades av tre vårdprofessioner (n=34) på 

avdelningarna. 

Resultat 

Registreringarnas genomsnittliga ifyllnadsgrad var 69%. Det avsnitt med lägst ifyllnadsgrad 

var mellanmål (45%), högst ifyllnadsgrad hade vätska (79%). Mest fullständigt var utdelad 

mängd vätska till patienten ifyllt (99%), minst fullständigt var energibehov (0%). Överlag var 

lunch mer fullständigt ifyllt än middag. I genomsnitt var lunchen eller middagen ej ifylld i 

23% av materialet. Enligt personalen var de största svårigheterna vid arbetsuppgiften tidsbrist 

och prioritering. Nästan en femtedel av enkätdeltagarna instämde med att “Rutinerna är 

otydliga” på avdelningen. 

Slutsats 

Många aspekter påverkar hur fullständigt mat- och vätskeregistreringar fylls i. Mellanmål 

hade lägst ifyllnadsgrad och var även det avsnitt som enligt enkätdeltagarna minst brukar 

registreras. Högst ifyllnadsgrad hade vätske-avsnittet. De största svårigheterna vid mat- och 

vätskeregistrering upplevdes vara tidsbrist och prioritering. Genom att förtydliga rutinerna 

och komma överens om strategier för att hantera svårigheter kan detta medföra att personalen 

utför mat- och vätskeregistreringar mer fullständigt även när tidsbrist uppstår. 
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Abstract 
 

Background 

Food- and fluid intake charts (FFIC) at hospitals include a registration of what a patient 

consumes orally during 24 hours. There are few studies regarding the amount of completion 

of FFICs. Reasons behind lack of completion, the adverse consequences of incomplete FFICs 

and the attitudes among health care staff regarding this task have been studied. 

Aim 

The aim of the study is to illustrate how accurately FFICs are completed, and the staffs´ 

attitudes to this task on a geriatric and a stroke ward in a Swedish hospital. 

Methods 

The FFICs (n=224) were analysed using a tool developed by the authors. An additional 

survey was completed by three healthcare professionals (n=34) at the wards. 

Results 

Out of the FFICs the average degree of completion was 69%. The part with the highest degree 

of completion was fluids (79%), the part with the lowest degree was snacks (45%). The most 

accurately completed part was the served amount of fluid (99%), the least accurately 

completed part was energy requirement (0%). Lunch was filled in more completely than 

dinner. Lunch or dinner weren’t completed in 23% of the FFICs. According to the staff the 

biggest obstacles to this task were lack of time and priority.  

Conclusion 

Snacks was the part with the lowest degree of completion, the participants mostly disagreed 

with completing this part. The highest degree of completion was of fluids. According to the 

participants the biggest obstacles to completing the FFICs are lack of time and priority. 

Clarified routines and strategies to handle the obstacles of completing FFICs could result in 

higher completion at a lack of time.  
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Definitioner 
 

Uttrycket “attityd” definieras enligt Nationalencyklopedin som “kroppsställning, 

kroppshållning, pose; eller inställning, förhållningssätt”. I uppsatsen definieras 

vårdpersonalens attityd som deras förhållningssätt. 

  

Academy of Nutrition and Dietetics (AND) (2017) definierar uttrycket “Malnutrition 

(undernäring)” som “Otillräckligt intag av protein och/eller energi under en period, vilket 

påverkar tillväxt och utveckling negativt och/eller orsakar förlust av fettdepåer och/eller 

muskelmassa. Svältrelaterad undernäring, kronisk sjukdomsrelaterad undernäring och akut 

sjukdomsrelaterad undernäring inkluderas i definitionen”. Enligt Socialstyrelsen (2001) 

definieras undernäring som “Tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen 

har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller 

av en persons sjukdomsförlopp”. De definierar malnutrition som “Tillstånd där brist på eller 

obalans av energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma 

förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp”. I 

uppsatsen används uttrycket “malnutrition” utefter AND:s definition eftersom att det är 

vedertagen terminologi inom dietistens profession. 
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Bakgrund 
 

I denna uppsats undersöks hur fullständigt personalen på ett medelstort sjukhus i Sverige 

fyller i mat- och vätskeregistreringar. Förutom detta undersöks vårdpersonalens attityder till 

ifyllandet av dessa registreringar. 

  

En patient bör bli screenad för undernäring inom ett dygn vid inskrivning på sjukhus 

(Vårdhandboken, 2017). Detta innebär att frågor ställs kring ätsvårigheter, ofrivillig 

viktförlust och BMI. När patienter riskerar att bli eller är malnutrierade är det viktigt att 

registrera vad de får i sig (Socialstyrelsen, 2011).  Mat- och vätskeregistrering innebär att allt 

som patienten får i sig via munnen registreras; exempelvis mat, dryck och mellanmål. På 

sjukhus finns det färdiga blanketter för att fylla i patientens näringsintag under ett dygn. Det 

dagliga intaget av mat och dryck kan därefter jämföras med det dagliga behovet av energi, 

vätska och näring hos patienten. Genom att övervaka patientens matintag kan konsekvenser 

av sjukdomstillståndet upptäckas, såsom aptitlöshet (Keller et al., 2015). Ju noggrannare 

registrering, samt ju fler dagar som registreringen utförs, desto mer tillförlitligt blir resultatet 

(Socialstyrelsen, 2011). Mat- och vätskeregistrering är alltså ett sätt att utvärdera om patienten 

får i sig tillräckligt med energi och vätska. Enligt den amerikanska dietistorganisationen 

Academy of Nutrition and Dietetics (AND) (2017) är en del av dietistens nutritionsutredning 

att ta reda på “kostrelaterad information” såsom mat- och näringsintag. I dietistens arbete 

ingår även att utvärdera kostbehandlingens resultat genom denna information.  

På sjukhus är därmed patientens mat- och vätskeregistrering en viktig del i dietistens arbete 

både för att utreda patientens nutritionsstatus för att kunna sätta in en lämplig åtgärd, samt för 

att utvärdera nutritionsåtgärden och följa upp hur patientens nutritionsstatus utvecklar sig. 
 

Tidigare forskning 
 

Malnutrition är ett vanligt hälsoproblem på sjukhus runt om i världen, vilket många studier 

från olika delar av världen har undersökt. Det finns flera olika definitioner på malnutrition, de 

studier som framkommit från denna uppsats litteratursökning har använt sig av olika 

definitioner. 

  

Oupptäckt kan malnutrition leda till flera negativa konsekvenser. Enligt Holst, Beermann, 

Nerup Mortensen, Skadhauge, Køhler, Lindorff-Larsen & Højgaard Rasmussen (2016) ökar 

malnutrition risken för till exempel infektioner, ökad dödlighet och förlängd sjukhusvistelse. 

Dessa risker kan minskas genom att uppfylla patientens mat- och vätskebehov. Därför är det 

av stor vikt att veta vad i patientens omvårdnad man kan behöva ändra för att förbättra deras 

nutritionsstatus. Ofta upptäcks heller inte malnutrition i vårdprocessen, vilket enligt Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) (2011) beror på bristande rutiner, kunskap och 

evidensbaserade vårdprogram för att behandla malnutrition i sjukvården. SKL (2011) hävdar 

även att 28% av inlagda patienter på sjukhus är malnutrierade, samt att denna siffra är ännu 

högre bland kroniskt sjuka äldre patienter. På ett svenskt universitetssjukhus undersöktes 

förekomsten av malnutrition på fyra geriatriska avdelningar, varav en var en strokeavdelning 

(Hedman, Nydahl & Faxén-Irving, 2015). Av patienterna var 17,5% malnutrierade och 50% 

riskerade malnutrition. Zhang, Wang, Huang, Gao, Peng, Zhu, Li & Li (2013) såg även i en 

studie på ett kinesiskt sjukhus att många patienter var malnutrierade (42,5 %). Sánchez-

Rodríguez, Marco, Annweilergh, Ronquillo-Moreno, Tortosae, Vázquez-Ibarad & Muniesa 

(2017) kunde även se liknande tendenser på en geriatrisk avdelning i Spanien. Foley, Martin, 

Salter & Teasell (2009) såg i sin systematiska litteraturstudie bland patienter med stroke att 
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patienterna även här var i riskzonen för att utveckla malnutrition. Dessutom såg de att 

patienterna endast får i sig 80–90% av protein- och energibehovet de tre första veckorna efter 

stroken. Tidigare forskning visar alltså att malnutrition är ett globalt brett förekommande 

problem inom sjukvården. Även Holst et al. (2016) beskriver att risken för malnutrition hos 

patienter varierar väldigt mycket beroende på miljön, åldern hos patienterna samt de verktyg 

som använts vid screeningen för malnutrition. De kom fram till att malnutrition förekom inom 

ett spann på 26%-68% av patienterna. Dessutom såg de att cirka 40% av patienterna gick ner i 

vikt under den tid de var inlagda på sjukhuset, vilket styrker behovet att undersöka var 

eventuella problemområden i mat- och vätskeregistreringen uppstår som kan bidra till en 

försämrad nutritionsvårdsprocess. 

  

I en multinationell europeisk tvärsnittsstudie, The NutritionDay, undersöktes näringsfaktorer, 

matintag och dödlighet bland inneliggande patienter under en dag. Flera studier gjordes på 

datan. Hiesmayr et al. (2009) påvisade utifrån datan från The NutritionDay att bland 

inneliggande patienter så åt 64 % halva lunchportioner och 59 % en fjärdedels lunchportion. 

Hos patienter som åt en fjärdedels måltid såg man en signifikant ökad mortalitet efter samma 

period. Viktförlust inom de senaste tre månaderna rapporterades hos 42 % av patienterna, 

varav nästan hälften hade en minskning på mer än 6 kg. Cirka 40 % av patienterna som hade 

angivit att de inte åt något alls hade endast blivit serverade vanlig sjukhusmat. Detta menar 

Hiesmayr et al. (2009) kan bero på att det minimala matintaget inte hade upptäckts, inte togs 

på allvar eller att lämpliga åtgärder inte ansågs nödvändiga. Nästan hälften av de som inte fick 

äta på grund av medicinska orsaker fick inte någon artificiell nutrition som stöd. Hiesmayr et 

al. (2009) menar även att försämrad medicinsk status hos patienten orsakad av malnutrition 

ofta förbises, och att detta kan förbättras av screening och nutritionsåtgärder. Detta styrker 

behovet att se över sjukhusrutiner för undernäringsscreening. Zhang et al. (2013) beskriver att 

längden på sjukhusvistelsen var signifikant högre hos malnutrierade patienter jämfört med 

välnutrierade patienter. De såg även att patienter på den geriatriska avdelningen hade en 

signifikant längre sjukhusvistelse jämfört med patienter på medicinavdelningen. 

Nieuwenhuizen, Weenen, Rigby & Hetherington (2009) såg att äldre patienter ofta inte inser 

att deras måltider har för liten variation för att nå ett adekvat näringsintag och detta är en 

betydande orsak till att patienten kan behöva uppmuntran vid matval för att nå en optimal 

balans. Att måltiderna inte avbryts av olika medicinska procedurer, att det finns tillräcklig 

med personal och att patientens måltidspreferenser tillgodoses ansåg patienterna vara viktigt. 

Måltiden kan ofta ses som en uppgift som ska avklaras enligt personalen. Nieuwenhuizen et al 

(2009) kom fram till att detta därmed kan bidra till att nutrition är lågprioriterad i medicinska 

sammanhang och att det finns en bristande förståelse för nutritionens betydelse för patientens 

behandlingsresultat. Alltså finns behov av forskning där personalens inställning till nutrition 

och måltidssituationen undersöks. Även huruvida personalen prioriterar patientens nutrition i 

en miljö där andra hälsoaspekter hos patienten akut kan förvärras och kräva prioritering. 

  

Ross, Mudge, Young & Banks (2011) undersökte genom intervjuer i fokusgrupper av 

personal på sjukhus eventuella hinder i att uppnå ett adekvat nutritionsintag hos äldre 

patienter. Alla i personalen var av den åsikten att malnutrition är ett allvarligt problem bland 

äldre inlagda patienter, men de nämnde även svårigheter i att prioritera nutritionen då det ofta 

fanns flera andra arbetsuppgifter i samband med måltiden som konkurrerade om personalens 

uppmärksamhet. De lyfter fram ett behov av bättre teamarbete samt ett behov av ökat stöd 

från ledningen för att stärka personalen och ge en tydligare bild över olika professioners 

ansvarsområden. Ross et al. (2011) påvisar, liksom flera andra studier, att det också fanns 

brister i kunskapen om nutritionsvårdsprocessen, dålig kommunikation och ett bristande 

samarbete bland personalen. I denna uppsats undersöks eventuella hinder som kan finnas i 
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nutritionsvårdsprocessen, genom en enkät som inkluderar frågor till vårdpersonalen som berör 

hur de tror att kunskapsläget är hos dem samt övrig personal vad gäller malnutrition och mat- 

och vätskeregistrering. 

  

En tidigare studie som också undersökte hur fullständigt mat- och vätskeregistreringar fylldes 

i och såg brister i ifyllandet (Palmer, Miller & Noble, 2015). De jämförde i sin studie mat- 

och vätskeregistreringar, som fyllts i av sjuksköterskor utan utbildning för uppgiften, med 

vägda matregistreringar, och såg då att 93% av mat- och vätskeregistreringarna var 

ofullständigt ifyllda. Vanliga orsaker till att mat- och vätskeregistreringar fylls i ofullständigt 

uppges vara underbemanning, tidsbrist och att uppgiften anses irrelevant för personalens 

arbetsområde (Budiningsari, Shahar, Abdul-Manaf & Susetyowati, 2017). 

De största problemen som Hedman et al. (2015) såg vid mat- och vätskeregistrering var att 

personalen inte fyllde i registreringarna korrekt eller att de glömde att fylla i dem. Även 

Højgaard Rasmussen et al. (2006) såg att dessa orsaker påverkade genomförandet av 

nutritionsscreening.  De konstaterade att svårigheter med genomförandet av 

nutritionsscreening var bland annat låg prioritering, bristande fokus, brist på utbildning och 

rutiner samt att man inte hade någon tydlig ansvarsfördelning. Personalen i denna studie 

nämnde även brist på resurser samt ett otillräckligt stöd från sina sjukhuschefer. I Sverige har 

dock Wilhelmsson & Wååg (2008) påvisat att sjuksköterskor har tillräckliga kunskaper och 

hjälpmedel för att bedöma en adekvat nutritionsstatus, men att tidsbrist ger nutritionen lägre 

prioritering. Även Kawasaki et al. (2016) undersökte registreringen av intag av mat och 

vätska. Här undersöktes både brickor med mat som vägdes innan och efter måltiden samt 

visuell uppskattning, som jämfördes med vägda matregistreringar. De kom då fram till att 

sjuksköterskorna tenderade att överskatta storleken på matintaget, men att det inte fanns 

någon signifikant skillnad mellan visuell uppskattning och vägd matregistrering. Till följd av 

denna undersökning uppmuntras vaksamhet bland personalen så att inte matintagets storlek 

hos inneliggande patienter överskattas. 

 

Problemformulering 
  

Med denna bakgrund och med malnutritionsproblematiken samt dess konsekvenser i åtanke är 

detta ett problem som behöver undersökas för en förbättrad omvårdnad av patienter. Det kan 

ge stor nytta både för individ och samhället i stort. Ett minskat intag av mat och dryck, 

ofullständiga mat- och vätskeregistreringar samt underprioritering av nutrition bland 

vårdpersonal på sjukhus kan försvåra arbetet för att utreda, förebygga och behandla 

malnutrition. Genom att analysera mat- och vätskeregistreringarna kan avsnitt som är 

fullständigt respektive ofullständigt ifyllt urskiljas på de berörda avdelningarna. Genom 

undersökning av personalens attityder till registreringen kan bättre förutsättningar ges för att 

optimera nutritionvårdsprocessen på dessa avdelningar. Uppsatsens resultat kommer att kunna 

ligga till grund för bättre rutiner och därmed förebygga malnutrition på både detta samt andra 

liknande sjukhus i framtiden. Utifrån litteratursökningen som denna undersökning grundas på 

har det inte gjorts många liknande studier inom detta område, speciellt inte i Sverige. Därför 

är det intressant att se hur fullständigt personalen fyller i mat- och vätskelistorna samt deras 

inställning till uppgiften, på ett medelstort sjukhus i Sverige. 
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Syfte  
 

Syftet med undersökningen är att belysa hur fullständigt mat- och vätskeregistreringar fylls i, 

samt personalens attityder till arbetsuppgiften på en geriatrikavdelning och en strokeavdelning 

på ett medelstort sjukhus i Sverige. 
 

Metod och material 
 

I denna undersökning användes följande material: 

• Totalt 261 insamlade mat- och vätskeregistreringar på stroke- samt 

geriatrikavdelningen. 

• En enkät som lämnades ut till 78 personer, inklusive både undersköterskor, 

sjuksköterskor och måltidsvärdar på stroke- samt geriatrikavdelningen. 

 

Litteratursökning genomfördes på Uppsala Universitets bibliotekstjänst, PubMed och DiVa. 

Utöver dessa användes även Sveriges kommuner och landstings hemsida, Socialstyrelsens 

hemsida, Academy of Nutrition and Dietetics hemsida, Vårdhandbokens hemsida, Senior 

alerts hemsida samt Nationalencyklopedin. 

 

Sökord: vätskeregistrering, fluid balance chart, food intake registration hospital, food intake 

hospital, food intake chart, hospital PubMed, malnutrition, food intake monitoring, stroke 

patients, geriatric patients, nutrition care process, adequacy, nurse, assistant nurse. Dessa 

sökord användes i olika kombinationer, ensamma och tillsammans. 
 

Kontext 
 

Undersökningens material samlades in från två avdelningar på ett medelstort sjukhus i 

Sverige. De deltagande avdelningarna var en strokeavdelning och en geriatrikavdelning. På 

strokeavdelningen fanns det 23 undersköterskor, 12 sjuksköterskor och 4 måltidsvärdar i 

personalen. Geriatrikavdelningen hade i personalen 19 undersköterskor, 17 sjuksköterskor och 

3 måltidsvärdar. Båda avdelningar har som rutin att utföra undernäringsscreening för varje ny 

patient inom ett dygn. Detta görs med hjälp av en blankett som Senior alert har konstruerat 

(Senior Alert, 2017). Blanketten omfattar frågor om patientens aptit har ändrats, ofrivillig 

viktnedgång eller om patienten drabbats av psykisk stress eller akut sjukdom inom de tre 

senaste månaderna, patientens rörlighet (exempelvis om patienten är sängliggande eller 

rullstolsbunden), om patienten har neuropsykologiska problem samt patientens BMI. Det 

finns 2–4 svarsalternativ, som ger 0–3 poäng per fråga. Om patienten totalt får 0–7 poäng har 

patienten undernäring och dietist kontaktas, risk för undernäring är inom intervallet 8–11 

poäng.  

 

Till rutinerna på strokeavdelningen hör att patienter med risk för undernäring får E-kost vid 

lunch och middag samt mat- och vätskeregistrering görs under 3–5 dagar. När undernärda 

patienter upptäcks kontaktas avdelningens dietist och mat- och vätskeregistrering utförs tills 

dietisten avgör att det inte längre behövs. Samtlig personal på avdelningen som serverar eller 

dukar ut hos en patient noterar detta i mat- och vätskeregistreringen. Detta omfattar 

undersköterskor, måltidsvärdar, sjuksköterskor, dietist och anhöriga. Det är både 
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undersköterskor och sjuksköterskor som ansvarar för kaloriräkning samt journalföring av mat- 

samt vätskeintag. 

  

Även på geriatrikavdelningen är rutinen att samtlig personal noterar i mat- och 

vätskeregistreringen när mat eller dryck serveras och dukas ut hos en patient. Det är 

undersköterskorna som ansvarar för kaloriräkning och journalföring av mat- samt vätskeintag 

på denna avdelning. Rutinerna för mat- och vätskeregistrering skiljer sig mellan 

avdelningarna, på geriatrikavdelningen utförs mat- och vätskeregistrering på varje 

nyinkommen patient så länge avdelningens dietist anser att detta behövs. 

 

Analys av insamlade mat- och vätskeregistreringar 
 

Dietisten på respektive avdelning samlade in skriftliga mat- och vätskeregistreringarna under 

tre veckor (15-22.11.2017) till denna undersökning. Materialet hämtades därefter vid ett 

fysiskt besök hos dietisterna. Registreringarna avidentifierades vid analysens start genom att 

patientens namn och salsnummer ströks över med svart markeringspenna, medan avdelningen 

de utfördes på markerades. 

  

Registreringen består av både flera alternativ som skall ringas in, och rutor där man själv får 

fylla i mängd av mat och dryck (se tom mall mat- och vätskeregistrering i bilaga 1). Vid lunch 

och middag finns det färdiga alternativ för utdelad mängd mat och för uppäten mängd mat 

som skall ringas in av personalen. Detta gäller även mängden dessert som delas ut och äts upp 

vid lunch och middag. Energimängd är angiven för varje alternativ som kan ringas in. I 

resterande delar av registreringarna behöver personalen själv räkna ut och fylla i rätt mängd 

intagen mat och dryck. På baksidan av varje mat- och vätskelista finns en tabell med vanligt 

förekommande livsmedel samt dess kaloriinnehåll per deciliter, matsked, stycken eller 

liknande mått. Personalen förväntas fylla i följande information för frukost, mellanmål och 

vätska i patientens mat- och vätskeregistrering: 

• Typ av mat/dryck 

• Utdelad mängd 

• Uppäten/uppdrucken mängd 

• Energiintag per dryck/matkomponent 

Man förväntas även fylla i följande information för en hel dags totala intag: 

• Totalt energiintag från mat 

• Totalt energiintag från dryck 

• Totalt energiintag från både mat och dryck. 

 

Ett eget utformat analysverktyg 

 

Ett analysverktyg för att bearbeta kostregistreringarna utarbetades baserat på mallen för mat- 

och vätskeregistreringen på sjukhuset (se mall på tom mat- och vätskeregistrering i bilaga 1) 

(se analysverktyget i bilaga 2). Detta gjordes för att varje registrering skulle analyseras på 

samma sätt. Det omfattade 35 frågor, varav 26 frågor hade svarsalternativen “ja/delvis/nej” 

som gav 1 (helt ifyllt), 0,5 (ifyllt vid minst en rad) eller 0 poäng (inte alls ifyllt). Dessa var 

uppdelade i fem avsnitt som undersökte registrering av frukost, lunch, middag, mellanmål och 

vätska. De resterande 9 frågorna var ”ja/nej”- frågor som gav 1 eller 0 poäng vardera. 

Maximalt antal poäng var 35 poäng, vilket innebar att mat- och vätskeregistreringen var 

komplett ifylld med korrekt uträkning av kalorier. Om alla delar i mat- och 

vätskeregistreringen saknades resulterade det i 0 poäng. 
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Analysverktyget pilottestades på följande sätt. Fem stycken slumpvis utvalda mat- och 

vätskelistor poängsattes utefter frågorna i analysverktyget av båda författarna på avskilda håll. 

Därefter jämfördes samtliga frågors poängsättning på de fem mat- och vätskeregistreringarna. 

På de frågor som poängsättningen var olika bestämdes hur frågan skulle tolkas, vissa frågor 

förtydligades därefter. Exempelvis bestämdes att registreringar med otydliga förkortningar 

inte skulle kunna ges full poäng. Vad gäller “Totalt energiintag för dagen” bestämdes att full 

poäng krävde korrekta uträkningar av “Totalt antal kalorier“ även vid frukost, lunch, middag 

och mellanmål. På så sätt kalibrerades användningen av analysverktyget. Därefter analyserade 

båda författarna hälften av registreringarna vardera från respektive avdelning, för att 

säkerställa samstämmighet i bedömningen.  

 

Enkät för att undersöka vårdpersonalens attityder om mat- och vätskeregistreringar 
 

Inför utformandet av enkäten tog vi inspiration från två tidigare gjorda liknande studier 

(Wilhelmsson et. al., 2008; Budiningsari et. al., 2017). Den slutliga enkäten bestod av 36 

påståenden där alla utom en hade flervalsalternativ. De tre första påståendena omfattade 

personlig information; arbetsplats, profession och arbetstid. De fem påståenden som kom 

därefter hade en fyrgradig likertskala samt ett femte svarsalternativ “ingår inte i mina 

arbetsuppgifter”. De handlade om rutiner på avdelningen samt hur mat- och vätskeregistrering 

prioriterades. En fyrgradig likertskala användes för att deltagarna skulle kunna rangordna hur 

mycket de höll med eller tog avstånd till varje påstående. Det var en fyrgradig likertskala, och 

inte femgradig med ”vet ej” i mitten, för att deltagarna skulle ta ställning till om de delvis 

instämde eller om de delvis tog avstånd. 

  

Elva av påståendena i enkäten belyste hur ofta personalen fyllde i vissa utvalda delar av mat- 

och vätskelistorna. Dessa elva påståenden hade de fem svarsalternativen “aldrig”, “ibland”, 

“oftast”, “alltid” och “ingår inte i mina arbetsuppgifter”. Därefter var sex påståenden kring 

mat- och vätskeregistrering som arbetsuppgift, om deltagaren anser att deras kunskap är 

tillräcklig för uppgiften samt om vidare utbildad kring korrekt ifyllnad. Dessa hade en 

fyrgradig likertskala samt ett femte svarsalternativ “ingår inte i mina arbetsuppgifter”. Sedan 

kom fem påståenden kring svårigheter vid mat- och vätskeregistrering. Svarsalternativen var 

endast en fyrgradig likertskala, då en föreslagen svårighet var att mat- och vätskeregistrering 

inte tillhörde arbetsuppgifterna. De sista nio påståenden var kring undernäring. Här ingick 

bland annat påståenden om hur rutiner, samt användningen av Senioralerts MNA-blankett vid 

undernäringsscreening, fungerade på avdelningen. Även påståenden om utbildning i screening 

för undernäring. Svarsalternativen var även här en fyrgradig likertskala samt “ingår inte i 

mina arbetsuppgifter”. Sist i enkäten kunde deltagarna lämna en övrig kommentar. 

Innan enkäten delades ut till personalen på berörda avdelningar gav två utomstående personer 

feedback på enkätens utformning. De två personerna var varken nutritions- eller 

sjukvårdsutbildade. Feedbacken omfattade främst ordval och formulering av frågor och 

svarsalternativ.   

  

Efter insamling av mat- och vätskeregistreringarna informerades enhetscheferna och 

vårdledarna på respektive avdelning om undersökningens syfte samt enkätens utformning. 

Enkäten delades därefter ut med medföljande följebrev till avdelningarnas vårdledare, 

tillsammans med ett informationsbrev att sätta på anslagstavla för information och som 

påminnelse till vårdpersonalen på avdelningarna. Under sju dagar hade vårdpersonalen 

möjlighet att svara på den anonyma enkäten. Vårdledarna påminde resterande personal om att 

fylla i enkäten. Dietisten på respektive avdelning samlade in enkäterna under veckan. Efter de 

sju dagarnas enkätinsamling skannade dietisterna enkäterna till uppsatsförfattarna och 
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analysen kunde påbörjas. En sammanfattning av metoden och genomförandet av 

undersökningen visas nedan i figur 1. 
 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Flödesschema över genomförandet av studien. 

 

Inklusionskriterier 
 

Kriterier för inklusion av mat- och vätskeregistreringar: 

• Omfattar inte patienter med enteral nutrition, parenteral nutrition, flytande eller 

tjockflytande kost. 

• Både mat och vätska ska vara registrerad i mat- och vätskelistan. 

• Ingick inte som material i pilotstudien (se nedan under ”Metoder”). 

  

Kriterier för inklusion i enkätundersökningen: 

• Personen ska arbeta som undersköterska, sjuksköterska eller måltidsvärd på en av 

berörda avdelningar. 
 

Databearbetning 
 

Beskrivande statistik användes för att sammanställa uppsatsens resultat. Vid sammanställning 

av materialet från båda undersökningarna användes programmet Microsoft Excel (2016).  

 

Databearbetning av mat- och vätskeregistreringar 
 

I ett Excel-dokument sammanställdes hur många poäng varje fråga fick totalt från samtliga 

registreringar. Därefter grupperades resultatet utifrån de olika professionerna samt utifrån 

avdelningarna. De olika variablerna som analyserades i mat- och vätskelistan poängsattes 

utifrån frågor i analysverktyget (se bilaga 2). Vad gäller analysverktygets frågor kring 

registrerad näringsdryck (utdelad mängd, uppdrucken mängd, fullständigt namn på 

1. Utformande av 
projektidé och 

tidsplan

2. 
Litteratursökning, 

utformning av syfte 
och skrivande av 

PM

3. Datainsamling 
av mat- och 

vätskeregistreringar

4. Utformande av 
enkät och följebrev

5. Insamlande av 
mat- och 

vätskeregistreringar 
och utdelande av 

enkät

6. Sammanställning 
av resultat från 

mat- och 
vätskeregistreringar

7. Insamlande av 
enkäter och 

sammanställning av 
resultat från dem

8. Bearbetning och 
sammanställning av 

samtliga resultat

9. Slutlig analys 
och färdigställande 

av uppsats
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näringsdrycken) poängsattes endast de registreringar där näringsdryck hade antecknats. På 

resterande registreringar lämnades dessa frågor blanka. Detta då 0 p skulle betyda att de har 

givit patienten näringsdryck men varken noterat utgiven mängd, uppdrucken mängd eller 

fullständigt namn. Detta gjordes för att minska risken för falskt negativt svar på frågorna. För 

att avgöra om totalt antal kalorier från en måltid var korrekt uträknat jämfördes angiven 

kalorimängd med kalorilistan på baksidan av registreringen. Samtliga livsmedels-

komponenters kalorimängd för måltiden kontrollräknades även. 

  

Frukost och mellanmål hade fem frågor som rörde registrering i mat- och vätskelistan, lunch 

och middag hade tre frågor, medan vätska hade fyra frågor. Detta beror på att formatet 

skiljdes sig mellan hur de olika avsnitten registrerades i mat- och vätskelistan. För att beräkna 

hur fullständigt en aspekt i mat- och vätskeregistreringarna fylldes i, delades frågans poäng 

med maxpoängen. Efter sammanställning av hur fullständigt varje avsnitt i mat- och 

vätskelistorna var ifyllt av personalen, räknades en genomsnittlig ifyllnadsgrad ut för varje 

avsnitt (frukost, lunch, middag, mellanmål och vätska). Den genomsnittliga ifyllnadsgraden 

för ett avsnitt i registreringarna gavs genom att dela den sammanlagda poängen från frågorna 

för det avsnittet, med den sammanlagda maxpoängen för frågorna (se nedan i figur 2). Dock 

exkluderades frågan “Är totalt antal kalorier från måltiden korrekt uträknat?” som fanns 

gällande frukost, lunch, middag och mellanmål då detta inte säger hur fullständigt 

registreringen utfördes. Ett exempel på begreppet; den totala poängen från de fyra frågorna 

för lunch, delades med den totala maxpoängen från de fyra frågorna för lunch. Därefter kunde 

en genomsnittlig total ifyllnadsgrad räknas ut för samtliga avsnitt i mat- och 

vätskeregistreringarna. Den gavs genom att summera poängen för frukost, lunch, middag, 

mellanmål och vätska och sedan dela summan på maxpoängen för samtliga frågor. 
 

Figur 2. Textrutan visar tre olika begrepp som används i uppsatsens resultat och diskussion. 

 

 

Databearbetning av enkäter 
 

Efter sammanställning av svaren i Excel-dokumentet grupperades svaren från påståendena 

med fem svarsalternativ i tre kategorier: en nekande kategori, en jakande kategori och “ingår 

inte i mina arbetsuppgifter”. Vid de påståenden som hade den fyrgradiga likertskalan men inte 

STEG 1 

Antal poäng för en fråga        = hur fullständig en aspekt registrerades i mat- och vätskelistorna 

Maxpoängen på frågan 

                                               

STEG 2 

Poängsumman för frågorna för ett avsnitt     = ett avsnitts ifyllnadsgrad i mat- och vätskelistorna  

Summan av frågornas maxpoäng för ett avsnitt 

 

STEG 3 

Alla avsnitts poängsumma                             = ifyllningsgrad för hela mat- och vätskelistorna  

Samtliga frågors maxpoäng för samtliga avsnitt 
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det femte alternativet “ingår inte i mina arbetsuppgifter” grupperades de två första 

svarsalternativen i nekande kategori och de två sistnämnda i en jakande kategori. Vid de 

påståenden som hade de fyra svarsalternativen “Aldrig”, “Ibland”, “Oftast” och “Alltid” 

indelades de två första i en nekande kategori och de två sistnämnda i en jakande kategori. 

Detta gjordes för att få en generell bild av resultatet. Därefter grupperades och analyserades 

svaren utifrån de tre professionerna samt utifrån de två avdelningarna. Se hela enkäten i bilaga 

3. 

 

Etiska överväganden 
 

Vid utformning av metoden fanns alltid en strävan att uppfylla de fyra huvudkraven för 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

  

Vid insamlandet av mat- och vätskeregistreringarna var inte vårdpersonalen på 

strokeavdelningen som fyller i listorna medvetna om att de skulle samlas in till 

undersökningen. De visste om att en uppsats skulle göras kring nutrition på avdelningen och 

att de eventuellt skulle få fylla i en enkät. Personalen på geriatrikavdelningen visste att mat- 

och vätskeregistreringarna skulle samlas in till en uppsats men de visste inte när detta skulle 

göras. Efter att insamlingen var avslutad informerades samtlig personal på båda avdelningarna 

om att mat- och vätskeregistreringar samlats in. Samtlig vårdpersonal på de båda 

avdelningarna informerades skriftligt om att enkäterna var anonyma, att de skulle analyseras 

och att resultaten skulle publiceras i uppsatsen. Se bilaga 4 för skriftligt följebrev och bilaga 5 

för informationsblad som hängdes upp på avdelningarnas anslagstavlor. 

  

Dietist och enhetschef på de två avdelningarna lämnade samtycke till att mat- och 

vätskeregistreringarna insamlades för analys. Varken patienternas eller vårdpersonalens 

samtycke krävdes då registreringarna inte kan kopplas till vårdpersonalen och patientens 

namn och salsnummer togs bort av författarna innan materialet analyserades. Deltagandet i 

enkäten var helt frivilligt, deltagarna lämnade samtycke till att enkäterna analyserades i 

undersökningen. Deltagarna informerades även om att de kunde avbryta ifyllandet av enkäten 

när som helst, utan att förklara varför de valt att göra detta. 

  

Vid analys av mat- och vätskeregistreringarna var de alla avidentifierade så att de inte går att 

spåras till någon patient eller personal. Då enkäterna var anonyma kan de inte spåras till 

deltagarna, vilket de blev informerade om innan deltagande. 

  

Syftet med insamlandet av mat- och vätskeregistreringarna samt enkäterna har varit för att i 

endast denna undersökning nyttjas som underlag för analys. Inget annat syfte har funnits och 

det insamlade materialet användes endast för denna uppsats.  

 

Resultat 

Sammanställning av mat- och vätskeregistreringarna 
Under tre veckor insamlades ett material på totalt 261 mat- och vätskeregistreringar. Totalt 

exkluderades 35 registreringar, 30 på grund av att patienten gick på enteral nutrition, 

parenteral nutrition, flytande eller tjockflytande kost och fem stycken användes för att 

kalibrera användningen av analysverktyget. Från strokeavdelningen insamlades 70 



15 
 

registreringar varav 14 exkluderades vilket gav 56 användbara registreringar till analys. Från 

geriatrikavdelningen insamlades 196 registreringar varav 26 exkluderades och 168 

inkluderades. Totalt analyserades 224 mat- och vätskeregistreringar från de berörda 

avdelningarna. Detta innebär att bortfallet var 13% för mat- och vätskeregistreringarna. 

  

Vid sammanställning av poängen från mat- och vätskeregistreringarna efter användning av 

analysverktyget kunde några tydliga mönster identifieras (se Tabell 1). Bland annat blev det 

tydligt att det inte hade fyllts i ett energibehov för patienten i någon av registreringarna (n= 

224). Den frågan som fick högst antal poäng var mängden utdelad vätska till patienten. Detta 

avsnitt av registreringarna hade fyllts i till 99% (n=222) i det analyserade materialet. Vid 

analys av materialet visade det sig att lunchen var mer fullständigt ifylld än middagen.  

  

Ett annat utmärkande resultat var att trots att 68% (n=152) av registreringarna hade totalt 

energiintag från mat ifyllt, och majoriteten hade total mängd kalorier från dryck ifylld (61%, 

n=137), så hade endast 35% (n=77) av registreringarna totalt energiintag för hela dagen ifyllt. 

Av dessa 35% (n=77) så var endast 14% (n=11) korrekt beräknade. Ett genomgående tema i 

resultaten var att den utdelade mängden hade ifyllts i större utsträckning än den uppätna och/ 

eller uppdruckna mängden. Störst var denna skillnad för registreringen av mellanmål och 

vätska. 

  

Efter att patienten hade blivit tilldelad näringsdryck fylldes det i hur stor mängd som delades 

ut i nästan samtliga registreringar (98%, n=91). I 88% (n=82) av registreringarna där 

patienten har fått näringsdryck är den uppdruckna mängden ifylld. När näringsdryck delats ut 

till patienten var det dock endast i 52% (n=48) av registreringarna som näringsdryckens 

fullständiga namn hade antecknats. I övriga registreringar användes bland annat benämningar 

som “ND”, “näringsdryck”, “Fresubin” eller “Fortimel”. 

  

I nedanstående tabell redovisas resultaten från analysen av mat- och vätskeregistreringarna. 

Tabellen är uppdelad i en kolumn med frågorna som analyserats, en kolumn med varje frågas 

poäng, en kolumn med antal registreringar som samlats in per fråga, en kolumn med andelen 

registreringar som var fullständigt registrerat per fråga och slutligen en kolumn med varje 

frågas maxpoäng. 

  
 Tabell 1. Sammanställning av poängsättning av mat- och vätskelistornas olika delar, samt hur stor andel som har 

fyllts i fullständigt (%) 

MAT- OCH VÄTSKELISTORNAS 

POÄNGSÄTTNING MED 

ANALYSVERKTYGET 

Poäng Antal 

registreringar 
(n) 

Andel fullständig 

registrering 
(%) 

Möjlig 

max-

poäng 

Frukost 
    

1.     Är typ av mat ifyllt? 174 224 78 % 224 

2.     Är utdelad mängd till patienten ifyllt? 171,5 224 77 % 224 

3.     Är uppäten mängd ifyllt? 160,5 224 72 % 224 
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MAT- OCH VÄTSKELISTORNAS 

POÄNGSÄTTNING MED 

ANALYSVERKTYGET 

Poäng Antal 

registreringar 
(n) 

Andel fullständig 

registrering 
(%) 

Möjlig 

max-

poäng 

4.     Är antal kalorier ifyllt för varje 

livsmedel? 
136 224 61 % 224 

5.     Är totalt antal kalorier från måltiden 

ifyllt? 
106 224 47 % 224 

6.     Är totalt antal kalorier från måltiden 

korrekt uträknat? 
97 106 92 % 106 

Lunch         

7.     Är utdelad portionsstorlek markerad? 172 222 77 % 222 

8.     Är uppäten portionsandel markerad? 182 222 82 % 222 

9.     Är totalt antal kalorier från måltiden 

ifyllt? 
158 222 71 % 222 

10.   Är totalt antal kalorier från måltiden 

korrekt uträknat? 
111 158 70 % 158 

Middag         

11.   Är utdelad portionsstorlek markerad? 157 224 70 % 224 

12.   Är uppäten portionsandel markerad? 152 224 68 % 224 

13.   Är totalt antal kalorier från måltiden 

ifyllt? 
132 224 59 % 224 

14.   Är totalt antal kalorier från måltiden 

korrekt uträknat? 
123 132 93 % 132 

Mellanmål         

15.   Är typ av mat ifyllt? 131 224 58 % 224 

16.   Är utdelad mängd till patienten ifyllt? 128 224 57 % 224 

17.   Är uppäten mängd ifyllt? 97 223 44 % 223 

18.   Är antal kalorier ifyllt för varje 

livsmedel? 
82 224 37 % 224 

19.   Är totalt antal kalorier från måltiden 

ifyllt? 
62 224 28 % 224 
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MAT- OCH VÄTSKELISTORNAS 

POÄNGSÄTTNING MED 

ANALYSVERKTYGET 

Poäng Antal 

registreringar 
(n) 

Andel fullständig 

registrering 
(%) 

Möjlig 

max-

poäng 

20.   Är totalt antal kalorier från måltiden 

korrekt uträknat? 
44 62 71 % 62 

Vätska         

21.   Är typ av dryck ifyllt? 163 224 73 % 224 

22.   Är utdelad mängd till patienten ifyllt? 222 224 99 % 224 

23.   Är uppdrucken mängd ifyllt? 188 224 84 % 224 

24.   Är antal kalorier ifyllt för varje dryck? 133 224 59 % 224 

25.   Är utdelad mängd näringsdryck till 

patienten ifyllt? 
91 93 98 % 93 

26.   Är uppdrucken mängd näringsdryck 

av patienten ifyllt? 

82 93 88 % 93 

Övrigt         

27.   Finns typ av kost (t.ex. E-kost) ifyllt? 121 224 54 % 224 

28.   Finns ett energibehov uträknat? 0 224 0 % 224 

29.   Är näringsdryckens fullständiga namn 

ifyllt? 
48 92 52 % 92 

30.   Är totalt energiintag från mat för hela 

dagen ifyllt? 
152 224 68 % 224 

31.   Är totalt energiintag från mat korrekt 

uträknat? 
65 152 43 % 152 

32.   Är totalt energiintag från dryck ifyllt? 137 224 61 % 224 

33.   Är totalt energiintag från dryck 

korrekt uträknat? 
77 137 56 % 137 

34.   Är totalt energiintag från mat och 

dryck sammanslaget från hela dagen ifyllt? 
77 223 35 % 223 

35.   Är totalt energiintag från mat och 

dryck korrekt uträknat? 
11 77 14 % 77 
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I figur 3 kan man se fördelningen av utdelad mängd mat/ dryck, uppäten mängd, antecknad 

mängd kalorier för avsnitten samt i hur stor andel av registreringarna som denna kalorimängd 

är korrekt uträknad. Diagrammet redovisar för dessa faktorer för alla avsnitt, det vill säga 

frukost, lunch, middag, mellanmål och vätska. Störst variation sågs vid registreringen av 

vätska där både utdelad och uppdrucken mängd var ifyllt i de flesta registreringarna (99% 

n=222, 84% n=188). Däremot hade totalt antal kalorier fyllts i och räknats ut korrekt i 

betydligt färre registreringar av vätska. Det var vanligare med korrekt uträkning av antal 

kalorier vid registrering av mat jämfört med vätska.  

 

 
Figur 3. Hur fullständigt delar av mat- och vätskeregistreringarna ifyllts, i procent av möjlig maxpoäng. 
 

I den fjärde kolumnen i tabell (2) nedan visas den genomsnittliga ifyllnadsgraden (%) för 

varje avsnitt i mat- och vätskelistorna. I den nedersta raden i kolumnen ses den totala 

genomsnittliga ifyllnadsgraden för samtliga avsnitt i mat- och vätskelistorna. I genomsnitt 

hade registreringarnas samtliga avsnitt en ifyllnadsgrad på 69 % (se tabell 2). Det avsnitt som 

hade högst ifyllnadsgrad var delen för vätska (79%), strax efter kom lunch (77%). Den måltid 

som hade lägst ifyllnadsgrad var mellanmål (45%). Det var en något högre ifyllnadsgrad för 

lunch (77%) jämfört med middag (66%). 

  
Tabell 2. Jämförelse av ifyllnadsgrad mellan de olika måltiderna i mat- och vätskeregistreringarna, samt poäng 

utifrån analysverktyget 

GENOMSNITTLIG IFYLLNADSGRAD 

UTIFRÅN POÄNGSÄTTNING MED 

ANALYSVERKTYGET 

Summa 
poäng 

Summa antal 
registreringar 

(n) 

Ifyllnadsgrad 

(%) 
Summa 

maxpoäng 

Summa totalt för frukosten 748 1120 67 % 1120 

Summa totalt för lunchen 512 666 77 % 666 

Summa totalt för middagen 441 672 66% 672 

Summa totalt för mellanmål 500 1119 45% 1119 

Summa totalt för vätska 705 896 79% 896 

Genomsnittlig summa för samtliga delar 615 895 69% 895 

77% 77% 70%
57%

99%

72%
82%

68%

44%

84%

47%

71%
59%

28%

61%
43%

67%
55%

20%
34%

0%

50%

100%

150%

Frukost Lunch Middag Mellanmål Vätska

ANDEL KORREKT IFYLLDA MAT- OCH VÄTSKEREGSTRERINGAR
Uppdelat efter de olika måltiderna

Utdelad andel/ mängd Uppäten/ uppdrucken mängd

Antal kalorier för måltiden markerat Antal kalorier för måltiden korrekt uträknat
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Av samtliga mat- och vätskeregistreringar var “0” eller “½”-portion inringad vid lunch hos 

nästan en fjärdedel (23%, n=53). Vid middag var “¼”-portion eller “0” inringad i drygt en 

femtedel av registreringarna (12%, n=27). Endast 35% (n=80) av registreringarna hade en hel 

portion inringad vid lunch, och 35% (n=78) vid middag. Det som skiljde sig mest mellan 

registrerat intag av lunch och middag var att andelen “0” och “¼”- portion var högre vid 

lunchen, samt att rutan för middag var blank i högre utsträckning än rutan för lunch. En 

fjärdedels portion eller mindre vid lunch eller middag registrerades hos knappt en femtedel 

(17%), motsvarande siffra för en hel portion var drygt en tredjedel (35%). I 23% av de 

analyserade mat- och vätskeregistreringarna var lunchen eller middagen ej ifyllt. 
 

Sammanställning av enkäten 
 

Av de totalt 78 personerna i vårdpersonalen på avdelningarna fyllde 19 undersköterskor, 9 

sjuksköterskor, fyra måltidsvärdar, en specialistundersköterska och en person med okänd 

profession i enkäten (se Tabell 3). Det var totalt 34 deltagare i enkätundersökningen och ett 

bortfall på 56% (n=44) av dem som tillfrågades. För att säkerställa anonymitet inkluderades 

bara professioner med fler än tre representanter då resultatet redovisas för de olika 

professionerna. När ett genomsnittligt resultat för alla deltagare räknats ut inkluderades även 

professioner med färre än tre representanter. För att svaret skulle inkluderas i analysen skulle 

endast ett alternativ ha markerats.  

De flesta deltagare arbetade inte mellan samma tider varje dag, utan hade varierande 

arbetstider (81%, n=25). Ingen av deltagarna svarade att de arbetade natt. Då det endast var 

tre deltagare som lämnade en övrig kommentar inkluderas inte dessa. 

  

 
Tabell 3. I tabellen nedan visas bakgrundsinformation om deltagarna i enkäten, samt inledande frågor i enkäten 

 INFORMATION OM 

DELTAGARNA 
  

 Antal (n)  Procent (%) 

Avdelning     

       Stroke 16 47 

       Geriatrik 17 50 

       Flera avdelningar 1 3 

Profession   

       Undersköterska 19 56 

       Sjuksköterska 9 26 

       Måltidsvärd 4 12 

       Annat 2 6 

Arbetstid   

       Dag 4 13 

       Kväll 2 6 

       Natt 0 0 

       Det varierar 25 81 
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Tabell 4. Inledande frågor i enkäten om rutiner och prioritering av patientens nutritionsstatus respektive mat- 
och vätskeregistrering 

  

RUTINER OCH 

PRIORITERING 

  

Undersköterska 

%(n) 

  

Sjuksköterska 

%(n) 

  

Måltidsvärd 

%(n) 

  

Total 

n 

  

Procent% 

Jag är informerad om 

avdelningens rutiner 

för mat- och 

vätskeregistrering 

          

Nekande svar 0 (0) 11 (1) 0 (0) 1 3 

 Jakande svar 100 (19) 89(8) 100 (4) 31 97 

Ingår inte i mina        

arbetsuppgifter 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 

Mat- och 

vätskeregistrering är 

något som jag 

prioriterar i dagsläget 

          

Nekande svar 0 (0) 11 (1) 50 (2) 3 9 

Jakande svar 100 (19) 89(8) 50 (2) 29 91 

Ingår inte i mina 

arbetsuppgifter 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 

Mat- och 

vätskeregistrering är 

något som jag vill 

prioritera högre 

          

Nekande svar 0 (0) 11 (1) 0 (0) 1 3 

Jakande svar 100 (19) 89(8) 75 (3) 30 94 

Ingår inte i mina   

arbetsuppgifter 

0 (0) 0 (0) 25 (1) 1 3 

Jag tycker att 

patientens nutritions-

status är viktig 

          

Nekande svar 0 (0) 11 (1) 0 (0) 1 3 

Jakande svar 100 (19) 89(8) 100 (4) 31 97 

Ingår inte i mina 

arbetsuppgifter 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 
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Av deltagarna instämde de flesta med att de var informerade om avdelningarnas rutiner kring 

mat- och vätskeregistrering (97%, n=31) samt att de ansåg att patientens nutritionsstatus var 

viktig (97%, n=31) (se tabell 4 ovan). Deltagarna instämde generellt med att de brukar 

prioritera mat- och vätskeregistrering (91%, n=29) samt att de skulle vilja ge registrering av 

mat- och dryck högre prioritet (94%, n=30). 

 

Vid frågor kring vilka delar av mat- och vätskeregistreringarna som vårdpersonalen brukar 

fylla i instämde nästan alla (93%, n=28) att de brukar fylla i typ av kost som patienten äter (se 

tabell 5 nedan). Av dagens måltider svarade minst antal deltagare att de brukar fylla i middag 

(80%, n=24), medan 87% (n=25) brukar fylla i lunch. Vid denna punkt var undersköterskorna 

väldigt samstämmiga, då alla undersköterskor som svarat på enkäten hade angivit att de fyller 

i både lunch och middag. Vad gäller sjuksköterskor och måltidsvärdar sågs här en större 

variation. 

  

Majoriteten av deltagarna tog avstånd från att de fyllde i energibehov (60%, n=18) och 20% 

(n=6) ansåg att det inte ingick i deras arbetsuppgifter. En knapp tredjedel av deltagarna brukar 

inte fylla i energiintag av mat/dryck per tillfälle (33%, n=10) och cirka en femtedel brukar 

inte fylla i totalt energiintag för dagen (19%, n=5). Näringsdryckens fullständiga namn tar 

endast 16% (n=5) avstånd till att de brukar registrera. 
  

 
Tabell 5. Sammanställning av resultat från enkäten, gällande ifyllnad av olika delar vid mat- och 

vätskeregistrering. Resultatet är uppdelat mellan olika professioner, även det totala antalet deltagare är angivet 

”När jag registrerar en patients 

mat- och vätskeintag fyller jag i 

följande delar:” 
  

 Undersköterska 

%(n) 
 Sjuksköterska 

%(n) 
 Måltidsvärd 

%(n) 
 Total 

(st) 
 Total 

(%) 

Frukost           

Nekande svar 0 (0) 25 (2) 0 (0) 2 7 

Jakande svar 100 (18) 63 (5) 100 (4) 27 90 

Ingår inte i mina arbetsuppgifter 0 (0) 12 (1) 0 (0) 1 3 

Lunch           

Nekande svar 0 (0) 29 (2) 25 (1) 3 10 

Jakande svar 100 (18) 57 (4) 75 (3) 25 87 

Ingår inte i mina arbetsuppgifter 0 (0) 14 (1) 0 (0) 1 3 

Middag           

Nekande svar 0 (0) 25 (2) 50 (2) 4 13 

Jakande svar 100 (18) 63 (5) 25 (1) 24 80 

Ingår inte i mina arbetsuppgifter 0 (0) 14 (1) 25 (1) 2 7 

Mellanmål           

Nekande svar 0 (0) 12 (1) 33 (1) 2 7 
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”När jag registrerar en patients 

mat- och vätskeintag fyller jag i 

följande delar:” 
  

 

 

 Undersköterska 

%(n) 

 

 

 Sjuksköterska 

%(n) 

 

 

 Måltidsvärd 

%(n) 

 

 

 Total 

(st) 

 

 

 Total 

(%) 

Jakande svar 100 (17) 75 (6) 66 (2) 25 89 

Ingår inte i mina arbetsuppgifter 0 (0) 12 (1) 0 (0) 1 4 

Utdelad mängd mat/dryck till 

patienten 
          

Nekande svar 0 (0) 33 (3) 33 (1) 4 14 

Jakande svar 100 (17) 56 (5) 66 (2) 24 83 

Ingår inte i mina arbetsuppgifter 0 (0) 11 (1) 0 (0) 1 3 

Uppäten mängd mat/dryck av 

patienten 
          

Nekande svar 0 (0) 33 (3) 25 (1) 4 14 

Jakande svar 100 (16) 56 (5) 75 (3) 24 83 

Ingår inte i mina arbetsuppgifter 0 (0) 11 (1) 0 (0) 1 3 

Antal kcal som ätits/druckits per 

tillfälle 
          

Nekande svar 28 (5) 50 (4) 25 (1) 10 33 

Jakande svar 72 (13) 38 (3) 0 (0) 16 53 

Ingår inte i mina arbetsuppgifter 0 (0) 12 (1) 75 (3) 4 13 

Totalt energiintag för dagen 

(kcal) 
          

Nekande svar 6 (1) 38 (3) 33 (1) 5 19 

Jakande svar 94 (15) 50 (4) 0 (0) 19 70 

Ingår inte i mina arbetsuppgifter 0 (0) 12 (1) 66 (2) 3 11 

Näringsdryckens fullständiga 

namn 
          

Nekande svar 16 (3) 12 (1) 25 (1) 5 16 

Jakande svar 84 (16) 75 (6) 75 (3) 25 81 

Ingår inte i mina arbetsuppgifter 0 (0) 12 (1) 0 (0) 1 3 

Typ av kost (t.ex. E-kost)           

Nekande svar 0 (0) 12 (1) 0 (0) 1 3 

Jakande svar 100 (18) 75 (6) 100 (4) 28 93 

Ingår inte i mina arbetsuppgifter 0 (0) 12 (1) 0 (0) 1 3 
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”När jag registrerar en patients 

mat- och vätskeintag fyller jag i 

följande delar:” 
  

 

 

 Undersköterska 

%(n) 

 

 

 Sjuksköterska 

%(n) 

 

 

 Måltidsvärd 

%(n) 

 

 

 Total 

(st) 

 

 

 Total 

(%) 

Energibehov           

Nekande svar 63 (12) 71 (5) 25 (1) 18 60 

Jakande svar 26 (5) 14 (1) 0 (0) 6 20 

Ingår inte i mina arbetsuppgifter 11 (2) 14 (1) 75 (3) 6 20 

 

 

Deltagarna i samtliga professioner instämde generellt med att mat- och vätskeregistrering är 

en lämplig arbetsuppgift utifrån deras profession (90%, n=27) (se figur 4 nedan). Deltagarna 

ansåg generellt att de hade tillräcklig kunskap för att fylla i mat- och vätskeregistreringar 

(94%, n=29), men drygt hälften skulle vilja få utbildning kring hur detta utförs på ett noggrant 

och korrekt sätt (52%, n=16). De flesta instämde med att hela avdelningen behöver mer 

utbildning om mat- och vätskeregistrering (91%, n=29). Alla tre professioner ansåg sig själva 

ha tillräckligt med kunskap att utföra uppgiften, men ansåg att hela avdelningen behövde mer 

utbildning i hur man fyller i mat- och vätskeregistreringar på ett noggrant och korrekt sätt.  

 

 

 
Figur 4. Andel av enkätdeltagarna som instämde vid frågor kring deras egen utbildning, kunskap samt vidare 

utbildning kring mat- och vätskeregistrering.   
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De främsta svårigheterna vid mat- och vätskeregistrering som deltagarna instämde med var 

tidsbrist (66%, n=21) och att det inte alltid är tillräckligt viktigt för att prioriteras (35%, n=11) 

(se figur 5 nedan). Samstämmighet mellan de olika professionerna sågs även berörande 

svårigheterna till att utföra mat- och vätskeregistreringar. Både sjuksköterskorna och 

undersköterskorna ansåg att de största svårigheterna var tidsbrist och att det inte är tillräckligt 

viktigt för att prioriteras. Nästan en femtedel instämde med att rutinerna kring registreringen 

är otydliga (16%, n=5) och en femtedel höll med om att formatet på blanketten är otydligt 

(20%, n=6). 

 

 
Figur 5. I diagrammet visas andelen av deltagarna i enkäten som instämde med fem föreslagna svårigheter vid 

registrering av patientens mat- och vätskeintag 

  

Vid samtliga frågor om malnutrition var det några av deltagarna som ansåg att det inte ingick 

i deras arbetsuppgifter (3–15%), 15% (n=5) valde detta svarsalternativ vid frågan om MNA-

formuläret är lätt och praktiskt att fylla i vid screening för malnutrition. Av deltagarna 

instämde 45% (n=14) med att de skulle vilja utbildas om screening för malnutrition, medan 

78% (n=26) instämde med att hela avdelningen skulle behöva utbildning för detta, se nedan i 

figur 6. 

 

  
Figur 6. Diagrammen visar hur stor andel som svarade instämmande, avståndstagande eller ”Ingår inte i mina 

arbetsuppgifter” vid två frågor om utbildning i undernäringsscreening 
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Som tidigare nämnts bestod uppsatsen av två olika delar - dels en analys av ifyllandet av mat- 

och vätskeregistreringar och dels en enkätundersökning för att komma åt personalens attityder 

till uppgiften. Viss samstämmighet kunde generellt urskiljas i resultatet mellan svaren från 

enkäten och fullständighet av ifyllnad i mat- och vätskeregistreringarna, men även delar där 

resultaten inte överensstämde. Nedan följer en övergripande diskussion över de resultat som 

framkom, med fokus på de hur fullständigt de olika avsnitten var ifyllda. Resultatdiskussionen 

är uppdelad i tre delar: en del för mat- och vätskeregistreringarna, en del för enkäten samt en 

sista del som diskuterar sambandet mellan de två första. 
 

Mat- och vätskeregistreringarna 

 

Av de insamlade registreringarna var den genomsnittliga ifyllnadsgraden 69% (se tabell 1). 

Ingen av registreringarna i denna undersökning fick maxpoäng utifrån analysverktygets 

samtliga frågor. Vätska är endast en av de fem delar i mat- och vätskeregistreringarna som 

analyserades i denna uppsats. Att den genomsnittliga ifyllnadsgraden var högre för 

registrering av vätska jämfört med ifyllnadsgraden för de tre huvudmåltiderna respektive 

mellanmål kan innebära att vätska är lättare att registrera jämfört med mat. Alternativt kan det 

bero på att registrering av vätska prioriteras högre av vårdpersonalen. Litteratursökningen gav 

inga studier som kunde styrka eller motsäga detta. 

 

Palmer et al. (2015) jämförde mat- och vätskeregistreringar, ifyllda av sjuksköterskor utan 

utbildning för uppgiften, med vägda matregistreringar. De kom fram till att hela 93% av mat- 

och vätskeregistreringarna ofullständiga. Det innebär att 7% av registreringarna var 

fullständigt ifyllda. Metoden för att räkna ut fullständigheten i mat- och vätskeregistreringarna 

innebar att undersöka energiintaget (kcal) och proteinintaget (g) för åtta olika måltider. 

Metoden skiljer sig från denna uppsats som omfattade fyra till sex aspekter vid fyra måltider 

samt vätskeintaget. Fyra olika frågor för lunch och middag, medan frukost, mellanmål samt 

vätskeintag omfattade sex frågor. I denna uppsats var ingen mat- och vätskeregistrering 

fullständig. Andelen fullständiga registreringar enligt Palmer et al. (2015) går tyvärr inte att 

jämföra med denna undersöknings resultat då metoderna skiljer sig för mycket.  

  

Utifrån denna undersökning hade knappt en fjärdedel av registreringarna en fjärdedels portion 

eller mindre markerad. Dessa siffror är betydligt lägre än de som Hiesmayr et al. (2009) kom 

fram till, där 59% åt en fjärdedels lunchportion. Detta kan bero på att denna undersökning 

hade ett stort bortfall i form av blanka svar (16%, n=37), det är möjligt att resultatet blev 

falskt positivt jämfört med studien som Hiesmayr et al. (2009) publicerade som baserades på 

ett mer omfattande antal deltagare. Det kan vara betydelsefullt att uppmärksamma att en 

fjärdedels portion eller mindre var ifyllt i nästan en fjärdedel av registreringarna, speciellt då 

personalen eventuellt kan ha överskattat patienten matintag. Kawasaki et al. (2016) såg 

nämligen att sjuksköterskorna tenderade att överskatta matintaget genom visuell uppskattning 

och därefter notering i mat- och vätskelistorna.  Ifall mönstret är liknande även på det sjukhus 

där denna undersökning gjordes kan det innebära att antalet registreringar där en fjärdedels 

portion eller mindre markerad egentligen var ännu större. En tendens som framkom i både 

enkäten och från mat- och vätskeregistreringarna var att lunch var mer fullständigt ifylld än 
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middag. Denna skillnad visade sig väldigt svagt i enkäten då 87% (n=25) av deltagarna 

uppgav att de brukar fylla i lunch, medan 80% (n=24) uppgav att de brukar fylla i middag. 

Skillnaden mellan lunch och middag är intressant eftersom att utseendet och principen för hur 

man fyller i dessa måltider är lika. 

  

Mellanmål var det avsnitt i mat- och vätskeregistreringarna som ifylldes i minst utsträckning, 

med en ifyllnadsgrad på 45%. Detta kan bero på att avdelningarna har bristande rutiner 

gällande servering av mellanmål, att personalen bortprioriterar att erbjuda patienterna 

mellanmål, att personalen glömmer att skriva upp vad de har serverat, att personalen tillfrågat 

patienten om mellanmål men att denne tackade nej eller om det serverade mellanmålet bestod 

av något flytande livsmedel såsom yoghurt eller nyponsoppa och därför antecknades i 

vätskelistan. Pullen, Collins, Stone, Carter, Sadler & Collinson (2017) undersökte hur 

patienter på ett brittiskt sjukhus hade ätit under ett dygn. Endast 9% av de som åt sjukhusets 

måltider täckte sitt energibehov. De påvisade att 41% av de patienter som utöver 

sjukhusmåltiderna åt sjukhusets mellanmål, täckte sitt energibehov. De såg även att flera 

patienter inte hade blivit erbjudna sjukhusets mellanmål trots att möjlighet fanns, vilket sågs 

som en inhiberande faktor för optimal nutrition hos patienterna. Utifrån denna slutsats skulle 

avdelningarna som inkluderades i uppsatsen kunna se över sina rutiner kring erbjudande av 

mellanmål till patienterna, de skulle exempelvis kunna anteckna i mat- och 

vätskeregistreringen att de har erbjudit mellanmål även om patienten tackat nej. 

 

Att ifyllnadsgraden är så pass låg vid mellanmål kan också bero på utformningen av 

blanketten för mat- och vätskeregistreringen. Färdiga alternativ att ringa in fanns vid lunch 

och middag vilket kan anses enklare jämfört med frukost, mellanmål och vätska då dessa 

kräver en specificering av vad som har ätits eller druckits med mängder samt antal kalorier 

uträknade. Att mellanmålen nedprioriteras jämfört med resterande måltider kan även bero på 

att de andra måltiderna räknas som huvudmålen; frukost, lunch och middag, och därför anses 

primära. Att mellanmål saknas i många registreringar kan tyda på att patienterna inte blir 

serverade något mellan middagen och frukosten morgonen efter, vilket skulle ge en lång 

nattfasta. För att minska ned nattfastan till rekommendationen på max 10–11 timmar föreslås 

tre mellanmål utöver de tre huvudmålen frukost, lunch och middag (Socialstyrelsen, 2011). 

Frukost och samtliga mellanmål rekommenderas täcka 50% av patientens energibehov. Om 

det är äldre personer som är sjuka och har nutritionsproblem på grund av att de inte orkar äta 

hela måltider rekommenderas flera små mål, mellanmål kan här behöva utgöra större delen av 

det totala energiintaget. I en kanadensisk studie svarade inlagda patienter på en enkät om 

upplevda hinder vid måltid (Keller et al., 2015). En fjärdedel av patienterna upplevde hunger 

mellan måltiderna. Utifrån informationen ovan om mellanmåls betydelse, i kombination med 

den låga ifyllnadsgraden för mellanmål i analysen av mat- och vätskeregistreringarna, 

personalens rapporterade låga registrering av mellanmål i enkäten samt den stora andelen 

registreringar med en fjärdedelsportion eller mindre markerad vid lunch eller middag, kan 

fokus på att erbjuda mellanmål vara avgörande för patientens nutritionsstatus och medicinska 

status.  

 

Lundin & Skytt (2015) kom i sin C-uppsats fram till att patienter som fick två mellanmål 

dagligen utöver huvudmåltiderna fick ett signifikant högre energiintag jämfört med de som 

inte fick de två mellanmålen, detta var på en ortopedavdelning på ett svenskt sjukhus. Dessa 

dietiststudenter tar upp i diskussionen att de var med och serverade mellanmål på 

ortopedavdelningen, vilket i praktiken visade sig vara svårare än förväntat. Övrig personal var 

upptagen med annat, vissa patienter sov vid servering av mellanmål, vissa patienter kunde inte 

redogöra för sina allergier, vissa patienter behövde hjälp med matning. De menar även att 
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risken är stor att äldre personer av artighet tackar nej vid frågan om de vill ha mellanmål, att 

det är bättre att berätta om de mellanmålsalternativ som finns och att frågan istället är vilken 

av dessa som patienten skulle vilja ha. Detta visar på svårigheter på sjukhusavdelningar, där 

situationen är turbulent både för personal och patienter. Det kan därför vara betydelsefullt att 

se över rutiner och att det tydliggörs att samarbetet mellan personalen ligger till grund för en 

välfungerande avdelning med en trevlig atmosfär, personcentrerad vård och kortast möjliga 

vårdtid för patienterna. 

 

Då även anhöriga utan utbildning för uppgiften ibland fyller i mat- och vätskregistreringarna 

är detta en felkälla, vilket kan ha resulterat i falskt negativa resultat gällande ifyllnadsgrad. 

Det här gäller främst mellanmål då personalen alltid närvarar vid huvudmåltiderna. 

 

Enkäten 

 

Vid påståenden kring huruvida patientens nutritionsstatus var viktig, om mat- och 

vätskeregistrering prioriterades samt om en önskan fanns att prioritera mat- och 

vätskeregistrering högre så instämde de flesta enkätdeltagare. Detta motsäger att nutritionen 

är lågt prioriterad på sjukhus i åtminstone teorin, vilket flera andra studier har kommit fram 

till (Nieuwenhuizen et al., 2009; Ross et al., 2011; Højgaard Rasmussen et al., 2006). 

Samtidigt var “Tidsbrist” och “Det är inte tillräckligt viktigt för att alltid prioriteras” de 

svårigheter vid mat- och vätskeregistrering som de flesta deltagare instämde med. Detta kan 

innebära att när det väl kom till kritan så fanns det andra arbetsuppgifter som tog mer tid och 

prioriterades framför mat- och vätskeregistrering bland personalen på berörda avdelningar. 

Den stora andelen rutor som var lämnade blanka på mat- och vätskeregistreringarna kan också 

tyda på att något annat har prioriterats under dessa måltider. Sjuksköterskorna var den 

profession där störst andel instämde med att “Tidsbrist” är en svårighet vid mat- och 

vätskeregistrering, att de har tillräckligt med kunskap kring registrering av patientens mat och 

dryck och de var den lägsta andelen som instämde med att de skulle vilja ha utbildning kring 

arbetsuppgiften. Att kvalitén på arbetet vid utredning av patientens nutritionsstatus inte beror 

på okunskap utan tidsbrist är något som Wilhelmsson et al. (2008) såg i sin uppsats, vilket kan 

överensstämma med resultatet i denna undersökning. Budiningsari et al. (2017) visade även 

på att tidsbrist var en av de två svårigheter som de flesta i sjukhuspersonalen instämde med 

vid mat- och vätskeregistrering. Majoriteten av deltagarna svarade att arbetsuppgiften 

lämpade sig bäst för sjuksköterskor. Detta skiljer sig från resultatet i denna undersökning, där 

majoriteten av samtliga professioner tyckte att arbetsuppgiften var lämplig med deras 

profession. 

  

Gällande rutiner på avdelningarna så var det nästan en femtedel som tyckte att “Rutinerna är 

otydliga” kring mat- och vätskeregistrering och en femtedel tyckte att “Formatet på 

blanketterna är otydligt”. Hela tre av fyra måltidsvärdar instämde med att “Rutinerna är 

otydliga” samt “Jag skulle vilja bli utbildad i hur mat- och vätskelistorna ska fyllas i på ett 

noggrant och korrekt sätt”. Trots att nästan samtliga deltagare instämde med “Jag har 

tillräcklig kunskap för att fylla i mat- och vätskelistorna på ett noggrant och korrekt sätt” så 

instämde ungefär hälften med “Jag skulle vilja bli utbildad i hur mat- och vätskelistorna ska 

fyllas i på ett noggrant och korrekt sätt” och att de flesta deltagare (91%, n=30) instämde med 

“Hela avdelningen skulle behöva mer utbildning om hur mat- och vätskeregistreringarna fylls 

i”. Samtidigt så blev resultatet vid analys av mat- och vätskeregistreringarna att de inte var 

särskilt fullständigt ifyllda. Utifrån detta skulle det de olika resultaten kring ifyllande av mat- 

och vätskeregistreringar, kring personalens uppfattning om sitt kunskapsläge samt önskan om 
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utbildning, kunna innebära att rutinerna vid mat- och vätskeregistrering bör gås igenom och 

utvärderas på berörda avdelningar.  

Højgaard Rasmussen et al. (2006) såg i sin studie genom möten med multidisciplinära 

vårdteam att svårigheter till en bra nutritionsomsorg var bland annat brist på rutiner, kunskap 

och stöd från arbetsledare samt att arbetsrollerna inte var tydliga. Därefter fick varje 

avdelning komma på förslag till hur svårigheterna kan undvikas, och en tydlig plan för 

förändring gjordes. Därefter tydliggjordes även alla vårdprofessioners arbetsuppgifter. Man 

såg i denna studie en tydlig förbättring av mätningen av patienters BMI, dokumentationen av 

viktnedgång och utförandet av screening av patienter för att upptäcka nutritionsrisker. 

Resultatet i uppsatsen kan komma att användas på ett liknande sätt. Då kan man lägga ett 

extra fokus på att utveckla de områden där svårigheter har identifierats och på så sätt förbättra 

omvårdnaden av patienterna. Även Ross et al. (2011) såg genom sina intervjuer att 

svårigheterna även här var brist på kunskap, svårigheter vid prioritering av många 

arbetsuppgifter, brist på tydliga arbetsuppgifter och bristande kommunikation mellan olika 

vårdprofessioner. Deltagarna var enhälliga i att tycka att en ökad arbetsstyrka genom att 

anställa mer personal skulle underlätta att prioritera nutritionen i vårdprocessen. Dessutom 

såg man även här att ett bra ledarskap från arbetsledarna är nödvändigt. Även om 68% av 

deltagarna i enkäten i denna undersökning ansåg att tidsbrist var en betydande svårighet för 

att prioritera nutrition, så är det oklart om det är på grund av en för liten arbetsstyrka eller om 

det finns så många andra arbetsuppgifter vid måltider att registreringen av mat och vätska 

glöms bort. 

 

Övergripande resultatdiskussion 
 

En motsägelse var att det endast var i 35% (n=77) av mat- och vätskeregistreringarna som 

patientens totala energiintag för dagen blivit ifyllt, dock var det 70% (n=19) av deltagarna i 

enkäten som instämde med att de brukar fylla i denna punkt. Att andelen personer som i 

enkäten instämde med att de brukar fylla i totalt energiintag för dagen var större än andelen av 

personalen som faktiskt fyllde i totalt energiintag enligt analysen av registreringar, kan bero 

på att endast dem i personalen som hade ett större intresse för nutrition svarade på enkäten. 

Det kan även bero på att deltagarna i enkäten möjligtvis upplevde sig själva fylla i detta oftare 

än vad som faktiskt blev av. Tidigare studier har visat att människor har en tendens att 

överskatta sin förmåga. Exempelvis har Kataria (2017) i en studie visat hur långdistanslöpare 

överskattar sin snabbhet. I slutet av sammanfattningen menar Kataria (2017) att personer inte 

gör som de säger, och därför ska vi döma dem utefter vad de gör. Detta skulle kunna tolkas 

som att personer i mindre utsträckning gör något som de har sagt att de gör. Att deltagarna i 

denna enkätundersökning instämmer med att de fyller i patientens totala energiintag för dagen 

i större utsträckning än de faktiskt utför uppgiften. Dock kan denna överskattning av den egna 

förmågan skilja sig mellan löpares sluttid och vårdpersonalens registrering av mat och vätska 

på sjukhus. 

 

Näringsdryckens fullständiga namn ifylldes endast i 52% (n=48) av registreringarna där 

någon typ av näringsdryck hade förtärts, i enkäten instämde 81% (n=25) med att de brukar 

fylla i det fullständiga namnet. Det bristfälliga ifyllandet av näringsdryckens namn kan bero 

på att de inte har kunskap kring olika näringsdrycker, bristande förståelse eller inte är 

tillräckligt insatta i nutritionvårdsprocessen. Att markera näringsdryckens fullständiga namn 
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är viktigt eftersom att det finns många olika näringsdrycker med olika ändamål och 

anpassning till specifika sjukdomstillstånd. De har varierande innehåll av energi och 

fördelning av näringsämnen, därför är det viktigt att personen som ska journalföra patientens 

matintag utifrån mat- och vätskelistan vet vilken näringsdryck som menas. Felaktig eller 

bristande registrering i mat- och vätskelistorna ger ett missvisande underlag när 

nutritionsåtgärder ska bestämmas av dietist, patienten kan exempelvis se ut att vara i behov av 

sondnäring för att täcka energibehovet. Ofullständig mat- och vätskeregistrering försvårar 

även utvärdering av insatt nutritionsåtgärd.  

  

I mat- och vätskeregistreringarna som analyserades var det 0% som fyllde i energibehov, men 

trots detta instämde 20% (n=6) av enkätdeltagarna med att de brukar registrera detta medan 

20% (n=6) ansåg att det inte ingår i deras arbetsuppgifter. Att denna del av registreringarna 

faktiskt inte hade fyllts i av någon kan bero på att den delen nedprioriterats på grund av 

tidsbrist, då enkäten visar att majoriteten av deltagarna ansåg att tidsbrist var en hindrande 

faktor. Även Lundin et al. (2015) såg att majoriteten av mat- och vätskelistorna i deras 

undersökning saknade ifyllt energibehov. Wilhelmson et al. (2008) menar att 

sjuksköterskorna i deras studie sällan fyllde i energibehov på grund av tidsbrist. Detta och 

även andra aspekter vid registrering av mat och vätska pekar på att tidsbrist är orsaken. En 

spännande aspekt på detta har Thompson, O´Leary, Jensen, Scott- Finlay, O´Brien- Pallas & 

Estabrooks (2006), som kvalitativt undersökte 235 sjuksköterskor om konceptet tidsbrist på 

två kanadensiska sjukhus. Thompson et al. (2006) beskriver att det finns både fysiska och 

psykiska faktorer som påverkar upplevelsen av tidsbrist. De kom dock fram till att det verkar 

vara den mentala delen av detta som påverkar upplevelsen av tidsbrist mest, och att 

rutinmässiga arbetsuppgifter kräver mindre energiåtgång, tankekraft och upplevd tidsåtgång. 

Dessutom såg de att sjuksköterskor ofta skapar egna strategier för att hinna med de viktigaste 

arbetsuppgifterna, och detta kan vara en bidragande faktor till att ifyllandet av energibehov 

blivit så lågt. Thompson et al. (2006) menar även att missförstånd och brist på 

kommunikation är viktiga faktorer som bidrar till hur arbetsfördelningen ser ut och upplevs av 

personalen. Det är därför av stor vikt att man får ett bra stöd, speciellt såg man detta bland 

nyexaminerad vårdpersonal som kunde känna att de inte klarade av den stressiga arbetsmiljön. 

Därför lyfts även här tydliga rutiner och ett gott stöd från arbetsledarna som viktiga 

framgångsfaktorer (Højgaard Rasmussen et al., 2006; Ross et al., 2011; Thompson et al., 

2006). 

  

Uppsatsens resultat tyder på att det finns brister i registreringen av mat och vätska på det 

aktuella sjukhuset i Sverige. Som man sett i tidigare studier så kan en bristande mat- och 

vätskeregistrering leda till en bristande omvårdnad av patienterna, varför det är av stor vikt att 

förbättra detta. Genom tydligare rutiner kan personalen utföra sina arbetsuppgifter effektivare, 

och därmed kan risken minska för att tidsbrist skall bli en bidragande faktor till att nutritionen 

nedprioriteras. Vid undersökning av personalens attityder till mat- och vätskeregistrering i 

denna uppsats ansågs tidsbrist som tidigare nämnt vara det största hindret till att fylla i mat- 

och vätskeregistreringar fullständigt. Genom att förtydliga rutinerna och komma överens om 

strategier för att hantera svårigheter vid mat- och vätskeregistrering kan detta medföra att 

personalen registrerar mat och vätska mer fullständigt även när tidsbrist uppstår. Således kan 

man även minska risken för malnutrition, förlängd sjukhusvistelse och en ökad risk för 

komplikationer bland patienterna. 

  

Även om svårigheter som påverkar registreringen av mat och vätska har uppmärksammats 

och hur dessa brister kan påverka patientens nutritionsstatus negativt, så är det bara en bit på 

vägen för att förbättra patienters omvårdnad och nutritionsstatus. Korrekt ifyllnad av mat- och 
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vätskeregistreringar samt en rutinmässig screening för undernäring är viktiga steg i rätt 

riktning, men så som Holst et al. (2016) beskriver så är även den hela sensoriska upplevelsen 

väldigt viktig. Miljön, andra personer som kan närvara vid måltiden samt lukten, utseendet 

och presentationen av maten påverkar energiintaget hos patienterna. Därför är även detta i 

kombination med att fylla i mat- och vätskeregistreringar korrekt en viktig aspekt att beakta 

när man skall förbättra en patients nutritionsstatus. 

 

Metoddiskussion 
 

I undersökningen har fokuset främst varit på hur registreringarna av mat och vätska fylls i på 

sjukhuset i stort, inte att jämföra de två avdelningarna med varandra. Orsaken till detta är att 

de har olika rutiner kring mat- och vätskeregistrering, olika stor andel dietisttjänst samt olika 

patientgrupper per avdelning. Samtidigt hade avdelningarna varit ihopslagna till en avdelning 

under sommaren, vilket skulle kunna innebära att personalen har lärt sig av varandra. Antal 

registreringar per avdelning skiljde sig mycket vilket är ytterligare en anledning till att 

avdelningarnas resultat inte jämfördes; 56 från strokeavdelningen och 168 från 

geriatrikavdelningen. Antal enkäter per avdelning var ganska lika, 17 enkäter från 

geriatrikavdelningen och 16 enkäter från strokeavdelningen. Dessa hade eventuellt kunnat 

jämföras mellan avdelningarna, men det totala materialet ansågs inte tillräckligt stort för att 

jämföra mellan avdelningarna. Den skeva fördelningen av mat- och vätskeregistreringar från 

respektive avdelning kan innebära att kopplingar mellan resultaten från registreringarna och 

enkäterna skulle bli missvisande om de två avdelningarna jämfördes med varandra. 

 

Mat- och vätskeregistreringarna 

 

Analys av mat- och vätskeregistreringar kring hur fullständigt de har fyllts i är det som har 

varit i centrum i denna uppsats. Då litteratursökningen inte gav så många studier på ämnet 

kompletterades detta med en enkät, för att få med hur personalen generellt tänker kring samt 

förhåller sig till arbetsuppgiften. Detta för att kunna styrka resultatet från mat- och 

vätskeregistreringarna eller öppna upp för diskussion. Intervjuer med vårdpersonalen hade 

troligen hade det givit mer djupgående information (Eliasson, 2013). Det hade varit intressant, 

men krävt mycket större resurser i form av tid. Kvalitativ forskning på ämnet framöver skulle 

därför vara intressant för att fånga mer djupgående attityder och problemområden vid mat- 

och vätskeregistrering på sjukhus. 

 

Den ursprungliga planen var att ingen av avdelningarna skulle bli informerade om att mat- 

och vätskeregistreringarna samlades in förrän efter insamlingen, för att minska risken för bias. 

Otydlig instruktion ledde till att en av dietisterna informerade personalen om att 

registreringarna samlades in för analys i en uppsats. Inga stora skillnader sågs dock mellan 

avdelningarna vid analys av materialet. Eventuellt var det för att dietisten hade givit 

personalen så oprecis information, eller så påverkade inte informationen personalens 

beteende. Ett annat missförstånd som skedde var att mat- och vätskeregistreringarna inte var 

avidentifierade av avdelningarnas dietister vid besöket för hämtning av materialet. Alla mat- 

och vätskeregistreringar avidentifierades därmed av författarna innan analysarbetet 

påbörjades, för att minimera risken för igenkänning. Författarna hade dock ingen koppling till 

arbetet på geriatrik- eller strokeavdelningen under uppsatsskrivandet och hade inte träffat 

någon av de berörda patienterna vars mat- och vätskeregistreringar samlats in. 
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Mat- och vätskeregistreringarna samlades in utan att personalen på avdelningarna hade 

möjlighet att lämna samtycke till detta. Då vi hade fått samtycke av dietisterna och 

enhetsscheferna på avdelningarna att använda mat- och vätskeregistreringarna som 

analysmaterial i studien ansågs inte att ett speciellt samtycke krävdes från samtlig 

vårdpersonal. Detta även på grund av att registreringarna inte gick att spåra till någon i 

personalen och att flera i personalen fyller i samma registrering för en patient under dagen. 

  

En styrka med uppsatsen var det pilottest som gjordes av analysverktyget (Eliasson, 2013). 

Kalibreringen av användningen av analysverktyget med ett pilottest, samt den fortsatta 

kommunikationen mellan författarna under analysen av mat- och vätskeregistreringarna, 

gjorde att bestämmelser på detaljnivå kunde göras. Detta för att båda författarna skulle utföra 

så lika tolkning och poängsättning som möjligt, för att höja reliabiliteten. Dock kvarstår en 

risk att poängsättningen skiljde sig mellan författarna. 

 

Fokus lades i denna uppsats på att se hur stor ifyllnadsgrad olika avsnitt i mat- och 

vätskeregistreringen hade, istället för att utreda ifyllnadsgraden varje enstaka registrering. Det 

hade även varit väldigt intressant att ta fram ett medelvärde för varje mat-och 

vätskeregistrering och därmed kunna se hur många av registreringarna som hade olika grader 

av ifyllnad. Detta hade dock krävt större resurser i form av tid men vore en intressant aspekt 

att se på i kommande studier om mat- och vätskeregistreringars ifyllnadsgrad för en djupare 

bild av detta.  

  

Enkäten 

 

Gällande utformning av enkäten så har några brister visat sig vid analys av materialet. När 

deltagarna skulle välja arbetstid vad det många missförstod svarsalternativen. De flesta 

kryssade i båda svarsalternativen “dag” och “natt” istället för att “det varierar” trots 

uppmaning att kryssa i endast ett alternativ. Svarsalternativen kunde ha förtydligats, 

exempelvis “endast dag”. Att ge plats för övriga kommentarer i slutet var inte nödvändigt men 

detta gjordes för att deltagarna skulle kunna utveckla någon tanke vid behov, endast tre av 

deltagarna lämnade dock en kommentar.  

 

Angående formulering av påståenden som deltagarna skulle ta ställning till bör det påpekas att 

påståendena formulerades positivt så som ” Mat- och vätskeregistrering är något som jag 

prioriterar i dagsläget”. Det skulle kunna få deltagaren att vilja känna sig duktig och svara det 

som förväntas, vilket kan ha resulterat fler jakande svar. Samtidigt bör negationer så som 

”inte” undvikas vid formulering av frågor för att minska risken för missförstånd (Eliasson, 

2013). Även formulering av svarsalternativen ”Aldrig”, ”Ibland”, ”Ofta” och Alltid” hade 

kunnat vara tydligare. Alternativet ”Sällan” hade eventuellt varit ett mer nekande än det mer 

neutrala alternativet ”Ibland” som användes i enkäten. 

 

Angående antal deltagare som medverkade i enkäten var 34 stycken som förväntat. Detta är 

dock en för liten grupp för att några generella slutsatser ska kunna dras. Det blev en liten 

andel sjuksköterskor (n=9) och en ännu mindre grupp måltidsvärdar (n=4). För att säkerställa 

anonymitet inkluderades bara professioner med fler än tre representanter i sammanställningen 

av resultatet. Generella slutsatser dras inte ifrån en så liten grupp som fyra deltagare, men 

överlag svarade måltidsvärdarna samstämmigt. Enkäterna var inte uppsatsens huvudfokus, 

utan ett komplement till det primära materialet på 224 mat- och vätskeregistreringar. 

En styrka med enkäten var att två utomstående personer gav feedback på utformningen, det 

ökade validiteten då vissa frågor förtydligades. De som gav feedback hade dock en annan 
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utbildning jämfört med enkätdeltagarna, vilket kan ha resulterat i att enkäten inte riktade sig 

till rätt målgrupp. Exempelvis ordval och ordförståelse kan skilja sig. För att få optimal 

feedback på enkäten som gör att den riktas mot rätt målgrupp hade det varit bättre att välja två 

personer som var utbildade till undersköterska, sjuksköterska eller måltidsvärd. Det hade varit 

att föredra att även låta några sjukvårdsutbildade personer svara på enkäten innan 

undersökningen utfördes, för att se om det var någon fråga som de inte svarade på eller 

missförstod och på så sätt validera frågorna ytterligare (Eliasson, 2013). 

 

Bortfallsdiskussion 

 

Bortfallet för mat- och vätskeregistreringar var 13% (n=35) av 261 stycken registreringar. 

Dock visar inte detta om någon mat- och vätskeregistrering från berörda avdelningar missades 

att samlas in. 

 

Ingen i personalen som brukar arbeta natt svarade på enkäten. Endast 44% (n=34) av 78 i 

personalen svarade på enkäten, troligen var en stor andel av bortfallet nattpersonalen. I 

framtida forskning om vårdpersonals attityder till mat- och vätskeregistreringar bör ett extra 

fokus ligga på att nå ut till nattpersonalen, för att kunna se likheter och skillnader gentemot 

personal som arbetar dagtid eller kvällstid. 

 

Internt bortfall innebär att deltagaren har lämnat blankt på en fråga på grund av ovilja att 

svara eller för att hon eller han har missat den (Bryman, 2002). Vid analys av mat- och 

vätskeregistreringarna innebär detta att andelen registrering av näringsdryckens fullständiga 

namn kan ha blivit falskt högt, då personalen kan ha givit patienten näringsdryck utan att 

registrera det.  

  

I förhållande till dietistens profession 
 

I en nutritionsutredning för en inneliggande patient utgår dietisten bland annat från patientens 

mat- och vätskeregistrering (Academy of Nutrition and Dietetics, 2017). Speciellt vid 

övervägande av artificiell nutrition för patienten. De steg i nutritionsbehandlingsprocessen 

som kommer efter utredningen är beroende av mat- och vätskeregistreringen då det kan ge 

förklaringar till patientens nutritionsstatus och utvärdera nutritionsåtgärderna. Så som Swan, 

Vivanti, Hakel-Smith, Hotson, Orrevall, Trostler, ... & Papoutsakis (2017) skriver så kan man 

förbättra vårdkvalitén för patienter genom att konsekvent använda sig av 

nutritionsvårdsprocessen (NCP). Genom att göra detta kan även dietister som profession få ett 

större erkännande inom multidisciplinära team. De beskriver hur fokus i genomförandet av en 

god nutritionsomvårdnad bör vara på kritiskt tänkande i alla fyra steg av NCP-cykeln 

(nutritionsutredning, nutritionsdiagnos, nutritionsåtgärd samt nutritionsuppföljning och 

nutritionsutvärdering). Att kunna definiera nutritionsdiagnosen och grundproblemet är en 

förutsättning för att dietister skall kunna överrapportera vissa uppgifter i omvårdnaden av 

patienten till andra inom vårdteamet. Speciellt behövs detta kritiska tänkande för att kunna 

prioritera mellan olika nutritionsdiagnoser och därmed nutritionsåtgärder. För att dietistens 

arbete ska utföras på rätt sätt är det därför viktigt att mat- och vätskeregistrering görs korrekt. 

För att kunna samarbeta med övrig personal och se till patientens bästa är det viktigt att ta 

reda på hur övrig personal ser på mat- och vätskeregistrering, hur deras kunskapsläge samt 

hur deras prioriteringar ser ut gällande patientens nutrition. 
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Slutsats 
 

Många aspekter påverkar hur fullständigt mat- och vätskeregistreringar fylls i. Mellanmål var 

det avsnitt i registreringen som hade lägst ifyllnadsgrad (45%) samt var det avsnitt som 

enkätdeltagarna i minst utsträckning rapporterade att de brukar registrera. Högst 

infyllnadsgrad hade avsnittet om vätska (79%). En tendens som framkom i både enkäten och 

från mat- och vätskeregistreringarna var att lunch var mer fullständigt ifylld än middag, vilket 

är intressant eftersom utseendet och principen för hur man fyller i dessa måltider är lika.  

 

De största svårigheterna vid mat- och vätskeregistrering upplevs av enkätdeltagarna vara 

tidsbrist och prioritering. Forskning visar att det är väldigt viktigt med ett bra stöd från 

arbetsledning, tydlig arbetsfördelning och ett bra samarbete mellan personalen för att hantera 

tidsbrist. Kvalitativ forskning på detta område skulle ge djupare resonemang och förklaringar 

kring attityder till mat- och vätskeregistrering. För att få en mer komplett bild behövs 

forskning där även nattpersonal deltar 

 

Uppsatsens resultat tyder på att det finns brister i registreringen av mat och vätska på det 

aktuella sjukhuset i Sverige. Som man sett i tidigare studier så kan en bristande mat- och 

vätskeregistrering leda till en försämrad medicinsk status hos inneliggande patienter, varför 

det är av stor vikt att förbättra detta. Grundproblemet verkar vara avsaknad av tydliga och 

fungerande rutiner, då ett genomgående mönster i resultatet är att personalen upplever att de 

brukar fylla i de flesta delar i mat- och vätskelistan medan ifyllnadsgraden endast var 69% vid 

analysen av insamlade mat- och vätskeregistreringar. Genom att förtydliga rutinerna och 

komma överens om strategier för att hantera svårigheter vid mat-  och vätskeregistrering kan 

detta medföra att personalen registrerar mat och vätska mer fullständigt även när tidsbrist 

uppstår. Detta kan i sin tur förbättra omvårdnaden av patienten med ökad prioritet gällande 

nutrition, vilket kan förebygga malnutrition och förlängd sjukhusvistelse.  

Då det till stor del saknas forskning på detta område finns inte så många tidigare studier att 

jämföra med. Detta har försvårat analysen och gjort det svårt att bedöma huruvida resultatet 

på 69 % är en rimlig ifyllnadsgrad. Vi föreslår därför att mer forskning på området behövs. 
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Bilagor 
      Bilaga 1 

Tom mall för mat- och vätskeregistrering 
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Bilaga 2 

Ett eget utformat analysverktyg för analys av från mat- och vätskeregistreringar 
Nedan ses utformningen av analysverktyg. Detta är frågorna som användes för analys av 

insamlade mat- och vätskeregistreringar. Resultatet kan ses under ”Resultat” i Tabell 1. 

Analysverktygets frågor Möjlig poängsättning per fråga  

Frukost 0, 0,5 eller 1 

1. Är typ av mat ifyllt?  

2. Är utdelad mängd till patienten ifyllt?  

3. Är uppäten mängd av patienten ifyllt?  

4. Är antal kalorier ifyllt för varje livsmedel?  

5. Är totalt antal kalorier från måltiden ifyllt?  

6. Är totalt antal kalorier från måltiden korrekt 

uträknat? 

 

Lunch 0, 0,5 eller 1 

7. Är utdelad portionsstorlek markerad?  

8. Är uppäten portionsandel markerad?  

9. Är totalt antal kalorier från måltiden ifyllt?  

10. Är totalt antal kalorier från måltiden korrekt 

uträknat? 

 

Middag 0, 0,5 eller 1 

11. Är utdelad portionsstorlek markerad?  

12. Är uppäten portionsandel markerad?  

13. Är totalt antal kalorier från måltiden ifyllt?  

14. Är totalt antal kalorier från måltiden korrekt 

uträknat? 

 

Mellanmål 0, 0,5 eller 1 

15. Är typ av mat ifyllt?  

16. Är utdelad mängd till patienten ifyllt?  

17. Är uppäten mängd av patienten ifyllt?  

18. Är antal kalorier ifyllt för varje livsmedel?  

19. Är totalt antal kalorier från måltiden ifyllt?  

20. Är totalt antal kalorier från måltiden korrekt 

uträknat? 

 

Vätska 0, 0,5 eller 1 

21. Är typ av dryck ifyllt?  

22. Är utdelad mängd till patienten ifyllt?  

23. Är uppdrucken mängd av patienten ifyllt?  

24. Är antal kalorier ifyllt för varje dryck?  

25. Är utdelad mängd näringsdryck till patienten ifyllt?  

26. Är uppdrucken mängd näringsdryck av patienten 

ifyllt? 

 

Övrigt 0 eller 1 

27. Finns typ av kost (t.ex. E-kost) ifyllt?  

28. Finns ett energibehov uträknat?  

29. Är näringsdryckens fullständiga namn ifyllt?  

30. Är totalt energiintag från mat för hela dagen ifyllt?  

31. Är totalt energiintag från mat korrekt uträknat?  

32. Är totalt energiintag från dryck ifyllt?  

33. Är totalt energiintag från dryck korrekt uträknat?  

34. Är totalt energiintag från mat och dryck 

sammanslaget från hela dagen ifyllt? 

 

35. Är totalt energiintag från mat och dryck korrekt 

uträknat? 
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Bilaga 3 

Enkäten 

ENKÄT 
 

Vårdpersonalens uppfattningar om mat- och vätskeregistrering på ett svenskt 
sjukhus. 

 

Deltagandet i denna enkät är frivilligt och ifyllandet av enkäten sker anonymt. Man får 
avbryta när som helst, vi kommer inte kräva någon förklaring till varför man eventuellt 
har valt att avbryta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kryssa i ett alternativ som stämmer bäst för dig vid samtliga påståenden. 
 

 

Jag arbetar på:  ◻ geriatrikavdelningen      ◻ strokeavdelningen          ◻ Flera: ______ __  

 

Min profession:  ◻ undersköterska  ◻ sjuksköterska   ◻ måltidsvärd   ◻ annat: ________ 

 

Arbetstid:      ◻ dag                 ◻ kväll     ◻ natt           ◻ det varierar  

 

 

        Tar avstånd    Tar delvis     Instämmer    Instämmer    Ingår inte  
    helt           avstånd          delvis             helt            i mina       
           arbets- 
           uppgifter  
 

Jag är informerad om avdelningens  ◻          ◻         ◻        ◻        ◻ 
rutiner för mat- och vätskeregistrering  
 

Mat- och vätskeregistrering är något       ◻          ◻          ◻        ◻        ◻ 

som jag prioriterar i dagsläget  
 

Mat- och vätskeregistrering är något       ◻          ◻          ◻        ◻        ◻ 

som jag vill prioritera högre    
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Jag tycker att patientens nutritionsstatus      ◻       ◻         ◻         ◻        ◻ 

är viktig   
     

Jag brukar fylla i mat- och vätskelistor          ◻       ◻         ◻         ◻        ◻ 

dagligen 
 

   
 Aldrig    Ibland     Oftast           Alltid       Ingår inte
                                            i mina arbets- 
                                                                     uppgifter 

                                                                                     

När jag registrerar en patients mat- och  
vätskeintag fyller jag i följande delar: 

Frukost     ◻       ◻      ◻  ◻         ◻ 

Lunch                         ◻       ◻      ◻  ◻         ◻ 

Middag                                                      ◻       ◻      ◻  ◻         ◻ 

Mellanmål     ◻       ◻      ◻  ◻         ◻ 

Utdelad mängd av mat/dryck till patienten◻       ◻      ◻  ◻         ◻ 

Uppäten mängd mat/dryck av patienten   ◻       ◻      ◻  ◻         ◻ 

Antal kcal som ätits/ druckits per tillfälle   ◻       ◻      ◻  ◻         ◻ 

Totalt energintag för dagen (kcal)   ◻       ◻      ◻  ◻         ◻ 

Näringsdryckens fullständiga namn   ◻       ◻      ◻  ◻         ◻ 

Typ av kost (t.ex. E-kost)    ◻       ◻      ◻  ◻         ◻ 

Energibehov     ◻       ◻      ◻  ◻         ◻
    

 
                                                           Tar avstånd    Tar delvis     Instämmer    Instämmer  Ingår inte  
    helt           avstånd          delvis             helt            i mina       
           arbets- 
           uppgifter 

Mat- och vätskelistorna inkluderar  ◻         ◻          ◻         ◻     ◻ 

alla nödvändiga punkter om           
patientens matintag 

 

Med min profession är mat- och  ◻         ◻          ◻         ◻     ◻ 

vätskeregistrering en lämplig           
arbetsuppgift 
 

Jag uppmärksammar ansvarig läkare/ ◻         ◻          ◻         ◻     ◻ 

sjuksköterska om patientens  
nutritionsstatus vid förändring     
 

 

Jag har tillräcklig kunskap för att ◻         ◻          ◻         ◻     ◻ 

fylla i mat- och vätskelistorna på           
ett noggrant och korrekt sätt 
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Jag skulle vilja bli utbildad i hur mat- och◻         ◻          ◻         ◻     ◻ 

vätskelistorna ska fyllas i på ett noggrant         
och korrekt sätt    
   

Hela avdelningen skulle behöva mer  ◻         ◻          ◻         ◻     ◻ 

utbildning om hur mat- och           
vätskeregistreringarna fylls i 

 
 

                                                                       Tar avstånd    Tar delvis     Instämmer    Instämmer    
                          helt             avstånd          delvis             helt        

 
Svårigheter vid mat- och vätskeregistreringar är: 

Tidsbrist                      ◻          ◻          ◻        ◻ 

Det är inte tillräckligt viktigt  för att alltid prioriteras     ◻          ◻          ◻        ◻  

Rutinerna är otydliga                     ◻          ◻          ◻        ◻ 

Formatet på blanketten är otydlig                    ◻          ◻          ◻        ◻ 

Det ingår inte i mina arbetsuppgifter                    ◻          ◻          ◻        ◻ 

 
                                                           Tar avstånd    Tar delvis     Instämmer    Instämmer  Ingår inte  
    helt           avstånd          delvis             helt            i mina       
           arbets- 
           uppgifter 
Undernäring: 

Jag screenar nyinkomna patienter ◻          ◻          ◻        ◻           ◻ 

för undernäring med ett MNA-formulär  
 

MNA-screening sker inom 48h ◻          ◻          ◻        ◻       ◻ 

 

Att screena för undernäring är en  ◻          ◻          ◻        ◻       ◻ 

tydlig del i rutinerna   
 

MNA-formuläret är lätt och  ◻          ◻          ◻        ◻       ◻ 

praktiskt att fylla i   
 

MNA-formuläret är ett bra redskap  ◻          ◻          ◻        ◻       ◻ 

för undernäringsscreening     
 

Jag brukar prata med patienten  ◻          ◻          ◻        ◻       ◻ 

om hur aptiten är   
 

Jag brukar informera ansvarig  ◻         ◻            ◻         ◻       ◻ 

läkare/ sjuksköterska   
om risk för undernäring upptäcks   
 

Jag skulle vilja bli utbildad om   ◻         ◻            ◻         ◻        ◻ 

screening för undernäring   
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Hela avdelningen skulle behöva  ◻         ◻            ◻         ◻        ◻ 

mer utbildning om screening  
för undernäring 

 
Övrigt: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

 

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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 Bilaga 4 

Följebrev till enkäten 

 

FÖLJEBREV 

 
Vi är två dietiststudenter vid Uppsala Universitet som arbetar med en studie (C-

uppsats) vars syfte är att undersöka hur mat- och vätskeregistrering på en 

geriatrisk avdelning och en strokeavdelning går till och upplevs av personalen. 

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om Du har möjlighet att besvara ett antal 

frågor om mat- och vätskeregistrering och screening för undernäring i vår enkät. 

Detta är möjligt mellan onsdag 15/11 och onsdag 22/11 (v. 46–47).  

 

• Deltagandet är frivilligt och ifyllandet av enkäten sker anonymt. Ni kan 

avbryta ifyllandet av enkäten när som helst, utan att förklara varför ni har 

valt att göra detta. 

• Allt material kommer behandlas konfidentiellt vilket innebär att det inte 

kommer att framgå vem som fyllt i vad samt att materialet inte kommer 

obehöriga till del. Materialet kommer endast att läsas av oss och endast 

användas till denna studie. 

 

• Genom att fylla i enkäten ger Ni ert samtycke att materialet kommer att 

användas och analyseras i vår uppsats.  

 

Vi beräknar att ifyllandet av enkäten tar max 5 minuter. 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 5 

Informationsblad om enkäten till avdelningarnas anslagstavlor 
 

DAGENS GODA GÄRNING: 

VILL NI HJÄLPA TVÅ DIETISTSTUDENTER? 

 

 

 

 

 

Vi är två studenter (Elin & Linda) från Uppsala Universitet som studerar vår sista termin på 

dietistutbildningen, och nu skriver vår C-uppsats. Vi har fått hjälp från dietisterna på er avdelning att 

samla in mat- och vätskeregistreringar som vi sedan analyserar med ett analysverktyg som vi själva 

utformat. Vi får avidentifierade registreringar så att man varken kan se vilken patient det är eller vem 

som fyllt i. De är dock märkta från vilken avdelning de kommer ifrån.  

Vi vill även undersöka hur NI i personalen upplever ifyllandet av mat- och vätskeregistreringar och 

vore väldigt tacksamma om ni kunde svara på den enkät vi tagit fram.  

Ifyllandet tar ca 5 minuter och är helt anonymt och frivilligt. Man kan avbryta ifyllandet av enkäten 

när som helst, utan att förklara varför man valt att göra detta. Syftet med insamlingen av enkäter och 

mat- och vätskeregistreringar är för att i endast denna uppsats bli underlag för analys.  

 

Vi förstår att ni har ett väldigt hektiskt arbete, ni kommer därför att ha möjlighet att fylla i enkäten 

under en veckas tid (t.o.m. onsdagen den 22/11).  

Lämna de ifyllda enkäterna i en mapp som finns på avdelningen. Lägg endast enkäten i mappen om 

du har fyllt i hela enkäten. Vid frågor, kontakta er enhetschef eller dietisten på er avdelning. 

 

TACK FÖR ERT DELTAGANDE! 

Elin Lundmark     Linda Rehula 

xx@xx.com     xx@xx.com 
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Bilaga 6 

Arbetsfördelning 
Vid samtliga delar i uppsatsarbetet har författarna arbetat ungefär lika mycket (50/50). Detta 

innefattar planering av undersökningen och uppsatsarbetet, litteratursökning, datainsamling, 

analys samt skrivande av uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


