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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Undernäring och dehydrering är ett allvarligt men vanligt problem inom sjukvården 

som har konsekvenser för både patient och samhälle. Adekvat nutritionsvård är viktigt för att främja 

hälsa och förebygga ohälsa hos patienten. Syfte: Syftet med studien var att undersöka 

vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser av dokumenteringen av kost- och vätskeintag. Metod: 

En induktiv studie med deskriptiv design och kvalitativ ansats användes. Respondenter, sex 

sjuksköterskor och sex undersköterskor, anmälde sig frivilligt. Data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet 

består av fyra huvudkategorier: Syn på situationen, Inställning och följsamhet, Kunskap och 

Arbetsmiljö. I intervjuerna framkom det att uppfattningarna om kost och vätskeregistreringarna 

varierade mellan avdelningarna och mellan personal på samma avdelning. Majoriteten tyckte dock 

att det fungerade dåligt eller att registreringen höll på att förbättras. Respondenterna uppfattade att 

anledningarna till bristerna var alla inblandade parters inställning och följsamhet, kunskap om 

nutrition och rutinerna samt arbetsmiljön. För att påverka ifyllnadsgraden positivt tycktes det 

behövas bra kommunikation och samarbete bland de som är involverade i vården inklusive 

patienten själv. Ökad arbetsbelastning som ledde till tidsbrist och stress försvårade arbetet med kost- 

och vätskeregistreringar. Slutsats: Resultatet av studien visar att upplevelsen av kost- och 

vätskeregistreringar varierar mellan individerna och avdelningarna. Den generella uppfattningen är 

att registreringarna brister men genom förändringar har kost- och vätskeregistreringarna förbättrats 

och det finns ett fortsatt behov av förbättring. 

 

Nyckelord: Malnutrition, sjuksköterskors upplevelser, dokumentation, dehydrering, 

implementering 
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ABSTRACT  

 

Background: Malnutrition and dehydration are serious but common concerns within healthcare that 

have consequences both for the patient and the society. Adequate nutrition is important to promote 

health and prevent illness within patients. Aim: The aim of the study was to study nurses and 

assistant nurse’s experiences of the documentation of food and fluid intake. Method: An inductive 

study of descriptive design with a qualitative approach was performed. Semistructured interviews 

with six nurses and six assistant nurses were completed. Qualitative content analysis was used to 

analyze the date. Results: The result consist of four categories: The outlook on the situation, 

Attitude and adherence, Knowledge and Working environment. In the interviews it appeared that the 

look on diet records varied between departments and staff in the same department. The majority 

thought that the diet and fluid records were functioning poorly or being improved. The respondents 

perceived that the reasons for the flaws were the attitude and compliance of all involved people, 

knowledge of nutrition and routines and the working environment. To affect the documentation 

positively, a good communication and cooperation amongst the involved in the care, including the 

patient, where needed. Increased workload that lead to time constraints and stress complicated the 

work with diet and fluid records. Conclusion: The result of the study showed that the experience of 

diet records varies between individuals and different departments. The general perception was that 

the diet records were flawed but could be improved through different changes. 

 

Keywords: Malnutrition, nurses experiences, documentation, dehydration, implementation 
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BAKGRUND 

 

Undernäring och dehydrering 

Undernäring är ett stort och underskattat problem inom slutenvården (Stubberud, Almås & 

Kondrup, 2011). Socialstyrelsen definierar undernäring som brist på energi, protein och andra 

näringsämnen som orsakar mätbara negativa förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller 

sjukdomsförlopp (Socialstyrelsen, 2017c). Undersökningar visar på att 20 till 50 procent av svenska 

sjukhuspatienter är i riskzonen för att bli eller är undernärda (Stubberud et al., 2011). 

Konsekvenserna som följer med undernäring är ökad sjuklighet och dödlighet (Mowe et al., 2006). 

Mer specifikt hos äldre vuxna har det visats att undernäring är associerat med ökad dödlighet och 

för att undvika tidig död är det viktigt med nutritionsscreening (Söderström, Rosenblad, Adolfsson 

& Bergkvist, 2017) 

 

Dehydrering är också ett problem som förekommer i slutenvården. De senaste siffrorna tyder på att 

en av sju sjukhuspatienter drabbas av dehydrering. Dehydrering innebär en obalans mellan 

vätskeintag och vätskeförlust (Litchfield, Magill & Flint, 2018). Vid akut sjukdom är det särskilt 

viktigt att ha en god vätskebalans och därför bör intag och förlust av vätska observeras noga. 

Patienter med en akut sjukdom är beroende av vårdpersonalens assistans för att bibehålla en adekvat 

vätskebalans (McGloin, 2015). 

 

Patienter som ges adekvat nutritionsvård har en kortare vårdtid på sjukhuset (Lassen, Olsen, 

Grinderslev, Kruse & Bjerrum, 2006). En studie stödjer Lassen och medarbetare (2006) och nämner 

att utfallet av patientens behandling av deras akuta sjukdom blir bättre med en adekvat 

nutritionsvård (Maday, 2017). Kost med en god balans av näring och vätska är en avgörande faktor 

för att bibehålla patientens välmående och för optimal behandlingseffekt (Stubberud et al., 2011). 

 

Vid vissa sjukdomar är näring- och vätskerestriktioner livsnödvändiga för att sjukdomstillståndet 

inte ska förvärras. Hos patienter med kronisk njursjukdom har det visats att restriktion av salter har 

skapat positiva resultat gällande deras hälsa (McMahon, Campbell, Bauer & Mudge, 2015). 

Patienter med hyponatremi har positiv hälsoeffekt om temporära vätskerestriktioner tas till 

(Johansson, van der Wal, Strömberg, Waldréus & Jaarsma, 2016). Riskgrupper för undernäring är 
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ensamma äldre, dementa, personer drabbade av Parkinsons sjukdom, strokepatienter eller 

förstoppade patienter (Socialstyrelsen, 2017c). 

 

Vårdskador 

Definitionen av vårdskada enligt Socialstyrelsen (2017d) är en skada som kunde ha undvikits om 

lämpliga åtgärder hade tagits till under tiden patienten hade kontakt med sjukvården. Vårdskador, 

som exempelvis undernäring, innebär inte bara ett lidande för patienten och en ökad belastning för 

vårdpersonalen utan även ökade kostnader för samhället. Faktum är att år 2017 kunde 12 procent av 

den svenska sjukhusvårdens kostnader kopplas till vårdskador (Socialstyrelsen, 2017b). Förutom 

pengar slösar vårdskador även tid. Drygt 700 000 extra vårddagar om året kan förknippas med 

vårdskador (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). Studier har även påvisat att specifikt 

sjukdomsrelaterad undernäring är en stor utgift för samhället (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2011). Bristande nutritionsvård som leder till förlängd sjukhusvistelse och lidande för patienten 

betraktas som en vårdskada (Socialstyrelsen, 2017a; Socialstyrelsen, 2017d). 

 

Riktlinjer för ansvarsområden och dokumentation 

Enligt Region Uppsalas riktlinjer ansvarar sjukvårdspersonalen för adekvat nutritionsvård (Region 

Uppsala, 2017). Sjukvårdspersonalen ska även enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 2 § 

förebygga vårdskador. 

 

Sjuksköterskeprofessionens fokus ska vara riktat mot patientens hälsa, vilket är en del av den etiska 

koden. Alla patienter har rätt till adekvat vård utan någon form av diskriminering och detta ansvar 

ligger på vårdpersonalen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). När det uppstår en vårdskada bryts 

flera olika etiska principer och värdegrunder. Göra-gott-principen avser en moralisk skyldighet att 

främja det goda, förebygga skada och minska skada som uppstått vilket inte följs i detta fall. 

Ytterligare en av dessa principer är icke skada-principen som säger att alla människor har en 

moralisk skyldighet att inte skada varandra. Eftersom skadan uppstår till följd av brister i följsamhet 

till rutiner från vårdpersonalen, orsakar de en skada hos patienten vilket även bryter mot icke-skada-

principen (Sandman & Kjellström, 2013). 
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För att upprätthålla adekvat närings- och vätsketillförsel finns föreskrifter och rutiner både från 

Socialstyrelsen och från regionerna själva. Inom Region Uppsala görs mätningen av energi- och 

vätskeintag i förhållande till beräknat dagligt behov i upp till tre dagar, därefter om behov 

föreligger, med hjälp av en blankett utformad för detta (Region Uppsala, 2018). I arbetet kring 

patientens nutritionstillstånd arbetar sjuksköterska och undersköterska tillsammans med exempelvis 

läkare, dietister eller fysioterapeuter. Sjuksköterskan ansvarar för riskbedömning, utredning av 

bakomliggande omvårdnadsrelaterade orsaker, åtgärdande och uppföljning av patientens 

nutritionstillstånd, dokumentation av förloppet samt rapport till läkare. Undersköterskan ansvarar, 

tillsammans med sjuksköterskan, för bedömning, åtgärdande och uppföljning av nutritionsåtgärder. 

Undersköterskan ska dessutom kunna föra kost- och vätskelista (Region Uppsala, 2017). 

 

Följsamhet till rutiner 

Strategier i implementering av till exempel metoder eller riktlinjer och sedan skapa rutin av det är 

en faktor för att skapa förändring. Det svenska ordet som motsvarar detta är följsamhet (Alanen, 

Välimäki, Kaila & ECCE Study Group, 2009). Det som påverkar följsamheten positivt är effektiva 

system och ett bra samarbete medan faktorer som påverkar följsamheten negativt är tidsbrist. 

Forskning har visat att anledningen till att man inte följer en viss rutin är för att man inte har 

förståelse för vad konsekvenserna kan bli om man inte följer den. Genom att föra fram den evidens 

som ligger bakom rutinen kan följsamheten öka. Avsaknad av sociala normer och ledarskap, hos 

cheferna på arbetsplatsen, kan förhindra följsamhet till rutiner. Enligt en teori om följsamhet så bär 

inte individen skulden för att arbetsuppgifter inte utförs i enlighet med rutiner. Istället beror 

bristerna på systemfel och att organisationen inte är inriktad på förbättring av vård (Grol & 

Grimshaw, 2003). Riktlinjer som är skapade för att minska komplexiteten för en intervention ökar 

utförandet av den uppgiften (Green, 2007). 

 

Det finns flera faktorer som påverkar följsamheten gällande en intervention eller rutin. Återkoppling 

till personal om deras utförande har visats vara effektivt för att få en rutin att fungera. Att ha ett 

system som, exempelvis affischer eller etiketter med meddelanden, kontinuerligt påminner 

personalen har en positiv påverkan i praktiken. Det har också påvisat att multiprofessionellt 

samarbete kan vara en strategi för att öka implementeringen av en intervention (Grol & Grimshaw, 

2003). 
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På grund av tidsbrist och omprioriteringar kan inte vårdpersonalen alltid göra fullständiga kost- och 

vätskeregistreringar, något som kan leda till att personalen skriver in uppskattade siffror (Litchfield 

et al., 2018). En annan orsak till bristande följsamhet kan vara otillräckligt intresse från 

sjuksköterskorna (Lassen, Grinderslev & Nyholm, 2008). Dessutom visar en studie på att 

registreringarnas genomsnittliga ifyllnadsgrad var 69 procent (Lundmark & Rehula, 2016). 

Specifikt gällande vätskeregistreringar har det visat sig att hinder för en korrekt dokumentation 

kommer av brist på personal eller personal som inte är medveten om hur viktigt det är med en 

adekvat vätskebalans (McGloin, 2015). 

 

Tillämpning av omvårdnadsteori 

Enligt Virginia Hendersons behovsteori ska omvårdnaden vara baserad på att förebygga ohälsa 

inom vissa områden (Kristoffersen, 2006). Sjuksköterskans funktion och arbetssätt som används ska 

främja patientens hälsa med lämpliga omvårdnadsåtgärder. Omvårdnadens fokus är att övervaka 

och åtgärda patientens basala behov vid ohälsa. Sjuksköterskans roll är att assistera patienten på ett 

sätt som möjliggör att patienten återfår sin självständighet att klara av enkla saker i vardagen 

(Kirkevold, 2000; Kristoffersen, 2006). Ett av områdena Henderson belyser är att upprätthålla 

adekvat närings- och vätsketillförsel. Detta kan göras genom att assistera patienten aktivt eller skapa 

möjligheter för att patienten ska klara sig själv (Kristoffersen, 2006). Inom omvårdnadens 

metaparadigm valdes tre begrepp som var relevanta för denna omvårdnadsteori: människosyn, miljö 

och omvårdnad. 

 

Människosyn 

Enligt Hendersons definition är människosynen något som framhäver vilka nödvändiga behov som 

är viktiga för hälsan och att det är sjuksköterskans roll att tillgodose dessa, till exempel hjälpa 

patienten så hen får hjälp med kosten (Kristoffersen, 2006). 

  

Miljö 

Patientens miljö uppmärksammas inte i denna teoretiska referensram bortsett från att Henderson 

anser att närstående kan inkluderas om det nyttjar patientens hälsa och behov (Kristoffersen, 2006). 

Närstående har en hjälpande roll gällande dokumentering av vätskebalansen. Vårdpersonalens 
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tidspress kan påverka effektiviteten av dokumentering av vätskebalansen. Närstående kan då ha 

viktig information som kan hjälpa vårdpersonalen med dokumenteringen (Litchfield et al., 2018). 

 

Omvårdnad 

I omvårdnaden så har sjuksköterskan en skyldighet att assistera patienten om det föreligger att hen 

inte har kunskap, kraft eller vilja för att uppnå specifika behovsområden. Det ingår även att planera 

omvårdnaden genom omvårdnadsplaner eller att ge information till patient och närstående om vilka 

interventioner som är viktiga (Kirkevold, 2000). 

 

Problemformulering 

Optimal nutritionsvård minskar vårdtiden på sjukhuset (Lassen et al., 2006). Det är oklart vilka 

orsaker som ligger bakom de ofullständiga kost- och vätskeregistreringarna. För att kunna öka 

följsamheten till rådande rutiner är det viktigt att förstå personalens erfarenheter av hur det dagliga 

arbetet med dokumentering av kost- och vätskelistor fungerar. 

 

Syfte 

Att undersöka vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser av dokumenteringen av kost- och 

vätskeintag vid sjukhusvård. 

 

METOD  

 

Design 

Studiens syfte besvarades med en deskriptiv design med kvalitativ ansats. Eftersom upplevelser och 

erfarenheter låg i fokus så ansågs den kvalitativa metoden ge möjlighet till mångfald och nyanser 

(Malterud, 2011). Detta är en induktiv studie (Polit & Beck 2012). 

 

Urval 

Studiepopulationen som valdes ut till intervjuerna, bestod av undersköterskor och sjuksköterskor. 

Detta på grund av att dessa yrkesgrupper tillsammans ansvarade för utförandet samt dokumentation 

av kost- och vätskeregistreringar (Region Uppsala, 2017). Inklusionskriterierna för att få deltaga vid 

intervju var att personen skulle ansvara för utförandet, dokumentering samt uppföljning och 
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utvärdering av kost- och vätskeregistrering. Inga respondenter exkluderas baserat på kön, ålder eller 

yrkesverksamma år, istället ansågs en variation i dessa faktorer kunna ge en större variation i svar. 

Inte heller exkluderades personal beroende på anställningsform. 

 

Valet av avdelningar var ett bekvämlighetsurval. De valdes på grund av att det fanns en etablerad 

kontakt sen tidigare. Det var tio personer som anmälde intresse för att delta i studien via 

intresseanmälan. Två personer exkluderades eftersom de inte svarade när de senare kontaktades. 

Utöver de åtta respondenterna, blev ytterligare fyra respondenter tillfrågade utifrån profession. Tolv 

personer rekryterades till studien. Bakgrundsinformation presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Bakgrundsinformation om respondenter. 

Profession USK: 6 

SSK: 6 

Respondenter per avdelning Hjärtavdelning 50F: 4 

Medicinavdelning 30E: 4 

Ortopedavdelning 70D: 4 

Antal yrkesverksamma år på avdelning Median: 2,25 år 

Min: 0,5 år Max: 21 år  

Ålder Medel: 38 år 

Min: 23 år Max: 66 år  

Kön Kvinna: 11 

Man: 1 

 

Kontext 

Studien bedrevs på Akademiska sjukhuset. Det var en hjärtavdelning, en internmedicinavdelning 

och en ortopedisk avdelning som deltog. På hjärtavdelningen vårdades patienter med hjärtsvikt och 

arytmipatienter. Internmedicinavdelningen tog hand om multisjuka patienter. Den ortopediska 
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avdelningen ansvarade för både akut och planerad ortopedisk omvårdnad. På Akademiska sjukhuset 

används framförallt datajournalsystemet Cosmic. 

 

Datainsamlingsmetod 

Personalens perspektiv och tankar var den data som efterfrågades. Data samlades in med 

semistrukturerade individuella intervjuer för att inhämta deras erfarenheter och upplevelser gällande 

dokumentation av kost- och vätskeregistreringar. Intervjuguiden skapades av oss (Yildiz & 

Hedlund) och bestod av nio huvudfrågor med fokus på generell dokumentation, undernäring, 

avvikelserapportering och kost- och vätskeregistreringar. Följdfrågor ställdes för att få 

respondenterna att fördjupa och förtydliga sina resonemang. Frågorna var designade på ett sätt så att 

mer generella frågor ställdes först för att sedan gå mot mer specifika frågor (Polit & Beck, 2012). Se 

bifogad enkät för intervjuns huvudfrågor (bilaga 1). 

 

Mobiltelefoner användes för att spela in det som sades. Fältanteckningar gjordes också för att fånga 

upp intryck som inte var tydliga i inspelningen. Inspelningar gjordes för att underlätta för oss att 

förstå vad som sades (Malterud, 2011; Polit & Beck, 2012). Intervjuerna tog mellan 8 och 22 

minuter. 

 

Tillvägagångssätt 

Etablering av kontakt med vårdavdelningar för fältstudie 

Verksamhetschefer eller avdelningschefer för fem olika avdelningar tillfrågades via e-post om ett 

möte för information om arbetet och ett godkännande att genomföra studien.  Tre av avdelningarna 

svarade inom önskad tid och bokades in för möte. Efter att hjärtavdelningens avdelningschef och 

medicinavdelningens avdelningschefer godkände studien sattes ett informationsbrev om studien upp 

på avdelningarna (bilaga 2) samtidigt som muntlig information gavs till personal. På flygbladet 

fanns även utrymme för att anmäla sitt intresse att delta i studien (bilaga 3). Intresseanmälningarna 

kontrollerades sedan dagligen på avdelningarna. Intervjuerna hölls parallellt med rekrytering. Efter 

att ortopedens verksamhetschef godkände studien informerades en kontaktperson om studien. Sedan 

bokade hon lokal för intervjuerna på avdelningen i samråd med oss. Slutligen frågade hon personal 

som skulle arbeta som resurs vid bokat tillfälle om denne ville delta i intervju. 
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Snöbollsrekrytering användes för att spara tid (Polit & Beck, 2012). Kontakt med vald personal som 

hade anmält intresse gjordes för att hitta en lucka i deras schema där de hade tid att bli intervjuade. 

Intervjuerna hölls under perioden 26:e november till 12:e december, antingen på respektive 

avdelning eller i grupprum på Medicinska biblioteket. Vid varje intervju närvarade endast en av oss. 

 

Information vid intervjun 

Innan intervjun påbörjades blev respondenten återigen informerad om arbetet och att intervjun fick 

avbrytas vid vilken tidpunkt som helst trots att samtycke hade givits. Punkter som belystes var att 

det respondenten berättade skulle vara konfidentiellt och hur data skulle komma att hanteras. 

Respondentens ålder, yrkesroll och antal verksamma år inom yrket spelades in i början av intervjun. 

Varje respondent blev given ett kodnamn som ersatte deras förnamn. Inspelningarna sparades på 

våra privata telefoners minne och spreds ej vidare. När hela arbetet var klart och godkänt raderades 

inspelningarna. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Godkännande från verksamhetschef för varje avdelning krävdes för att göra detta projekt. Kontakt 

togs för att se om de var positiva till att vi gjorde undersökningen på deras personal. Deltagande i 

studien var frivilligt vilket tar hänsyn till mänskliga rättigheter och autonomi, dessutom kunde man 

dra sig ur studien när man än önskade. Genom att respondenterna fick dra sig ur när de ville 

skapades en miljö som inte var fientlig eller påtvingad. Respondenterna blev även informerade om 

studien och dess syfte på ett språk som var förståeligt vilket gjorde dem väl medvetna om vad de 

gav sig in på innan de gav samtycke. Studien syftar till att göra gott för människan inom vården och 

inte oss själva som forskare. Respondenterna skulle inte känna att deras intervju kunde få personliga 

följder, därmed förblev deras namn en sekretessuppgift. Respondenternas personuppgifter 

hanterades konfidentiellt. Personalen blev given en kod och nämns inte vid namn i projektet. 

Inspelningarna behölls fram tills godkännande av projektet och raderades därefter (Codex, 2018a; 

Codex 2018b). 

 

Bearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades av den som höll i intervjun. Data analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). När data analyserades 
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behandlades varje intervju som en egen analysenhet. Det transkriberade materialet granskades och 

kondenserades av oss båda. Under bearbetningen togs den transkriberade textens meningsbärande 

enheter ut, kondenserades och angavs en kod. Därefter skapades kategorier och underkategorier. Se 

exempel i tabell 2. 

 

Tabell 2. Exempel av dataanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Meningsbärande enhet Kondenserad text Kod Underkategori Kategori 

”Det är ju problem överallt med 

dem här mat- och 

vätskelistorna. Ah, jag tror att 

dem allra allra flesta 

avdelningar har problem med 

dem här mat- och 

vätskelistorna.” 

Det är problem 

överallt med mat- 

och 

vätskeregistreringar. 

 

Problem på 

alla 

avdelningar 

 

 
Syn på 

situationen 

 

RESULTAT 

I analysen identifierades fyra kategorier och sex underkategorier. De fyra huvudkategorierna var: 

Syn på situationen, Inställning och följsamhet, Kunskap och Arbetsmiljö, se tabell 3. De sex 

underkategorierna presenteras i löpande text under tillhörande kategori efter tabell 3. 

 

Tabell 3. Identifierade kategorier och underkategorier som beskriver vårdpersonalens erfarenheter 

och upplevelser av dokumenteringen av kost- och vätskeintag. 

Kategori Syn på 

situationen 

Inställning och 

följsamhet 

Kunskap Arbetsmiljö 

Underkategorier  Orsaker 

till 

bristande 

följsamhet 

Ledarskapets 

roll 

Förståelse 

av nyttan 

Rutiner Kommunikation Arbetsbelastning 
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Syn på situationen 

Respondenternas upplevelser av kost- och vätskeregistreringarna varierade mellan avdelningarna 

och mellan personal på samma avdelning. På en av avdelningarna där det uttrycktes att kost- och 

vätskeregistreringar fungerade mycket dåligt ansåg en annan respondent att det fungerade bra. 

Några respondenter upplevde att kost och vätskeregistreringar alltid har fungerat dåligt och varit ett 

vidspritt problem på Akademiska sjukhuset. Det nämndes vara ett konstant problem utan någon 

lösning. Det uttrycktes ett behov av säkrare och felfria rutiner för att kost- och 

vätskeregistreringarna skulle funka. Det nämndes även att avvikelserapportering inte fungerade, 

samtidigt som avvikelserapportering ansågs som ett måste för förändring. 

 

“Det är ju problem överallt med dem här mat- och vätskelistorna, det är ju sånt där man sitter på 

APT efter APT och pratar om hur man ska förbättra. Men det är ju olika rutiner, vad som liksom är 

obligatoriskt. [...] Ah, jag tror att de allra allra flesta avdelningar har problem med dem här mat- 

och vätskelistorna.” (Respondent D) 

 

Enligt vissa respondenter fanns det förbättringar att göra gällande kost- och vätskeregistreringar 

medan andra tyckte att förbättringarna redan gjordes. En av respondenterna med lång erfarenhet på 

sin avdelning tyckte sig ha märkt av en förbättring som pågått under flera års tid. 

 

“Ja men jag tycker det går upp och ner. Alltså nu tycker jag ändå att vi är en ganska bra, det går 

ganska bra för tillfället. De är ofta helt ifyllda, det var mycket värre för bara säg ett halvår sen eller 

några månader sen till och med kanske.” (Respondent K) 

 

Under intervjuerna uttalade ett flertal av respondenterna att det fanns en bristande följsamhet till 

rutiner som bland annat innebar att kost- och vätskeregistreringar inte fylldes i ordentligt. De 

upplevde att blanketten inte fylldes i när mat eller dryck serverades och det märktes vid skiftbyte. 

Upplevelsen av att det inte fylldes i ordentligt varierade mellan respondenterna men bristen troddes 

bero på distraktion, glömska, ansvarslöshet eller bristande ork. 

 

Vissa individer upplevde osäkerhet när det som stod på kost- och vätskeblanketten inte stämde 

överens med det som fanns inne hos patienten. Det uppmärksammades att den dåliga ifyllnaden 

resulterade i att de i vissa fall fick fråga kollegor eller gissa på blanketten. Denna osäkerhet om att 
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gissa uttrycktes av andra sjuksköterskor när en dåligt ifylld registrering skulle föras över till 

Cosmic. Registreringen till Cosmic fungerade annars bra. 

 

Inställning och följsamhet 

Vårdpersonalen verkade ha varierande inställning och följsamhet till dokumentation och kost- och 

vätskeregistreringar av olika anledningar. Deras inställning mot avvikelserapportering var något 

som uppmärksammades under intervjuerna. Även avdelningens inställning och följsamhet tycktes 

spela en roll. 

 

Orsaker till bristande följsamhet 

Det ansågs att kost- vätskeregistreringar var ett viktigt instrument för att upptäcka nutritionsproblem 

i tid. Samtidigt spekulerades det om att vårdpersonalen inte tyckte att kostregistreringar var viktiga 

för att åtgärden inte gav något konkret resultat jämfört med vätskeregistreringar. Frånvaron av 

resultat orsakade också en upplevelse av att registreringarna var ett jobb utan betydelse för patienten 

och dennes hälsa. Kost- och vätskeregistreringarna sågs som onödiga vid korta sjukhusvistelser. Det 

framkom att en rutin blev extra tydlig och uppfattades bättre om den användes vid alla patientfall. 

Det nämndes även att registreringar bara skulle gjorts på de som verkligen behövde det. Ibland lades 

inte registreringen in i Cosmic och det skapade känslan att jobbet var meningslöst. 

 

“Det är det jag har varit inne på lite att vi behöver vet varför och att det verkligen görs på dem som 

verkligen behöver det och inte på dem som egentligen inte behöver det. Vilket kan hända hos oss.” 

(Respondent F) 

 

Det uttrycktes att det inte skrevs avvikelserapporter vid missad eller felaktig dokumentering på kost- 

och vätskeblanketterna. Inställningen gentemot avvikelserapporter var att det bara skulle skrivas en 

avvikelse om felaktig kost- och vätskeregistrering fått allvarliga konsekvenser för patienten. 

Samtidigt beskrevs det att en avvikelserapport borde skrivas vid utebliven dokumentering på kost- 

och vätskeblanketten. 

 

Det framkom att trots kunskapen om rutinen fanns så fylldes kost- och vätskeblanketten inte i 

fullständigt. 
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“Vi på morgonen så går vi in och så byter vi listor, det är såhär daglig… Och så skriver vi i deras 

kaloribehov och vätskebehov på listan och sen så ska vi, allt vi tar in eller ställer in skriver vi upp i 

mängd och kalori, både föda och vätska då. Och sen det man ställer in skriver man i såklart och det 

som man tar ut skriver man i mängd och hur mycket de har druckit och kalori, liksom hur mycket de 

har fått i sig. Så det ska det göras liksom varje gång man tar in någonting och varje gång man tar ut 

någonting. Men där brister det också såklart. Att man ibland så ser man att det är jättemycket som 

inte är uppskrivet, och ibland är det inte uppskrivet alls och så.” (Respondent B) 

 

Ledarskapets roll 

Det uttrycktes att avdelningen har ändrat sin rutin från att alla patienter automatiskt fick 

vätskeregistreringar, till att vätskeregistreringar genomfördes om behov fanns. Det berättades att 

deras avdelning hade haft brister gällande kost- och vätskeblanketten och detta hade skapat interna 

diskussioner och lett till positiva förändringar med en ny blankettdesign. Det uttrycktes att 

följsamhet till kost- och vätskeregistreringar berodde på hur viktigt cheferna framförde att det var 

med rutinen. Det visades på en avdelning i form av mycket påminnelser som berörde den allmänna 

dokumenteringen inklusive kost- och vätskeregistreringarna. Såhär uttryckte sig en respondent om 

vad cheferna på avdelningen tyckte. 

 

“Jag tror att de tycker det är viktigt. Vi pratade just om det igår att vi har blivit mycket mycket bättre 

på det. Så det tror jag alla tycker det är viktigt. Jag tror mer att man pratat om det liksom, hur viktigt 

det är och kanske puffa på varandra och ‘kom ihåg och skriv det där nu då.’.” (Respondent E) 

 

Det nämndes att patientens nutritionsstatus inte togs upp på ronden och att läkarna var dåliga på att 

följa upp registreringarna. Kost- och vätskeregistreringarna verkade därför inte vara viktiga i 

vården. Upplevelsen var att kostregistreringen fungerade bättre på en kirurgavdelning för att 

personalen visste att patienternas nutritionsstatus var en viktig del i det post-operativa 

återhämtandet. Att rutinen var väl inarbetad ansågs också som en viktig faktor till den goda 

följsamheten. Av samma anledningar trodde den respondenten att vätskelistorna funkade bättre på 

hjärtavdelningen. 
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“Där är man mycket mycket bättre på det där för att det är liksom inarbetat att man ska, det är en 

viktig faktor i återhämtandet efter en operation. Kanske därför vätskelistorna funkar bra hos oss för 

att det är så inarbetat så att det är en viktig del i vården liksom.“ (Respondent D) 

 

Kunskap 

Enligt respondenterna spelade vårdpersonalens kunskap om nutrition en roll i hur kost- och 

vätskeregistreringarna behandlades. Även patienternas kunskap och informationen de fick om 

registreringarna togs upp. Kunskapen om rutiner och vad dessa berättade om hur det arbetet skulle 

göras, troddes också påverka. 

 

Förståelse av nyttan 

Vårdpersonalens kunskap om nutrition och varför en god nutritionsstatus var viktig för patienterna 

varierade. Några respondenter ansåg att förebygga undernäring var viktigt för att hjälpa mot sår, 

exempelvis trycksår, sårläkning och för patientens välmående. Andra respondenter tyckte att det var 

viktigt med en god nutritionsstatus för att deras patienter redan var i riskgruppen för undernäring på 

grund av frakturer eller dålig aptit i samband med hjärtsvikt.  En sjuksköterska ansåg att när 

patienter hade akut smärta resulterade det i att de åt mindre och gick ner i vikt, därför var det viktigt 

att veta vad de åt. Det uttrycktes att nutrition är mycket viktigt för att patienterna skulle bli friska 

och utskrivna. 

 

“Det är liksom såhär, okej, jo men såhär är det, om vi inte får den här patienten att äta och vi får 

inte liksom tillräckligt med energi, då kommer den här patienten inte bli frisk, vi kommer inte kunna 

skicka hem patienten, så den här patienten kommer vi bli kvar, och då kommer vi få en 

överbeläggning, och då kommer du ha fler patienter än du egentligen ska ha.” (Respondent C) 

 

Det tycktes att undernäring var normalt hos äldre patienter, på grund av dennes upplevelse att äldre 

oftast är undernärda. Det beskrev att det var viktigt att se till att patienternas vätskerestriktion 

följdes. En sjuksköterska sa att undersköterskor ibland inte såg betydelsen med nutrition eller syftet 

med kost- och vätskeregistreringar på grund av bristande utbildning eller saknad förståelse. 
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“Jag tror inte att folk förstår varför det är så viktigt. Att patienten äter. Så de kan ju, de har lärt sig 

att ta blodtryck och sånt åh blodprover, men de har ingen såhär särskild utbildning i nutrition.” 

(Respondent C) 

 

Det framkom att vårdpersonalen inte fick någon anledning till varför en kost- och vätskeregistrering 

påbörjades. Det gav intrycket att det inte var viktigt och därmed togs inte ansvar att följa kost- och 

vätskeregistreringen. 

 

“Varför? Varför ska du ha en vätskelista på den här patienten? Finns det någon vettig 

anledning? Annars behöver man ju inte ha det. Så att det inte bara slängs ut 

vätskelistor eller kostregistreringar till patienter hur som helst, om det egentligen inte 

finns någon grund anledning. [...] För det gör ju att du tar mer ansvar för, när man 

ser liksom vikten av det hela [...] Då är det så att ja men har du ingen vettig anledning då är det inte 

viktigt att fylla i de heller.” (Respondent J) 

 

Citatet nedan var svaret på varför det funkade sämre på andra avdelningar. 

 

”Jag vet faktiskt inte riktigt, det kan ju va att man inte riktigt är samspelta. Att kanske ena personen i 

vårdlaget till exempel sjuksköterskan har väldigt, tycker det här är väldigt viktigt och noga och 

undersköterskan till exempel kanske inte tycker det är så noga eller vet varför vi gör det här. Att man 

inte har nå samspel, då, då är det ju lättare att prioritera ned eller glömma bort om man inte tänker 

på det.” (Respondent A) 

 

Rutiner 

Kunskapen om rutinernas existens och deras innebörd för hur kost- och vätskeregistreringarna 

skulle genomföras verkade finnas hos flera respondenter men inte hos alla. Alla respondenter sade 

att ansvaret för att dokumentera på kost- och vätskeblanketten låg på den som lade in mat eller den 

som tog ut maten oavsett profession. Det sades att sammanställningen av blanketten som fördes in i 

deras datajournal, Cosmic, kunde göras av undersköterskan eller sjuksköterskan och det bestämdes 

mellan dem. Det framkom att det fanns ett behov av en bättre rutin vid utebliven registrering till 

Cosmic som kunde hända vid hög arbetsbelastning.  
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Överlag verkade det finnas en upplevelse av att rutinerna var tydliga för hur arbetet med kost- och 

vätskeregistreringar skulle genomföras. Det tycktes antingen att rutinerna på vissa punkter var för 

vaga eller att rutiner helt saknades. Det belystes att det var viktigt med kunskap gällande att 

vårdpersonal kunde fylla i kost- och vätskeblanketten. Det hände ofta för en av respondenterna att 

hon fått förfrågan från en kollega om hon kunde fylla i blanketten åt honom på grund av att han inte 

visste hur. Hon ansåg att detta var problematiskt för att när hon vid senare tillfälle skulle fylla i 

blanketten hade hon glömt bort det. Det uppmärksammades att vissa i personalen inte visste hur 

blanketten skulle fyllas i men de vågade inte fråga hur de skulle göra och fyllde därmed i dåligt.  

Personal som var ny och inte kände till rutinerna eller inte hade mycket erfarenhet saknade kunskap 

om hur kost- vätskeregistreringar funkade eller hade svårt att komma ihåg dem. 

 

Förut var blanketterna krångliga och tidskrävande. Blanketten har genomgått många ändringar och 

var nu bättre. Andra tyckte att de frekventa ändringarna gjorde det svårt. Vissa tyckte till och med 

att blanketten fortfarande var för komplicerad. Blanketten sades vara småstilt och otydlig vilket 

ledde till gissningar. 

 

“Jag tycker, den ändras ju hela tiden tycker jag. Själva utformningen. Just nu tycker jag att den är, 

den är väl bra. Den ska ju va så lätt som möjligt, alltså användarvänlig så att vi inte ska kunna säga 

‘Nej men gud, det är för svårt och fylla i mat- och vätskeregistreringen?’ Utan det ska vara lätt, bara 

göra ett kryss liksom.” (Respondent K) 

 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön på avdelningen hade en viktig roll gällande dokumentation på kost- och 

vätskeblanketterna. Det som återkom regelbundet under intervjuerna var arbetsbelastningen som 

försvårade en väl fungerande registrering. 

 

Kommunikation 

En väl eller dåligt fungerande kommunikation uttrycktes på olika sätt, från att ha ett fungerande 

samarbete till att ha ett fungerande system med påminnelser. En undersköterska beskrev att det ofta 

hände att sjuksköterskan lade in mat eller dryck utan att hen skrev upp det på listan och det gjorde 

att undersköterskan blev förvirrad och fick upprepade gånger dubbelkolla med ansvarig 
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sjuksköterska för att undersöka vad som stämde med kost- och vätskeblanketten. Det belystes att det 

var både sjuksköterskan och undersköterskan i respektive vårdlag som hade ansvar för att 

blanketterna skulle fyllas i och att det var viktigt att jobba som ett lag. 

 

Det framkom att adekvata patienter kunde sköta sina vätskeregistreringar självständigt om de fick 

informationen. Vid vård av dementa patienter kunde dessa patienter inte hjälpa till med registrering 

på grund av deras sjukdom. Det uttrycktes att när blanketten inte hade blivit ifylld kunde patienten 

hjälpa till med informationen om vad som hade blivit konsumerat. Dock ansågs det att 

registreringen försvårades när uppegående patienter hämtade mat eller vätska utan att informera 

personalen. Detta kunde bero på olika saker tyckte respondenterna. Ibland var det att patienterna 

inte hade fått information om registreringen eller att de medvetet undvek att registrera det de 

konsumerade eller berätta för ansvarig vårdpersonal. 

 

“Ja vi har ju faktiskt patienter som sköter det själva här själva också. [...] Jaja. Det… man kan ju be 

helt adekvata patienter, då säger man ju att ‘Om du dricker någonting, så måste du, fyller du i listan’ 

och det gör de.” (Respondent J) 

 

Några respondenter tyckte att det ofta inte blev uppskrivet på blanketten när personal utöver 

vårdlaget serverade och tog ut mat eller dryck. Det togs upp att det var viktigt med kommunikation 

till de nyanställda, patienter och dess närstående för att det skulle bli möjligt med en väl fungerande 

kost- och vätskeregistrering. 

 

“Och det är lite, vi har ju väldigt mycket icke-original patien, vad heter det, personal här. Som, 

timanställda och bemanning. Och då blir det ju att de vet ju inte om våra rutiner, missar och fylla i. 

Liksom det räcker ju att en måltid inte fylls i så blir det helt fel. Så det, jag tror att det handlar 

mycket om information till de och också till patienterna. Många av våra patienter vet ju om, eller 

skulle ju kunna hjälpa till själva men att man inte informerar tillräckligt till patienterna. Och många 

patienter också går ju, kanske deras anhöriga kommer, fyller på ett glas vatten fast de inte skriver 

upp det för att de inte vet. Så jag tycker vi borde bli bättre på att informera till, till patienten också.” 

(Respondent L) 
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Arbetsbelastning 

Hög arbetsbelastning, stress och en upplevelse av tidsbrist var några anledningar som ofta togs upp 

av respondenterna. Dessa faktorer gjorde så att personal sprang in och ut med mat utan att skriva 

upp. Kombinerat med blankettens lilla text ledde detta också till att det skrevs fel. 

Arbetsbelastningen och stressen upplevdes så hög att det inte fanns tid att fråga en kollega om hjälp 

eller exempelvis mått på det som serverades eller ens se över registreringarna. Respondenterna 

ansåg att matlistorna fungerade sämre än vätskelistorna för att de krävde mer jobb. Det uttrycktes att 

registreringarna fungerade bättre på en annan avdelning för att det fanns tid att skriva och för att 

patienterna inte var lika vårdtunga. 

 

“Mm, asså på de som jag har varit på så har det alltid varit typ papper, men jag hade praktik på [...] 

och där funka det lite bättre. Men jag tror också det var för att undersköterskorna hade ju också mer 

tid och bara lägga på det. Patienterna var ju inte lika sjuka som våra patienter, våra patienter 

behöver ju hjälp och tvätta, sårvård, de kan inte komma upp, och sånt.” (Respondent C) 

 

DISKUSSION 

I intervjuerna framkom det att uppfattningarna om kost och vätskeregistreringarna varierade mellan 

avdelningarna och mellan personal på samma avdelning. Majoriteten tyckte dock att det fungerade 

dåligt eller att registreringen höll på att förbättras. Respondenterna uppfattade att anledningarna till 

bristerna var alla inblandade parters inställning och följsamhet, kunskap om nutrition och rutinerna 

samt arbetsmiljön. För att påverka ifyllnadsgraden positivt tycktes det behövas bra kommunikation 

och samarbete bland de som är involverade i vården inklusive patienten själv. Ökad arbetsbelastning 

som ledde till tidsbrist och stress försvårade arbetet med kost- och vätskeregistreringar. 

 

Resultatdiskussion 

Syn på situationen 

Vårdpersonalens upplevelser tydde på att dokumentering av kost- och vätskelistor var dåligt eller 

förbättrades. Något gemensamt var dock att ingen pekade på en enskild individs misstag eller 

arbetssätt utan att problemen satt inom områden organisationen ansvarade för. Det var tydligt att 

alla avdelningar hade olika rutiner som brast på olika sätt men som inte nödvändigtvis var kopplade 

till avdelningen.  
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Studier som visar vad som ökar följsamheten tycks stödja att det inte är individens egna fel att 

misstag görs, utan det är brister inom organisationen på avdelningen som inte har satt tydliga rutiner 

som är förenliga med förbättring av vård (Grol & Grimshaw, 2003). Exempel på detta framgick i 

intervjuerna där många påstod att avvikelserapporter inte gjordes trots att många såg det som ett 

måste för att förändring skulle ske. Nackdel för organisationen blir att om avvikelserapporter inte 

görs får de inget underlag som kan driva ett förbättringsarbete. Följsamhetsteorin (Grol & 

Grimshaw, 2003) kombinerat med några respondenters åsikter gällande ett problem som sträcker sig 

över större delar av Akademiska Sjukhuset skulle kunna tyda på hur utvecklingsarbetet av 

registreringarna bör hanteras på en organisationsnivå. 

 

Inställning och följsamhet 

En intressant inställning som uppmärksammades var att några respondenter tyckte att det var dåligt 

att ha som rutin att alla patienter automatiskt får en kost- eller vätskeregistrering. Detta gjorde att 

synen på registreringarna ändrades eftersom om alla patienter hade registreringen betydde det att det 

inte var viktigt att hålla koll på dokumentationen. Samtidigt tyckte respondenterna på en avdelning 

att kunskapen och följsamheten till en rutin ökade om man tillämpade rutinen på alla patienter. 

Detta talar helt emot inställningen många andra respondenter upplevde att arbetets betydelse istället 

minskar när det görs hela tiden. Kanske kan det bero på hur det väljs att prioriteras eller visa på en 

negativ inställning gentemot kost- och vätskeregistreringarna 

 

Något som troddes förstärka denna inställning var hur läkarna hanterade kost- och 

vätskeregistreringarna. Registreringarna hade en tendens att inte tas upp på ronden och följdes 

sällan upp av läkarna vilket förstärkte uppfattningen av att dem inte var viktiga för patienten. Att det 

skulle kunna vara en anledning förstärks dessutom av Grol och Grimshaw (2003) vars forskning 

pekar på att återkoppling till personal är något som annars ökar följsamheten. Detta stärks 

ytterligare när följsamheten minskar då nyckelpersoner, läkare i detta fall, inte håller med evidensen 

i ett ämne (Grol & Grimshaw, 2003). Det märkliga med detta påstående är att nutrition inte bara är 

läkarnas ansvar. Enligt Region Uppsala (2017) så är det även sjuksköterskans ansvar att undersöka 

patientens nutritionsstatus och överrapportera till läkaren. Att läkarna inte tar upp nutrition på 

ronden bör därför inte vara en anledning till att det missas på ronder. Om sjuksköterskorna uppfyller 
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ansvaret för nutrition kan detta ledda till att det tas upp på ronden och därmed ändra uppfattningen 

om dess betydelse.  

 

När avdelningen tog ansvar och framförde hur viktigt det var med kost- och vätskeregistreringar 

ändrades vårdpersonalens inställning gentemot registreringar. Personalen började då jobba 

tillsammans och påminde varandra att dokumentera. Detta stärks av det som tidigare nämnts under 

Syn på situation och visar på hur avdelningen har en viktig roll att framföra rutiner och när de väl 

gör det resulterar det i en positiv förändring av vårdpersonalens inställning (Grol & Grimshaw, 

2003). Vårdpersonal har dessutom en moralisk skyldighet att främja det goda och förebygga hälsa 

(Sandman & Kjellström, 2013). Det som tydliggörs utifrån ovanstående resultat är att avdelningarna 

aktivt jobbar på att förbättra kost- och vätskeregistreringarna eller att de redan har sett bristerna och 

fixat problemen. Arbetet de gör för att förändra kost- och vätskeregistreringar bevisar ändå att de, 

trots en till synes negativ bild, tar sitt ansvar som de är skyldiga till. 

 

Relaterat till kunskap ansåg några respondenter att kost- och vätskeregistreringar inte gav några 

konkreta resultat. Även frånvaron av resultatet bidrog till att personal hade upplevelsen att det inte 

hade en betydelse för patientens hälsa. Kost- och vätskeregistreringar är ett verktyg för att övervaka 

en patients nutritionsstatus enligt minst en respondent, så viss medvetenhet finns. Det fanns en 

bristande förståelse för hur viktigt nutrition är för patienterna och vad resultaten av ett bra 

nutritionsarbete egentligen innebär, exempelvis ökat välmående och minskad mortalitet (Mowe et 

al., 2006; Maday, 2017; Söderström et al., 2017). Att inte ha förståelse över konsekvenser som kan 

uppstå när en rutin inte följs har visats minska följsamheten till den rutinen. 

 

En respondent tyckte att deras kost- och vätskeregistreringar blev bättre efter att de började påminna 

varandra. När personalen tog upp problemet med dålig registrering blev det diskussioner och 

förändringar gjordes. Att ha ett system med påminnelser har en effekt att öka följsamheten (Grol & 

Grimshaw, 2003). Detta visar att påminnelserna och diskussionen kring problemet faktiskt har haft 

en effekt på vårdpersonalens inställning.  
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Kunskap 

Det som var en återkommande sak var att sjuksköterskorna oftare kände till anledningar till varför 

nutrition och att förebygga undernäring var viktigt. Vissa anledningar som sjuksköterskorna angav 

stämde dessutom överens med Stubberuds och kollegors (2011) förklaringar, nämligen att det är bra 

för patientens välmående och för en god behandlingseffekt. Många undersköterskor konstaterade 

istället att det var viktigt men följde sällan upp påståendet med några anledningar till varför. 

 

Det som var tydligt under intervjuerna var att majoriteten av respondenterna var medvetna om 

ansvarsområdena för nutrition och kost- och vätskeregistreringar, oavsett profession (Region 

Uppsala, 2018; Region Uppsala, 2017). Det vore därför konstigt, utifrån respondenternas 

upplevelser, att peka på okunskap om ansvarsområde och rutiner i arbetet som en anledning till att 

kost- och vätskeregistreringarna inte blir komplett ifyllda. Två respondenter med lite erfarenhet var 

fullt medvetna om rutinerna men angav ändå att vara ny, och därmed inte ha kunskap om rutinen, 

som en anledning till brister i registreringarna. Grol och Grimshaw (2003) lägger fram att något som 

stödjer följsamheten är att det finns tydliga sociala normer och ledarskap som ser till att riktlinjer 

följs. Med det sagt har avdelningen en viktig roll att ta ansvar för att se till så att personal, oavsett 

anställningsform, får kunskap i hur rutinerna funkar för att eventuellt förbättra dokumentationen. 

 

En sjuksköterska beskrev att ibland förstod inte vissa undersköterskor betydelsen med nutrition och 

kost- och vätskeregistreringar på grund av bristande utbildning. Forskning visar att den bästa 

strategin för att öka följsamheten dock inte är genom utbildning. Det forskningen kommit fram till 

är att enbart genom utbildningsinterventioner så blir det inga signifikanta skillnader på 

följsamheten. Dock funkar utbildningsinterventioner om de är kontinuerliga och kombineras med 

andra strategier exempelvis återkoppling till vårdpersonal (Grol & Grimshaw, 2003). 

 

Riktlinjer skapade för att minska komplexiteten förespråkas av Green (2007) som ett sätt att öka 

utförandet av en uppgift. Om minskad komplexitet på riktlinjerna kan ha en sådan effekt bör det inte 

vara helt orimligt att även mindre komplexa verktyg, som efterfrågades av personalen, skulle kunna 

ha en liknande effekt. Detta är verkligen något som bör övervägas då flera respondenter tyckte att 

antingen kost- och vätskeblanketten eller Cosmic var för krångligt på något vis. Respondenter har 
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till och med vittnat om hur de tyckte att arbetet förenklats i samband med att blanketten utvecklats 

och gjorts enklare. 

 

Arbetsmiljö 

Det framkom under några intervjuer att ett bra samarbete med god kommunikation var viktigt på 

avdelningen och i vårdlaget för att bedriva kost- och vätskeregistreringar på ett bra sätt.  Det 

märktes att när för mycket personal involverades i en patients vård brast kost- och vätskeregistrering 

för att de andra i personalen inte visste om registreringen vilket är ett resultat av dålig 

kommunikation. Detta är intressant då McGloin (2015) nämner personalbrist som en anledning till 

bristande dokumentering. Samtidigt innebär ofta flera parter en mer komplicerad kommunikation, 

vilket därför istället bör försvåra arbetet. Enligt Grol och Grimshaw (2003) kan ett väl fungerande 

multiprofessionellt samarbete ha effekt på följsamheten. I detta samband innebär det att ansvarig 

sjuksköterska och undersköterska behöver samarbeta bättre tillsammans för att förbättra 

dokumentationen av kost- och vätskeblanketterna. Samarbete bör även övergå till personal utöver 

vårdlaget för att utesluta att de serverar mat och missar registreringen. 

 

Tidsbrist anges av Litchfield med flera (2018) som en anledning till att vårdpersonal inte alltid kan 

göra fullständiga kost- och vätskeregistreringar. Respondenternas upplevelser konfirmerar 

Litchfields påstående då tidsbrist var en återkommande anledning som angavs i intervjuerna. Detta 

vittnar möjligtvis om att det råder bristfälliga arbetsförhållanden som förhindrar ett ordentligt 

arbete. Tidsbristen kombinerat med en upplevd personalbrist, ett högt arbetstempo och dessutom 

stor arbetsbelastning med många vårdtunga patienter leder nästan oundvikligen till att den som 

jobbar under dessa förhållanden, förr eller senare upplever stress. Det är därför kanske inte konstigt 

att stress var en så ofta återkommande anledning som angavs bland respondenterna. 

 

Resultatet i patient-, vård- och samhällsperspektiv 

Forskarnas förhoppningar med studiens resultat är att vårdpersonalen får en ökad förståelse för 

problemet med kost- och vätskeregistreringar och kommer till insikt med eller reflekterar över vad 

som behöver göras för förbättring. Resultatet har gett insikt om hur komplext problemet är för att 

det är många aspekter som ska tas i hänsyn men att problemet ändå har lösningar. Det har visats att 

genom väl fungerande samarbete och kommunikation kan personal på vårdavdelningen jobba 
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tillsammans och förbättra kost- och vätskeregistreringarna. Genom att påverka vårdpersonalens 

inställning kan dokumentationen på kost- och vätskeblanketterna bli bättre och således även vården. 

Resultatet som berör patienten är att det är viktigt att involvera patienten i vården och ha en 

förståelse för vad bristande följsamhet kan få för konsekvenser för patienten. Till slut vill vi 

framhäva samhällsperspektivet för att förtydliga att när patienter får bristande nutritionsvård uppstår 

det vårdskador som i slutändan även blir en ekonomisk fråga för just samhället. Resultatet förväntas 

även öka förståelsen bland allmänheten för vad de själva kan göra för att underlätta för personalen 

att lyckas med kost- och vätskeregistreringar. 

 

Teoretisk utgångspunkt och resultat 

Hendersons förklaring av konsensusbegreppet människosyn framhäver att kosten är ett behov som 

är viktigt för hälsan och sjuksköterskan är ansvarig att tillgodose det. I denna studie har det blivit 

tydligt att vårdpersonalen är medveten om att nutrition är viktigt för patientens hälsa samtidigt som 

få anser att nutrition inte är relevant i deras vård. Kostregistreringar är ett verktyg som kan användas 

för att hjälpa patienter med deras kost. Men resultatet från denna studie har visat att det finns en 

negativ inställning gentemot dess syfte och betydelse i vården. I Hendersons behovsteori ska 

sjuksköterskan även jobba på ett sätt som återställer patientens självständighet. Denna studie har 

visat att hos patienter med demens eller som McGloin (2015) la fram det hos patienter med akuta 

sjukdomar är det svårt för patienten att klara av detta basala behov gällande kost eller vätska. Därför 

bör vårdpersonal ändra sin inställning till kost- och vätskeregistreringar för att tillfredsställa 

kostbehoven hos alla patienter. 

 

Patientens miljö är inget Henderson uppmärksammar särskilt mycket. Närstående kan dock anses 

som en del av patientens miljö. Henderson påpekar därför att närstående kan inkluderas om det 

nyttjar patientens hälsa och behov. Denna studie har visat att inkludering av närstående nästan är ett 

måste med tanke på hur personalen upplever sin arbetssituation kring kost- och 

vätskeregistreringarna. Det har varit tydligt att stress försämrar ifyllnadsgraden men genom att låta 

närstående assistera i dokumentationen underlättar det för personalen och skapar en säkrare 

registrering för patienten.  Då registreringarna är ett bra sätt att monitorera patientens hälsa och 

finna krav på ett utökat behov av stöd eller nutritionsåtgärder, kan inkluderingen av närstående i 

detta fall ses som något som nyttjar patientens hälsa och behov.  
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Det tredje konsensusbegreppet är omvårdnad och syftar på att assistera patienten om kunskap inte 

finns och ge information till patienten samt närstående om vilka interventioner som är viktiga. 

Resultatet från denna studie har visat att när adekvata patienter får kunskap om hur 

vätskeregistreringar utförs tar de fullt ansvar och sköter dokumentationen utan problem, ett tydligt 

exempel på hur patientens självständighet kan återfås. Den gjorda studien har påvisat att ett problem 

med kost- och vätskeregistreringar är att patienter tar mat eller dryck utan att registrera eftersom de 

inte har fått lämplig information. Även närståendes omedvetenhet om registreringen gör att de ger 

mat eller dryck utan att dokumentera. Det är tydligt att vårdpersonal behöver ha detta 

konsensusbegrepp i åtanke vid arbete med patienterna och ge information till berörda personer om 

kost- och vätskeregistreringarnas betydelse. 

 

Metoddiskussion 

Styrkor och svagheter 

Studiens styrkor var att den bedrevs på fler än en avdelning med relativt många respondenter som 

ställde upp på intervju. Bland respondenterna fanns även en stor variation i ålder och erfarenhet 

inom arbetet. Forskarna lyckades dessutom fördela respondenterna jämt mellan de aktuella 

professionerna. Dessa faktorer gjorde studiepopulationen bred och öppnade upp för många olika 

erfarenheter och upplevelser. Samtidigt som representationen mellan yrkena blev jämn. 

 

Studiens kanske största svaghet är forskarnas begränsade erfarenhet med hela arbetssättet överlag 

men främst kanske erfarenheten att arbeta med kvalitativ analys. Tidsbegränsningen för 

genomförandet var en annan svaghet. Vid tidpunkten intervjuerna var tvungna att avslutas hade 

datamättnad fortfarande inte uppnåtts. Detta sågs då ny information fortfarande framkom vid de 

sista intervjuerna. Därför gicks det kanske miste om flera intressanta upplevelser. Fastän försök har 

gjorts att framföra allt som sades under intervjuerna så objektivt som möjligt finns alltid en risk för 

tolkning som kan påverka resultatet. Dessutom genomfördes intervjuerna separat av forskarna. 

Detta var bra för maktbalansen vid intervjusituationen och skapade trygghet för respondenten. 

Däremot riskerades istället frågorna att ställas och uppfattas olika. Även följdfrågorna riskerade att 

variera ordentligt vilket självklart kan påverka resultatet. 
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Forskningsetiska överväganden 

För denna typ av studie krävs att deltagande är frivilligt, mänskliga rättigheter tas i hänsyn och att 

man kan dra sig ur studien när som helst (Codex, 2018a; Codex 2018b). Inför att studien skulle 

bedrivas hade därför skriftligt godkännande givits av antingen avdelningarnas verksamhetschef eller 

avdelningschef. Deltagandet i studien var frivilligt och givet samtycke till deltagande kunde dras 

tillbaka när som helst. Detta informerades respondenterna om först i informationsbrevet innan 

intervjun och även på plats vid intervjutillfället. Respondenterna fick alltså gott om tid att bearbeta 

informationen. Känsliga uppgifter som exempelvis namn och andra personuppgifter har hanterats 

konfidentiellt genom att istället ge alla respondenter en kod. Allt för att säkerställa respondenternas 

sekretess och för att alla uttalanden inte skulle kunna få några personliga konsekvenser. 

 

Trovärdighet, giltighet, överförbarhet, tillförlitlighet och forskarnas förförståelse 

För att värdera en studies trovärdighet används begreppen tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet. Tillförlitligheten i metoden stärks av att dataanalysen är utförlig och välskriven med 

en exempeltabell för att göra arbetsprocessen tydlig. Det stärks även av att vi båda medverkade i 

analysen och diskuterade varje meningsbärande enhet, kod och kategori tillsammans. Giltigheten 

stärks av att det fanns en stor variation på ålder och erfarenhet hos respondenterna. Valet av tre 

avdelningar är en till anledning till att studien är giltig. Studiens överförbarhet stärkts i och med att 

deltagare, kontext och metod är välbeskrivna. Valet av avdelningar samt hur intervjuerna gjordes är 

tydligt beskrivet (Polit och Beck, 2016; Malterud, 2011). 

 

Vi hade egna erfarenheter och en förförståelse om kost- och vätskeregistreringar och hur 

verksamheten bedrivs från tidigare jobb på Akademiska Sjukhuset. Förförståelsen togs i beaktande 

under intervjuarna och dataanalysen för att försöka undvika att det skulle påverka arbetet. Detta 

säkerställdes av att handledaren för arbetet var med och utformade intervjufrågorna som 

intervjuerna utgick ifrån. 

 

Behov om vidare forskning 

På grund av att studiens resultat var heterogent och vidspritt behöver vidare kvalitativa studier göras 

för att undersöka detta område djupare. Eftersom datamättnad inte uppnåddes behövs studier som 

inkluderar fler respondenter göras. Med tanke på att en del av resultatet berörde patienterna kan det 
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behövas studier som inkluderar patientperspektivet. Ytterligare studier skulle även kunna göras för 

att ta reda på vad som är den eller de faktiska orsakerna till ofullständiga kost- och 

vätskeregistreringar då denna studie enbart har kartlagt vad som ses som problem enligt personalen. 

Med stöd av det resultatet skulle deduktiva studier kunna göras i framtiden. 

 

Slutsats 

Den generella åsikten om kost- och vätskeregistreringar är att de brister eller att de håller på att 

förbättras. För att avdelningar ska förbättra sina kost- och vätskeregistreringar behöver de jobba på 

bättre kommunikation inom personalgruppen, inklusive läkare och chefer. Verktyg som Cosmic och 

kost- och vätskeblanketterna är något som bör förenklas för att öka följsamheten och skapa ett bättre 

arbetssätt. Avdelningar bör sträva efter att skapa en arbetsmiljö som minskar stressen för att 

underlätta arbetet med kost- och vätskeregistreringar. Till slut behövs framtida studier göras för att 

få en större insikt i ämnet. 
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Bilaga 1. INTERVJUFRÅGOR 

Hur viktigt är för dig att förebygga undernäring inom vården? 

Hur ser du på dokumentering överlag? 

- Kan du utveckla det du precis sa? 

- Finns det vissa tillfällen när det fungerar bra respektive mindre bra? 

Hur ser avdelningen på dokumentering? 

Hur funkar det med avvikelserapporter vid felaktig dokumentering?  

Hur ser era rutiner ut gällande kost- och vätskeregistrering? 

Hur tycker du att registreringsrutinerna funkar på avdelningen? 

Hur upplever du blanketten? 

Vad tror du som sjuksköterska/undersköterska/vårdbiträde, utifrån egen erfarenhet, är anledningarna 

till att kost- och vätskeregistreringar fungerar som de gör? 

- Fungerar så bra? 

- Fungerar så dåligt? 

(Frågar om de har jobbat på olika avdelningar och om de har gjort det ställer vi frågan nedanför) 

Hur skiljer kost-och vätskeregistreringarna på de olika avdelningarna du har jobbat på? 

Hur upplevde du denna intervju? 
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Bilaga 2. INFORMATIONSBREV 

Hej vi är två sjuksköterskestudenter, Erik och Robin, från Uppsala 

Universitet och vi går vår femte termin och håller just nu på med vårt 

examensarbete med fokus på kost- och vätskeregistreringar. Målet med detta 

arbete är att öka kvalitén i vården, både för personal och patient. För detta 

examensarbete behöver vi frivilliga deltagare. 

 

Studier visar att patienter som får bästa möjliga nutritionsvård har en kortare 

inskrivningstid på sjukhuset. Med detta som underlag är vi nu intresserade av 

vad du som sjuksköterska eller undersköterska tror, utifrån egen erfarenhet, är 

anledningarna till att kost- och vätskeregistreringar inte blir fullständiga. 

 

Vi skulle bli jätteglada om just du skulle vilja ställa upp på en intervju 

omfattande cirka 20 minuter. Plats och tidpunkt av intervju bestäms enligt 

dina önskemål. Om du skulle vilja delta var god skriv upp dig på listan nedan 

med namn, yrkesroll och kontaktuppgifter så kontaktar vi dig. Det går också 

bra att anmäla sig genom att mejla oss på xxxx@hotmail.se. Hit kan du även 

skicka eventuella frågor du har innan du bestämmer dig. Som deltagare 

kommer du inte att nämnas vid namn i den slutgiltiga rapporten och därmed 

kommer det som sägs inte kunna förknippas med dig personligen. Det som 

sägs under intervjun kommer inte föras vidare till cheferna. 

Det bjuds på fika! 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, Erik Hedlund & Robin Yildiz, 

sjuksköterskestudenter vid Uppsala Universitet. 
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Bilaga 3. INTRESSEANMÄLAN

Namn (förnamn, efternamn) 

 

Yrkesroll (SSK, USK, Biträde) Kontaktuppgifter (mejl eller telefonnummer) 
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