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SAMMANFATTNING  
 
Introduktion:  Det är viktigt att risk för undernäring identifieras och att åtgärder sätts in så 
tidigt som möjligt då det är svårt att åtgärda konsekvenserna. Studier tyder på att screening för 
undernäring inte utförs i tillräcklig utsträckning och kunskapsbrist hos vårdpersonal lyfts som 
ett hinder för god nutritionsvård.  
 
Syfte: Att undersöka kunskapsnivån hos vårdpersonal på äldreboenden med avseende på 
undernäring och äldres energi- och näringsbehov samt om nutritionsvård utförs.  
 
Material & metod: En tvärsnittsstudie genomfördes med en enkät som delvis baserades på 
den validerade enkäten Knowledge of Malnutrition-Geriatric questionnaire. Tio äldreboenden 
i Uppsala kommun deltog. Totalt 141 sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden 
besvarade enkäten.  
 
Resultat: Den totala procentuella andelen kunskapspoäng var 51,3 procent av maxpoängen 
för samtliga deltagare tillsammans. Det fanns kunskapsluckor, gällande bl.a äldres 
näringsbehov, möjliga riskfaktorer för undernäring och vad som anses vara ett hälsosamt BMI 
för äldre (>70 år). Sjuksköterskor hade signifikant högre kunskapsnivå än både 
undersköterskor och vårdbiträden. Nutritionsvård verkade utföras av en stor andel av 
respondenterna. 
 
Slutsats: Kunskapsluckor identifierades, främst hos undersköterskor och vårdbiträden. 
Nutritionsvård verkade utföras av en stor andel av respondenterna. För att förbättra 
kunskapsnivån och därmed minimera kunskapsluckorna, kan eventuellt en skräddarsydd 
utbildning vara nödvändig, för att lämpligare nutritionsvård ska kunna ges. 
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ABSTRACT 
 
Introduction:  It is important to identify and treat undernutrition at an early stage since it is 
hard to rectify the consequences. Studies show that screening for undernutrition is not 
performed enough and lack of knowledge in the nursing staff is considered a barrier for good 
nutritional care.  
 
Aim:  To investigate the level of knowledge of nursing staff in nursing homes regarding 
undernutrition and the energy and nutritional needs of the elderly and if nutritional care is 
performed.  
 
Method & Material:  A cross-sectional study was performed using a questionnaire, partly 
based on the validated Knowledge of Malnutrition-geriatric questionnaire. Ten nursing homes 
in Uppsala municipality participated. A total of 141 registered nurses, nurse assistants and 
care assistants participated.  
 
Results: The total percentual share of knowledge points was 51.3 percent of the maximum 
score for the participants all together. Lack of knowledge was found regarding for instance the 
nutritional needs of the elderly, possible risk factors for undernutrition and what is considered 
a healthy BMI for the elderly (>70 years). Nurses had a significantly higher level of 
knowledge compared to both nurse assistants and care assistants. Nutritional care seemed to 
be performed by a large share of the respondents.   
 
Conclusion: Knowledge gaps were identified, mainly within nurse assistants and care 
assistants. Nutritional care seemed to be performed by a large proportion of the respondents. 
To improve the level of knowledge, a tailored education for the nursing staff, could 
potentially be necessary so that a more suitable nutritional care can be given. 
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1  Introduktion 
 

1.1  Undernäring  
 
Undernäring är ett allvarligt och internationellt förekommande problem hos äldre 
(Socialstyrelsen, 2011). Det är svårt att bedöma hur vanligt förekommande undernäring är, då 
det har saknats ett standardiserat sätt att mäta detta problem (Bell, Tamura, Masaki & Amella, 
2013). I en översiktsartikel (Bell et al., 2013) sammanställdes 37 studier om förekomsten av 
undernäring på äldreboenden, som visade en stor spridning i den rapporterade förekomsten av 
undernäring och risk för undernäring på äldreboenden. Flera olika screeningverktyg hade 
använts i de olika studierna där Mini Nutritional Assessment (MNA) var det vanligaste. 
Förekomsten av undernäring varierade från 0 till 71 procent när MNA hade använts som 
screeningverktyg. De flesta studierna rapporterade dock att förekomsten av undernäring hos 
boende på äldreboenden låg mellan 20 och 39 procent (Bell et al., 2013). I Sverige uppskattar 
Socialstyrelsen (2011) att prevalensen av undernäring hos boende på äldreboenden ligger 
mellan 10-35 procent. År 2013 genomfördes en studie på fyra äldreboenden i Uppsala 
kommun för att undersöka prevalensen av undernäring, vilken visade sig ligga på 30 procent 
(Törmä, Winblad, Cederholm & Saletti, 2013). Resultaten från denna studie ligger i linje med 
Socialstyrelsens uppskattning.  
 
Undernäring definieras av Socialstyrelsen (2011) 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” (s. 12). Undernäring används 
många gånger synonymt med malnutrition (White, Guenter, Jensen, Malone & Schofield, 
2012). Inom den vetenskapliga litteraturen förekommer båda. När orden används syftas oftast 
på näringsbrist, fastän malnutrition egentligen kan syfta på flera olika typer av felnäring, där 
även övernäring kan ingå (Cederholm et al., 2015). Malnutrition, definieras av Socialstyrelsen 
(2011) 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” (s. 11). I denna undersökning kommer ordet undernäring att 
användas. Dessa definitioner, likt många andra definitioner av begreppen, saknar dock tydliga 
diagnostiska kriterier. Flera ansatser har gjorts för att skapa en internationell standard för 
diagnosticering av undernäring. Olika angreppssätt har använts, White et al. (2012) tog bl.a. 
fram diagnoskriterier för undernäring där de delade upp undernäring i olika underkategorier 
beroende på om inflammation ligger bakom och hur allvarlig inflammationen är. År 2015 
gjorde European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) (Cederholm et al., 
2015) en ansats för att skapa lättförståeliga och internationellt användbara diagnoskriterier för 
undernäring. Dessa diagnoskriterier ska kunna användas för att diagnosticera undernäring 
oavsett var i vårdkedjan individen befinner sig och oavsett vad som ligger bakom 
undernäringen. ESPEN kom överens om två olika diagnoskriterier för diagnosticering av 
undernäring, se figur 1. 
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1) Body Mass Index (BMI, kg/m²) <18,5 kg/m².  
 

Alternativt, 
 
2) Ofrivillig viktförlust (10 % oberoende av tid, eller >5 % över de senaste tre månaderna) i 
kombination med antingen:  

• Lågt BMI (BMI <20 kg/m² vid ålder <70 år, eller <22 kg/m² vid ålder ≥70 år) eller  
• Lågt fettfrimassaindex (FFMI, kg/m²) på <15 kg/m² hos kvinnor respektive <17 

kg/m² hos män. 
 

Figur 1 ESPENs diagnoskriterier för diagnosticering av undernäring (inspirerad av 
Cederholm et al., 2015). 

 

1.2  Konsekvenser av undernäring & riskfaktorer för 
undernäring   
 
Konsekvenserna av undernäring är många och kan vara av allvarlig karaktär. Undernäring kan 
exempelvis leda till ökad risk för trycksår, ökad risk för sjukdom, bl.a. på grund av minskad 
motståndskraft mot infektioner, samt längre vårdtider (Socialstyrelsen 2009 & Socialstyrelsen 
2011). Funktionsnedsättning, sämre livskvalitet och ökad risk för död är ytterligare exempel 
på konsekvenser av undernäring (Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2011 & Törmä et al., 
2013).  
 
Det är av stor vikt att risk för undernäring identifieras och att åtgärder sätts in så tidigt som 
möjligt. Detta är särskilt viktigt då det finns studier som tyder på att det är svårare för en äldre 
individ att återfå förlorad vikt jämfört med en yngre individ (Hickson, 2006). Tidiga åtgärder, 
både i förebyggande och behandlande syfte, som att exempelvis sätta in energi- och 
proteinrika kosttillägg är även viktiga. Detta både ur ett ekonomiskt perspektiv samt för 
individens välmående (Milte, Ratcliffe, Miller, & Crotty, 2013). För att tidigt uppmärksamma 
undernäring är det viktigt att vårdpersonal känner till de riskfaktorer som kan leda till 
undernäring. Bland annat är hög ålder i sig är en oberoende riskfaktor (Forster & Gariballa, 
2005). Riskfaktorerna är många och varierande och dessa kan delas in i tre huvudkategorier: 
medicinska faktorer, sociala faktorer och psykologiska faktorer (Hickson, 2006).  
 
Risken för undernäring är högre bland vissa riskgrupper som till exempel multisjuka äldre 
(Socialstyrelsen, 2011). Andra viktiga riskfaktorer för undernäring är nedsatt förmåga till 
självständigt ätande, tugg- och sväljsvårigheter (Beck, 2015) samt nedsatt aptit (Hickson, 
2006 & Socialstyrelsen, 2011). Nedsatt lukt- och smaksinne som är vanligt med stigande ålder 
kan påverka matintaget negativt. Lukt- och smaksinnet kan ytterligare påverkas negativt av 
sjukdom och medicinering (Faxén Irving, Karlström, Rothenberg, 2016). Även nedsatt syn är 
en riskfaktor (Hickson, 2006). Exempelvis kan synstörningar till följd av stroke göra det 
svårare att se maten på tallriken och att identifiera om det eventuellt ligger mat kvar på 
tallriken efter avslutad måltid (Faxén Irving et al., 2016). Exempel på andra medicinska 
riskfaktorer är nedsatt mobilitet, cancer och gastrointestinala sjukdomar som malabsorption 
(Hickson, 2006).  
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Mat och måltider är mycket mer än enbart det rent näringsmässiga. Det finns även en viktig 
social aspekt. Commensality, det vill säga att äta tillsammans (Belasco, 2008), är viktigt och 
prioriteras av många människor (Holm, 2012). Måltiden får en annan mening när den delas 
med andra människor (Holm, 2012) och genom att dela en måltid blir man en del av en grupp 
(Belasco, 2008). Måltiden är av stor vikt för människans sociala liv och för människans 
identitet. På t.ex. äldreboenden innebär måltiden, som är av offentligt slag, ett stort beroende 
av andra människor och därmed en förlust av självständighet (Kofod, 2012). Clendenen, 
Herman och Polivy (1994) har sett att matintaget hos individer kan öka genom social 
samvaro, särskilt om sällskapet är välbekanta med varandra. Ensamhet har i studier setts 
påverka energiintaget på ett negativt sätt (Hickson, 2006). Kofod (2012) beskriver dock även 
att det har setts i en studie (Sidenvall, Fjellström & Ek, 1994) att vissa individer på 
äldreboenden vill äta ensamma och att om de äter tillsammans med andra kan matintaget 
istället minska. Detta kan bero på att individen har dåligt bordsskick och upplever att det är 
identitetskränkande att behöva sitta i samma rum som andra som inte har dessa svårigheter. 
Det kan även upplevas som identitetskränkande för de som inte har dessa ätsvårigheter och 
behöver se på. Minskad aptit kan bli följden och därmed även ett minskat matintag. Därför är 
det av stor vikt att personalen tar hänsyn till detta och tänker på det vid placering av boende 
kring borden (i Kofod, 2012).  Mathey, Vanneste, de Graaf, de Groot och van Staveren (2001) 
har observerat att en trevligare måltidsmiljö och uppassning från personalen vid måltider kan 
öka energiintaget och leda till ett allmänt förbättrat hälsotillstånd. 
 
Risken för undernäring är högre bland individer med kognitiva sjukdomar (Berkhout, Cools & 
Van Houwelingen, 1998). Förvirring, oro, demens, förlust av närstående och depression är 
alla exempel på psykologiska faktorer som kan öka risken för undernäring då det kan påverka 
aptiten och förmågan att äta (Hickson, 2006).  
 
Utöver medicinska, sociala och psykologiska riskfaktorer finns det ytterligare riskfaktorer för 
undernäring. I sjukhusmiljö har faktorer som bl.a. dåligt presenterad mat, långsamt ätande 
samt begränsad tid för måltid, behov av måltidsstöd och avsaknad av tandproteser lyfts som 
ytterligare riskfaktorer för undernäring. Ökat näringsbehov till följd av exempelvis trycksår är 
en annan riskfaktor (Hickson, 2006). Dessa riskfaktorer är inte exklusivt knutna till 
sjukhusmiljön utan bör även kunna existera i andra miljöer, som exempelvis äldreboenden.  
 

1.3  Kunskap hos vårdpersonal om screening, bedömning & 
behandling av undernäring  
 
Eftersom konsekvenserna av undernäring är många och av allvarlig karaktär, samt kan vara 
svåra att åtgärda, är det viktigt med riktlinjer gällande hur undernäring bör fångas upp och hur 
åtgärder bör utformas. År 2014 utkom Socialstyrelsen med nya föreskrifter om förebyggande 
och behandling vid undernäring (SOSFS:2014:10) som i §6 och §5 ställer krav på att 
vårdgivaren ska fastställa rutiner för att förebygga och behandla undernäring, samt hur och 
när utredning av en individs näringstillstånd ska göras.  
 
Det finns även kommunala riktlinjer, i till exempel Uppsala kommun, som anger att det ska 
finnas skriftliga rutiner på äldreboenden om hur risker ska identifieras och hur åtgärder samt 
uppföljning av den enskildes nutritionsstatus ska göras (Uppsala kommun, 2016). Riktlinjer 
från Socialstyrelsen (2011) anger att screening bör ske inom ett dygn från det att den boende 
flyttar in. Den bör även utföras vid behov, när förändringar som kan vara tecken på risk för 
undernäring uppdagas. Det screeningverktyg som rekommenderas av ESPEN för screening av 
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undernäring hos äldre är Mini Nutritional Assessment (MNA) (Kondrup, Allison, Elia, Vellas 
& Plauth, 2003). Även Senior alert, ett nationellt kvalitetsregister i Sverige, rekommenderar 
att bl.a. MNA används (Region Jönköpings Län, 2017). MNA är ämnat att identifiera 
undernäring och fånga upp de individer som är i riskzonen för att bli undernärda (Kondrup et 
al., 2003). Initialt vid en screening ska följande aspekter undersökas: ofrivillig viktförlust, 
BMI, eventuella sjukdomar och sjukdomsgrad, matintag samt ätsvårigheter. Screening ska 
kunna utföras av all vårdpersonal. Det är en snabb och enkel metod för att identifiera 
undernäring eller risk för undernäring. Assessment/bedömning är en mer djupgående, längre 
process som görs av vårdpersonal med mer nutritionsutbildning, t.ex. nutritionsansvarig 
sjuksköterska eller dietist. MNA är en kombination av ett screening- och ett 
assessment/bedömningsverktyg (Kondrup et al., 2003).  
 
Flera internationella studier tyder på att screening inte utförs i tillräcklig omfattning för att 
kunna identifiera och behandla undernäring (Bauer, Halfens & Lohrmann, 2015; Boaz et al., 
2013 & Endevelt, Werner, Goldman & Karpati, 2009). Studierna lyfter brist på kunskap 
gällande hur screening och bedömning av nutritionsproblem bör göras som ett hinder. Mowe 
et al. (2008) lyfter kunskapsbrist som det största hindret för god nutritionsvård gällande 
screening, bedömning och behandling av undernärda individer. Författarna anger även att 
högre kunskapsnivå relaterar till bättre nutritionsvård (Byles et al., 2009 & Mowe et al., 
2008).  
 
För att kunna ge en god nutritionell vård behöver vårdpersonal på äldreboenden även ha 
kunskaper om de förändringar av näringsbehov som sker med åldern. Till exempel minskar 
energibehovet medan proteinbehovet ökar (Faxén Irving et al., 2016). Äldre personer (>65 år) 
behöver mer protein än tidigare i livet för att bibehålla muskelmassa och dess funktion, samt 
för att motverka inflammatoriska och katabola tillstånd relaterade till åldersrelaterade 
kroniska och akuta sjukdomstillstånd. Proteinintaget för friska äldre rekommenderas uppgå 
till minst 1,0-1,2 gram protein per kilogram kroppsvikt och dag (g/kg kroppsvikt och dag). 
Med sjukdom är behovet ytterligare förhöjt till 1,2-1,5 g protein/kg kroppsvikt och dag, och 
hos allvarligt sjuka samt individer med uttalad undernäring kan ett intag på 2,0 g protein/kg 
kroppsvikt och dag behövas (Bauer et al., 2013). Studier tyder även på att vad som räknas 
som ett hälsosamt BMI förändras med åldern; hos äldre (>70 år) verkar ett högre BMI vara att 
föredra (Beck & Damkjær, 2008; Kaiser et al., 2010 & Törmä et al., 2013). Ett BMI-intervall 
på 22-27 kg/m2 har i en svensk studie gjord på äldreboenden visat på högst överlevnad, sett ur 
ett ettårs-perspektiv (Törmä et al., 2013). Socialstyrelsen (2011) har i sin tur gett ett förslag 
gällande optimalt BMI-spann för äldre på 23-29 kg/m2.  
 
För att kunna tillfredsställa de äldres förändrade behov krävs både kunskap och att kunskapen 
faktiskt tillämpas i praktiken (Meijers, Halfens, van Bokhorst-de van de Schueren, Dassen & 
Schols, 2009). Uppsala kommuns riktlinjer (2016) anger: “Utföraren har ansvar för att 
medarbetare som är berörda av mat, måltider, nutrition och livsmedelshygien inom vård- och 
omsorgsområdet har den specifika kunskap och kompetens om mat för äldre som krävs för att 
säkerställa kvalitetskedjan.” Det ska även finnas en nutritionsansvarig sjuksköterska samt ett 
kostombud på äldreboenden. Även undersköterskor har en viktig roll eftersom det är de som 
utför dagliga nutritions- och skötselrelaterade uppgifter (Crogan & Evans, 2001) och kan 
därför i större utsträckning och tidigare än sjuksköterskor upptäcka förändringar hos de 
boende. Detta bör även gälla vårdbiträden, vars arbetsuppgifter, precis som 
undersköterskornas, inkluderar nutritions- och skötselrelaterade uppgifter. En skillnad är dock 
att vårdbiträden inte har omvårdnadsutbildning (Arbetsförmedlingen, 2017). Dietistens roll 
nämns också i riktlinjerna genom att all personal ska, där det bedöms vara nödvändigt, ha 
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möjlighet att kontakta dietist för råd och stöd angående mat- och nutritionsrelaterade frågor. 
Det primära ansvaret för individens nutrition ligger alltså hos vårdpersonalen på boendena, 
varför det är av vikt att de har kunskap och även tillämpar den.  
 
Enligt författarna av denna uppsats kännedom saknas det i dagsläget svenska studier som 
undersökt kunskapsnivån hos vårdpersonal på äldreboenden gällande undernäring och äldres 
näringsbehov. Att undersöka kunskapsnivån kan vara viktigt för att upptäcka eventuella 
utvecklingsområden, och därefter eventuellt skräddarsy utbildning, för att kunna ge en så god 
nutritionsvård som möjligt. Ytterligare utbildning nämns i många studier som något 
nödvändigt. En studie gjord i Israel lyfter i sin slutsats behovet av att sjuksköterskor får 
ytterligare träning i hur screening av nutritionsrelaterade problem bör göras då det inte finns 
tillräcklig kunskap (Endevelt et al., 2009). I en enkätstudie (Mowe et al., 2008) gjord i 
Danmark, Norge och Sverige på sjuksköterskor och läkare dras slutsatsen att deras kunskap 
om nutrition är otillräcklig trots riktlinjer från exempelvis ESPEN. Mer nutritionsutbildning 
under de primära utbildningarna samt ytterligare utbildning gällande nutrition i arbetslivet 
anses nödvändigt då det kan öka färdigheterna inom klinisk nutrition (Mowe et al., 2008). En 
annan studie fann att sjuksköterskor inte identifierade undernäring i tillräcklig utsträckning 
och att nutritionsutbildning är av stor vikt i bemötandet av detta (Suominen, Sandelin, Soini & 
Pitkala, 2009). Studier tyder alltså på att mer utbildning kan innebära en högre kunskapsnivå 
(Bauer et al., 2015 & Mowe et al., 2008) vilket i sin tur kan innebära ökade nutritionsinsatser i 
praktiken för att förebygga och behandla undernäring (Mowe et al., 2008). Att undersöka 
kunskapsnivån och om det finns skillnader i kunskapsnivå gällande undernäring och äldres 
näringsbehov mellan yrkesgrupperna som utgör vårdpersonalen på äldreboenden och var den 
skillnaden ligger är av relevans. Detta då det kan möjliggöra identifiering av vilken 
yrkesgrupp som främst är i behov av skräddarsydd utbildning och vad denna bör innehålla. En 
studie av Bauer et al. (2015) har visat att det fanns signifikanta skillnader i kunskap gällande 
undernäring mellan sjuksköterskor och undersköterskor, där sjuksköterskorna hade signifikant 
högre kunskap än undersköterskorna.    

2  Syfte 
 
Syftet är att undersöka kunskapsnivån hos vårdpersonal på äldreboenden i Uppsala med 
avseende på undernäring och äldres energi- och näringsbehov samt om nutritionsvård utförs.  
 

2.1  Frågeställningar 
 
1. Vilken kunskapsnivå har vårdpersonal på äldreboenden gällande undernäring och äldres 
näringsbehov? 
2. Skiljer sig kunskapsnivån mellan yrkesgrupperna?  
3. Utförs nutritionsvård som är relaterad till förebyggande och behandling av undernäring?  

3  Metod & material 
 

3.1  Litteratursökning 
 
Litteratursökningen gjordes främst i Uppsala universitets biblioteksdatabas, men även i 
Google Scholar och Nationalencyklopedin. Sökord som användes var: risk factors nutrition 
nursing home, nutrition knowledge, nursing home knowledge nutrition, nursing home protein 
knowledge, elderly care nutrition, frailty elderly nursing home, geriatric care staff nutrition 
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knowledge, Bloom’s taxonomy samt ordet kunskap. Vetenskapliga artiklar hittades även 
genom referenslistor i andra vetenskapliga artiklar samt genom hemsidan 
fightmalnutrition.eu. Även rapporter och dokument från statliga och kommunala myndigheter 
samt organisationer användes som informationsunderlag. 
 

3.2  Material  
 
Undersökningen riktade sig mot tre yrkesgrupper på äldreboenden: sjuksköterskor, 
undersköterskor och vårdbiträden. Såväl kommunala som privatägda äldreboenden i Uppsala 
kommun inkluderades.  
 

3.3  Metod 
 
Undersökningen är en tvärsnittsstudie som genomfördes med hjälp av en enkät som delades ut 
till vårdpersonal på äldreboenden i Uppsala kommun. Enkätundersökningen utfördes mellan 
den 16:e november och den 5:e december 2017. Enkäten skapades i Google Formulär och 
skrevs ut för distribution till äldreboendena (Bilaga 1). Enkäten baserades på den validerade 
enkäten Knowledge of Malnutrition-Geriatric questionnaire (KoM-G) (Schoenherr, Halfens & 
Lohrmann, 2015) som utformades för att undersöka kunskapen om undernäring hos 
vårdpersonal på äldreboenden i Österrike. KoM-G valideras med hjälp av en Delphi-metod 
där åtta internationella malnutritionsexperter enades om vilka aspekter av undernäring som 
skulle fokuseras på, vilka frågor som skulle inkluderas och vilka svarsalternativ som skulle 
användas (Schoenherr et al., 2015). KoM-G validerades sedan genom att den testades på 
vårdpersonal (n=1152) på 66 österrikiska äldreboenden (Bauer et al., 2015 & Schoenherr et 
al., 2015).    
 
Enkäten utgjordes av tre delar, varav del 2 är den del som är baserad på KoM-G (Bilaga 1). 
Del 1 bestod av fem frågor som rörde de deltagandes ålder, utbildningsgrad, yrkestitel, om de 
hade extra nutritionsansvar, samt arbetslivserfarenhet (<5 år eller ≥5 år inom äldrevården). 
Del 2 bestod av 18 stycken kunskapsfrågor om undernäring och äldres näringsbehov från 
KoM-Gs 19 frågor. En fråga från KoM-G exkluderades då den inte ansågs passa den 
föreliggande undersökningen. Enkäten följde samma struktur som KoM-G genom att använda 
sex svarsalternativ inklusive alternativet “vet ej”. Den aktuella undersökningen använde 
samma princip för poängsättning som användes i KoM-G, där varje fråga kunde ha ett eller 
flera rätta svar (Schoenherr et al., 2015). Poäng delades ut om respondenten svarade rätt på 
minst fyra av fem alternativ. Rätt svar räknades både som ifyllande av rätta svarsalternativ 
samt att inte fylla i felaktiga svarsalternativ, exklusive “vet ej”. Om fyra av fem alternativ var 
rätt erhölls fyra poäng och om fem alternativ var rätt erhölls fem poäng. I figur 2 ges exempel 
på hur poängsättningen fungerade i praktiken. 
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Fråga 1 ”Vilka av följande är möjliga riskfaktorer för undernäring?”  
 

1. Behov av stöd i vardagen 
      2. Depression 

3. Inkontinens 
4. Cancer 
5. Multimedicinering (Fler än fem läkemedel om dagen) 

 
Här ansågs alternativ 1, 2, 4 och 5 vara rätt och skulle därför kryssas i för att få fem poäng. 
Då erhölls alltså poäng för varje rätt svar samt för att alternativ 3 inte kryssats i. Skulle 
alternativ 3 ha kryssats i skulle endast fyra poäng givits. Hade alternativen 1, 2, 3 och 4 
fyllts i hade detta givit noll poäng eftersom det felaktiga alternativet kryssats i samtidigt 
som ett av de rätta alternativen missats. 
 

Figur 2 Exempel på poängsättningssystemet i enkätundersökningen.    

Poäng mellan 0 och 90 var möjligt att uppnå där en högre poängsumma visade på högre 
kunskap. Poängsystemet var uppbyggt på detta sätt för att se till att respondenten inte bara 
fyllde i alla svarsalternativ på alla frågor och då ändå fick poäng. Svarsalternativen för del 2 
erhölls från en av författarna till den validerade enkäten via mejl (Personlig kommunikation, 
S. Bauer, 9 november 2017). Svaren var på tyska och översattes till svenska av denna uppsats 
författare med hjälp av webbaserade språklexikon och språkkunskaper i tyska. Några av 
svarsalternativen justerades eftersom ingen lämplig svensk översättning hittades eller för att 
de skulle passa svenska förhållanden. Detta gällde frågorna: 2, 7, 9, 11 och 16. I Fråga 2 
hittades ingen lämplig svensk översättning för “Erhöhte Auswurfleistung des Herzens“ och då 
bestämdes det efter diskussion mellan författarna att alternativet skulle vara högt blodtryck. I 
Fråga 7 gjordes en förändring både i själva frågan och i ett svarsalternativ. Frågan hade 
ursprungligen angett >65 år i frågan om normalt och hälsosamt BMI för äldre individer. 
Litteraturen talar om >70 år och därför ändrades det till >70 år. Vad gäller ett svarsalternativ 
ändrades det från BMI 17-22 kg/m2 till BMI 18,5-25 kg/m2, som är det BMI-intervall som 
räknas som normalt för en vuxen individ. Detta gjordes då författarna tyckte att det var 
intressant att se om en stor andel av vårdpersonalen tror att det BMI-intervall som räknas som 
normalt för den vuxna befolkningen även är det som gäller för de äldre (>70 år). I fråga 9 
ändrades två svarsalternativ då det i den tyska versionen var ett alternativ som angav 
“Pflegepersonal” vilket kan översättas som sköterskor. Detta kritiserades i 
pilotundersökningen som gjordes innan huvudundersökningens början, vilket ledde till att 
sköterskor delades upp i undersköterskor och sjuksköterskor medan arbetsterapeut togs bort 
som alternativ. Fråga 11 förändrades genom att byta ut ordet näringsbehov till proteinbehov i 
svarsalternativen. Svarsalternativet “Det dagliga energibehovet minskar och det dagliga 
näringsbehovet är oförändrat” förändrades dessutom till “Det dagliga energibehovet minskar 
och det dagliga proteinbehovet ökar”. Detta för att särskilt undersöka kunskapen om äldres 
proteinbehov. Till sist förändrades fråga 16 genom att byta ut svarsalternativet “Anbieten von 
Wunschkost”, det vill säga erbjuda önskekost, till “Erbjuda flera små måltider fördelat över 
dagen”. Ytterligare en förändring gjordes i flera av frågorna för att indikera att det även kan 
finnas fler rätta svar än de som angivits i svarsalternativen. Exempelvis omformulerades 
“vilka faktorer är” till “vilka av följande faktorer”.  
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Del 3 av enkäten bestod av två frågor som handlade om nutritionsvård i praktiken. Frågorna 
handlade om boendet använder sig av Senior alert samt om respondenten utfört olika former 
av nutritionsvårdsrelaterade aktiviteter. Frågorna berörde aktiviteter såsom vägning av 
boende, utförande av screening, berikning av mat, utdelning av näringsdryck på eget initiativ 
och uppmärksammande av nutritionsrelaterade problem till annan vårdpersonal (Bilaga 1). 
Frågorna för del 3 utformades genom att studera vilka frågor tidigare studier hade använt för 
att ta reda på vad som utförs i praktiken och sedan valdes de frågor som passade denna 
undersökning ut (Beattie, O'Reilly, Strange, Franklin, & Isenring, 2014 & Boaz et al, 2013). 
 

3.2  Etiska överväganden  
 
Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets-, och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002) har alla tagits hänsyn till i 
undersökningen. Ett följebrev (Bilaga 1) till enkäten utformades där respondenterna 
informerades om syftet med undersökningen, att det var frivilligt att delta och att de när som 
helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange någon orsak till det. Det angavs även att allt 
material skulle behandlas konfidentiellt och att det enbart skulle användas inom den nämnda 
undersökningen. Det framgick även att inga enskilda personer skulle kunna komma att 
identifieras. Följebrevet utgjorde enkätens framsida och en kopia limmades även fast ovanpå 
de tillhörande svarslådorna.  
     

3.3  Pilotstudie 
 
En pilotstudie av enkäten genomfördes innan huvudundersökningens början. Detta för att 
bedöma om frågorna behövde korrigeras innan huvudundersökningen påbörjades. Syftet med 
pilotstudien var även att ta reda på tidsåtgången för genomförandet av enkäten för att kunna 
meddela detta till huvudundersökningens deltagare. Alla verksamhetschefer, förutom ett 
boendes verksamhetschef, på Uppsalas äldreboenden (n=31) kontaktades via mejl den 9:e 
november 2017. Att ett boende inte inkluderades berodde på att det saknades mejladress till 
verksamhetschefen. I mejlet till verksamhetscheferna beskrevs undersökningens syfte och 
följebrevet bifogades. De verksamhetschefer som svarade inom kortast tid fick förfrågan att 
delta i pilotstudien. Ett äldreboende valde att delta i pilotstudien. Tio utskrivna enkäter och 
två svarslådor lämnades på boendet under ett dygn, mellan den 14:e november och den 15:e 
november. Fem personer genomförde enkäten. I samband med upphämtning av enkäterna från 
äldreboendet fick en av respondenterna som inte hade svenska som modersmål frågan om vad 
hon tyckte om enkätens ordval eftersom det är vanligt att vårdpersonalen på äldreboenden 
många gånger utgörs av personer från andra länder. Till svar fick författarna att det var 
begripligt eftersom det handlade om sådant som ingår i deras yrke.  
 
Efter pilotstudien gjordes några förändringar av enkäten. Vid genomgången av de ifyllda 
enkäterna upptäcktes det att två av dessa hade missat att fylla i bakgrundsdelen. Detta 
bedömdes möjligen kunna bero på att del 1 placerats på baksidan av följebrevet och därmed 
missats, vilket ledde till att enkätens bakgrundsinformation placerades på blad två istället. 
Även texten “var god vänd…” lades till i det nedre högra hörnet för att minimera denna risk. 
En av de fem som besvarat enkäten var en sjuksköterska som framförde synpunkter på en 
fråga där hänsyn inte tagits till skillnaden på undersköterskor och sjuksköterskor i 
svarsalternativen utan sammanfogats genom termen “sköterskor”. Detta korrigerades genom 
att dela upp undersköterska och sjuksköterska på varsina svarsalternativ. En fråga som 
berörde Senior alert, ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg i Sverige (Region 
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Jönköpings Län, 2017), och eventuell användning inom verksamheten lades till i del 3 efter 
pilotstudien. Utifrån enkätens fråga gällande tidsåtgång bedömdes enkäten ta mellan 5-10 
minuter att genomföra. I den slutgiltiga versionen av enkäten togs frågan om tidsåtgång bort 
och “Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i” lades till i början. Resultaten från pilotstudien 
valdes på grund av dessa förändringar att inte inkluderas i huvudundersökningens resultat.  
 

3.4  Huvudundersökningen 
 
Av 31 kontaktade äldreboenden i Uppsala kommun tackade totalt tio boenden ja till att delta i 
huvudundersökningen. Resterande tackade antingen nej till att delta eller svarade inte alls på 
förfrågan om att delta. Förfrågan att delta gjordes enbart via mejl och gjordes vid två tillfällen, 
först den 9:e november 2017 och sedan kontaktades de verksamhetschefer som inte svarat på 
den första förfrågan igen den 24:e november 2017. Det genomfördes ingen bortfallsanalys.  
 
Den slutgiltiga enkäten, tillsammans med pennor och svarslådor, delades ut till antingen 
verksamhetschefen, nutritionsansvarig sjuksköterska eller motsvarande på äldreboendet. 
Antalet enkäter och hur många svarslådor som delades ut på varje boende berodde på hur 
många som arbetade där. Mellan 20-50 enkäter delades ut per boende och totalt lämnades 325 
enkäter i pappersform ut. Från ett äldreboende deltog endast en sjuksköterska, vilket då 
gjordes elektroniskt via ett webbformulär. Datainsamling skedde mellan den 16:e november 
och 5:e december 2017. I samband med att svarslådorna och enkäterna lämnades på boendena 
betonades vikten av att inte använda några hjälpmedel vid besvarandet av frågorna för att 
kunna få en så korrekt bild som möjligt av kunskapsnivån (Wahlin, 2015). Enkäterna låg olika 
länge på de olika äldreboendena innan de samlades in, allt från en dag till nitton dagar efter 
överenskommelse med personen som mottagit enkäterna.  
 
Som tack för deltagande i studien erhöll verksamhetscheferna eller annan kontaktperson ett 
informationsblad gällande undernäring och de äldres näringsbehov som de sedan kunde dela 
ut till sin vårdpersonal (Bilaga 2). Dessutom skickades facit på enkätfrågorna i samband med 
detta (Bilaga 1). Uppsatsen skickades till äldreboendena efter uppsatsens färdigställande. 
Författarna av denna studie och Dietisternas Riksförbunds (DRF) etiska kod ser det som en 
del av dietistens skyldigheter att bistå andra yrkesgrupper med kunskap och råd när så 
efterfrågas, varför dessa dokument delades ut (Dietisternas Riksförbund, 2016).  
 

3.5  Dataanalys 
 
När enkäterna samlats in gavs de varsitt löpnummer, rättades och datan kodades. Sedan fördes 
datan in i programmet IBM SPSS Statistics 24 där statistisk analys utfördes. Där skapades 
även tre ålderskategorier fördelat över yngre, medel och äldre respondenter. Dessa var: 18-30 
år, 31-50 år och 51 år eller äldre.  
 
Vid rättning beslutades det att om en respondent hade fyllt i de rätta svarsalternativen men 
även kryssat i “Vet ej” så resulterade det i noll poäng, då det kan antas att respondenten då 
gissat och fått rätt av den anledningen. Om några få frågor inte var ifyllda vilket inte 
bedömdes bero på att respondenten missat frågan utan valt att inte fylla i den, räknades det 
som “Vet ej” i kodningen. I de fall där det var ett stort internt bortfall, som inte bedömdes 
bero på att frågan missats utan att hela sidor missats, uteslöts enkäterna från analysen av total 
kunskapspoäng samt analysen av de missade frågorna. Andra exklusionskriterier var om 
respondenten inte fyllt i yrkesgrupp eller enbart fyllt i svarsalternativet “Annat” (n=4). Av 



15 
 

141 inkluderade enkäter var det 138 enkäter som var fullständigt ifyllda och användes vid 
analys av total kunskapspoäng. På enskilda kunskapsfrågor i enkäten inkluderades mellan 
139-140 enkäter. Exkludering av de icke-fullständigt ifyllda enkäterna vid analys av total 
kunskapspoäng och specifika frågor skedde då det hade varit missvisande att inkludera de 
eftersom det då kunnat få det att se ut som att kunskapsnivån var lägre än den faktiskt var. 
Under rättningen uppstod även en svårighet att tolka vissa svar på grund av icke-konsekventa 
kryss. Vissa ifyllda svar såg ut att tydligt vara överstrukna och bedömdes därmed vara 
felaktigt ifyllda enligt respondenten medan andra överstrykningar var mindre tydliga. Om de 
mindre tydliga överstrykningarna bedömdes som felaktigt ifyllda eller ej, bedömdes från fall 
till fall genom diskussion mellan författarna.  
 
Under rättningen av enkäterna bedömdes det på två frågor att fler svarsalternativ än det från 
början var tänkt kunde vara rätt. Den ena frågan som berördes av detta var fråga 6. Den 
handlade om när boende helst bör genomgå en nutritionsscreening enligt gällande riktlinjer 
och där var det tänkt att “Inom ett dygn efter inflytt till boendet” och “Vid plötsliga 
tillståndsförändringar” skulle vara korrekta. Men vid rättning hade många respondenter valt 
fler alternativ och eftersom det bedömdes kunna stämma på det aktuella boendet så gavs fyra 
eller fem poäng om de svarat “Inom ett dygn efter inflytt till boendet” och/eller “vid plötsliga 
tillståndsförändringar” samt någon mer förutom alternativet “Aldrig”. Den andra frågan som 
berördes var fråga 8 som handlade om hur många procents ofrivillig viktnedgång under de 
senaste tre månaderna som kan vara ett möjligt tecken på undernäring. Det rätta 
svarsalternativet var tänkt att enbart vara 5-10 procent. Men eftersom det stod i 
instruktionerna att flera svarsalternativ kunde vara rätt bedömdes det att även de respondenter 
som svarat 5-10 procent samt ett eller flera alternativ som angav en större procentuell 
viktnedgång skulle få poäng. Förutsättningen för utdelningen av fem poäng var då att två 
procents ofrivillig viktnedgång inte var ifylld.  
 
Enbart fullständigt ifyllda enkäter användes för jämförelser gällande total kunskapspoäng i 
IBM SPSS Statistics 24. Total kunskapspoäng för varje individ beräknades genom att lägga 
ihop poängen från varje fråga, maxpoäng för varje individ var 90 poäng. Den totala andelen 
kunskapspoäng för alla individer tillsammans räknades ut genom att summera alla individers 
totala kunskapspoäng och dividera detta med den sammanlagda maxpoängen för alla individer 
tillsammans. Den procentuella andelen poäng för varje enskild kunskapsfråga räknades ut 
genom att summera alla individers poäng på frågan och dividera detta med den sammanlagda 
maxpoängen för alla individer tillsammans på den aktuella frågan. Samma uträkningar 
gjordes sedan, för undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor separat, gällande total 
andel kunskapspoäng och total andel kunskapspoäng för varje enskild kunskapsfråga.  
 
P-värden <0,05 ansågs vara signifikanta. En fem procent stor risk att av slump hitta en 
skillnad som inte existerar anses acceptabelt med hänseende till undersökningens natur och är 
den risk som anses acceptabel i samhällsvetenskapliga sammanhang (Bryman & Nilsson, 
2011).  
 
Hypotesen som testades, där signifikansnivån fem procent användes, var om det fanns en 
skillnad i kunskapsnivå mellan yrkesgrupperna. Nollhypotesen som ställdes upp var: 
 
Det finns ingen skillnad mellan yrkesgrupperna gällande kunskapsnivå.  
 
Mothypotesen var därmed:  
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Det finns en skillnad mellan yrkesgrupperna gällande kunskapsnivå.  
 
Utifrån litteraturen förväntas det att det finns en skillnad i kunskapsnivå och att sjuksköterskor 
har högre kunskapsnivå än undersköterskor (Bauer et al., 2015). Sjuksköterskor antas även ha 
högre kunskapsnivå än vårdbiträden.  
 
Normalfördelningstest med hjälp av Shapiro-Wilk test gjordes på bakgrundskategorin 
yrkesgrupp när den testades mot totalpoängen eftersom total kunskapspoäng är en 
kontinuerlig variabel. Testet visade att värdena var normalfördelade, då p-värdena för dessa 
var >0,05. För undersköterskorna var p-värdet 0,091, för vårdbiträdena 0,913 och för 
sjuksköterskorna 0,769.  
 
För att testa om det fanns signifikanta skillnader i totalpoäng mellan de olika yrkesgrupperna 
(sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden) användes envägs ANOVA, som 
förutsätter att datan är normalfördelad och tillämpas när jämförelse mellan tre eller fler 
grupper görs. Detta eftersom datan var normalfördelad och då total kunskapspoäng är en 
kontinuerlig variabel. För att bedöma mellan vilka grupper det fanns en signifikant skillnad 
användes post-hoc analys med hjälp av Tukey HSD. För att därefter ta reda på vilken 
yrkesgrupp, av t.ex. sjuksköterskorna eller vårdbiträdena, som hade högre kunskapsnivå 
jämfördes de båda yrkesgruppernas totala andel kunskapspoäng. Där den yrkesgrupp med 
högre andel kunskapspoäng hade högre kunskapsnivå. 
 
För att testa om det fanns skillnader i poäng mellan yrkesgrupperna (sjuksköterskor, 
undersköterskor och vårdbiträden) för varje enskild kunskapsfråga användes det icke-
parametriska testet Kruskal-Wallis. Detta eftersom det var tre oberoende grupper som 
analyserades och eftersom de enskilda kunskapsfrågornas poäng var på ordinalskala. Poäng är 
vanligen något som är på kvotskala men eftersom poängen som kunde erhållas på varje 
enskild kunskapsfråga antingen var 0, 4 eller 5 poäng blev det i detta fall ordinalskala. Val av 
Kruskal-Wallis gjordes i samråd med statistiker (Personlig kommunikation, I. Persson, 8 
december 2017). För att undersöka var skillnaden fanns mellan de olika yrkesgrupperna, t.ex. 
mellan vårdbiträde och sjuksköterska, gjordes parvisa post-hoc test med Mann-Whitney för 
varje fråga där Kruskal-Wallis testet visade signifikans. För att därefter ta reda på vilken 
yrkesgrupp, av t.ex. sjuksköterskorna eller vårdbiträdena, som hade högre kunskapsnivå 
jämfördes de båda yrkesgruppernas andel kunskapspoäng på den aktuella kunskapsfrågan. 
Där den yrkesgrupp med högre andel kunskapspoäng hade högre kunskap på den aktuella 
frågan. 
 
En sammanställande tabell över den procentuella fördelningen av respondenternas bakgrund 
gjordes för att åskådliggöra vilken bakgrund alla respondenterna tillsammans hade och vilken 
bakgrund varje enskild yrkesgrupp hade. En sammanställande tabell gjordes även över hur 
stor andel av respondenterna som svarade “Ja”, “Nej” eller “Vet ej” på frågor angående om de 
utfört olika nutritionrelaterade uppgifter under de senaste tre månaderna. Detta för att 
åskådliggöra hur stor andel av vårdpersonalen på äldreboendena som angett att de utfört 
nutritionsrelaterade uppgifter.  

4  Resultat 
 
Totalt 145 ifyllda enkäter samlades in, varav 141 inkluderades i studien. Detta innebar en 
svarsfrekvens på 43,3 procent. 25 sjuksköterskor deltog, 89 undersköterskor och 27 
vårdbiträden. Gällande del 2 var 24 enkäter fullständigt ifyllda av sjuksköterskor, 88 
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fullständigt ifyllda av undersköterskor och 26 fullständigt ifyllda av vårdbiträden, vilket ger 
totalt 138 fullständigt ifyllda enkäter för analys av total kunskapspoäng. Ålder angavs inte av 
22 stycken av respondenterna i del 1. Av de 119 respondenter som angav sin ålder sågs en 
relativt jämn fördelning mellan åldersgrupperna med 34,5 procent som angav en ålder inom 
spannet 18-30 år, 37,0 procent inom 31-50 år och 28,5 procent angav sin ålder till 51 år eller 
äldre. Respondenternas medelålder var 40,5 år. Majoriteten av respondenterna (59,3 %) angav 
gymnasieutbildning som sin högsta utbildning, 34,3 procent hade universitets- eller 
högskoleutbildning och 6,4 procent hade grundskoleutbildning. Av respondenterna hade 70,2 
procent arbetat inom äldreomsorgen i fem år eller mer (Tabell 1). 
  
Tabell 1 Bakgrundsinformation om respondenterna (uttryckt i %)  
 
Bakgrundskategori 

 
Total 

 
Undersköterskor 

 
Vårdbiträden 

 
Sjuksköterskor 

 
 
Ålder 
 
Medelålder (i år) 
18-30 
31-50 
≥ 51 
 

 
n=119 

 
40,5 
34,5 
37,0 
28,5 

 
n=74 

 
41,9 
31,1 
39,2 
29,7 

 
n=25 

 
33,9 
60,0 
24,0 
16,0 

 
n=20 

 
43,6 
15,0 
45,0 
40,0 

 
Utbildningsnivå 
 
Grundskola, folkskola, realskola eller 
liknande 
 
Gymnasieutbildning 
 
Universitets- eller högskoleutbildning 
 

 
n=140 

 
6,4 

 
 

59,3 
 

34,3 

 
n=88 

 
6,8 

 
 

72,7 

20,5 

 
n=27 

 
11,1 

 
 

70,4 

18,5 

 
n=25 

 
0,0 

 
 

0,0 

100,0 

 
Nutritionsansvarig/kostombud 
 
Ja 
Nej 

 
n=141 

 
19,9 
80,1 

 
n=89 

 
15,7 
84,3 

 
n=27 

 
7,4 
92,6 

 
n=25 

 
48,0 
52,0 

 
Arbetslivserfarenhet 
 
<5 år 
≥5 år 

 
n=141 

 
29,8 
70,2 

 
n=89 

 
24,7 
75,3 

 
n=27 

 
48,1 
51,9 

 
n=25 

 
28,0 
72,0 

 

Totalt 138 fullständigt ifyllda enkäter, alltså exklusive de tre enkäter som var icke-fullständigt 
ifyllda, användes för beräkning av total kunskapspoäng. Resultatet visade att den totala 
andelen kunskapspoäng för alla individer sammantaget (n=138) var 51,3 procent av 
maxpoängen. Sjuksköterskor hade högre total kunskapspoäng (73,8 %) än både vårdbiträden 
(41,3 %) och undersköterskor (48,0 %) (Figur 3). Gällande total kunskapspoäng sågs 
signifikanta skillnader mellan yrkesgrupperna (p=<0,001). Mellan undersköterskor och 
vårdbiträden sågs inga signifikanta skillnader (p=0,295) i total kunskapspoäng. Däremot sågs 
signifikanta skillnader mellan vårdbiträden och sjuksköterskor (p=<0,001) samt mellan 
undersköterskor och sjuksköterskor (p=<0,001). Sjuksköterskor hade alltså signifikant högre 
total kunskapspoäng än både vårdbiträden och undersköterskor. 
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Figur 3 Total andel kunskapspoäng av maxpoängen, sammanlagt för alla yrkesgrupper samt 
för yrkesgrupperna enskilt (uttryckt i %). 

Att kunskapspoängen var högre för sjuksköterskor illustreras i Figur 4 som även visar 
spridningen i total kunskapspoäng hos de tre olika yrkesgrupperna. Spridningen i poäng var 
minst bland sjuksköterskor, medan en stor spridning kunde ses hos både vårdbiträden och 
undersköterskor. 

 

 
Figur 4 Box-plot över spridningen i total kunskapspoäng hos de tre yrkesgrupperna. 
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Den fråga som genererade högst andel poäng av maxpoängen för frågan var fråga 16 (76,8 %) 
som handlade om hur det orala intaget kan ökas (Tabell 2). Fråga 2 gällande möjliga 
konsekvenser av undernäring genererande även den en hög andel av poäng för frågan totalt 
sett (73,6 %), där sjuksköterskor hade signifikant högre kunskapspoäng (94,1 %) än både 
vårdbiträden (65,2 %) och undersköterskor (70,6 %) (Tabell 2 & 3). På fråga 9 hade 
sjuksköterskor en hög andel kunskapspoäng (94,4 %) och hade signifikant högre 
kunskapspoäng jämfört med både vårdbiträden (48,5 %) och undersköterskor (60,9 %) 
angående vilka yrkesgrupper som kan involveras vid behandling av undernäring (Tabell 2 & 
3). Även frågorna 1, 7, 13, 14, 15 och 18 om möjliga riskfaktorer för undernäring, ’normalt’ 
och hälsosamt BMI för äldre (>70 år), faktorer som kan öka energi- och proteinbehovet, 
näringsbehov vid trycksår, varför mat- och vätskelista bör föras samt åtgärder vid lättare 
sväljsvårigheter visade på signifikant högre kunskapspoäng hos sjuksköterskor jämfört med 
både vårdbiträden och undersköterskor (Tabell 2 & 3). Den enda fråga som visade på 
signifikanta skillnader i kunskapspoäng mellan undersköterskor och vårdbiträden var fråga 1 
som handlade om riskfaktorer för undernäring, där undersköterskor hade signifikant högre 
kunskapspoäng (Tabell 3). Den fråga som genererade minst andel poäng totalt sett (19,4 %) 
var fråga 11 som berörde hur energi- och näringsbehovet förändras efter 65 års ålder (Tabell 
2). Även fråga 12 som handlade om människors vätskebehov genererade låg andel 
kunskapspoäng (27,2 %). Sjuksköterskor hade dock signifikant högre kunskapspoäng (72,8 
%) på denna fråga jämfört med både vårdbiträden (6,9 %) och undersköterskor (20,2 %) 
(Tabell 2 & 3).  
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Tabell 2 Andel kunskapspoäng av maxpoäng uppdelat per fråga (uttryckt i %) 

Fråga  
Alla 

yrkesgrupper 
(n=139-140) 

 
Undersköterskor  

(n=88-89) 

 
Vårdbiträde 

(n=26-27) 

 
Sjuksköterskor  

(n=24-25) 

1. Vilka av följande är möjliga riskfaktorer för 
undernäring? 

51,4 53,7 23,0 75,0D 

2. Vilka av följande är möjliga konsekvenser av 
undernäring 

73,6 70,6 65,2 94,1D 

3. Vilka av följande är möjliga kännetecken för 
undernäring? 

64,6 60,9 61,5 81,7D 

4. Vilka av följande är möjliga tecken på uttorkning? 55,7 57,5 40,7 65,8D 

5. Vilka av följande aspekter bör undersökas i en 
nutritionsscreening/riskbedömning för undernäring? 

55,9 55,5 46,7 67,5D 

6. När bör de boende helst genomgå en 
nutritionsscreening/riskbedömning enligt gällande 
riktlinjer? 

61,9 60,0 52,6 79,2D 

7. Vad anses vara ett 'normalt' och hälsosamt BMI (Body 
Mass Index) för äldre boende (äldre än 70 år)? 

34,3 28,1 29,6 62,5D 

8. Hur många procents ofrivillig viktnedgång under de 
senaste tre månaderna anses vara ett möjligt tecken på 
undernäring? 

36,4 30,3 44,4 50,0D 

9. Vilka av följande yrken kan vid behov involveras vid 
behandling av undernärda boende? 

64,6A 60,9B 48,5C 94,4 

10. En boende har ofrivilligt gått ner 3 kg i vikt under 
den senaste månaden. Vilka av följande åtgärder kan 
sättas in? 

54,0A 50,9B 48,8C 78,4 

11. Hur förändras energi- och näringsbehovet för 
personer över 65 år? 

19,4A 12,5B 26,9C 36,0 

12. Det dagliga vätskebehovet för en människa... 27,2A 20,2B 6,9C 72,8 

13. Vilka av följande faktorer kan leda till ett högre 
energi- och proteinbehov? 

36,5A 31,1B 19,2C 73,6 

14. Vilka specifika näringsbehov har boende med 
trycksår? 

39,0A 29,1B 36,9C 76,0 

15. Varför bör det föras en mat- och vätskelista? 43,9A 38,4B 38,5C 68,8 

16. Vilka av följande faktorer kan generellt hjälpa till att 
öka näringsintaget via munnen? 

76,8A 75,0B 66,2C 94,4 

17. Vilka av följande faktorer kan generellt leda till ett 
minskat näringsintag via munnen? 

68,1A 67,0B 56,3C 81,6 

18. Vilka av följande åtgärder bör helst sättas in när det 
gäller en boende med lättare sväljsvårigheter med risk 
för undernäring? 

63,7A 60,7B 55,4C 83,2 

A=(n=139) istället för (n=140) för aktuell fråga 
B=(n=88) istället för (n=89) undersköterskor för aktuell fråga  
C=(n=26) istället för (n=27) vårdbiträden för aktuell fråga 
D=(n=24) istället för (n=25) sjuksköterskor för aktuell fråga  
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Tabell 3 Skillnad och parvis jämförelse mellan yrkesgrupper avseende kunskapspoäng per 
fråga (p=<0,05) 

Fråga Kruskal-
wallis 

P-värde 
 

P-värdeA 

Vårdbiträde 
(n=26-27) -

Undersköterska 
(n=88-89) 

P-värdeA 

Vårdbiträde 
(n=26-27) -

Sjuksköterska 
(n=24-25) 

P-värdeA 

Undersköterska 
(n=88-89) -

Sjuksköterska 
(n=24-25) 

 
1. Vilka av följande är möjliga riskfaktorer för 
undernäring? 

<0,001* 0,003* <0,001* 0,035* 

2. Vilka av följande är möjliga konsekvenser av 
undernäring 

0,002* 0,655 0,001* 0,001* 

3. Vilka av följande är möjliga kännetecken för 
undernäring? 

0,071 - - - 

4. Vilka av följande är möjliga tecken på 
uttorkning? 

0,127 - - - 

5. Vilka av följande aspekter bör undersökas i en 
nutritionsscreening/riskbedömning för 
undernäring? 

0,237 - - - 

6. När bör de boende helst genomgå en 
nutritionsscreening/riskbedömning enligt gällande 
riktlinjer? 

0,052 - - - 

7. Vad anses vara ett 'normalt' och hälsosamt BMI 
(Body Mass Index) för äldre boende (äldre än 70 
år)? 

0,006* 0,877 0,020* 0,002* 

8. Hur många procents ofrivillig viktnedgång under 
de senaste tre månaderna anses vara ett möjligt 
tecken på undernäring? 

0,132 - - - 

9. Vilka av följande yrken kan vid behov 
involveras vid behandling av undernärda boende? 

<0,001* 0,282 <0,001* <0,001* 

10. En boende har ofrivilligt gått ner 3 kg i vikt 
under den senaste månaden. Vilka av följande 
åtgärder kan sättas in? 

0,025* 0,460 0,016* 0,016* 

11. Hur förändras energi- och näringsbehovet för 
personer över 65 år? 

0,019* 0,078 0,489 0,007* 

12. Det dagliga vätskebehovet för en människa... <0,001* 0,083 <0,001* <0,001* 
13. Vilka av följande faktorer kan leda till ett högre 
energi- och proteinbehov? 

<0,001* 0,185 <0,001* <0,001* 

14. Vilka specifika näringsbehov har boende med 
trycksår? 

<0,001* 0,381 0,007* <0,001* 

15. Varför bör det föras en mat- och vätskelista? 0,020* 0,991 0,031* 0,007* 
16. Vilka av följande faktorer kan generellt hjälpa 
till att öka näringsintaget via munnen? 

0,045* 0,895 0,057 0,013* 

17. Vilka av följande faktorer kan generellt leda till 
ett minskat näringsintag via munnen? 

0,100 - - - 

18. Vilka av följande åtgärder bör helst sättas in när 
det gäller en boende med lättare sväljsvårigheter 
med risk för undernäring? 

0,017* 0,588 0,012* 0,008* 

A=Parvisa post-hoc tester med Mann-Whitney (p=<0,05) 
*=Signifikant vid p=<0,05
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Tabell 4 visar hur stor andel av respondenterna som angett att de har utfört olika 
nutritionsvårdsrelaterade uppgifter de senaste tre månaderna. Totalt svarade 139 individer på 
frågorna om nutritionsrelaterade uppgifter. Tabellen visar en generellt hög andel av 
respondenter som svarar att de utfört de olika nutritionsrelaterade uppgifterna. Exempelvis 
visade undersökningen att det är vanligt att uppmuntra boende att dricka mer, då 94,2 procent 
svarade att de gjort det de senaste tre månaderna. Detta i kontrast till frågan om respondenten 
kontaktat dietist eller initierat kontakt med dietist via annan vårdpersonal, där 26,6 procent 
angav att de initierat kontakt med dietist under de senaste tre månaderna. En respondent 
framhöll i synpunktsfältet (Bilaga 1) att dietisten kan vara svår att få tag på.  
 
Vid genomgång av enkätsvaren framgick det att sammantaget hade individer från alla de tre 
olika yrkesgrupperna någon gång under de senaste tre månaderna utfört de olika 
nutritionsrelaterade uppgifterna. Det fanns alltså på det stora hela ingen yrkesgrupp som inte 
utfört någon av de specifika nutritionsrelaterade uppgifterna som efterfrågades. Dock 
påpekade en sjuksköterska att vissa nutritionsrelaterade uppgifter inte ingår i hens 
arbetsuppgifter och därför svarade hen ”Nej” på ett flertal av dessa frågor. Sjuksköterskan 
framhöll även att detta inte innebar att hen inte förstod vikten av dessa uppgifter.  
 
Tabell 4 Andel av respondenterna (n=139) som svarat ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet ej” på frågorna 
om de har utfört nutritionsrelaterade uppgifter i praktiken (uttryckt i %) 
”Har du någon gång under de senaste tre 
månaderna gjort något av följande?” 

Ja Nej Vet ej 

1. Utfört en nutritionscreening (t.ex. Mini Nutritional 
Assessment) 

41,0 44,6 14,4 

2. Vägt en boende 83,5 12,9 3,6 
3. Fyllt i en mat- och vätskeregistrering 81,3 14,4 4,3 
4. Berikat en boendes mat med extra fett 71,2 22,3 6,5 
5. Berikat en boendes mat med extra protein 59,7 29,5 10,8 
6. Erbjudit näringsdryck (egengjord eller färdig) på 
eget initiativ 

86,3 10,1 3,6 

7. Kontaktat dietist/initierat kontakt med dietist via 
annan vårdpersonal 

26,6 59,7 13,7 

8. Uppmärksammat någon boende med 
sväljsvårigheter 

68,3 23,0 8,6 

9. Uppmärksammat någon boende med 
tuggsvårigheter 

66,9 24,5 8,6 

10. Uppmuntrat en boende att dricka mer 94,2 2,2 3,6 
 
 
På frågan om äldreboendet använde Senior alert svarade 69,8 procent ”Ja”, 2,9 procent ”Nej” 
och 27,3 procent ”Vet ej”. På alla boenden svarade alltså majoriteten av respondenterna ”Ja”, 
dock sågs en intern ovisshet inom två äldreboenden, då det fanns fyra individer som svarade 
”Nej”.  
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5  Diskussion 
 

5.1  Metoddiskussion  
 
Undersökningen utfördes som en kvantitativ enkätundersökning då det bedömdes vara den 
rimligaste metoden för att undersöka de frågeställningar som ställts upp. Detta då syftet var att 
kvantifiera kunskapsnivån och jämföra den mellan olika grupper samt att undersöka hur stor 
andel av vårdpersonalen på äldreboendena som utfört nutritionsvård. Att utföra en 
enkätundersökning bedömdes vara det effektivaste sättet att nå ut till tillräckligt många 
respondenter för att en statistisk analys av materialet skulle vara rimlig.  
 
Undersökningen har enbart undersökt kunskap hos vårdpersonal på äldreboenden i Uppsala 
kommun, något som innebär att resultaten inte är representativa för hela Sveriges 
vårdpersonal inom äldreomsorgen och alltså inte generaliserbara. Svarsfrekvensen på 43,3 
procent talar även för detta, då bortfallet kan anses som stort, vilket ökar risken för skevheter i 
resultaten (Bryman et al., 2011). Eftersom rekrytering av deltagare till undersökningen inte 
gjordes genom slumpmässigt urval kan resultaten ha påverkats, då det inte går att veta vilka 
som valt att svara. Det finns exempelvis en risk att endast boenden där nutrition prioriteras 
valde att delta medan de som inte prioriterar nutrition lika högt valde att inte delta. Även de 
individer som valde att svara på enkäten kan vara de som är intresserade av nutrition medan 
de som inte är lika intresserade valde att inte svara. Fördelningen av respondenter från de 
olika äldreboendena varierade dessutom, där t.ex. ett boende endast bidrog med en ifylld 
enkät medan ett annat bidrog med tjugotre ifyllda enkäter. Variationen i antalet respondenter 
som deltog från de olika boendena kan bl.a. ha berott på boendets storlek, tidstillgång hos 
personalen för att besvara enkäten och även på intresset för ämnet. Detta kan i sin tur ha haft 
betydelse för vilka som valde att delta och därmed påverkat resultaten. Inga tester för 
stabilitet, intern reliabilitet eller interbedömarreliabilitet har gjorts i denna undersökning och 
därför kan undersökningens reliabilitet inte bedömas (Bryman et al., 2011). 
 
En aspekt som lyftes av ett äldreboende som kan ha påverkat svarsfrekvensen är att 
personalen på äldreboenden många gånger till stor del utgörs av personer från andra länder 
som inte fullt ut behärskar det svenska språket. Det faktum att språket eventuellt var för svårt 
kan ha lett till att vissa individer inte ens försökte att besvara enkäten. Detta kan även ha 
resulterat i att vissa frågor lämnades icke-ifyllda av vissa av de som valde att delta. En 
nackdel med enkäter är att det inte går att hjälpa respondenten med förståelsen av frågorna 
(Bryman et al., 2011). Eventuella språksvårigheter hade dock försökts att bemötas genom att 
välja så enkla ordval som möjligt när enkäten konstruerades. Exempelvis användes 
benämningen ”Högt blodtryck” istället för ”Hypertoni”. I samband med upphämtning av 
enkäterna från äldreboendet där pilotstudien genomfördes fick en av respondenterna som inte 
hade svenska som modersmål frågan om vad hon tyckte om enkätens ordval. Till svar fick 
författarna att det var begripligt eftersom det handlade om sådant som ingår i deras yrke. Att 
en pilotstudie genomfördes innan huvudundersökningen anses vara en styrka då det fanns 
möjlighet att upptäcka aspekter i enkäten som behövde förändras och då göra dessa 
förändringar inför den slutliga enkäten. Ett tillägg i pilotstudien hade kunnat vara en specifik 
fråga om hur språket uppfattades. Det hade dock troligen inte gått att förändra språket i 
enkäten särskilt mycket mer, utan det hade mest varit intressant att undersöka för att 
eventuellt kunna tolka resultaten ytterligare.  
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Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att vid skapandet av enkätens kunskapsfrågor 
översattes frågorna från den tidigare validerade enkäten KoM-G (Bauer et al., 2015). En 
styrka med undersökningen är att kunskapsdelen, till stor del, är baserad på en validerad 
enkät. Detta innebär att den mäter det den avser att mäta (Bryman et al., 2011), det vill säga 
kunskapsnivån. Frågorna från KoM-G fanns tillgängliga på engelska medan svarsalternativen 
endast var tillgängliga på tyska. Både frågor och svarsalternativ översattes av författarna av 
uppsatsen med hjälp av språkkunskaper samt lexikon, vilket medför att en risk för felaktig 
översättning finns. Det fanns ingen möjlighet att översättning skulle ske med hjälp av en 
översättare och det fanns inte heller en möjlighet att översätta fram och tillbaka mellan 
språken, något som egentligen bör göras för en optimal översättning (Wahlin, 2015). Frågorna 
i del 2 sågs över efter översättning med hjälp av en statistiker samt handledare. Även frågorna 
i del 1 och 3 sågs över på detta sätt. Del 1 och del 3 är dock inte validerade, vilket kan ses 
som en svaghet.  
 
Eftersom vissa frågor och svarsalternativ förändrades jämfört med KoM-G, kan detta ha 
påverkat resultaten och försvårar en direkt jämförelse mellan undersökningarna. En 
förändring gjordes exempelvis gällande svarsalternativen i fråga 7 som handlade om vad som 
anses vara ett ‘normalt’ och hälsosamt BMI för äldre (>70 års ålder). Detta kan i efterhand 
anses vara en nackdel eftersom det ändrade svarsalternativet inte var validerat. En viktig 
aspekt att lyfta gällande BMI är att det egentligen inte finns något entydigt svar angående vad 
som anses vara ett optimalt BMI-spann för äldre. Studier tyder på olika spann, där ett förhöjt 
BMI verkar vara att föredra, men möjligen går det inte att säga vilket av dessa intervall som är 
det optimala. Enkätfrågan i del 2 som handlade om BMI angav flera intervall med förhöjt 
BMI där alternativet 22-27 kg/m2 ansågs enligt denna undersökning vara det korrekta 
alternativet. Dock är det eventuellt fel att inte anta att exempelvis 24-29 kg/m2 även kan vara 
korrekt. Exempelvis har Socialstyrelsen (2011) gett ett förslag gällande optimalt BMI-spann 
för äldre på 23-29 kg/m2. Törmä et al. (2013) såg att 22-27 kg/m2 var det BMI-intervall som 
visade på högst överlevnad sett ur ett ettårs-perspektiv. BMI-intervallet 22-27 kg/m2 var alltså 
det som ansågs som rätt svarsalternativ i denna undersökning. Utifrån denna diskussion bör 
även respondenterna som kryssat i svarsalternativet 24-29 kg/m2 getts fem poäng istället för 
noll poäng. Resultaten för frågan bör tolkas med detta i åtanke, vilket innebär att resultatet 
möjligen inte är helt representativt för kunskapsnivån hos vårdpersonal gällande BMI för 
äldre.  
 
Det faktum att enkäten var baserad på kunskapsfrågor som besvarades av respondenterna utan 
observation från uppsatsens författare kan innebära en möjlig felkälla. Eftersom 
respondenterna inte observerades medan de fyllde i enkäterna kan det vara möjligt att de tagit 
reda på svaren till frågorna genom att exempelvis diskutera med varandra eller leta rätt på 
svaret på annat sätt. Riskerna för att detta skulle ske försökte minimeras, dels skriftligen 
genom att i enkäten informera respondenterna om vikten att inte kolla upp svaren och dels 
muntligen genom att nämna den aspekten för den verksamhetschef, nutritionsansvarig 
sjuksköterska eller liknande som tog emot enkäterna.  
 
En annan möjlig felkälla uppstod under rättningen då det fanns en svårighet att tolka vissa 
svar på grund av icke-konsekventa kryss. Vissa ifyllda svar såg ut att tydligt vara överstrukna 
och bedömdes därmed vara felaktigt ifyllda enligt respondenten medan andra överstrykningar 
var mindre tydliga. Detta bedömdes från fall till fall efter att författarna kommit överens om 
en gemensam bedömning. Detta innebär att vissa svar eventuellt kan ha bedömts fel. En 
nackdel med enkäter är att uppföljningsfrågor eller ställande av förtydligande frågor inte är 
möjligt (Bryman et al., 2011). Felbedömningsrisken bedöms dock som liten och 
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tolkningssvårigheten förekom inte i mer än tio enkäter. En annan aspekt att lyfta är att vissa 
icke-ifyllda frågor bedömdes som ”Vet ej” under rättningen, då det bedömdes bero på att 
respondenten hoppat över frågan och inte missat den. I efterhand insågs det att anledningen 
till att respondenten hoppat över en fråga inte alltid behöver vara likställt med att kunskap 
saknas. Detta är något som kan ha påverkat resultaten, i vilken utsträckning går dock inte att 
uttala sig om då ingen analys av detta gjordes.  
 
Sättet som poängsättningssystemet är utformat innebär både styrkor och brister. Genom att 
respondenterna var tvungna att ha fyra eller fem korrekt ifyllda svarsalternativ, där även 
underlåtelse att fylla i felaktiga svarsalternativ gav poäng, minimerades risken att 
respondenten fick poäng genom eventuella gissningar. Samtidigt fråntas respondenterna 
möjligheten att enbart svara delvis rätt. Exempelvis om en respondent är väldigt säker på ett 
svarsalternativ men inte känner till övriga och då inte besvarar dessa. Respondenten hade med 
ett annat poängsättningssystem då kunnat få en poäng för det rätta svaret och på så sätt fått en 
kunskapspoäng till sin totala kunskapspoängssiffra. Med denna undersöknings poängsystem 
går det inte att visa delvis kunskap på detta sätt. På grund av detta kan det hända att delar av 
respondenternas kunskap missas, vilket kan ge en felaktig bild av kunskapsnivån. Dock är det 
en fördel att denna undersökning baserades på en validerad enkät som vid valideringen tagit 
hänsyn till frågornas svårighetsgrad (Schoenherr et al., 2015). 
 
Något att ha i åtanke när uttalanden om kunskap görs, är att begreppet är komplext med 
många olika teorier som försöker förklara vad kunskap är. Till exempel beskriver Blooms 
taxonomi bl.a. tre steg för lärande, där det första är att man känner till och kommer ihåg fakta, 
steg två är att man förstår innebörden och steg tre är att man kan tillämpa kunskapen 
(Britannica Academic, u.å.). Även om man teoretiskt sett kan bestämma kunskapsnivå i 
procentsatser, så är det inte tillräckligt för att fånga in den exakta kunskapen, då kunskap 
innebär mycket mer än att enbart känna till något och det viktiga egentligen är hur kunskapen 
tillämpas i praktiken. Denna undersökning svarar inte på hur kunskapsnivån och vad som görs 
i praktiken hänger ihop, något som skulle kräva en annan typ av metodik. Till exempel skulle 
denna enkäts kunskapsdel, som är baserad på en validerad enkät gällande kunskap om 
undernäring, ha kunnat kompletterats med observationer av vad som faktiskt utförs av 
vårdpersonalen i deras arbete. Därefter skulle samband mellan kunskapsnivå och vad som 
görs i praktiken kunna undersökas. Den aktuella undersökningen kan med andra ord ses som 
det första steget, där ett försök att mäta kunskapsnivån gällande undernäring och äldres 
näringsbehov har gjorts.  
 
Något som i efterhand sågs ha kunnat varit ett intressant tillägg i denna undersökning hade 
varit att undersöka om ytterligare utbildning gällande undernäring hade haft inverkan på 
kunskapsnivån. Bauer et al. (2015) hade nämligen en fråga gällande om respondenten hade 
fått ytterligare utbildning gällande undernäring, vilken definierades som att den skulle vara 
avancerad och ha en varaktighet på minst två timmar. I studien (Bauer et al. 2015) sågs en 
signifikant skillnad i kunskap mellan de som haft denna utbildning och de som inte haft en 
sådan, där de med ytterligare utbildning hade signifikant högre kunskap än de som inte fått 
ytterligare utbildning.  
 
I del 3 av enkäten fanns det två frågor som berörde om respondenten någon gång under de 
senaste tre månaderna “Uppmärksammat någon boende” med svälj- eller tuggsvårigheter. 
Syftet med frågorna i del 3 var att fånga upp vad som görs i praktiken och i efterhand insågs 
det att dessa två frågor borde ha formulerats mer specifikt för att få fram detta. Det kunde 
exempelvis ha gjorts på följande sätt: “Uppmärksammat en boende med sväljsvårigheter och 
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vidtagit åtgärder”. Så som frågan var formulerad är det inte säkert att de som svarade “Ja” 
även vidtagit åtgärder utan det finns en möjlighet att de enbart observerat svårigheterna. 
Syftet med dessa frågor kan därmed eventuellt ha missats något. Dock är förhoppningen att så 
inte var fallet utan att respondenterna ändå tolkade frågan på det sätt som det egentligen var 
tänkt. Ytterligare en aspekt att reflektera över i del 3 är att frågorna handlar om de senaste tre 
månaderna och det är inte säkert att alla respondenter som svarat att de har arbetat mindre än 
fem år inom äldreomsorgen verkligen har arbetat mer än tre månader. Några respondenter 
hade kanske enbart arbetat i en vecka på äldreboendet och detta framkommer inte i enkäten. 
Detta medför en risk att vissa individer kanske svarat “Nej” eller “Vet ej” på vissa av frågorna 
som berör vad som görs praktiken eftersom de inte hunnit göra vissa saker ännu. Detta hade 
kunnat åtgärdas genom att alternativet ”<3 månader” lagts till i frågan angående 
arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen. 
 
Att ta hänsyn till i denna undersökning, när resultaten tolkas, är att när stora mängder 
statistiska tester görs finns risk att nollhypotesen felaktigt förkastas. I denna studie valdes 
signifikansnivån 0,05, vilket innebär att fem procent av testen inte kommer att täcka det sanna 
värdet, och nollhypotesen förkastas felaktigt i dessa fall. Totalt gjordes 58 statistiska tester i 
denna undersökning. Av detta kan man förvänta sig att fem procent av de 58 testerna, alltså 
2,9 tester, kommer att visa felaktiga signifikanser.  
 

5.2  Resultatdiskussion  
 

5.2.1  Kunskapsnivån gällande undernäring & äldres 
näringsbehov  
 
I snitt uppnådde respondenterna 51,3 procent av maxpoängen, vilket är lägre än vad Bauer et 
al. (2015) fann i Österrike. Där uppnådde vårdpersonalen, som utgjordes av sjuksköterskor 
och undersköterskor, 60,6 procent av maxpoängen. Dock bör det noteras att andelen 
sjuksköterskor som deltog i den föreliggande undersökningen var mindre än andelen 
sjuksköterskor som deltog i den österrikiska studien (Bauer et al., 2015). Hade en större andel 
sjuksköterskor deltagit hade möjligen den totala andelen kunskapspoäng kunnat bli högre 
eftersom de hade en signifikant högre kunskapsnivå. Både i studien av Bauer et al. (2015) och 
i den här undersökningen visade det sig att respondenterna uppvisade högst kunskaper kring 
faktorer som kan öka det orala näringsintaget, med siffror på 87,2 procent respektive 76,8 
procent. Även avseende frågorna kring faktorer som kan minska det orala näringsintaget (68,1 
%) samt möjliga konsekvenser av undernäring (73,6 %) uppnåddes höga andelar av 
maxpoängen. Det verkar alltså finnas en god kännedom hos vårdpersonal om de allvarliga 
konsekvenserna som undernäring kan medföra och om faktorer som kan leda till ett ökat eller 
minskat näringsintag, vilket även sågs av Bauer et al. (2015). Däremot sågs lägre kunskap 
kring möjliga riskfaktorer (51,4 %) och hur stor ofrivillig viktförlust som kan vara ett möjligt 
tecken på undernäring (36,4 %). Dock sågs högre kunskap gällande möjliga kännetecken för 
undernäring (64,6 %), i vilken ofrivillig viktförlust ingick som ett svarsalternativ. Det verkar 
därmed som att kunskap finns gällande att ofrivillig viktförlust kan vara ett möjligt tecken på 
undernäring, dock inte hur omfattande den behöver vara för att den ska anses vara 
alarmerande. Gällande det spann på 5-10 procents ofrivillig viktförlust under de senaste tre 
månaderna, som är det spann som anges som ett möjligt tecken på undernäring enligt ESPENs 
riktlinjer (Cederholm et al., 2015), var andelen av maxpoängen hos respondenterna 36,4 
procent i denna undersökning. Om vårdpersonalen inte har tillräckliga kunskaper kring detta 
kan det eventuellt resultera i att viktförlusten inte uppmärksammas i tid. Det är av stor vikt att 
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risk för undernäring identifieras och att åtgärder sätts in så tidigt som möjligt, särskilt viktigt 
är detta då det finns studier som tyder på att det är svårare för en äldre individ att återfå 
förlorad vikt jämfört med en yngre individ (Hickson, 2006). 
 
En av de frågor där respondenterna visade upp lägst kunskap var frågan om vad som anses 
vara ett normalt och hälsosamt BMI för äldre (>70 år), där andelen av maxpoängen enbart 
uppgick till 34,3 procent. Studien av Bauer et al. (2015) visade liknande tendenser (31,6 %). 
Att vårdpersonal inte känner till vad som kan anses vara ett ‘normalt’ och hälsosamt BMI kan 
leda till att individer med ett lågt BMI inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning. 
BMI är en av huvudaspekterna att ta hänsyn till vid diagnosticering av undernäring enligt 
ESPENs riktlinjer (Cederholm et al., 2015) och ett lågt BMI har visats vara kopplat till ökad 
dödlighet (Socialstyrelsen, 2011 & Törmä et al., 2013). Dock är ett lågt BMI inte en 
förutsättning för att kunna anses vara undernärd. Även individer med ett högre BMI kan enligt 
MNA vara undernärda. Något som i stor utsträckning missas av vårdpersonal om inte 
screening utförs (Suominen et al., 2009). Eftersom exempelvis MNA inbegriper fler aspekter 
än bara BMI för att diagnosticera undernäring kan även individer med ett högre BMI fångas 
upp och ges nödvändig nutritionsvård. Riktlinjer från Socialstyrelsen (2009) säger att 
screening för undernäring ska utföras inom ett dygn efter inflytt på boendet eller vid behov. 
Resultaten i denna undersökning visade att 61,9 procent av maxpoängen uppnåddes på frågan 
om när screening bör utföras, utan signifikanta skillnader mellan yrkesgrupperna. Dessutom 
uppnåddes 55,9 procent av maxpoängen på frågan om vilka aspekter som bör undersökas i en 
nutritionsscreening. Detta tyder på att mer kunskap kan behövas hos vårdpersonalen för att 
screening ska kunna utföras enligt gällande riktlinjer. På frågan om respondenten utfört 
nutritionsscreening under de senaste tre månaderna svarade 41,0 procent att de hade gjort det. 
Undersökningen visar dock inte i vilken utsträckning screening för undernäring utförs enligt 
riktlinjerna, eftersom samma person kan ha utfört flera screeningar eller att det inte uppstått 
behov att utföra screening för undernäring under de senaste tre månaderna. Intressant att 
notera är att alla boenden är anknutna till Senior alert, där screening för undernäring ingår, 
men att personalen till viss del är osäkra på om de är det eller ej. Det verkar dessutom finnas 
en ovisshet internt på vissa äldreboenden gällande vilka verktyg som används då vissa svarat 
“Nej” på frågan om användande av Senior alert medan andra svarat “Ja” eller “Vet ej”. Detta 
kan tyda på att tydligare interna rutiner eventuellt behövs.  
 
Äldre personer (>65 år) behöver mer protein för att bibehålla muskelmassa och 
muskelfunktion, samt för att motverka inflammatoriska och katabola tillstånd relaterade till 
åldersrelaterade kroniska och akuta sjukdomstillstånd (Bauer et al., 2013). Även undernäring 
leder till ett ökat proteinbehov, och då kan ett intag på 2,0 g protein/kg kroppsvikt och dygn 
vara nödvändigt (Bauer et al., 2013). I denna undersökning framkom att kunskapen om äldres 
energi- och proteinbehov var låg, då respondenterna endast uppnådde 19,4 procent av 
maxpoängen på denna fråga. Även kunskapen gällande specifika näringsbehov vid trycksår 
var låg då respondenterna enbart nådde upp till 39,0 procent av maxpoängen. Att det saknas 
tillräckliga kunskaper om äldres näringsbehov, både generellt vid åldrande, samt vid specifika 
tillstånd, såsom vid trycksår och hög feber är problematiskt, då bristande kunskap om 
nutrition kan leda till att opassande nutritionsvård sätts in eller helt uteblir (Mowe et al., 
2008). Att vårdpersonalen har kunskap om att man kan sätta in t.ex. energi- och proteinrika 
kosttillägg är viktigt både för individens välmående men också ur ett ekonomiskt perspektiv, 
genom minskade vårdtider (Milte et al., 2013).  
 
Kunskapen om det dagliga vätskebehovet hos en människa var inte heller särskilt hög, med en 
andel av maxpoängen för frågan på 27,2 procent. Törstregleringen hos sköra äldre fungerar 
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sämre (Faxén Irving et al., 2016) och som vårdpersonal är det därmed viktigt att ha kunskap 
om att vårdtagarna själva kanske inte känner av när de behöver dricka. I denna undersökning 
sågs att ungefär 95 procent av respondenterna har uppmuntrat någon boende att öka sitt 
vätskeintag. Detta visar att respondenterna förstår vikten av en god hydrering. Men utan 
kunskap om hur stort det faktiska vätskebehovet är hos en människa, finns risk att 
vätskebehovet ändå underskattas, vilket kan leda till att de boende trots allt får i sig för lite 
vätska.  
 
Gällande frågan om vilka yrkesgrupper som kan involveras vid behandling av undernäring 
uppnådde respondenterna 64,6 procent av maxpoängen för frågan. Detta står i kontrast mot 
den österrikiska studien (Bauer et al., 2015) där endast 26,1 procent uppnåddes, vilket även 
var den fråga flest hade minst kännedom om i den studien. Endevelt et al. (2009) undersökte 
vad sjuksköterskor ansåg att rollen hos olika yrkesgrupper var gällande nutrition och fann att 
enbart 38 procent ansåg att de var de själva som skulle erbjuda nutritionsvård, medan 63 
procent ansåg att det var dietistens ansvar. Studien av Endevelt et al. (2009) lyfter vikten av 
samarbete mellan yrkesgrupperna för en optimal patientvård och att samarbetet mellan 
sjuksköterskor och t.ex. dietister behöver förbättras. Även Bauer et al. (2015) lyfter det som 
problematiskt att vårdpersonalen inte har kännedom om sin egen och andras roller inom 
teamet och att detta behöver förbättras för att adekvat nutritionsvård ska kunna ges. I den 
aktuella undersökningen var kunskapen bättre och sjuksköterskorna uppnådde 94,4 procent av 
maxpoängen på frågan. Dock visade denna undersökning att kontakt med dietist är den 
nutritionsrelaterade åtgärd som utförs i minst utsträckning, med endast 26,6 procent av 
respondenterna som på något sätt initierat kontakt med dietist de senaste tre månaderna. Vad 
detta beror på är svårt att uttala sig om. Det kan innebära att dietist inte kontaktas i den 
omfattning som egentligen hade behövts, eller att dietist inte behövs i större utsträckning. Å 
andra sidan kan det vara ansvarsfördelningen som avgör vem eller vilka som ska genomföra 
kontakter med dietist, och att övriga inte behöver befatta sig med denna uppgift. Eftersom 
varken antalet kontakter med dietist eller omfattningen av nutritionsrelaterade problem på 
boendena utreddes i denna undersökning går det inte att uttala sig om anledningen till att få 
har kontaktat dietist.   
 

5.2.2  Skillnader i kunskapsnivå mellan yrkesgrupperna 
 
Skillnader i kunskapsnivå mellan yrkesgrupperna identifierades. Först och främst kunde en 
mindre spridning i poäng ses hos sjuksköterskorna medan en större spridning i poäng sågs hos 
både undersköterskorna och vårdbiträdena. Sjuksköterskorna hade 50 procent eller mindre av 
maxpoängen på två frågor, fråga 8 gällande ofrivillig viktnedgång samt fråga 11 om hur 
energi- och näringsbehovet förändras. I övrigt hade sjuksköterskorna en hög andel 
kunskapspoäng på resterande frågor. På tolv frågor hade sjuksköterskorna signifikant högre 
kunskap än undersköterskorna och på tio frågor hade de signifikant högre kunskap än 
vårdbiträdena. Även sjuksköterskornas totalpoäng är signifikant högre än de andra två 
yrkesgrupperna. Bauer et al. (2015) fann även de att sjuksköterskorna hade signifikant högre 
kunskap än undersköterskorna, vilket var fallet på tretton frågor. Dock är det även av vikt att 
undersköterskor och vårdbiträden har goda kunskaper om nutrition och vilka åtgärder som 
kan sättas in. Detta eftersom det är undersköterskor och vårdbiträden som är de som har den 
närmaste kontakten med de boende avseende nutritionsvård (Crogan et al., 2001). Exempelvis 
är vårdbiträdenas andel på 6,9 procent av maxpoängen för fråga 12, gällande en människas 
dagliga vätskebehov, ett tecken på att det finns områden där kunskaperna behöver förbättras. 
Dock bör det noteras att det inte ställs några krav på utbildning för att få arbeta som 
vårdbiträde (Arbetsförmedlingen, 2017), till skillnad från att arbeta som undersköterska eller 
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sjuksköterska. Alla sjuksköterskor har universitetsutbildning där viss nutritionsutbildning 
ingår i flera kurser på programmet (Uppsala universitet, 2017). Även undersköterskor får 
under sin utbildning träning i personlig vård, där bl.a. kost, måltidssituation, vätska och 
enteral nutrition behandlas (Skolverket, u.å). Dock är omfattningen oklar. Internutbildning för 
vårdbiträden kan därför vara av särskild vikt för att åtgärda kunskapsluckor som identifierats. 
 
Den österrikiska studien (Bauer et al., 2015) visade att de som hade fått ytterligare utbildning 
inom undernäring hade en signifikant högre kunskap än de som inte fått det. Detta kan 
eventuellt peka på vikten av specifik utbildning och att utbildning är en faktor som kan 
påverka kunskapsnivån. En högre kunskapsnivå verkar också kunna innebära ökade 
nutritionsinsatser i praktiken i förebyggande och behandlande syfte när det handlar om 
undernäring (Mowe et al., 2008). Suominen, Kivisto och Pitkala (2007) visade att utbildning 
av sjuksköterskor och kökspersonal på äldreboenden angående bl.a. MNA och analys av 
kostdagböcker var effektiva utbildningsåtgärder för att både öka personalens kunskap och 
även öka de boendes energi- och proteinintag. Med hänsyn till detta bör även undersköterskor 
och vårdbiträden kunna ges samma typ av utbildning, för att uppnå liknande resultat, eftersom 
även de utför kostregistreringar och MNA.  
 

5.2.3  Utförande av nutritionsvård i syfte att förebygga & 
behandla undernäring 
 
Generellt sett angav en stor andel av respondenterna att de utfört olika nutritionsrelaterade 
uppgifter. En sjuksköterska lyfte dock en intressant aspekt då hen skrev att även om hen 
svarat “Nej” på många frågor så innebär det inte att hen inte förstår vikten av dessa uppgifter 
men att de helt enkelt inte ingår i hens arbetsuppgifter. Det är viktigt att ha detta i åtanke vid 
tolkning av antalet “Ja” och “Nej” på vissa nutritionsrelaterade uppgifter. Dock fanns det på 
det stora hela inte någon yrkesgrupp som inte hade utfört någon av de specifika 
nutritionsrelaterade uppgifterna som efterfrågades. Vilka exakta nutritionsrelaterade 
arbetsuppgifter som ingår inom varje yrkesgrupp på varje äldreboende är svårt att uttala sig 
om, eftersom det kan skilja sig mellan arbetsplatserna och inom arbetsplatsen. Att vissa 
uppgifter inte ingår i alla individers arbetsuppgifter kan alltså ha påverkat, om de angett att de 
utfört uppgiften eller ej. Till exempel angav 41,0 procent att de utfört nutritionsscreening 
under de senaste tre månaderna, något som kan ha påverkats av om det ingår i individens 
arbetsuppgifter eller ej. Utförande av specifika uppgifter kan även ha påverkats av om 
behovet av utförande av uppgiften inte funnits eller om respondenten glömt bort att denne 
utfört den specifika uppgiften.  
 
I undersökningen angav 86,3 procent av respondenterna att de hade erbjudit näringsdryck på 
eget initiativ under de senaste tre månaderna. En studie av Suominen et al. (2009), visserligen 
gjord på sjukhus, såg att enbart en av sex undernärda patienter erbjöds kosttillägg. De 
individer som ansågs vara undernärda serverades färre mellanmål och kosttillägg jämfört med 
de individer som ansågs ha en normal nutritionsstatus. Även Volkert, Saeglitz, Gueldenzoph, 
Sieber och Stehle (2010) såg att bl.a. sjuksköterskor sällan använde sig av kosttillägg och att 
75 procent av patienterna som bedömdes som undernärda av läkare inte fick kosttillägg trots 
att de hade behövt det. I den aktuella undersökningen går det dock inte att avgöra om de som 
erbjudits näringsdryck faktiskt gjorts det på grund av undernäring eller risk för undernäring 
eller om de t.ex. erbjudits den som mellanmål.  
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5.2.4  Undersökningens relevans för dietistprofessionen  
 
Vissa kunskapsluckor hos vårdpersonalen på äldreboenden har framkommit, främst hos 
undersköterskor och vårdbiträden. Dietisten skulle här kunna fylla en viktig funktion, genom 
att utbilda på äldreboenden gällande dessa aspekter. Enligt DRFs etiska kod är en av dietistens 
skyldigheter att bistå andra yrkesgrupper med kunskap och råd när så efterfrågas. 
Undersökningen visar att få i vårdpersonalen kopplar in dietister, som är experter inom 
nutrition, men anledningen till detta är dock svår att uttala sig om. En respondent påpekade att 
dietisten kan vara svår att få tag på, trots att riktlinjer anger att all vårdpersonal ska ha 
möjlighet att kontakta dietist för råd och stöd gällande mat- och nutritionsrelaterade frågor. 
Denna svårighet kan innebära att dietisten inte kopplas in fastän det i vissa fall möjligen 
skulle behövas. För att stärka vårdpersonalens vilja och möjligheter att kontakta dietist skulle 
en ökning av antalet dietister som arbetar med äldreboenden kunna vara önskvärd. Detta är 
dock något som bör utredas närmare. 
 

5.2.5  Förslag till vidare forskning 
 
Denna undersökning har enbart visat att det finns skillnader i kunskap mellan yrkesgrupperna 
men inte varför dessa skillnader finns. Nästa steg skulle kunna vara att skapa en statistisk 
modell som förklarar varför det finns skillnader i kunskap mellan grupperna, bl.a. genom att 
undersöka samband mellan en beroende variabel som kunskapsnivå och flera oberoende 
variabler som exempelvis arbetslivserfarenhet och yrkesgrupp. Det fanns dock inte möjlighet 
till detta i denna undersökning, men är något som författarna anser vara intressant för framtida 
studier. Denna undersökning syftade bl.a. till att undersöka om nutritionsrelaterade uppgifter 
utförs i praktiken. Dock visar den inte den faktiska utsträckningen, t.ex. hur stor andel av 
nyinflyttade som screenas för undernäring eller om de som faktiskt skulle kunna dra nytta av 
att ges näringsdrycker faktiskt får det. Ytterligare forskning kring kvaliteten av 
nutritionsvården vore därför intressant. Det vore även intressant att studera relationen mellan 
vårdpersonalens kunskapsnivå och vad som görs i praktiken. Även relationen mellan 
vårdpersonalens kunskap och nutritionsrelaterade utfall, t.ex. graden av viktförlust eller 
förekomst av trycksår, hos de boende på äldreboendena skulle vara intressant att undersöka. 
En vidare ansats skulle kunna vara att utveckla enkla och effektiva utbildningsverktyg för att 
stärka kunskapsnivån hos vårdpersonalen och på så sätt öka kvalitén på nutritionsvården.  

6  Slutsats  
 
Resultaten från denna undersökning visade att det fanns kunskapsluckor hos vårdpersonal på 
äldreboenden i Uppsala. Främst gäller detta för undersköterskor och vårdbiträden, då 
sjuksköterskor generellt sett hade högre kunskapsnivå. Undersökningen visade att det saknas 
tillräckliga kunskaper om bl.a. äldres näringsbehov, både generellt vid åldrande, samt vid 
specifika tillstånd vilket är problematiskt då bristande kunskap om nutrition kan leda till att 
opassande nutritionsvård sätts in eller helt uteblir. Likaså fanns kunskapsluckor kring vad som 
är möjliga riskfaktorer för undernäring och vad som anses vara ett hälsosamt BMI för äldre 
(>70 år). Undersökningen visade även att nutritionsvård verkade utföras av en stor andel av 
respondenterna. För att förbättra kunskapsnivån, kan eventuellt en skräddarsydd utbildning 
med dessa aspekter i fokus vara nödvändig, vilket tidigare studier har visat. 
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Bilagor 
Bilaga 1  Följebrev och enkät  
 
 

 
 
 
Välkommen att delta i vår enkätstudie!  
 
Studien syftar till att undersöka kunskapsläget hos vårdpersonal på äldreboenden gällande 
undernäring och äldres näringsbehov, samt hur kunskaperna tillämpas i praktiken. Vi skulle 
vara tacksamma om du som sjuksköterska, undersköterska eller vårdbiträde vill hjälpa oss 
genom att besvara vår frågeenkät. Huvuddelen består av kunskapsfrågor och för att få en så 
korrekt bild som möjligt av kunskapsläget är det viktigt att du inte söker svaren genom att 
t.ex. prata med kollegor, söka på internet eller via andra kunskapskällor. 
  
På äldreboenden i Sverige uppskattas ca 10-35 % av de boende vara undernärda. Undernäring 
kostar inte bara samhället stora resurser utan kan även innebära en sämre livskvalitet för 
personen som lider av tillståndet. Att undersöka personalens kunskaper om äldres 
näringsbehov och användandet av kunskaperna i praktiken är viktigt för upptäcka eventuella 
utvecklingsområden. Detta för att kunna ge en så bra nutritionsvård som möjligt.  
 
Det är frivilligt att delta och du får när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange någon 
orsak till det. Allt material behandlas konfidentiellt och kommer bara användas inom nämnd 
studie. Inga enskilda personer kommer kunna identifieras. 
 
Studien utförs i kursen Kostvetenskap: Examensarbete C vid Uppsala universitet. Vi som 
utför den heter Peter Tegeling och Gabriella Sjöberg och är dietiststudenter. Enkätsvaren 
kommer analyseras statistiskt och kommer endast att användas inom studien. Inga svar 
kommer säljas vidare eller användas inom marknadsföring. 
 
Har ni frågor om studien kan ni vända er till undertecknade. 
 
Peter Tegeling                                       Gabriella Sjöberg 
tegeling@hotmail.com                                       gabriella.sjoberg.7736@student.uu.se
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Bilaga 2  Informationsblad gällande undernäring och äldres 
näringsbehov 
 
Undernäring & äldres näringsbehov  
 
Peter Tegeling                                                      Gabriella Sjöberg 
Dietiststuderande, Uppsala universitet                Dietiststuderande, Uppsala universitet 
 
Förändringar med stigande ålder 
När vi blir äldre förändras vi fysiskt och även vår sociala omgivning kan förändras. Åldrande 
i sig är en process som inte går att stoppa och som leder till förändringar i hur kroppen 
fungerar. En av de viktigaste förändringarna som sker är att man förlorar muskelmassa. Vid 
80 års ålder har man i genomsnitt förlorat 50 % av den muskelmassa som man hade i sina 
bästa dagar. Detta kan leda leda till en ökad sårbarhet och för många en minskad förmåga att 
klara sig själv och därmed ett behov av stöd i sin vardag. Allt från att klä på sig själv, till att 
äta på egen hand och att tugga på samma sätt som tidigare är saker som kan förändras med 
åldern. Med åldern kommer ofta också en förändrad social struktur. Ens nära och kära kanske 
försvinner och ens sociala kontakt- och skyddsnät förändras. För många innebär det en ökad 
risk för ensamhet och i förlängningen depression.  
 
Undernäring - riskfaktorer   
Behov av stöd i vardagen, ensamhet och depression är exempel på faktorer som kan leda till 
ökad risk för undernäring. Studier har även visat att om man lider av flera sjukdomar och om 
man dagligen tar fem eller fler olika mediciner så ökar risken att drabbas av undernäring. 
Medicineringen hjälper såklart människor att klara sina sjukdomar men ju fler mediciner man 
har desto större är risken att drabbas av biverkningar som kan påverka ens matintag. Bland 
annat genom att aptiten kan bli nedsatt eller att man drabbas av illamående. 
 
Undernäring - vad kan det leda till? 
Undernäring är ett allvarligt tillstånd som kan leda till allvarliga konsekvenser för den 
drabbade. Det leder bland annat till ökad risk att drabbas av andra sjukdomar, och man har i 
studier även sett att undernärda människor löper större risk att dö i förtid. Undernäring leder 
till att olika funktioner i kroppen blir sämre, bland annat att muskelstyrkan försämras när 
muskler försvinner, att sårläkning blir sämre till följd av att kroppen inte har tillräckliga 
mängder näringsämnen som kan hjälpa till att läka såret. Dessutom försämras immunförsvaret 
och även personens livskvalitet kan försämras i längden. 
 
Äldre har ett förändrat näringsbehov 
I och med minskningen av muskelmassa och fysisk aktivitet minskar oftast äldres 
energibehov. Men samtidigt ökar behovet av protein. Proteinintaget för friska äldre 
rekommenderas vara minst 1-1,2 gram protein per kilogram kroppsvikt och dag. Med 
sjukdom är behovet ytterligare förhöjt, 1,2-1,5 g protein/kg kroppsvikt och dag, och hos 
allvarligt sjuka samt individer med uttalad undernäring kan ett intag på 2,0 g protein/kg 
kroppsvikt och dag behövas. Detta till skillnad från behovet hos yngre friska personer som har 
ett behov på 0,8 g protein/kg kroppsvikt och dag. Med åldern och sjukdom minskar ofta 
aptiten, vilket är viktigt att ta hänsyn till. Då kan det vara bra bra att erbjuda mer proteinrik 
mat. I vissa fall kan det till och med vara bra att berika maten med extra protein i form av 
proteinpulver eller liknande. Om personen även tappat i vikt behöver maten även berikas med 
extra fett, då det ger mycket energi på liten volym. Man kan då t.ex. tillsätta grädde, olja eller 
smör där det passar.   
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Trycksår  
För vissa sjukdomar och tillstånd är det extra viktigt med ett högt proteinintag, t.ex. vid 
trycksår. I studier har det setts att sårläkningen blir bättre med ett ökat proteinintag. Det är 
även viktigt att kosten innehåller tillräckligt med zink och c-vitamin, vilket en blandad och 
varierad kost som täcker energibehovet ofta gör men om individen äter mycket dåligt kan det 
behövas tillskott av dessa näringsämnen. 
 
Kännetecken på undernäring 
Det är viktigt för både individen och för vårdpersonal att tidigt känna igen tecken på 
undernäring så att man kan stoppa processen innan den har gått för långt. De förändringar 
som sker är oftast långsamma. T.ex. kan det vara att personen ofrivilligt gått ner i vikt. Många 
människor ser det ofta som något positivt att tappa i vikt. Men det bör inte ske på ett 
okontrollerat sätt. En 5-10 % stor ofrivillig viktförlust på tre månader kan vara ett tecken på 
undernäring. Ett sätt att fånga upp detta är att titta på om personens kläder sitter lösare än vad 
de tidigare gjort och att väga personen regelbundet för att följa viktförändring över tid. Även 
om man märker att personen äter mindre och har en sämre aptit än tidigare är kännetecken 
som är viktiga att lägga märke till.  
 
Nutritionsscreening - fånga upp äldre i riskzonen för undernäring 
För att fånga upp personer i riskzonen är nutritionsscreening ett viktigt verktyg. Riktlinjer från 
Socialstyrelsen anger att screening bör ske inom ett dygn från att den boende flyttar in. Sedan 
bör det även utföras vid behov, när man ser förändringar som kan vara tecken på risk för 
undernäring. Det man initialt ska titta på vid en screening är om personen ofrivilligt gått ner i 
vikt, vilket BMI personen har, eventuella sjukdomar och sjukdomsgrad och även hur 
personens näringsintag ser ut. Har personen några ätsvårigheter eller andra problem kopplat 
till näringsintaget. Ett ‘normalt’ BMI för äldre över 70 års ålder är 22-27 kg/m². Detta är alltså 
väsentligt mycket högre än vad som anses ‘normalt’ för yngre personer som man anger ett 
spann på 18.5 - 25 kg/m². Viktigt att tänka på är dock att ett högt BMI inte på något sätt är en 
garanti för att personen är välnärd. Även överviktiga kan ha förlorat mycket muskler vilket i 
många fall döljs av fett som ligger utanpå. 
 
Ha dessa aspekter i åtanke: 

• Ofrivillig viktnedgång 
• Ätsvårigheter 
• BMI <22 (>70 år) 

 
Ofrivillig viktnedgång - vilka åtgärder kan sättas in?  
Om man upptäcker att en person har tappat vikt ofrivilligt under kort tid, låt säga 3 kg på en 
månad. 3 kg låter inte mycket men kan vara ett tecken på undernäring eller vara en riskfaktor 
för undernäring. Det finns flera saker som man som vårdpersonal kan göra för att hjälpa 
personen att stoppa den ofrivilliga viktnedgången. Man kan börja med att informera personen 
och dess anhöriga om vikten av att äta tillräckligt och att äta bra mat, för att bibehålla 
muskelmassa och bidra till välmående. Man kan även hjälpa till genom att fråga om och 
erbjuda mat som personen tycker om. Men det är även viktigt att utreda varför problemen har 
uppstått genom att göra en nutritionsbedömning. Det kan även vara läge att rådfråga en dietist 
för att få råd och stöd för hur man kan hjälpa personen. För behandling av undernärda 
personer är det viktigt att flera olika personer inom vården hjälper varandra för att utreda, 
stödja och vårda personen. Allt från arbetsterapeuten som kan hjälpa personen att klara 
vardagen bättre på egen hand och därmed ge mer frihet att klara sig själv, till läkare och 
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dietist som utreder orsaker till undernäringen och ger behandling på olika sätt. Även logoped 
kan behövas för att utreda eventuella sväljsvårigheter. Och självklart även sjuksköterskor, 
undersköterskor och vårdbiträden på boendet som är de som finns närmast personen och är de 
som känner och tar hand om personen i vardagen på boendet. 
   
Vätskebehov & uttorkning 
Vatten är för många ett bortglömt näringsämne. Många vet inte hur stora mängder vatten 
kroppen behöver för att klara sig på bästa sätt. Generellt anges ett dagligt behov på 30-35 ml/ 
kg kroppsvikt och dag, något som för de allra flesta innebär ungefär 2 liter vätska om dagen. 
Vätskebehovet kan täckas både genom vätska från mat och genom vätska från dryck. Men 
vätskebehovet kan öka och minska beroende på olika faktorer, t.ex. vid hög temperatur och 
vid vissa sjukdomar. Uttorkning går att känna igen på olika sätt. Man ser bland annat att 
huden blir mindre elastisk och att urinen blir mer koncentrerat. Om färgen på urinen övergått 
från gult till brunt är personen uttorkad och behöver hjälp med uppvätskning. I den akuta 
fasen av uttorkning kan plötslig förvirring uppstå och personen kan verka nedstämd. Bristen 
på vätska i kroppen kan även leda till ett sänkt blodtryck. 
 
Mat- & vätskeregistrering  
Genom att göra en mat- och vätskeregistrering kan man vid behov utvärdera matintaget. Man 
kan genom en registrering ta reda på vad, hur mycket och när den boende äter. Genom att 
utvärdera registreringen kan man ta reda på om det behövs göras förändringar i personens 
matintag. Vilka tider personen äter och vilka livsmedel som personen äter kan också behöva 
justeras. Självklart ska förändringar ske i samråd med den boende i största möjliga mån. 
 
Faktorer som kan öka matintaget 
Maten är en central aspekt i livet på ett äldreboende. Dagarna är oftast strukturerade kring 
måltiderna och att de ska fungera så smidigt som möjligt. Det finns många aspekter att ta 
hänsyn till för att göra måltiden till en så positiv upplevelse som möjligt och på så sätt 
underlätta matintaget. En trevlig måltidsmiljö är viktigt för att matlusten ska infinna sig. Att 
äta i sällskap med andra boende har visat sig vara positivt för matintaget. Likaså att inte störa 
i måltiden genom att t.ex. påminna om mediciner. Många äldre kan dessutom behöva extra 
stöd vid måltiden. Och det gäller att individanpassa det stöd som behövs för att de boende 
ändå ska få känna att de klarar av så mycket som möjligt själva. T.ex. kan man behöva 
konsistensanpassa maten till personer som har tuggsvårigheter och/eller sväljsvårigheter. Om 
sväljsvårigheterna är av lättare karaktär räcker det oftast att dela maten i mindre bitar eller 
erbjuda lättuggad mat. I många fall leder sväljsvårigheter till att måltider tar längre tid att äta, 
vilket kan göra det vara svårt att få i sig lika stora portioner som tidigare. Därför är det viktigt 
att erbjuda mat som är energi- och proteinberikad.  Hos personer med nedsatt aptit är i många 
fall tre måltider om dagen inte tillräckligt. De portioner de får i sig vid huvudmåltiderna 
kanske inte räcker till för att uppfylla de behov de har. Då kan det vara bra att istället erbjuda 
flera små måltider vid fler tillfällen jämnt fördelat över dagen. T.ex. genom näringstäta 
mellanmål mellan huvudmåltiderna som i sin tur också med fördel kan vara mindre i storlek, 
men energi- och proteinberikade.  
 
Faktorer som kan minska matintaget 
Det är självklart viktigt att erbjuda mat som de boende tycker om och accepterar. En 
framgångsfaktor kan vara att komma överens om menyerna i samråd med de boende. En 
aspekt av maten som kommer att bli viktigare att ta hänsyn till i framtiden när fler äldre med 
utländsk bakgrund flyttar in, är att kulturellt anpassa maten. Människor har en tendens att 
föredra mat som de känner igen sedan tidigare. Olika kulturer och traditioner kan påverka vad 
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och när människor äter. Och att erbjuda mat som de boende inte känner igen eller inte 
accepterar av andra anledningar kan leda till att de äter mindre. Värk och illasittande 
tandproteser är annat som kan påverka intaget via munnen negativt.  
 
Slutligen, kom ihåg: Du som vårdpersonal kan göra skillnaden som gör skillnaden för de 
äldre!  
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