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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Undernäring har stora konsekvenser för både individ och samhälle. På svenska 

äldreboenden föreslås prevalensen vara 17,7-30 procent. Vid förebyggande och behandling av 

undernäring behöver äldres förändrade näringsbehov tas i beaktande. Socialstyrelsen gav 

2011 ut en vägledning för arbetet med undernäring och år 2015 kom föreskriften SOSFS 

2014:10 som innebär att det måste finnas rutiner kring arbetet med undernäring för samtliga 

aktörer som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. 

Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av arbetet med undernäring på 

kommunala särskilda boenden för äldre.  

Metod och material: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer hölls med fem sjuksköterskor 

från olika kommunala äldreboenden inom samma kommun. Intervjuerna transkriberades och 

tematisk analys användes för databearbetning. Levines Bevarandemodell användes i 

analysens sista steg. 

Resultat: I analysen framkom hur sjuksköterskorna aktivt jobbar för att tillgodose de boendes 

behov genom att skapa goda förutsättningar med rutiner och de tillgångar som finns, samtidigt 

som de försöker hantera försvårande omständigheter såsom bristande resurser och att leva upp 

till krav utifrån. Sjuksköterskorna hjälper de boende att adaptera till förändringarna åldrande, 

sjukdom och den nya yttre miljön, genom att skapa bevarande av energi samt strukturell, 

personlig och social integritet. 

Slutsats: För sjuksköterskorna finns en svår balansgång mellan att följa rutiner och att 

tillgodose de boendes behov, som är fler än bara nutritionsbehovet. Arbetet med undernäring 

bland äldre kan utvecklas ytterligare genom att beakta de upplevelser som finns hos dem som 

arbetar inom äldreomsorgen.  
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ABSTRACT 

Background: The consequences of malnutrition for both the individual and society are 

substantial. The prevalence of malnutrition at retirement homes in Sweden is proposed to be 

17.7-30 percent. In the prevention and treatment of malnutrition, the altered nutrition needs of 

the elderly must be considered. In 2011, The National Board of health and Welfare released 

guidelines regarding the work with malnutrition. In 2015, the regulation SOSFS 2014:10 was 

established, saying that all actors within the field who are covered by the Health and Medical 

Services Act must have routines in place regarding malnutrition. 

Purpose: The aim of this study was to investigate nurses´ experiences of the work with 

malnutrition at retirement homes. 

Method and Material: Semi-structured interviews were conducted with five nurses working 

at different retirement homes in the same municipality. The collected data was analysed using 

thematic analysis. In the last step of the analyses Levine's Conservation Model was used. 

Results: The results show how the nurses are trying to care for the residents’ needs by 

creating good conditions, having routines and using the existing assets, while at the same 

time, managing obstacles. Through conservation of energy, structural integrity, personal 

integrity and social integrity the nurses are assisting the residents’ in adapting to the changes 

consisting of ageing, illness and a new environment. 

Conclusion: The nurses have to balance following routines and the residents’ needs, which 

are more than only the need of nutrition. Further improvements in the field could be done by 

taking in regard the experiences of the ones working with malnutrition. 
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Begreppsförklaringar 
Body Mass Index (BMI): Räknas ut genom formeln vikt i kg/(längd i meter x längd i meter). 

För den vuxna befolkningen rekommenderas att ha BMI 18,5 - 24,9 kg/m2 (Nordic Council of 

Ministers, 2014). För äldre ger Socialstyrelsen (2011) utifrån olika studier förslag på BMI 25-

30 kg/m2 alternativt 23-29 kg/m2. 

 

Dysfagi: Sväljningssvårigheter (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Energiprocent (E%): Används för att ange hur stor procentuell del av energiintaget som 

kommer från olika energigivande näringsämnen (kolhydrater, fett, protein och alkohol) 

(Abrahamson, Andersson & Nilsson, 2013). 

 

Enteral nutrition: När näring tillförs direkt in i mag-tarmkanalen (Socialstyrelsen, 2011).  

 

Fettfrimasseindex (FFMI): Mått på kroppssammansättning. Andel av kroppen som består av 

annat än fett, den fettfria massan (Cederholm et al., 2015).  

 

Mini Nutritional Assessment (MNA): Screeningverktyg för undernäring som är speciellt 

framtaget för äldre individer och ett av de få som har validerats för just den målgruppen 

(Nestlé Nutrition Institute, u.å.). Innehåller 18 frågar som totalt kan ge 30 poäng, varav 17-

23,5 indikerar risk för undernäring och mindre än 17 indikerar undernäring. 

 

Mini Nutritional Assessment-Short Form (MNA-SF): Kortversion av MNA som totalt kan 

ge 14 poäng, där 8-11 indikerar risk för undernäring och 0-7 indikerar undernäring (Kaiser et 

al., 2009). 

 

Nordiska Näringsrekommendationer (NNR): Råd kring matvanor för god hälsa samt 

rekommenderat intag av energi och näringsämnen (Nordic Council of Ministers, 2014). 

Sveriges officiella näringsrekommendationer (Livsmedelsverket, 2017). 

 

Prevalens: Term som anger andel av befolkningen som har en specifik sjukdom eller tillstånd 

under en specificerad tidsperiod (NE, u.å.) 

 

Parenteral nutrition: Intravenös näringstillförsel (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Särskilt boende för äldre: Den term Socialstyrelsen (u.å.) rekommenderar i sin termbank, 

synonym till äldreboende. Boende för äldre som erbjuder bostad eller plats med 

heldygnsvistelse samt insatser med vård och omsorg. Både särskilt boende för äldre och 

äldreboende kommer att användas i detta arbete. I resultat och diskussion förkortas det även 

som “boende” för ökad läsbarhet. 

 

Äldre: I denna studie definierat som individer över 65 år, om inte annat anges. 
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Bakgrund 
Medellivslängden ökar i Sverige och andelen äldre blir allt större (Faxén Irving, Karlström & 

Rothenberg, 2016). På lite drygt hundra år har andelen personer över 65 år mer än 

fördubblats, från 8,4 procent år 1900 till 19,8 procent år 2016 (Statistiska Centralbyrån, 

2017). Undernäring som ett problem inom äldreomsorgen har uppmärksammats i media. 

Under de senaste åren har tidningsrubriker som Professor larmar: 75 000 svenskar svälter 

(Peruzzi, 2016, 19 november) och 40 000 undernärda inom äldreomsorgen (Österstam, 2017, 

17 april) gått att läsa. Det finns dock inga säkra siffror på prevalensen av undernäring på 

svenska äldreboenden. Den föreslås vara 17,7-30 procent (Borgström Blomsjö, Jakobsson, 

Mölstad, Östgren & Midlöv, 2015 & Törmä, Winblad, Cederholm & Saletti, 2013). Däremot 

finns många studier kring dess stora konsekvenser för både individ och samhälle, såsom ökad 

dödlighet (Söderström, Rosenblad, Thors Adolfsson & Bergkvist, 2017; Borgström Blomsjö 

et al., 2015 & Törmä et al., 2013) och högre sjukvårdskostnader (Pedro, Sinclair, Barcons, 

Lizán & Rodríguez-Mañas, 2016 & Lorefält, Andersson, Wirehn & Wilhelmsson, 2011). 

Faxén Irving et al. (2016) menar att undernäring hos äldre är en diagnos som ofta förbises, 

trots dess allvarliga karaktär. 

 

Definitioner av undernäring 
I litteratur och klinisk praktik används både termen malnutrition och undernäring (Cederholm 

et al., 2015). Ett potentiellt problem med termen malnutrition är att det ordagrant egentligen 

innebär både över- och undernutrition. Medlemmar i The European Society for Clinical 

Nutrition and Metabolism (ESPEN) har försökt nå enighet i användandet av dessa två termer, 

men slutsatsen blev att det ännu inte finns någon stark rekommendation gällande vilken term 

som bör användas. Det finns flera definitioner av malnutrition och undernäring. Nedan följer 

några exempel: 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2017):  

Undernäring uppstår när en person under lång tid förbrukar mer energi 

eller andra näringsämnen än vad hon får i sig. Så småningom påverkas 

funktion och struktur i kroppens alla organ. 

 

World Health Organization (2017):  

Malnutrition refers to deficiencies, excesses or imbalances in a person’s 

intake of energy and/or nutrients. The term malnutrition covers 2 broad 

groups of conditions. One is ‘undernutrition’—which includes stunting 

(low height for age), wasting (low weight for height), underweight (low 

weight for age) and micronutrient deficiencies or insufficiencies (a lack 

of important vitamins and minerals). The other is overweight, obesity and 

diet-related noncommunicable diseases (such as heart disease, stroke, 

diabetes and cancer).  

 

I denna uppsats används Socialstyrelsens definition av undernäring (Socialstyrelsen, 2011, s. 

12):  

Tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat 

mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion 

eller av en persons sjukdomsförlopp. 
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Diagnostiska kriterier för undernäring 
Ingen tydlig enighet finns gällande diagnostiska kriterier för undernäring (Socialstyrelsen, 

2011). I ett försök att skapa konsensus har ESPEN tagit fram ett förslag. En individ kan enligt 

Cederholm et al. (2015) diagnostiseras med undernäring utifrån ett BMI på <18,5 kg/m2. 

Undernäring kan även diagnostiseras vid ett BMI över detta och då är kriterierna att det ska 

finnas en ofrivillig viktförlust kombinerat med ett lågt BMI alternativt lågt Fat Free Mass 

Index (FFMI). Viktförlusten ska vara på >10 procent av normalvikt oberoende av tid eller >5 

procent de senaste tre månaderna, kombinerat med BMI <20 kg/m2 (<70 år) eller <22 kg/m2 

(>70 år) alternativt FFMI <15 kg/m2 för män och <17 kg/m2 för kvinnor. Denna definition 

syftar till att gälla oavsett om den huvudsakliga underliggande orsaken till undernäringen är 

svält, akut eller kronisk sjukdom eller åldrande. 

 

Äldre och undernäring 
Prevalens av undernäring 
Till viss del kan variationen i litteraturen gällande prevalens av undernäring i olika 

populationer förklaras av bristen på enighet gällande diagnostiska kriterier (Socialstyrelsen, 

2011). Borgström Bolmsjö et al. (2015) menar att den kraftiga variationen i rapporterad 

prevalens även beror på användande av olika screeninginstrument vid bedömning av 

undernäring. Detta kan förklaras av att screeningverktygen använder olika kriterier samt är 

designade för olika syften och populationer (Cederholm et al., 2015). Prevalensen av 

undernäring bland äldre på vård- och omsorgsboenden internationellt föreslås vara 5-70 

procent (Bauer, Kaiser, Anthony, Guigoz & Sieber, 2008). Förutom svårigheter i att bedöma 

undernäring reflekterar det stora intervallet även heterogeniteten bland de boende.  

 

Även i Sverige finns flera olika prevalenssiffror. I en svensk studie utförd på äldre patienter 

inneliggande på sjukhus, användes ESPENS diagnostiska kriterier för undernäring samt MNA 

(Mini Nutritional Assessment) som screeninginstrument (Söderström, Thors Adolfsson, 

Rosenblad, Frid, Saletti & Bergkvist, 2013). I studien bedömdes 9,4 procent som undernärda 

och 55,1 procent bedömdes vara i risk för undernäring. I två svenska studier utförda på 

äldreboenden, i vilka nutritionsstatus mättes med MNA och MNA-SF (MNA-short version), 

visades en prevalens av undernäring på 17,7 procent (Borgström Blomsjö et al., 2015) 

respektive 30 procent (Törmä et al., 2013). Andelen äldre som i de båda studierna bedömdes 

ha risk för undernäring var 40,3 respektive 63 procent. 

 

Äldres näringsbehov 
Äldre har i stort sett samma näringsbehov som övriga vuxna (De Groot, 2016), men 

åldersrelaterade förändringar i absorption och utnyttjande av näringsämnen gör att behovet av 

vissa essentiella näringsämnen är högre (Shlisky et al., 2017). Äldre har samtidigt ofta ett 

minskat energibehov på grund av en långsammare ämnesomsättning, lägre fysisk aktivitet 

samt en förändring i kroppssammansättning, då andel fettmassa ökar samtidigt som andelen 

kroppsvätska och muskelmassa minskar. Detta medför att kvaliteten och sammansättningen 

på kosten för äldre blir än viktigare för att näringsbehoven ska tillgodoses (De Groot, 2016). 

Exempelvis är intaget av protein viktigt för att minska förlusten av muskelmassa samt för 

sårläkning, immunförsvar och rehabilitering (Livsmedelsverket, 2017). Äldre har även en 

begränsad syntes av D-vitamin i huden från solexponering och generellt vistas de utomhus i 

lägre utsträckning jämfört med yngre individer (Nordic Council of Ministers, 2014). Med 

hänsyn taget till detta skiljer sig de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) åt för äldre 

individer jämfört med yngre på bland annat två punkter. Den ena punkten är 
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rekommendationen gällande proteinintag, som för vuxna >65 år är 15-20 energiprocent (E%) 

jämfört med 10-20 E% för vuxna <65 år. Den andra punkten är vitamin D, med 

rekommenderat intag på 20 µg/dag för individer >75 år och 10 µg/dag för individer <75 år. 

 

Riskfaktorer för att utveckla undernäring 
Äldre, friska personer tenderar att ha goda matvanor, men att åldras med en eller flera 

sjukdomar ökar risken för att bli undernärd (Faxén Irving et al. 2016). Minskad aptit 

tillsammans med de åldersrelaterade fysiologiska förändringarna, kan göra det svårt att 

tillgodose kroppens behov av energi och näring. Andra faktorer som kan påverka 

näringsintaget negativt, både i närvaro och i frånvaro av sjukdom, är depression, nedsatt lukt- 

eller smaksinne, dålig munhälsa, social situation, dysfagi samt olika funktionella svårigheter 

att äta (Mahan, Escott-Stump & Raymond, 2012). Ytterligare en faktor är intag av läkemedel, 

både för att de kan öka risken för muntorrhet (Faxén Irving et al., 2016) och för att vissa 

läkemedel kan ha bieffekter som illamående, minskning av kroppens basala energiomsättning 

eller minskning av mag-tarmkanalens motilitet (Socialstyrelsen, 2011). I en studie av 

Söderström et al. (2013), framkom riskfaktorer såsom att ha en nattfasta över elva timmar, att 

äta färre än fyra måltider per dag samt att inte laga sina egna måltider. 

 

Konsekvenser av undernäring 
Viktförlust, nedsatt immunförsvar samt förlust av muskelmassa och kroppsegna proteiner är 

alla symptom på undernäringstillstånd (Faxén Irving et al., 2016). Dessa ger i sin tur en 

förhöjd risk för sjukdom, infektioner och försämrad sårläkningsförmåga. Redan i en snart 20 

år gammal översiktsartikel belyser artikelförfattarna hur undernäring kan leda till försämrad 

livskvalitet för äldre (Vetta, Ronzoni, Taglieri & Bollea, 1999). Undernäring har även visats 

vara associerat med ökad dödlighet hos äldre i tre svenska studier, där bedömning gjordes 

med hjälp av MNA (Söderström et al., 2017; Borgström Blomsjö et al., 2015 & Törmä et al., 

2013). Söderström et al. (2017) visade i sin studie bland hemmaboende äldre som skrevs in på 

sjukhus även att den ökade dödligheten var oberoende av dödsorsak. Törmä et al. (2013) 

visade i sin studie att undernäring är associerat med försämring i funktionell och kognitiv 

förmåga. Utöver konsekvenser för den enskilde individen medför undernäring högre 

sjukvårdskostnader för samhället (Lorefält et al., 2011 & Pedro et al., 2016). 

 

Förebyggande av och behandling vid undernäring 
Tidigare studiers resultat visar på faktorer som kan bidra till en bättre nutritionsstatus hos 

äldre. En svensk studie utförd på äldreboenden visade att tillgång till energi- och 

näringsberäknade menyer samt att ha dietist tillgänglig i verksamheten är positivt korrelerat 

med god nutritionsstatus (Skinnars Josefsson, Nydahl, Persson & Mattsson Sydner, 2017). 

Supplementering med näringsdrycker har visats kunna hjälpa äldre att tillgodose sitt energi- 

och näringsbehov när de har svårt att täcka det med vanlig mat samt bidra till ett ökat intag av 

den vanliga maten (Allen, Methven & Gosney, 2013). En översiktsartikel av Cochrane har 

gjorts, med studier som undersökte nutritionsstatus och kliniskt utfall hos äldre efter tillskott 

av extra protein och energi, vanligtvis i form av kommersiella näringsdrycker (Milne, Potter, 

Vivanti & Avenell, 2009). Den visade att supplementering ger en liten men konsekvent 

viktökning, att mortaliteten möjligen minskas hos äldre individer med undernäring och att det 

kan finnas en positiv effekt på komplikationer. Faxén Irving et al. (2016) poängterar dock 

vikten av att kosttillägg inte bör ges slentrianmässigt, utan att utredning, ordination och 

utvärdering krävs. Ökad kunskap bland personal inom verksamheten ger möjlighet till mer 

individanpassad kosthållning, vilket också tycks kunna bidra till förbättrad nutritionsstatus 

och en ökad kroppsvikt hos individer på äldreboende (Lorefält et al., 2011). En positiv 
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upplevelse i måltidssituationen menar Socialstyrelsen (2011) kan bidra till viktökning, 

förbättrat energiintag och förbättrad nutritionsstatus. Den positiva upplevelsen kan uppnås 

med bland annat dukning, sällskap och social situation. 

 

En av utmaningarna i arbetet med undernäring är att upptäcka och bedöma nutritionsstatus 

hos äldre (Lorefält et al., 2011). Cederholm et al. (2015) menar att alla som kommer i kontakt 

med hälso- och sjukvård eller äldreomsorg bör utredas för undernäring med något av de 

screeningverktyg som finns, för att individer i behov av nutritionsvård ska kunna identifieras. 

Därigenom kan ytterligare försämring i nutritionsstatus förhindras och risken för utvecklande 

av undernäring minskas. Borgström Blomsjö et al. (2015) understryker vikten av att 

regelbundet utvärdera nutritionsstatus bland äldre, utifrån att de i sin longitudinella studie 

fann att prevalensen av undernäring på äldreboende ökade över tid. 

 

Vård och omsorg för äldre 
Äldreomsorg 
Gruppen äldre är en heterogen grupp. Det är stor skillnad på åldrandet mellan olika individer, 

beroende av genetiska faktorer, livsstilsfaktorer, utbildning, ekonomiska och sociala 

förhållanden. Till största del är de äldre friska och lever ett självständigt liv, men för de äldre 

som får svårare att klara sig på egen hand finns olika former av hjälp att få. I Sverige är det 

kommunerna som har ansvar för äldres vård och omsorg, vilket regleras i socialtjänstlagen 

och hälso- och sjukvårdslagen. Äldreomsorgen inriktas på att i första hand underlätta för äldre 

att bo kvar hemma, men när insatser i hemmet inte längre räcker till ska kommunen erbjuda så 

kallade särskilda boendeformer, vilka kan ombesörja en mer omfattande vård och omsorg 

(Faxén Irving et al., 2016). Alla 290 kommuner har ett omfattande självbestämmande 

gällande alla aspekter i äldreomsorgen (Rauch, 2008). På grund av detta, och för att det finns 

varierande behov och omständigheter, kan resultatet se olika ut i olika kommuner. Enligt 

Socialstyrelsen (2016a) är det ca 20 000-25 000 personer per år som flyttar till ett särskilt 

boende för äldre. År 2015 var medelåldern vid inflyttning 86,2 år för kvinnor och 83,7 år för 

män (Socialstyrelsen, 2016b). 

 

Sjuksköterskans roll i äldreomsorgen 
Inom äldreomsorgen har sjuksköterskan ansvar för den patientnära omvårdnaden och 

behandlingen (Socialstyrelsen, 2016c). Deras uppgifter kan bestå av hälsobedömningar, 

läkemedelshantering, att ge behandling, förätta kontroller samt att ge undervisning (Nilsson, 

Lundgren & Furåker, 2009). Det tillkommer även administrativa arbetsuppgifter som 

exempelvis planering, rapportering och dokumentation. 

 

SOSFS 2014:10 
Den första januari år 2015 gav Socialstyrelsen ut en föreskrift som säger att all verksamhet 

som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen ska ha rutiner för när en 

patients näringstillstånd ska utredas samt hur en utredning av näringstillståndet ska göras 

(SOSFS 2014:10). Rutiner för hur undernäring ska förebyggas och behandlas ska också 

finnas. Verksamheterna ska själva utreda vilka rutiner som behöver implementeras hos dem 

för att på bästa sätt förebygga, upptäcka och behandla undernäring (Socialstyrelsen, 2011). 

Ansvar för att ta fram dessa rutiner samt skapa en ansvarsfördelning bland de anställda ligger 

på verksamhetschefen. 

 



 

12 

 

Näring för god vård och omsorg 
Socialstyrelsens Näring för god vård och omsorg - en vägledning för att förebygga och 

behandla undernäring är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal, vårdgivare, 

verksamhetschefer samt omsorgspersonal (Socialstyrelsen, 2011). Den ska fungera som stöd 

för att styra och planera nutritionsvård. I vägledningen poängteras att nutritionsvården ska ses 

på samma vis som övrig hälso- och sjukvård och därmed följa samma krav beträffande 

utredning, diagnos, behandlingsplanering och uppföljning. Nutritionsscreening bör helst göras 

inom ett dygn efter att en individ har kommit till ett äldreboende. Förslag på screeningverktyg 

ges, såsom MNA (Mini Nutritional Assessment), NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 

2002) och MUST (Malnutrition Universal Screening Tool). BMI, viktförlust, förmåga att äta 

samt hur det aktuella sjukdomstillståndet kan förväntas påverka nutritionsstatus är några 

komponenter som tas hänsyn till i de flesta screeninginstrumenten. För diagnostik och 

uppföljning är mätning av kroppssammansättning viktigt, i praktiken används framför allt 

kroppsvikt och BMI. BMI under 22 kg/m2 för individer >70 år definieras av Socialstyrelsen 

(2011) som undervikt. Socialstyrelsen föreslår att patienter inom äldreomsorgen ska vägas var 

tredje månad och om det finns risk för undernäring oftare än så. Bedöms en individ som 

undernärd ska orsaken utredas. Utredningen kan innefatta bakomliggande sjukdom, mag-

tarmbesvär, mun- och tandstatus, dysfagi, funktionella svårigheter med att äta samt kulturella 

och sociala faktorer. Det kan behövas mat- och vätskeregistrering, måltidsobservationer, 

näringsvärdesberäkning samt beräkning av energibehov och kroppssammansättning för att 

bedöma och åtgärda en undernäringsproblematik.  

 

Socialstyrelsen (2011) belyser vikten av en bra måltidsordning och att undvika nattfasta på 

över elva timmar. De tar även upp att behov av konsistensanpassning, kosttillägg eller 

ätstödjande åtgärder kan föreligga. Vid konsistensanpassad kost bör utgångspunkt vara 

eventuell utredning av sväljningsförmåga och en eventuell rekommendation av logoped. 

Enteral eller parenteral nutrition kan behövas om vanlig mat inte ger tillräckligt med energi 

och näring. I vägledningen framhävs vikten av uppföljning av nutritionsbehandlingen. Vid 

behandling med exempelvis kosttillägg eller konsistensanpassad kost bör smak, acceptans och 

följsamhet utvärderas. Professioner som kan behövas i alla steg är logoped, arbetsterapeut, 

sjukgymnast, läkare, dietist och tandhygienist. Vid nutritionsbehandling för 

undernäringstillstånd beskrivs tre grundkoster, vilka är Allmän kost för sjuka (A-kost), 

Energi- och proteinrik kost (E-kost) samt kost utifrån de Svenska näringsrekommendationerna 

(SNR-kost). Dessa koster tillämpas inte längre (Livsmedelsverket, 2017). 
 

Näringsriktiga måltider inom vård och omsorg 
De nya rekommendationerna, som ersätter de tre grundkosterna, grundar sig på de Nordiska 

näringsrekommendationerna och gäller äldreomsorg och sjukhus (Livsmedelsverket, 2017). 

Förslag ges på hur kosten kan anpassas utifrån varje enskild individs behov, förutsättningar 

och preferenser. I rekommendationerna står bland annat att vid minskad aptit, vilket är vanligt 

bland sköra och sjuka äldre, kan en portion utifrån NNR vara större än vad de orkar äta. För 

att tillgodose behovet av energi och näring kan maten därför behöva vara mer energi- och 

näringstät för att mer ska rymmas i en mindre portion. Detta görs vanligen genom att, i 

jämförelse med NNR, öka andelen fett och protein och minska innehållet av kolhydrater och 

fibrer. Vidare skrivs att genom flera små mål under dagen ökas möjligheten att täcka energi- 

och näringsbehov, vilket innebär att mellanmål och drycker bör finnas tillgängligt dygnet 

runt. 
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Nutritionsbehandling för äldre 
I många sjukdomsförlopp är näringsproblem en naturlig del och till följd av den medicinska 

utvecklingen kan oförmågan att få i sig tillräckligt med näring vara den faktor som bidrar till 

en individs bortgång (Faxén Irving et al., 2016). Det finns möjlighet att minska 

näringsproblemens omfattning och konsekvenser samt förbättra livskvaliteten genom bra 

behandling och vård. Vid geriatrisk vård behöver hänsyn ofta tas till flera sjukdomstillstånd 

eller funktionsnedsättningar och vinsten med behandling måste bedömas i varje individuellt 

fall. Syftet med nutritionsbehandling för äldre är att ge bästa möjliga livskvalitet samt 

förebygga ohälsa inom en överskådlig framtid, till skillnad mot det för yngre där fokus ligger 

på att förebygga sjukdom.  

 

Utifrån att svält kan leda till minskad ork och motivation att äta, kan vårdpersonal behöva 

stödja patienten i måltidssituationen för att öka möjligheterna att tillgodose behovet av energi 

och näring (Faxén Irving et al., 2016). Det kan göras exempelvis genom ätstödjande åtgärder 

som uppmuntran eller hjälp med matning. Det är dock viktigt inom vården att respektera varje 

individs autonomi och integritet. Individen har rätt att själv begära samt neka nutrition och 

vätska som medicinsk behandling (O'Sullivan Maillet, Baird Schwartz & Posthauer, 2013). 

Detta kan ge upphov till en svår balansgång mellan att respektera autonomi och integritet 

samt strävan efter ett bra intag av energi och näring (Faxén Irving et al., 2016). Som en hjälp 

vid dessa beslut menar O'Sullivan Maillet et al. (2013) att dietister bör finnas som en del i 

interprofessionella team för att ge rekommendationer i individuella fall gällande när 

nutritions- och vätskebehandling ska ges, avslutas eller inte bör påbörjas.  

 

Problemformulering 
Undernäring är idag ett problem på särskilda boenden för äldre (Borgström Blomsjö et al., 

2015 & Törmä et al., 2013) och till följd av att sjukvården har blivit bättre på att behandla 

kroniska sjukdomar och förlänga liv, menar Faxén Irving et al. (2016) att även andelen äldre 

med undernäring riskerar att öka. Det finns mycket forskning kring förebyggande av och 

behandling vid undernäring (Skinnars Josefsson et al., 2017; Allen et al., 2013; Milne et al., 

2009 & Lorefält et al., 2011) och som hjälp i arbetet inom äldreomsorgen finns 

Socialstyrelsens vägledning (Socialstyrelsen, 2011). Att Socialstyrelsen år 2015 gav ut en 

föreskrift som säger att det måste finnas riktlinjer kring arbetet med undernäring för alla 

aktörer som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (SOSFS 2014:10) pekar ytterligare på 

problemets relevans. Eftersom näringsproblemens omfattning och de konsekvenser som 

medföljer enligt Faxén Irving et al. (2016) kan minskas med hjälp av adekvat vård, är det av 

intresse att undersöka hur personal arbetar med och upplever arbetet med undernäring på 

särskilda boenden för äldre i Sverige idag. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors upplevelse av arbetet med 

undernäring på kommunala särskilda boenden för äldre.  

Metod och material 
Litteratursökning 
Arbetet inleddes med en litteratursökning av vetenskapliga publikationer i databaserna 

Summon 2.0, PubMed, Web of Science och The Cochrane Library. Följande sökord 

användes: “malnutrition elderly”, “risk malnutrition”, "malnutrition risk 
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elderly”,  “malnutrition elderly Sweden” “malnutrition elderly costs”, “malnutrition quality of 

life”, “residential care home Sweden”, “qualitative interview ethical issues”, “Levine’s 

Conservation Model” samt “nurses elderly care”. I övrigt användes publikationer från 

referenslistor till artiklar samt tips från både handledare och kursansvarig. Det har även 

använts viss kurslitteratur. Litteratursökningen utfördes främst under november år 2017. 

Komplettering i sökningen skedde i december samma år samt i januari 2018. 

 

Intervjuer 
I denna uppsats valdes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer eftersom 

syftet var att ta reda på upplevelser av arbetet med undernäring. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) är kvalitativ intervju oftast relevant att använda som metod när forskningsfrågan 

handlar om hur något upplevs, till skillnad mot frågeställningar som inkluderar “hur mycket”, 

där ett kvantitativt verktyg troligen är bättre lämpat. Deltagande observationer är en bra metod 

för att undersöka hur arbetet praktiskt går till och hur arbetskulturen ser ut (Bryman, 2011), 

vilket hade varit ett intressant komplement till intervjuer. Med hänsyn tagen till arbetets 

begränsade omfattning valdes enbart en metod. Semistrukturerad intervju valdes för att skapa 

flexibilitet i intervjuerna, då dessa intervjuer enligt Kvale och Brinkmann (2014) samt 

Bryman (2011), ger möjlighet att ändra form och ordningsföljd på frågorna efter hur det 

passar från fall till fall. Samtidigt säkerställs att de teman som behöver beröras för att svara på 

uppsatsens syfte inte glöms bort (Bryman, 2011). Med en ostrukturerad intervju finns risken 

att intervjun blir alltför fri och att önskade områden aldrig berörs. En strukturerad intervju 

däremot, med specifika frågor, hade kunnat hindra alternativa idéer och synsätt att uppstå 

under insamlingen av data.  

 

En intervjuguide skapades med frågeområden och förslag på underfrågor (bilaga 2). 

Frågeområden valdes för att svara på studiens syfte och rörde upplevelser och det praktiska 

arbetet med undernäring. En pilotintervju hölls med en student som läser sista året på 

sjuksköterskeprogrammet samt har erfarenhet inom äldreomsorgen, för att säkerställa att 

intervjuguiden passade för studiens syfte. Efter pilotintervjun kompletterades intervjuguiden 

med ytterligare en underfråga. Under efterföljande intervjuer framkom idéer som var av 

intresse. I och med att semistrukturerad intervju hade valts kunde frågorna till de senare 

intervjuerna utvecklas för att lägga mer fokus på dessa områden (Bryman, 2011).  

 

Urval 
Urvalet är målstyrt och inriktat på kommunala vård- och omsorgsboenden i en kommun i 

Mellansverige. Vid målstyrt urval görs valet av enheter enligt Bryman (2011) för att passa 

forskningsfrågan. Enheter i detta fall utgjordes av boenden och sjuksköterskor. Målet var att 

få boenden med liknande ekonomiska förutsättningar och resurser. Därav valdes kommunala 

boenden i en enskild kommun eftersom det är kommunerna som har ansvar för äldres vård 

och omsorg (Faxén Irving et al., 2016) och för att äldreomsorgen därför kan se olika ut i olika 

kommuner (Rauch, 2008). Exklusionskriterier var således privata boenden samt boenden 

utanför den utvalda kommunen. Valet av sjuksköterskor som intervjupersoner gjordes utifrån 

att de befinner sig fysiskt på boendet samt att de enligt Socialstyrelsen (2016c) har ansvar för 

den patientnära omvårdnaden. Att även kontakta enhetschefer och medicinskt ansvariga 

sjuksköterskor inom kommunen övervägdes men uteslöts på grund av arbetets 

tidsbegränsning. 

 

Först skickades ett följebrev (bilaga 3) via e-post till 15 kommunala, somatiska vård- och 

omsorgsboenden i en stad i Mellansverige. Målet var att få minst fem intervjuer med 
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sjuksköterskor på olika boenden. Kontaktpersoner var verksamhetschefer, enhetschefer, 

vikarierande enhetschefer, tillförordnande enhetschefer och biträdande enhetschefer. Dessa 

hittades via hemsidor på internet. Tre personer svarade på mailet och tackade nej till 

medverkan, övriga ringdes upp tre dagar senare för tillfrågan om deltagande samt ytterligare 

information om uppsatsen. De personer som inte var tillgängliga vid detta tillfälle ringdes upp 

vid senare tillfällen tills svar erhållits. Då enbart två boenden tackade ja till medverkan 

inkluderades även demensboenden i urvalet. Följebrevet mailades ut till åtta kommunala 

demensboenden. Efter detta hade samtliga kommunala boenden i kommunen, som vi hade 

hittat kontaktuppgifter till, kontaktats. Tre boenden tackade i denna omgång nej via mail, 

resterande ringdes upp en eller två dagar senare. Även denna gång kontaktades de tills svar 

erhållits. Tre boenden tackade ja till att medverka, varefter lägsta accepterade antal deltagare 

var uppnått. Tre av de medverkande sjuksköterskorna talade vi med personligen för att boka 

in tid, för de andra två sköttes kontakt via chef som bokade in intervjuerna. Bortfall blev 18 av 

23 kontaktade boenden. Fem boenden avböjde på grund av att de hade ont om sjuksköterskor 

alternativt ordinarie sjuksköterskor. Två boenden avböjde på grund av tidsbrist och två på 

grund av att de låg i omorganisation. Ett boende avböjde på grund av att de redan hade 

deltagit i en studie och nu inte hade möjlighet att göra det igen och ett annat avböjde på grund 

av att de redan hade många sjuksköterskestudenter på plats. Sju boenden angav ingen 

anledning till varför de inte hade möjlighet att medverka. 

 

Tillvägagångssätt 
Intervjuerna utfördes på plats på respektive boende. Intervjuerna började med 

bakgrundsfrågor gällande när sjuksköterskan hade utbildat sig, hur länge hon hade arbetat 

som sjuksköterska, hur länge hon hade arbetat på boendet, hur många boende eller 

avdelningar hon ansvarade för samt hur länge de äldre befinner sig på boendet i snitt. Efter 

godkännande av deltagaren startades inspelningen som utfördes med hjälp av två 

mobiltelefoner. Under intervjuerna fördes även anteckningar. Vi var huvudutförare av 

varannan intervju men båda var på plats vid samtliga intervjuer. I slutet av varje intervju bjöds 

den som dittills enbart hade lyssnat in för kompletterande frågor. Innan intervjun avslutades 

tillfrågades även deltagaren om denne hade något att tillägga. Deltagaren tackades för sin 

medverkan och ombads att höra av sig om något ytterligare dök upp som kunde vara av 

intresse. Deltagaren blev även tillfrågad om det gick bra att maila kompletterande frågor om 

några uppstod, vilket sedan inte behövdes. Den första intervjun pågick i 30 minuter, övriga 

fyra intervjuer pågick i mellan 45 och 55 minuter. Intervjuerna ägde rum mellan 21:a 

november och första december år 2017.  

 

Efter varje intervju delades de upp på hälften mellan oss för transkribering samma dag eller 

dagen efter att den hade hållits. Transkribering utfördes i dataprogrammet Google Dokument, 

där gemensamma dokument skapas via webbläsaren, och gör samtidig redigering möjlig 

(Google, u. å.). Kvale och Brinkmann (2014) menar att det krävs att flera val görs inför 

transkribering då det finns få standardregler att följa. Hur utförligt transkriberingen görs 

bestäms utifrån bland annat undersökningens syfte och tidsresurser. Grundregeln är enligt 

dem att tydligt beskriva i rapporten hur den har utförts. Om flera transkriberar är det viktigt att 

de gör på samma vis (Kvale & Brinkmann, 2014), därför gjordes valen gemensamt innan 

transkriberingen påbörjades. Vi bestämde att återge intervjuerna ordagrant, även med de 

upprepade “mm” och “eh” som förekom. Tystnad på tre eller fler sekunder angavs med antal 

sekunder. Skratt, hosta och suckar skrevs ut. Betoningar markerades inte eftersom vi båda 

varit med på intervjuerna samt lyssnat på dem i efterhand och därav ansåg oss minnas 

tillräckligt väl. Valen kring transkriberingen gjordes utifrån tidsbegränsningen för detta 

uppsatsarbete samt utifrån att syftet inte var att göra några språkliga analyser eller liknande, 
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utan att analysera innehållet i vad deltagarna berättade. Att vi arbetade i samma dokument 

gjorde att vi kunde se hur den andra utförde transkriberingen och säkerställde ytterligare att vi 

hade lika förfaringssätt. 

 

Deltagare 
Totalt medverkade fem kvinnliga sjuksköterskor från fem olika boenden. Deltagarna kodades 

och namngavs med nummer 1 till och med 5. I tabell 1 finns beskrivning av deltagarna utifrån 

bakgrundsfrågorna som ställdes innan intervjun började.  
 

Tabell 1. Beskrivning av deltagare. 

Kod Typ av boende Tid de äldre i snitt 

befinner sig på 

boendet  

Antal år som 

verksam 

sjuksköterska 

Antal år 

på det 

aktuella 

boendet 

Huvudansvar 

över antal 

boende/ 

avdelningar 

1 Servicehus Vet ej 21 år 2 år 25 boende 

2 Somatisk vård- 

och 

omsorgsboende 

och 

demensboende 

<1-20 år 

 

21 år 3 år 8 boende 

3 Demensboende <1-några år 

 

22 år 7-8 år 10 boende 

4 Demensboende <1-10 år 

 

17 år Mindre än 

1 år 

12 boende 

5 Somatisk vård- 

och 

omsorgsboende 

och 

demensboende 

3-5 år 

(Psykiatriavdelning 

upp till 30 år) 

20-30 år 

Varav 10 år i 

Sverige 

5 år 2 avdelningar 

 

Fyra av fem deltagande sjuksköterskor arbetade på vård- och omsorgsboenden. Där har de 

äldre tillgång till service och omvårdnad hela dygnet (Stockholms stad, 2017). Somatiska 

vård- och omsorgsboenden är för äldre med kroppsliga besvär och demensboenden är för 

äldre med demensdiagnos. Den femte sjuksköterskan arbetade på ett servicehus. Där har de 

boende egna lägenheter med trygghetslarm (Stockholms stad, 2018). Service och 

gemensamma lokaler finns till viss del tillgängligt för de boende och tillgång till 

sjuksköterska ska finnas. De boenden som sjuksköterskorna arbetade på varierade i storlek 

och hade mellan 31 och 182 lägenheter. Sjuksköterskorna beskrev att de har huvudansvaret 

för de boendes hälso- och sjukvård och talade om arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering, 

journalföring samt läkar- och anhörigkontakt. Sjuksköterskan som arbetade på servicehus var 

vanligtvis inte med i måltidssituationen då de flesta boende åt själva på sina rum. Resterande 

sjuksköterskor deltog i olika stor utsträckning i måltidssituationen. 

Analys 
Analysen utfördes med hjälp av tematisk analys, vilket är en metod för att identifiera, 

analysera och redogöra för mönster (teman) i data (Braun & Clarke, 2006). I denna uppsats 

valdes ett induktivt förhållningssätt, vilket innebär att analysen inte har utgått från en teori 

som vid ett deduktivt förhållningssätt, utan analysen har utgått från den data som framkom i 

intervjuerna (Bryman, 2011). Tematisk analys valdes utifrån att det enligt Braun et al. (2006) 

är en relativt enkel metod att utföra även som nybörjare av kvalitativa tekniker samt att den är 

flexibel. Analysprocessen började redan under datainsamlingen, då vi började upptäcka och 
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titta efter sådant som kunde vara potentiellt intressant i insamlad data. Samtliga intervjuer 

transkriberades ordagrant för att möjliggöra tematisk analys (Braun et al., 2006). 

Transkriberingen ger ett bra tillfälle att göra sig bekant med sin data (Bryman, 2011 & Braun 

et al., 2006), vilket är första steget av sex i den tematiska analysprocessen enligt Braun et al. 

(2006). Efter transkribering lästes materialet igenom och ord och idéer skrevs ner. Därefter 

kodades intervjuerna och nya gemensamma dokument i Google Dokument öppnades för att 

sortera koder och subteman i något som slutligen blev till tre teman: skapande av 

förutsättningar, försvårande omständigheter och den boendes behov. Ett tema fångar något 

viktigt i data i relation till forskningsfrågan (Braun et al., 2006). Se tabell 2 för exempel på 

framtagande av teman. Analysen skedde, som Braun et al. (2006) poängterar, inte steg för 

steg i en linjär process, utan i rörelse fram och tillbaka mellan de olika stegen genom hela 

analysprocessen. Sista steget i analysen var att analysera resultatet utifrån de fyra 

bevarandeprinciperna i Levines (1967) Bevarandemodell, vilken tas upp under rubriken 

nedan. 
 

Tabell 2. Framkomna teman med exempel på subtema, kod och textmassa. 

Textmassa Kod Subtema Tema 

2: Men det är mycket smör och mycket grädde 

(M: mm). Det är det. Och en del får 

näringsdrycker men det ska man ju inte sätta 

sin stora tilltro hela tiden till utan, jag tror, det 

är ju… en del får det (M: ja), några stycken 

men inte så många. Alltså såna här färdigköpta 

(M: mm). Annars så gör, kan vi göra egna 

också 

 

Åtgärder Fysiologiska 

behov 

Den boendes 

behov 

5: Näej som ja säger sjuksköterska nä… de 

som är teamarbete, de e alla som blandat, den 

här sjukgymnasten å de dietisten å de e sj... de 

e läkaren. Allas ansvar. Men de kommer från 

min sidan till, å sen. A: Så kan du koppla in 

rätt (5: jaa) personer? 5: Jaa. Precis. 

  

Teamarbete Tillgångar Skapande av 

förutsättningar 

2: ... förts en debatt i pressen mycket att eh... 

att man svälter, atte… aa journalister skriver 

att man inte får tillräckligt med mat och det är 

dålig mat i äldreomsorgen och det är det 

säkert så kanske på en del ställen... eh och det 

är ibland en utmaning att man måste prata 

med anhöriga… 

Samhällsdebatt Krav utifrån Försvårande 

omständigheter 

 

Levines Bevarandemodell 
Levines Bevarandemodell är en omvårdnadsmodell som handlar om strävan efter att bevara 

patienten som “hel” individ i omvårdnadssituationen (Levine, 1967). Valet av denna modell 

som teoretisk utgångspunkt i analysen gjordes efter att alla intervjuer genomförts. Det 

baserades på vår upplevelse av att innehållet till stor del berör de fyra bevarandeprinciperna: 

bevarande av energi, social integritet, strukturell integritet och personlig integritet, vilka är 

centrala i Levines Bevarandemodell. Ett annat centralt begrepp i modellen är adaption, vilket 

enligt Levine (1996) är processen då individen anpassar sig till nya miljöer och som krävs för 

bevarande av ”helheten”. Levine (1966) menar att sjuksköterskan kan ses som ett medel som 

hjälper patienten att anpassa sig till sin sjukdom genom att förändra miljön samt ge 

känslomässigt och materiellt stöd. De fyra bevarandeprinciperna beskrivs nedan: 
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1. Bevarande av energi uppnås i omvårdnadssituationer genom att skapa balans mellan 

individens energiintag och energiutgifter (Levine, 1967). Alla sjukdomsprocesser 

skapar en förändring i individens adaptionsförmåga och förändringen gäller även 

energiutbytet. Grunden för omvårdnad ska utgöras av sjuksköterskans kunskap kring 

sjukdomsförloppet samt den individuella patientens energiresurser. Med bevarande av 

energi som mål krävs regelbunden utvärdering. 
2. Bevarande av strukturell integritet. Levine (1996) menar att bevarande av 

strukturell integritet handlar om individens förmåga att upprätthålla sin “helhet” och 

sin förmåga att läka. Alla sjukdomsprocesser utgör ett hot mot den strukturella 

integriteten och en strukturell förändring orsakar förändring i individens funktion 

(Levine, 1967). Varje individ svarar olika på dessa förändringar och det individuella 

svaret ska avgöra sjuksköterskans bedömning gällande behov av omvårdnad. Det kan 

exempelvis vara ett problem att bevara muskelmassan för en patient som blir 

sängliggande en längre tid.  Sjuksköterskan ska hjälpa individen till anpassning och 

acceptans av förändrad funktion, exempelvis vid åldrande. 
3. Bevarande av personlig integritet. Grundläggande för känslan av personlig integritet 

är enligt Levine (1967) självbild och självrespekt. Sjukdom och sjukhusvård är ett hot 

mot detta. En person är som mest sårbar vid förlust av oberoende, något som sker 

varje gång en person blir patient (Levine, 1996). För bevarande av personlig integritet 

belyser Levine (1967) patientens rätt att ge samtycke till behandling samt att delta i 

beslutsfattande relaterat till sin vård. Det är av vikt att sjuksköterskan inte värderar 

rutiner högre än patientens behov. I bevarande av den personliga integriteten kan det 

krävas acceptans av situationer där patienten väljer att ignorera, förneka eller till och 

med medvetet trotsa råden från sjuksköterskan. Kostpreferenser är ett tydligt exempel 

på variationer som kommer sig av individers bakgrund som sjuksköterskan måste vara 

lyhörd för. 
4. Bevarande av social integritet. Den sociala integriteten skapas i gemenskaper som 

familj och vänner, arbetsplats, skola samt aspekter som religion och kulturellt samt 

etniskt ursprung (Levine, 1967). Sjukdom och sjukhusvistelse bidrar till både fysisk 

och emotionell isolering, men individens behov av social tillfredsställelse finns kvar. 

Patienten tvingas infinna sig i den sociala miljö och gemenskap som råder. Levine 

(1967) menar att vid placering tillsammans med andra individer ska utgångspunkten 

vara patientens behov och inte vad som är mest lämpligt ur organisatorisk synpunkt. 

Aspekter som kan vara viktiga att beakta i detta är etniska, kulturella, språkliga, 

åldersmässiga eller grad av funktionsnedsättning. Det är enligt Levine (1967) viktigt 

att patientens behov av privatliv inte offras för att uppmuntra till social interaktion 

med andra patienter.  
 

Begränsningar i Levines Bevarandemodell 
Enligt George (2011) är en begränsning i Levines Bevarandemodell att sjukdom ses som en 

motsats till hälsa, och att omvårdnadsinterventioner därför enbart riktas mot den påvisade 

sjukdomen hos en individ. George (2011) menar vidare att interventionerna har ett kortsiktigt 

fokus istället för att verka hälsofrämjande, trots att det är en avgörande del i omvårdnaden. 

Utifrån att fokus ligger på individens fysiologiska behov menar Hilton (1997) att Levine ser 

omvårdnad som en vetenskap, vilket kan medföra en risk för att de humanistiska aspekterna 

av omvårdnaden förbises. Bunting (1988) betonar att Levines Bevarandemodell handlar om 

akut omvårdnad på sjukhus. Miljön i denna uppsats består av äldreboenden och till skillnad 

mot på sjukhus förväntas de boende inte återvända till sin hemmiljö och vården kan därav ha 

ett mer långsiktigt fokus. Vi anser trots detta att modellen passar bra att använda för analysen 
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i denna uppsats. Bland annat utifrån att Abumaria, Hastings-Tolsma och Sakraida (2015) 

anser att Levines Bevarandemodell utgör en bra struktur även för äldrevård. De menar att 

modellen bidrar med värderingar som är applicerbara även på långtidsvård och att betoning på 

bevarande av individens helhet och individens hälsa passar bra in på de äldres förändrade 

behov. Därutöver kan Levines fyra bevarandeprinciper enligt Alligood (2018) användas i alla 

omvårdnadskontexter. Även om inte alla aspekter i resultatet var självklara att analysera i 

förhållande till denna teori ansågs den, efter sökande även bland andra omvårdnadsteorier, 

vara den som bäst passade det som framkom under intervjuerna. 

 

Etiska överväganden 
I uppsatsen har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Informationskravet innebär att undersökningsdeltagare ska informeras om syftet med 

undersökningen, sin uppgift i den samt gällande villkor för deltagandet. De ska informeras om 

att det är frivilligt att delta samt att de får avbryta medverkan. Samtyckeskravet innebär att 

utföraren av studien måste inhämta samtycke från deltagare och att deltagarna själva ska 

kunna bestämma under hur lång tid samt på vilka villkor de deltar. Dessa krav uppfylldes 

genom att skriftlig information först skickades ut via e-post gällande studien och att det var 

frivilligt att delta. Innan intervjuerna hölls fick deltagarna skriva under en samtyckesblankett 

(se bilaga 4). Innan intervjuerna började informerades deltagaren igen om vad intervjun skulle 

handla om samt att hon kunde avbryta sitt deltagande utan att ange skäl. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare i studien ska behandlas med så stor 

konfidentialitet som möjligt samt att deras personuppgifter förvaras så att inga obehöriga kan 

komma åt dem. Deltagare, namn på boenden, stadsdelar och personal har avkodats i 

transkriberingar och uppsats. Information har förvarats på så vis att ingen annan än vi har 

kunnat komma åt den. Materialet har enbart använts till denna uppsats, vilket deltagarna har 

informerats om. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in bara får användas för 

forskningsändamålet. I detta fall har den insamlade informationen enbart använts till denna 

uppsats, vilket deltagarna även informerats om. 

 

Vetenskapsrådets senaste version av God forskningssed har som syfte att hjälpa forskare att 

reflektera över etiska frågeställningar och att ta välgrundade beslut (Vetenskapsrådet, 2017). 

De tar upp några allmänna regler, exempelvis att forskare ska granska och redovisa sina 

utgångspunkter, vilket vår avsikt är att skriva fram i bakgrund, problemformulering och syfte. 

Vidare ska metoder och resultat öppet redovisas. Kommersiella intressen eller andra 

bindningar ska öppet redovisas, vilket vi inte har några. Det är av vikt att sträva efter att 

forska utan att åsamka skada på människa, djur eller miljö, något vi inte ser som en risk i detta 

arbete. En annan allmän regel som lyfts är vikten av att vara rättvis i sin bedömning av annan 

forskning, vilket vi bland annat försöker vara i vår framställning av tidigare forskning i 

bakgrunden till detta arbete. 

  

I God forskningssed skriver de bland annat om begreppen sekretess, tystnadsplikt, anonymitet 

och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2017). Sekretess gäller endast om det finns angivet i 

lag att uppgifterna omfattas av sekretess, som offentlighets- och sekretesslagen. Inga av de 

insamlade uppgifterna i detta arbete täcks av sekretess eller tystnadsplikt. Gällande sekretess 

kan någon begära ut handlingar från exempelvis ett universitet och då måste universitetet 

bedöma om uppgifterna omfattas av sekretess eller om de kan lämnas ut, vilket man måste 

betänka innan man lovar deltagarna i studien sekretess. I detta arbete är sjuksköterskorna inte 

anonyma eftersom vi som har utfört intervjuerna har träffat dem, däremot handlar 

konfidentialitet mer om att inte förmedla ut de uppgifter vi har fått och att vi skyddar dem från 

obehöriga. Samtliga uppgifter har behandlats konfidentiellt i och med att inga boenden, 
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sköterskor eller stadsdelar nämns vid namn. Endast vi och vår handledare har haft tillgång till 

intervjumaterialet. 

 

Resultat 
De boendes behov 
Fysiologiska behov 
På samtliga boenden fanns strategier för att tillgodose de äldres behov av nutrition. 

Sjuksköterskorna ansåg det vara viktigt att anpassa nutritionen efter förändrade behov på 

grund av åldrande och sjukdom. En sjuksköterska poängterade dock att de hade större 

problem med övervikt än med undernäring, även om boende med undernäringsproblematik 

förekom. Att skapa en regelbunden måltidsordning, kort nattfasta och att berika maten med 

fetter, som exempelvis smör och grädde, var sådant som framkom göras för att anpassa 

nutritionen efter äldres förändrade förutsättningar. Kosttillägg såsom näringsdrycker nämndes 

främst som en senare åtgärd, när behoven inte går att tillgodose med vanlig mat: 

 
Näringsdrycker är ju inte riktigt förstahandsvalet inte, som vi tar till, utan man försöker då att 

ge extra grädde i kaffet eller nånting. Lite smör på potatismoset och så. 
      Intervju 3 

 

I fall med dysfagi sattes konsistensanpassad kost in. På tre av fem boenden gjorde de själva en 

bedömning gällande lämplig konsistens när sväljproblematik förelåg, antingen av teamet eller 

av sjuksköterskan själv. På två av boendena konsulteras även dietisten. Samtliga boenden har 

möjlighet att genom läkare remittera till logoped vid behov. På frågan om utredningar görs 

vid dysfagi och om tillgång till logoped finns, gavs svaret:  

  
Nä... Nä vi gör inga utredningar. A: Nä, utan då är det, att ni ser att det finns... 2: Aa, då får 

ju våran läkare remittera. A: Brukar det göras? 2: Eh... det är då ytterst, ytterst sällan.

      Intervju 2 
 

Måltidssituation 
Måltidssituationen togs upp som en viktig aspekt både för att de boende ska kunna och vilja 

äta samt för den sociala samvaron. En sjuksköterska menade att de boende äter bättre när de 

gör det tillsammans. Samtliga sjuksköterskor, utom sjuksköterskan på serviceboendet där de 

flesta äter i sina lägenheter, menade på att målet är att alla boende ska äta måltiderna 

tillsammans i matsal. De poängterade dock att de boende kan välja att äta i sin lägenhet och 

en sjuksköterska påpekade att det inte alltid är självvalt att ens befinna sig på boendet eller att 

sitta tillsammans med människor de inte känner eller har utbyte av.  En sjuksköterska sa 

gällande måltiderna att: 

  
… men att målet är ju att man ska ha nån form av gemenskap ändå. Så att man äter då 

frukost, lunch och middag tillsammans. 
      Intervju 3 
 

Att ha en god måltidsmiljö ansåg flera sjuksköterskor vara en viktig aspekt. Skapandet av en 

bra måltidsmiljö handlade främst om att se till att det är lugnt och utan störande moment, 

exempelvis genom att stänga dörrar och dra för persienner till matsalen. Även vikten av rätt 

dukning togs upp, speciellt för boende med demens då deras förmåga att tolka syn- och 

hörselintryck förändras med sjukdomen. Att göra måltiden till en trevlig och lustfylld stund 
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samt att försöka göra måltiderna som hemma ansågs viktigt. Att det gjordes extra fint vid 

högtider lyftes i flera intervjuer. 

 

Sjuksköterskorna tog upp att utifrån vilket fysiskt och psykiskt skick den boende är i kan olika 

mycket hjälp krävas i måltidssituationen, såsom hjälp att äta eller att någon sitter framför och 

visar hur man gör. Sjuksköterskorna menade även att det var av vikt att anpassa efter 

preferenser och livshistoria. Att ha två olika rätter att välja mellan framkom vara ett sätt att 

försöka anpassa måltiderna efter de boendes preferenser. Även att fråga dem vad de tycker om 

maten och fråga de boende själva samt anhöriga om vad de tyckt om för typ av mat tidigare i 

livet, gjordes i försök att tillgodose deras preferenser:  

 
Om de här levnadshistorier, att vad brukar man äta hemma å var kommer ni ifrån? Norrland, 

e de renskav eller *skrattar*, e de palt eller ja liksom att man får lite fingervisning. 
Intervju 4 

 

Autonomi 
Att sjuksköterskorna la vikt vid de boendes autonomi framkom tydligt i samtliga intervjuer. 

Genomgående framkom inställningen att sjuksköterskorna kan ge förslag, hjälpa och 

uppmuntra, men aldrig bestämma över eller tvinga en boende i någon del av arbetet med 

undernäring. En av sjuksköterskorna uttryckte att de boendes integritet är viktigare än något 

annat:  

 
Men sen är ju de här att vill dom inte äta då kan man inte tvinga dem, det är de som är de 

svåra. Och de är så de är, integritet är viktigare än något annat och de här med autonomi och 

att man kan bestämma över sig själv, så att tvinga kan vi ingen. 
      Intervju 4 

 

Det framkom att det kan ligga en svårighet i att understödja de boendes självbestämmanderätt 

och att samtidigt följa befintliga rutiner och riktlinjer, något som kunde upplevas som en svår 

balansgång. En sjuksköterska berättade om ett exempel när de inte kunde utföra 

riskbedömning på en månad eftersom den boende vägrade, trots att rutinen säger att screening 

med MNA ska utföras inom två veckor. En annan sjuksköterska talade om att boende kan 

avböja samtliga åtgärder. Flera sjuksköterskor upplevde det även som en utmaning när de 

boende fick svårighet till självbestämmande på grund av kognitiv svikt. Ett exempel som gavs 

var gällande att det finns två rätter att välja på, men att alla har inte förmågan att välja själva. 

Ännu en aspekt som lyftes som svår var gällande att det är individer i livets slutskede. Att 

sjuksköterskorna vill göra allt för att de boende ska äta, men när en boende har bestämt sig för 

att det är slut och inte längre vill ha mat måste det valet accepteras. Som en sjuksköterska 

uttryckte: 

  
Man måste acceptera, ja man måste inse att den här lilla gränsen, patienten vill ha eller ej

      Intervju 5  

Skapande av förutsättningar 
Struktur 
I intervjuerna framkom att samtliga boenden har tydliga rutiner i arbetet med undernäring. 

Sjuksköterskorna talade om riktlinjerna som något baserat på Socialstyrelsens föreskrifter och 

som sedan utformas av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen och ibland 

även i samarbete med dietist. För att underlätta arbetet finns lathundar och rutinpärmar 

lättillgängliga på boendena. De rutiner sjuksköterskorna berättade om var liknande på 
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samtliga boenden. Samtliga screenar de boende med MNA inom två veckor efter att de flyttat 

till boendet och därefter utförs screening regelbundet. Att träffa de boende, observera och ha 

regelbunden vikttagning framkom vara viktiga delar i det förebyggande arbetet med 

undernäring och bra metoder för att upptäcka individer med risk för undernäring. Riskfaktorer 

som togs upp var bland andra sväljsvårigheter, viktnedgång och nedsatt allmäntillstånd. 

 

För bedömning av lämplig åtgärd görs utredningar av orsak till undernäring eller risk för 

undernäring. Då används exempelvis kost- och vätskeregistrering och checklistor som 

omvårdnadspersonal och övriga professioner fyller i. Det sker även regelbundna 

läkemedelsgenomgångar, undersökning av munhälsa och undersökningar av andra eventuella 

bakomliggande sjukdomar. Utredningarna görs ofta med hjälp av andra professioner som 

exempelvis läkare, tandhygienist, arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist. När en åtgärd är 

insatt fastställs en individuell plan för uppföljning av åtgärden med datum och vad som ska 

följas upp. Uppföljningen utgörs av vikttagning och att fråga den boende samt personal hur 

åtgärden har fungerat. En sjuksköterska berättade om följande rutiner för screening: 

 
Tre frågor var tredje månad brukar vi ställa och det är väl det vi ser då på den här, det är 

vikten och sen är det om det finns några ät-, tuggsvårigheter… Tre frågor var tredje månad… 

ofrivillig viktförlust, ätsvårigheter och undervikt ja. Om det finns en undervikt eller ett BMI 

då. 
      Intervju 1 

 

Tillgångar 
Att ha kunskap och erfarenhet framkom som en tillgång i arbetet med undernäring. 

Sjuksköterskorna upplevde att de främst tillägnat sig sin kunskap kring undernäring genom 

vidareutbildning efter grundutbildningen, genom arbetslivserfarenhet samt från sina kollegor 

och andra yrkeskategorier, exempelvis dietist. Kunskapen hos övriga kollegor ansågs 

generellt som god. Erfarenhet bland övrig personal lyftes av en sjuksköterska som en styrka 

utifrån att: 

 
Dom kan upptäcka snabbt vad är problemet å sen vi går dit å snabba åtgärder. Det är alltid 

bättre. 
      Intervju 5 

 

Något som framkom kunna underlätta arbetet med undernäring var inställningen, både den 

egna och inställningen hos övrig personal. Att kunna se sina egna eller boendets brister, ta till 

vara på varandras kompetens, våga be om hjälp och att ta sitt arbete på allvar och inte vara 

likgiltig inför uppgiften sågs som förhållningssätt som underlättade arbetet. En sjuksköterska 

talade om att svårigheten oftast ligger hos en själv och den egna inställningen. Hon menade på 

att det är viktigt att inte ge upp, även om det ser hopplöst ut, utan att fortsätta jobba 

systematiskt mot de uppsatta målen. Flera sjuksköterskor visade inställningen att de vill lära 

sig mer inom ämnet. Trots att samtliga sjuksköterskor tycktes ha goda kunskaper, önskade sig 

många ännu mer. Flera upplevde sig ha chefer som främjar vidareutbildning, och att det ges 

möjlighet till detta under arbetstid, något som visar på attityden hos chefen att ämnet är 

prioriterat: 

 
Så att ja, jag har en väldigt bra och förstående chef som vill att vi ska utvecklas så att de... de 

tycker jag. 
      Intervju 2 
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Samstämmighet i arbetet framkom som ytterligare en tillgång i arbetet. Att ha en samstämd 

syn på hur arbetet med nutrition och måltidssituationen ska gå till ansågs viktigt. Ett 

gemensamt fokus, såsom att alla på boendet prioriterar de grundläggande delarna i 

omvårdnaden, som nutritionen, tyckte en av sjuksköterskorna var en av de största tillgångarna 

på arbetsplatsen. I arbetet med undernäring lyftes också teamarbete som en viktig del. Även 

om två sjuksköterskor upplevde att huvudansvaret låg på dem ansåg samtliga sjuksköterskor 

att arbetet inte är någonting de kan utföra på egen hand. En uttryckte följande: 

  
Ja alltså om, om ni frågar nån annan så säger alla sjuksköterskans ansvar å ja jag tycker att 

de e mitt ansvar liksom men det är teamwork. Jag är helt beroende av personalen och alla 

dom här riktlinjerna och allting som så att ja vi jobbar tillsammans så, som team. 
      Intervju 4 
 

I teamet samarbetar flera professioner som har hand om olika delar av pusslet. För utredning, 

åtgärd och uppföljning menade sjuksköterskorna att det behövs sjuksköterska, dietist, läkare, 

arbetsterapeut och sjukgymnast. Omvårdnadspersonalen betraktades som de som i störst 

utsträckning befinner sig nära de boende och därmed ofta är de som upptäcker exempelvis 

sväljsvårigheter eller plötslig viktnedgång. Att ha nära tillgång till många professioner på 

boendet sågs som en styrka i och med att de kan vara med på teammöten och bidra med sin 

kunskap samt att de boende kan få snabb hjälp. På flera boenden hölls täta, regelbundna 

teammöten och rapporter mellan personal, vilket upplevdes ge struktur och möjliggör att 

tillsammans diskutera de boende och hjälpas åt att lösa problem på ett effektivt vis. Utöver 

personal på plats pratade sjuksköterskorna om professioner att tillgå inom kommunen, som 

exempelvis MAS och dietist. Dietisten konsulteras oftast vid svårare fall som till exempel vid 

malignitet i munhåla eller vid behov av sondnäring, men de är även behjälpliga med 

utbildningar och på ett boende med ett mellanmålsprojekt. Ett boende hade tidigare haft 

dietist men hade inte det i dagsläget, vilket hon tyckte var synd då det varit en tillgång i deras 

arbete.  

 

Försvårande omständigheter 
Bristande resurser 
Sjuksköterskorna upplevde att arbetet med undernäring försvåras av begränsningar i vilka 

resurser som finns att tillgå. De tog upp resurser de själva saknar, såsom tid och kunskap samt 

upplevda resurser hos övrig personal som till exempel tid, kunskap, erfarenhet och 

engagemang. Brist på dessa menade sjuksköterskorna kan förlångsamma upptäckt av och 

åtgärder vid undernäring eller risk för undernäring, samt göra att åtgärder ej är möjliga att 

ordinera. En sjuksköterska nämnde gällande personalbrist att: 

  
...och är det då två personal så är det ju väldigt svårt och hinna med och då gör det ju att jag 

inte kan ordinera si och så och saker och ting och mellanmål och grejer… 
      Intervju 2 
 

Brist på resurser såsom passande verktyg att jobba med upplevdes vara begränsande av en 

sjuksköterska. Hon menade att de screeningverktyg som finns att tillgå inte är anpassade för 

individer med kognitiv svikt utifrån att om den boende inte kan ge adekvata svar på frågorna, 

exempelvis i MNA, ger de inte tillförlitliga resultat. Hon ansåg även att dessa verktyg i första 

hand var anpassade för sjukhusmiljö. 

 

Sjuksköterskorna upplevde också att det finns sådant som inte är möjligt att påverka på plats 

på boendet utan att förutsättningarna skapas utifrån beslut som tagits på högre nivåer. De 
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intervjuade sjuksköterskorna ansåg att de flesta boenden gör så gott de kan utifrån de 

förutsättningar de har, men att sådant som exempelvis besparingskrav eller avsaknad av eget 

kök kan vara begränsande i arbetet med undernäring. En av sjuksköterskorna lyfte att politiker 

bör ge bra förutsättningar redan vid bygget av nya boenden. Detta exempelvis genom att 

bygga kök i anslutning till boendet samt möjlighet till utevistelse för de boende. Hon menar 

att förebyggande arbete kostar mindre än åtgärderna som kan krävas annars: 

 
Det är vad jag anser, de kostar mer att beställa näringsdrycker å liggsår och få 

konsekvenserna av undernäring än att man har en kock som man betalar lön per år... bara 

dom här omläggningsmaterialen kostar tusen kronor ett enda ark som vi lägger på såret. Å då 

om man tänker på att ett liggsår som man får, kan ta sex till åtta månader att läka. Å så hur 

mycke material, hur mycke besvär, smärtstillande, livskvalitet… Jag tycker att de är politiskt 

beslut i slutändan faktiskt.  
     Intervju 4 

 

Krav utifrån 
En försvårande omständighet för sjuksköterskorna var att leva upp till krav utifrån, såsom 

medias bild av undernäring på äldreboenden och att bemöta anhörigas oro och ibland 

oförståelse. Viktnedgång och risk för undernäring talades i samtliga intervjuer om som en 

naturlig del av åldrande och sjukdom, men som inte alltid förstås av samhället. En åsikt som 

framkom var att skriverier kan vara positivt ur den aspekten att undernäringsproblematiken 

uppmärksammas. Främst menade sjuksköterskorna att den bild som media målar upp av 

undernäring på äldreboenden är onyanserad och utan hänsyn till problemets komplexitet:  

 
Så att man skulle vilja ha en annan kanske samhällsdebatt om, vad det är som gör att 

personer blir undernärda, inte alltid är för att vi inte ger dom tillräckligt med mat. 
      Intervju 2 

 

Hur media framställer problemet menade några sjuksköterskor bidrar till att anhöriga får en 

snedvriden bild. En sjuksköterska menade att anhöriga ofta förstår att en patient slutar äta när 

han eller hon är på väg att gå bort, men främst talade sjuksköterskorna om att det kan vara en 

utmaning i arbetet att anhöriga inte alltid har förståelse för åldrande- och sjukdomsprocessen. 

På grund av nedsatt aptit eller gamla vanor kan det vara svårt för äldre att få i sig den mängd 

mat eller specifika näringsämnen, exempelvis protein, som krävs för att motverka 

viktnedgång. Flera sjuksköterskor beskrev även sväljsvårigheter som en naturlig del av 

förloppet vid demenssjukdom som ytterligare försvårar energiintaget: 

 
Du får svårt å svälja å hela den utvecklingen och den förståelsen finns inte riktigt. Och det är 

en utmaning, för anhöriga kanske som inte alls förstår de… 
      Intervju 2 

Diskussion 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur sjuksköterskor upplever samt arbetar med 

undernäring på kommunala särskilda boenden för äldre. Resultatet visade på en komplexitet i 

arbetet utifrån hur sjuksköterskorna aktivt jobbar för att tillgodose de boendes behov genom 

att försöka skapa goda förutsättningar, samtidigt som de måste hantera försvårande 

omständigheter. Sjuksköterskorna kunde uppleva en svår balansgång mellan att följa rutiner 

samt önskan att tillgodose de boendes behov av nutrition och att samtidigt främja de boendes 
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självbestämmanderätt. I intervjuerna uppenbarades flera saker som vi tolkar vara 

sjuksköterskornas sätt att hjälpa de boende att adaptera till förändringarna åldrande, sjukdom 

och det särskilda boendet. Detta gjordes genom att skapa bevarande av de boendes energi 

samt strukturella, personliga och sociala integritet. Nedan diskuteras resultatet utifrån dessa 

fyra bevarandeprinciper i Levines Bevarandemodell. 

 

Bevarande av energi och strukturell integritet 
Sjuksköterskornas ansträngningar för att tillgodose de boendes behov av nutrition tolkar vi 

vara försök att bevara deras energi och strukturella integritet. Bevarande av energi åstadkoms 

genom balans mellan energiintag och energiutgifter (Levine, 1967), i detta fall energi från 

kosten kontra kroppens energiförbrukning. Bevarande av strukturell integritet handlar om 

kroppens förmåga att förbli hel och att läka. Ett misslyckande i att bevara en individs energi 

kan resultera i undernäring och utifrån Levines bevarandemodell skulle detta i sin tur kunna 

tolkas som ett hot mot individens struktur, med hänsyn till de strukturella förändringar en 

undernäring innebär. Dessa förändringar beskriver Faxén Irving et al. (2016) som förlust av 

muskelmassa, proteiner samt ett försämrat immunförsvar.  

  

Åldrande, både i närvaro och frånvaro av sjukdom, för med sig vissa strukturella förändringar, 

exempelvis nedbrytning av muskel- samt fettmassa och förändrad ämnesomsättning (Faxén 

Irving et al., 2016). En viktig uppgift för sjuksköterskor är att hjälpa individen att anpassa sig 

till dessa strukturella förändringar (Levine, 1967). Samtliga sjuksköterskor framhävde vikten 

av att anpassa nutritionen efter förändrade behov på grund av åldrande och sjukdom. De 

talade bland annat om att äldre inte kan tillgodogöra sig maten på samma sätt som när de var 

yngre, något som stämmer enligt Shlisky et al. (2017), som beskriver att förändringar vid 

åldrande sker i absorption och utnyttjande av näringsämnen. De fysiologiska förändringarna 

medför även enligt De Groot (2016) att kvaliteten och sammansättningen på kosten blir än 

viktigare för att äldres näringsbehov ska tillgodoses. Av sjuksköterskornas erfarenhet kunde 

de äldre ha svårt att få i sig den mängd mat eller specifika näringsämnen som krävs för att 

motverka viktnedgång på grund av nedsatt aptit eller gamla vanor, vilket i sin tur kan leda till 

svårighet att bevara deras energi och därmed även struktur. För att tillgodose de äldres 

förändrade behov eftersträvades, i enlighet med Livsmedelsverkets (2017) råd, en 

måltidsordning med flera mål om dagen såsom mellanmål, kvällsmål och, där behov 

uppmärksammats, även nattmål. Sjuksköterskorna lyfte även sådant som Socialstyrelsen 

(2011) rekommenderar, såsom att undvika nattfasta på över elva timmar, berika maten, att ge 

kosttillägg eller sätta in ätstödjande åtgärder. 

  

Ett exempel på förändring i den strukturella integriteten, som Levine (1967) framhäver, är 

förlust av muskelmassa. För att minska muskelnedbrytningen åldrandet för med sig, krävs ett 

högre proteinintag (Livsmedelsverket, 2017) och därav är även proteinrekommendationen 

högre för äldre än för yngre individer (Nordic Council of Ministers, 2014). Flera av 

sjuksköterskorna menade att det kan vara svårt för de äldre att äta tillräckligt med protein, 

bland annat på grund av hur de är vana att äta. Den berikningsåtgärd som främst togs upp var 

att tillsätta fett, vilket är en bra metod för att öka energiinnehållet i en måltid enligt 

Livsmedelsverket (2017), medan proteinberikning nämndes i mindre utsträckning i 

intervjuerna. En sjuksköterska såg näringsdrycker som ett enkelt sätt att öka proteinintaget 

och upplevde där en styrka i användandet av dessa. Samtliga nämnde dock näringsdrycker 

främst som en senare åtgärd och ansåg att den vanliga maten bör komma i första hand. 

Forskning visar att tillskott av extra protein och energi till äldre, vanligtvis i form av 

näringsdrycker, kan ge en viktökning, möjligen minska mortaliteten samt ge positiv effekt på 

komplikationer (Milne et al., 2009). Kosttillägg tycks även kunna bidra till ett ökat intag av 
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den vanliga maten (Allen et al., 2013), vilket gör att det inte behöver vara en nackdel ur den 

aspekten att servera näringsdrycker. Därav skulle det kunna vara fördelaktigt att servera 

näringsdrycker i ett tidigare skede. Det är dock viktigt att inte använda näringsdrycker 

slentrianmässigt utan att utvärdera från fall till fall (Faxén Irving et al., 2016), precis som 

sjuksköterskorna poängterade. 

 

Den bild som målas upp av undernäringsproblematiken i media upplevde sjuksköterskorna 

vara onyanserad och utan hänsyn tagen till problemets komplexitet. Sjuksköterskorna 

framhöll att undernäring kan vara en del av den naturliga åldrande- och sjukdomsprocessen, 

vilket stämmer med Faxén Irving et al. (2016) som uttrycker att näringsproblem är en naturlig 

del i flera sjukdomsförlopp. Att samhället inte har förståelse för detta var en utmaning i 

arbetet, bland annat för att det kunde orsaka en oförståelse och oro hos anhöriga som var svår 

att bemöta. Vid exempelvis demens, där sväljningssvårigheter enligt sjuksköterskorna är en 

naturlig följd av sjukdomen, upplevdes en okunskap och bristande förståelse hos anhöriga. 

Dysfagi går att tolka som en strukturell förändring till följd av sjukdom som leder till en 

förändring i kroppens funktion. Eftersom dysfagi enligt Mahan et al. (2012) kan påverka 

näringsintaget negativt visar detta på sjuksköterskornas kunskap kring sjukdomsförloppet 

samt uppmärksammande av den individuella patientens resurser, något som Levine (1967) 

framhäver bör utgöra grunden för omvårdnadsinterventioner. Vid bekräftad dysfagi eller 

misstanke om en föreliggande sväljningssvårighet användes konsistensanpassad kost, vilket är 

i enlighet med Socialstyrelsens (2011) rekommendationer. Socialstyrelsen (2011) menar att 

vid ordination av konsistensanpassad kost bör utgångspunkt vara en eventuell utredning av 

sväljningsförmåga och rekommendation av logoped. Få boenden tycktes använda sig av 

logoped för att bedöma sväljningsförmåga. Genom att nyttja logopedens specialistkunskap i 

större utsträckning kan ordination av lämplig konsistens underlättas, något som i sin tur skulle 

kunna minska risken för undernäring till följd av dysfagi. 

  

Enligt Socialstyrelsen (2011) kan flera olika professioner behövas i arbetet kring undernäring 

och att ha nära tillgång till många professioner upplevdes av sjuksköterskorna underlätta 

arbetet och ge en bättre vård för den boende. Samtliga sjuksköterskor som hade tillgång till 

dietist såg det som en tillgång i arbetet med att tillgodose de äldres nutritionsbehov, medan 

det boende som inte längre hade dietist såg det som en nackdel. Detta stärks av att Skinnars 

Josefsson et al. (2017) menar på att bättre nutritionsstatus kan ses när dietist finns tillgänglig i 

verksamheten. I intervjuerna framkom att sjuksköterskorna såg dietisten som en källa till 

kunskap och i en studie av Lorefält et al. (2011) visade resultatet att ökad kunskap bland 

personal på äldreboenden möjliggör en mer individanpassad kosthållning, vilket i sin tur tycks 

kunna bidra till förbättrad nutritionsstatus och ökad kroppsvikt. Detta skulle ytterligare kunna 

visa på att behov av dietist inom verksamheten finns. Sjuksköterskornas önskan om mer 

kunskap visar på en attityd som kan utveckla arbetet med undernäring. Något som påverkade 

omfattning av vidareutbildning var i vilken utsträckning chefen främjade det, vilket visar att 

chefens inställning är av betydelse i arbetet. 

  

Sjuksköterskorna menade även att den egna samt den övriga personalens inställning kan 

underlätta arbetet, exempelvis genom att kunna se sina egna eller boendets brister, att ta till 

vara på varandras kompetens, våga be om hjälp och att ta sitt arbete på allvar. Även att ha en 

gemensam syn på arbetet med nutrition och måltidssituationen ansågs viktigt. Den 

gemensamma synen menar vi kan stärkas av att ha gemensamma rutiner, utifrån att ett 

välstrukturerat arbete, med rutiner i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift kring undernäring 

(SOSFS 2014:10), framkom skapa goda förutsättningar för arbetet med undernäring. 

Sjuksköterskorna upplevde därutöver att regelbundna teammöten och rapporter mellan 
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personal gav struktur och möjliggjorde att tillsammans diskutera de boende och på så vis 

hjälpas åt att lösa problem på ett effektivt vis. I samstämmighet med vad Socialstyrelsens 

Näring för god vård och omsorg - en vägledning för att förebygga och behandla undernäring 

(Socialstyrelsen, 2011) förordar hade samtliga boenden riktlinjer för bedömning, utredning, 

behandling och uppföljning. Att just MNA användes vid screening är en styrka utifrån att det 

är ett av de få screeningverktyg som har validerats för äldre (Nestlé Nutrition Institute, u.å.). 

Screening skedde regelbundet, vilket är av vikt enligt Borgström Blomsjö et al. (2015), 

eftersom prevalensen av undernäring kan öka över tid. En av sjuksköterskorna uttryckte dock 

att MNA inte är anpassat för individer med kognitiv svikt, vilket hon upplevde vara en 

utmaning i arbetet. Hon menade att det finns ett behov av screeningverktyg som är bättre 

anpassade efter olika sjukdomstillstånd för att kunna göra adekvata bedömningar. Detta är 

viktigt eftersom en av utmaningarna i förebyggandet och behandlingen av undernäring är att 

upptäcka och bedöma nutritionsstatus hos äldre (Lorefält et al., 2011). 

  

Sjuksköterskorna ansåg att de på äldreboenden gör vad de kan för att motverka undernäring 

och att en utmaning är att skapa ett bra arbete utifrån de fysiska förutsättningar och tillgångar 

som finns. Som del i detta tog en sjuksköterska upp att problemet kan ligga på ett politiskt 

plan, där politiska beslut bidrar till bristande resurser som de på boendet inte kan påverka. 

Hon menade att undernäring bättre kan förebyggas med en mer långsiktig planering, där goda 

förutsättningar ges redan vid byggnation av nya boenden, exempelvis ansåg hon att det borde 

byggas kök på plats och anställas kock. På så vis skulle åtgärdskostnader minska och det 

skulle kunna ge ökad livskvalitet för de boende. Detta är en viktig aspekt att beakta i arbetet 

med undernäring utifrån att sjukvårdskostnader skulle kunna minskas om undernäring 

förebyggdes på ett effektivt sätt (Lorefält et al., 2011 & Pedro et al., 2016), och med tanke på 

de allvarliga konsekvenser undernäring bidrar till, såsom ökad dödlighet (Söderström et al., 

2017; Borgström Blomsjö et al., 2015 & Törmä et al., 2013), försämrad livskvalitet (Vetta et 

al., 1999) samt sämre funktionell och kognitiv förmåga (Törmä et al., 2013). 

 

Bevarande av personlig integritet  
En grundläggande aspekt i bevarande av den personliga integriteten är patientens rätt att delta 

i beslutsfattande relaterat till sin vård samt att ge medgivande till behandling (Levine, 1967). 

Utifrån detta framkom bevarande av energi och strukturell integritet kunna krocka med 

bevarande av personlig integritet. Att visa respekt för autonomi samt integritet och på samma 

gång lyckas upprätthålla ett bra intag av energi och näring är en svår balansgång, enligt Faxén 

Irving et al. (2016). Det visades i intervjuerna att sjuksköterskorna upplevde denna 

balansgång, utifrån hur de försökte väga följande av rutiner och önskan att tillgodose de 

boendes behov av nutrition mot de boendes självbestämmanderätt. Enligt Levine (1967) finns 

risk att sjuksköterskor värderar vikten av rutiner högre än patientens behov, vilket skulle 

kunna bli ett problem om rutinerna kring arbetet med undernäring prioriteras över de boendes 

rätt till självbestämmande. Det framkom dock att det för sjuksköterskorna var en självklarhet 

att det i slutändan alltid är den boende själv som väljer. Levine (1967) menar att 

sjuksköterskan kan behöva acceptera att individen väljer att avstå behandling för att bevara 

den personliga integriteten och enligt O'Sullivan Maillet et al. (2013) har alla individer rätt att 

neka nutrition och vätska som behandling. En situation sjuksköterskorna menade var svår att 

ställas inför var när de boende vägrade äta eller helt nekade åtgärder. Deras inställning var 

dock att de kan ge förslag, hjälpa och uppmuntra, men aldrig bestämma över eller tvinga en 

boende. 

  

Levine (1996) menar att ett hot mot den personliga integriteten är när en person förlorar 

möjligheten att vara oberoende, vilket kan kopplas till när de äldre flyttar till ett boende. De 
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kan i detta också förlora möjlighet och förmåga att laga sina egna måltider, något som enligt 

Söderström et al. (2013) är en riskfaktor för utvecklande av undernäring. Denna riskfaktor är 

svår att göra något åt, men hur sjuksköterskorna ansträngde sig för att individanpassa 

nutritionen kan tolkas som sätt att försöka bevara de boendes personliga integritet utifrån 

rådande förutsättningar, eftersom även kostpreferenser är något som behöver tas i beaktande 

för att bevara den personliga integriteten enligt Levine (1967). Att det fanns två rätter att välja 

mellan skulle kunna bidra till positiva effekter på näringsintaget, utifrån att Socialstyrelsen 

(2011) menar att valfrihet gällande måltiden har denna effekt. Sjuksköterskorna ansåg att en 

viktig aspekt är att fråga de boende samt anhöriga om kostpreferenser. Detta är fördelaktigt 

eftersom Livsmedelsverket (2017) betonar att kosten bör anpassas utifrån varje enskild 

individs preferenser samt utifrån att en individanpassad kosthållning enligt Lorefält et al. 

(2011) kan bidra till förbättrad nutritionsstatus och en ökad kroppsvikt.  

 

Bevarande av social integritet 
Den sociala integriteten är något som skapas i gemenskaper med andra människor (Levine, 

1967), och i detta fall tolkar vi det som tillvaron på boendet. Levine (1967) menar att sjukdom 

samt sjukhusvård kan skapa både fysisk och emotionell isolering, men att individens behov av 

social interaktion fortfarande finns kvar. På sjukhus, som Levine (1967) skriver om, eller i 

detta fall ett särskilt boende för äldre, tvingas patienten inordna sig i den sociala miljö och den 

gemenskap som råder. Levine (1967) menar att sjuksköterskorna har en viktig roll i att hjälpa 

patienten att anpassa sig till den nya miljön och därigenom bevara den sociala integriteten. 

Sjuksköterskornas mål var att så många som möjligt skulle äta tillsammans eftersom de 

menade att det skapar en gemenskap. Sjuksköterskorna ansåg att måltiden är en viktig aspekt 

för den sociala interaktionen samt för att de boende ska kunna och vilja äta. De talade mycket 

om måltidssituationen i intervjuerna, och visade därigenom sin upplevelse av att den har en 

avgörande del i arbetet med undernäring. Detta stämmer överens med att sociala faktorer 

enligt Mahan et al. (2012) kan påverka näringsintaget negativt och bidra till risk för 

undernäring. En sjuksköterska menade att de boende äter bättre när de gör det tillsammans, 

medan en annan berättade att vissa boende själva påpekar att det inte är självvalt att vara där. 

Detta visar att det kan finnas en svår balansgång för att lyckas bevara den sociala integriteten i 

måltidssituationen. Samtliga sjuksköterskor betonade dock valfriheten i att äta gemensamt, 

vilket överensstämmer med att patientens behov av privatliv inte får offras för att uppmuntra 

till social interaktion med andra (Levine, 1967).  

 

En god måltidsmiljö var något som av sjuksköterskorna upplevde vara viktig i arbetet med 

undernäring. Socialstyrelsen (2011) menar att många olika faktorer kan vara kopplade till vad 

som utgör en positiv upplevelse i måltidssituationen, exempelvis den sociala situationen och 

måltidsmiljön med omgivning och dukning. Sjuksköterskorna ansåg det vara av vikt att skapa 

en lugn måltidsmiljö med fin dukning och att göra måltiden lustfylld. Detta är positivt utifrån 

att interventioner i måltidsmiljö kan bidra till ökad vikt, ökat energiintag, förbättrad 

nutritionsstatus samt ökat välbefinnande (Socialstyrelsen, 2011). Att göra måltiden 

traditionsenlig och extra fint kring högtider ansåg flera sjuksköterskor vara viktigt. Att göra 

det skulle kunna bidra till att bevara den boendes sociala integritet, då kultur är en av 

aspekterna i skapandet av social integritet (Levine, 1967). 

 

Metoddiskussion 
Utifrån att syftet med uppsatsen var att få reda på deltagarnas uppfattningar var valet av en 

kvalitativ metod en styrka, eftersom Bryman (2011) menar att man i användandet av den 

metoden inte ska ha ett alltför tydligt undersökningsfokus från början. Möjlighet ska finnas 
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till att ändra fokus under studiens gång och vi utvecklade intervjuerna fortlöpande genom att i 

senare intervjuer lägga vikt på ämnen som framkom vara betydelsefulla för sjuksköterskorna. 

Detta var också en anledning till att intervjuerna blev längre. Den första intervjun blev 30 

minuter, resterande intervjuer uppgick till 45-55 minuter. Den första intervjun bedömdes ändå 

passa i resultatet eftersom även den innehöll intressanta aspekter. Valet av semistrukturerade 

intervjuer som metod gjordes utifrån en önskan att få fram hur intervjupersonerna upplevde 

arbetet, utöver enbart hur arbetet gick till. Då syftet inkluderar hur arbetet ser ut praktiskt hade 

en styrka varit att även utföra deltagande observationer, vilket enligt Bryman (2011) är en bra 

metod för detta ändamål. Med hänsyn tagen till arbetets begränsade omfattning valdes enbart 

en metod. Om enbart deltagande observation hade valts hade det blivit svårare att ta del av 

sjuksköterskornas tankar kring arbetet med undernäring, varför semistrukturerade intervjuer 

valdes.  

  

Innan studien började hölls en pilotintervju, vilket kan ses som en styrka eftersom det enligt 

Bryman (2011) möjliggör bedömning om intervjun fungerar för sitt syfte och för att det ger 

övning för ovana intervjuare. Fler pilotintervjuer hade möjliggjort ytterligare test av 

intervjuguiden och bidragit till att vi som nya intervjuare fått mer övning. Valet att bara hålla 

en gjordes utifrån antagandet att det skulle bli svårt att få ihop deltagare och att alla som 

ställde upp skulle behövas i analysen, något som visade sig stämma. Eftersom pilotintervjun 

hölls med en sjuksköterskestudent togs den inte med i resultatet. 

 

Att vi var två personer som höll i intervjuerna utgör en risk för att de har utförts olika, med 

exempelvis olika följdfrågor. Denna risk hade minskats om en och samma person hade hållit i 

samtliga intervjuer. För att undvika för stora olikheter användes en intervjuguide och vi var 

båda med vid samtliga intervjuer, där den som lyssnade fick möjlighet att ställa 

kompletterande frågor på slutet. Utifrån detta, samt att båda utförde och läste 

transkriptionerna, gick det att bedöma att intervjufrågor och följdfrågor var lika varandra och 

därmed att intervjuerna utfördes på lika vis. En styrka med att vi var två intervjuare är att det 

kan ha bidragit till att fler aspekter uppmärksammades och på så sätt kan intervjuerna ha 

utvecklats ytterligare. Det finns enligt Brinkmann och Kvale (2005) en asymmetrisk 

maktrelation på grund av att det är intervjuaren som definierar intervjusituationen, bestämmer 

ämne, ställer frågor och avslutar intervjun. Denna asymmetri kan ha förstärkts av att vi var 

två. Vi bedömde dock att fördelarna, såsom att skapa en gemensam helhetssyn på materialet, 

samt möjligheten till att ställa följdfrågor, i detta fall övervägde de eventuella nackdelarna och 

upplevde inte under intervjuerna att det hade någon större påverkan. För att minska risken för 

asymmetri höll vi inte intervjun gemensamt, utan berättade från början vem av oss som var 

huvudutförare, så att det främst blev ett samtal mellan två. 

 

Enligt Bryman (2011) är det viktigt att intervjuerna görs i en lugn och ostörd miljö och att 

intervjupersonen inte ska behöva oroa sig att någon hör. Eftersom vi åkte till boendena kunde 

vi inte välja miljö. Detta gjorde att det inte alltid var en optimal miljö, men det kan eventuellt 

ha inneburit en trygghet för deltagarna. Valet gjordes framför allt för att underlätta för 

sjuksköterskorna att delta och därmed möjliggöra att få ihop tillräckligt antal deltagare. 

 

Bortfallet i denna uppsats var 18 av 23 boenden, vilket gjorde att vi endast uppnådde det 

accepterade minimiantalet på fem deltagare. Att inkludera privata aktörer eller boenden från 

en annan kommun övervägdes, men att enbart inkludera ett eller två andra boenden skulle ha 

bidragit till ett urval som inte var målstyrt. Att urvalet är målstyrt kan ses som en styrka 

eftersom det avser ge ett urval som överensstämmer med syftet (Bryman, 2011), vilket vi 

menar att det gör i denna uppsats. Genom att inkludera fler boenden hade risken funnits att vi 
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inte hunnit med att transkribera och analysera intervjuerna på ett tillfredställande sätt, vilket 

skulle kunnat påverka kvaliteten på arbetet negativt. Utifrån uppsatsens omfattning och 

önskan att få ett urval som stämde med vårt syfte gjordes valet att koncentrera arbetet till en 

kommun. Eftersom äldreomsorgen kan se olika ut i olika kommuner (Rauch, 2008) hade 

resultatet troligen sett annorlunda ut om flera kommuner hade inkluderats. I ett arbete av 

större omfattning hade det varit av intresse att göra en jämförelse mellan olika kommuner, 

samt mellan kommunala och privata aktörer. Att det var frivilligt att delta kan ha bidragit till 

att boenden med tydligare rutiner eller bättre arbete med undernäring var de som tackade ja. 

Anledningar till nekande tycktes främst bero på sjuksköterskebrist, tidsbrist och 

omorganisering, något som skulle kunna resultera i att de också har mindre tid till arbete med 

undernäring. Möjligen har detta påverkat resultatet i riktningen att de med ett välstrukturerat 

och prioriterat arbete var de som deltog.  

 

Att vi inte pratade personligen med två av sjuksköterskorna innan intervjuerna gjorde att vi 

inte själva kunde säkerställa att informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes, eftersom 

det var deras chefer som informerade dem om undersökning och villkor för deltagande. Dessa 

krav uppfylldes dock innan intervjuerna då sjuksköterskorna ännu en gång informerades om 

frivillighet i att delta och att de kunde avbryta när de ville. 

 

Kvaliteten på analys, verifiering och rapportering av resultatet avgörs enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) av intervjukvaliteten. De menar att kvalitetskriterier är mängden spontana, 

täta och ämnesrelevanta svar från deltagaren, att det är korta frågor från intervjuaren och 

långa svar från deltagaren och hur väl intervjuaren frågar vidare och klargör kring de 

betydelsefulla delarna i svaren. I intervjuerna ställde vi så korta frågor som möjligt och 

uppmuntrade deltagarna att berätta. Samtliga sjuksköterskor var bra på att hålla sig till ämnet, 

troligen berodde det bland annat på att de var förberedda på vad intervjun skulle handla om. 

Till stor del tolkas intervjun redan under tiden den hålls, därav ska intervjuaren försöka 

säkerställa att allting tolkas korrekt (Kvale & Brinkmann, 2014). Därför var vi noga med att 

fråga vidare på sådant som var oklart, vilket också stärktes av att båda var med under 

intervjun och att den som lyssnade kunde ställa klargörande frågor som den som höll i 

intervjun hade missat. Bryman (2011) menar att vissa deltagare tenderar att svara det som är 

”socialt önskvärt” för att vara till lags eller ge en positiv bild av sig själv, därav kan det finnas 

en risk att intervjupersonerna blev påverkade i sina svar av att de visste att vi var 

dietiststudenter. Bryman (2011) menar att man kan försöka begränsa detta bland annat genom 

att som intervjuare inte visa för deltagarna hur deras svar bedöms. Eftersom vi var 

intresserade av hur arbetet ser ut och upplevs, och inte var ute efter några rätt eller fel svar, 

försökte vi också visa detta i intervjuerna. 

 

För att bedöma kvalitet i kvalitativ forskning föreslår Lincoln och Guba (1985) termerna 

tillförlitlighet och äkthet. Grundfrågan i relation till tillförlitlighet är hur en forskare kan 

övertyga sin publik (inklusive sig själv) att forskningsfynden är värda att uppmärksammas, 

vilka argument som kan presenteras, vilka kriterier som åberopas och vilka frågor som kan 

ställas för att vara övertygande i denna fråga. Tillförlitligheten består av fyra delkriterier, vilka 

är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. För att 

uppnå trovärdighet har vi säkerställt att forskningen utförts enligt de regler som finns. En 

styrka hade kunnat vara att visa våra resultat för deltagarna och genom detta säkerställa att 

deras syn stämmer överens med vår tolkning av datan (Bryman, 2011). Detta gjordes inte på 

grund av tidsaspekten samt för att inte lägga extra börda på deltagarna. Deltagarna kommer 

däremot att få uppsatsen efter att den har blivit godkänd. Målet för kvalitativ forskning är 

enligt Lincoln och Guba (1985) generellt inte att skapa generaliserbarhet. Eftersom det inte 
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går att veta vilken annan population någon kan tänkas vilja applicera resultaten från denna 

uppsats på, har vi istället, i enlighet med vad Lincoln och Guba (1985) föreslår, försökt skapa 

tillräckligt deskriptiv data för att möjliggöra för läsaren att bedöma om bilden som 

framkommer i denna uppsats även kan stämma i andra kontexter. På så vis ges möjlighet för 

andra att bedöma överförbarheten. Vi har skapat en noggrann redogörelse av 

uppsatsprocessen, för att uppnå pålitlighet. Gällande delkriteriet möjlighet att styrka och 

konfirmera har vi, så vitt vi är medvetna om, inte låtit personliga värderingar påverka någon 

del av arbetet. Vi är dock medvetna om att, som Kvale och Brinkmann (2014) samt Bryman 

(2011) menar, det inte går att förhålla sig helt objektivt som betraktare, samt att vi som 

uppsatsförfattare är de som tolkar intervjupersonernas redogörelser och framställer detta 

utifrån vår förförståelse, forskningsintresse och den omvårdnadsmodell vi har haft som 

utgångspunkt i analys av resultatet. För att uppnå äkthet har vi försökt får fram alla åsikter 

från deltagande sjuksköterskor som hört till framtagna teman och subteman, inklusive de 

åsikter som går emot den generella bilden. Vår förhoppning är att intervjuerna har bidragit till 

att deltagarna fått tänka till kring hur arbetet mot undernäring fungerar på deras arbetsplatser 

och att deltagarna ska få en insyn i hur andra sjuksköterskor inom kommunen upplever arbetet 

efter att de fått ta del av denna uppsats. 

Uppsatsens resultat i relation till 
dietistprofessionen 
Sjuksköterskorna har en viktig roll i att uppmärksamma individer med undernäring eller risk 

för undernäring och att vid behov koppla in andra professioner, däribland dietist. Samtliga 

deltagande sjuksköterskor talade om dietister som en tillgång i arbetet, men de efterfrågades 

främst i mer komplexa fall. Vi menar att vård av äldre många gånger är komplex, utifrån att 

äldre ofta har flera samtida sjukdomstillstånd att ta hänsyn till (Faxén Irving et al., 2016). 

Enligt Dietisternas etiska kod har dietister en unik yrkeskompetens, vilket motiverar att de ska 

ha specifikt ansvar för patienters nutritionsbehandling (Dietisternas Riksförbund [DRF], 

2009). De ska väga konsekvenser av nutritionsbehandling mot övrig behandling så att 

behandlingen som helhet blir så bra som möjligt. Dietisten har en skyldighet mot patienten i 

att ta hänsyn till att det i vissa fall är bättre att avbryta eller att inte påbörja 

nutritionsbehandling. Eftersom detta var en av de delar som flera sjuksköterskor upplevde 

som svårast menar vi att dietister bör finnas till hands för att vara behjälpliga i dessa frågor. 

Dietisten ska enligt DRF (2009) även fungera som en kunskapsresurs för andra yrkesgrupper. 

Vi menar att dietister kan bistå med detta i större utsträckning inom äldreomsorgen eftersom 

flera sjuksköterskor önskade mer kunskap både för sig själva och övrig personal samt att de 

såg dietister som en tillgång bland annat för kunskap, vidareutbildning och råd. Eftersom 

dietister har en skyldighet att genom information till samhället ta ansvar gällande frågor som 

berör nutrition samt nutritionsbehandling (DRF, 2009), menar vi att dietister kan bistå med 

kunskap även i media för att öka förståelsen för komplexiteten i ämnet. Utifrån detta anser vi 

att dietister kan vara behjälpliga i fler av de utmaningar som arbetet med äldres nutrition 

medför, och vi ser utifrån detta ett behov av fler dietister på kommunala särskilda boenden för 

äldre.  

Slutsats 
Resultatet i denna uppsats visade att arbetet med undernäring är komplext och att 

sjuksköterskorna upplevde en svår balansgång mellan att följa rutiner och att samtidigt beakta 

de boendes autonomi. Samtliga boenden hade tydliga rutiner kring arbetet med undernäring. 

Vi anser att arbetet behöver förbättras ytterligare och att detta kan göras genom att ta hänsyn 
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till vad de som arbetar inom äldreomsorgen upplever skapar bra förutsättningar samt utgör 

försvårande omständigheter i arbetet. Vi menar att detta kan bidra till att utveckla arbetet och 

därigenom minska de allvarliga konsekvenser som undernäring orsakar. 

 

Framtida forskning 
Denna uppsats resultat har lyft några upplevda problemområden och styrkor i arbetet med 

undernäring. Med tanke på att detta är en liten studie kan inga egentliga slutsatser dras. I 

framtida forskning hade det varit av intresse att utföra deltagande observationer i kombination 

med fler intervjuer. Intervjuerna kunde även utföras med andra yrkeskategorier utöver 

sjuksköterskor, som exempelvis politiker, verksamhetschefer och omvårdnadspersonal. Detta 

för att få en tydligare och klarare helhetsbild över arbetet samt för att se mönster gällande 

utvecklingsmöjligheter och framgångsfaktorer.   
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Bilaga 1 Arbetsfördelning 
 

 

 

Arbetsuppgift Procent utfört av 

Amanda/Micaela 

Planering av studien och 

uppsatsarbetet  

50/50 

Litteratursökning 50/50 

Datainsamling 50/50 

Analys 50/50 

Skrivandet av uppsatsen 50/50 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

 Berätta om dina arbetssysslor på boendet.  

 

 Undernäring inom äldreomsorg omtalat - hur tänker ni kring det här? 

 

 Vilka rutiner har ni i arbetet kring undernäring?  

 

 Utredningar/Screening? (När? Hur ofta?)  

 På vilka grunder görs bedömningar? 

 Hur utförs utredning? 

 Riskfaktorer?  

 

 Åtgärder? (Vad? Hur bestäms? Utreds orsaker?)  

 

 Uppföljning av åtgärder? 

 

 Förebyggande arbete? 

 

 Tillgång till övrig vårdpersonal? (På boende/utanför) 

 

 Ansvar kring arbetet med undernäring? (Upptäcka/utreda/behandla) 

 

 Kunskap/utbildning? (Undernäring/rutiner) 

 

 Hur har rutinerna kring undernäring tagits fram?  

 Av vem har rutinerna tagits fram?  

 

 Socialstyrelsens föreskrift om förebyggande av och behandling vid undernäring 

(SOSFS 2014:10) 

 Hur har du fått information om föreskriften? 

 Har införandet av föreskriften inneburit någon skillnad i era rutiner och i så fall 

hur? 

 

 Framgångsfaktorer i arbetet med undernäring? 

 

 Utmaningar i arbetet kring undernäring? 

 Finns det något du saknar för att bättre kunna arbeta med undernäring?  
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Bilaga 3 Följebrev 
 

Hej! 

 

Vi heter Amanda Stark och Micaela Ödling och läser sista terminen på Dietistprogrammet vid 

Uppsala universitet. Vi utför under höstterminen 2017 vårt examensarbete. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur man i praktiken arbetar med förebyggande och behandling av 

undernäring hos äldre på kommunala vård- och omsorgsboenden. Därav önskar vi intervjua 

en sjuksköterska hos er på *namn på boende*. Intervjuerna kommer att ske under november 

och december år 2017, vecka 46-49. Vi kommer till arbetsplatsen på överenskommen dag och 

tid och intervjuerna beräknas ta ca 45-60 minuter. Vi kommer att kontakta er per telefon inom 

några dagar för att besvara eventuella frågor kring studien samt höra om intresse för att delta 

finns. Det är frivilligt att delta och vi behöver besked senast fredagen den 1/12. 

 

De forskningsetiska principerna kommer att följas. Materialet kommer enbart att användas till 

vår uppsats. När den är klar och godkänd publiceras den på DIVA, en söktjänst på internet för 

forskningsrapporter och studentarbeten. Inga namn på deltagare eller arbetsplatser kommer gå 

att utläsa i arbetet och ni kan både innan, under och efter intervjun välja att, utan att ange skäl, 

avbryta er medverkan. Intervjuerna kommer att spelas in och allt insamlat material behandlas 

konfidentiellt. Om ni önskar presenterar vi gärna våra resultat från uppsatsen för er och/eller 

på arbetsplatsen efter att den har blivit godkänd. 

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor. 

 

Uppsala 2017 

Med vänlig hälsning 

 

Amanda Stark 

mandastark@hotmail.com 

076-2469522 

 

Micaela Ödling 

micaela.jhq@icloud.com 

076-8819066 

 

Handledare 

Christine Persson Osowski 

christine.persson-osowski@ikv.uu.se 

018-471 23 28 

  

mailto:christine.persson-osowski@ikv.uu.se
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Bilaga 4 Samtyckesblankett 
 

 

Samtycke till deltagande i studentuppsats 

 

På denna blankett ges samtycke till deltagande i denna studentuppsats där vi undersöker hur 

man arbetar med undernäring på vård- och omsorgsboenden. Läs igenom texten och skriv 

under med din namnteckning nedan för att ge ditt medgivande. 

 

 

Medgivande 

 

 Jag har tagit del av information kring intervjustudien, hur den kommer att gå till samt 

vilken tid den beräknas ta 

 Jag har fått möjlighet att ställa frågor kring uppsatsen samt fått uppgifter om var jag 

ska vända mig vid ytterligare funderingar 

 Jag deltar i intervjustudien frivilligt och är medveten om att jag när som helst kan 

avbryta mitt deltagande utan att ange skäl 

 

 

 

 

*Ort* den ____/____ 2017 

 

 

Namnteckning ____________________________   

 

 

Namnförtydligande _________________________ 

 


