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Grundnivå 

Titel: Perioperativ nutrition. Kännedom om och implementering av sjukhusspecifika rutiner 

Författare: Ranin Jamil och Karin Hedlund 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: God nutritionsstatus och adekvat nutrition före och efter kirurgi är viktigt för 

optimal återhämtning. Sjukhus har rutiner för hur nutritionen ska skötas perioperativt, och 

dessa implementeras av sjukvårdspersonal. Det finns dock hindrande och underlättande 

faktorer vid implementering. 

 

Syfte: Att undersöka om sjuksköterskor och undersköterskor vid kirurgiska avdelningar på 

ett svenskt sjukhus känner till och använder dokumentet med instruktioner för rutiner kring 

perioperativ nutrition, och i synnerhet hur delen med kostregistreringar används. Ytterligare 

är syftet att ta reda på hindrande och underlättande faktorer för kostregistrering, och vem som 

anses ha ansvaret för nutritionsrutinerna.   

 

Metod: En kvantitativ webbaserad enkätundersökning utfördes och skickades via 

avdelningscheferna ut till sjuksköterskor samt undersköterskor på kirurgiska avdelningar på 

ett svenskt sjukhus. Svaren redovisades genom deskriptiv statistik. 

Resultat: Av sjukhusets 11 kirurgiska avdelningar deltog åtta. Enkäten skickades till 256 

personer och 57 personer svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på 22 %. Deltagandet var 

ojämnt fördelat mellan avdelningarna. Resultatet visar att majoriteten av respondenterna 

känner till det sjukhusspecifika dokumentet för perioperativ nutrition. Alla patienter på de 

kirurgiska avdelningarna kostregistreras inte, och många av respondenterna önskar mera 

utbildning i hur en kostregistrering ska utföras. 

Slutsats:  Fler behöver informeras om dokumentet, hur det ska användas och vems ansvar det 

är att riktlinjerna följs. Tid och tydliga riktlinjer underlättar kostregistrering. Mer forskning 

behövs kring implementering av rutiner, särskilt vad gäller kostregistrering. 

 

Nyckelord: Perioperativ nutrition, implementering, undernäring och kirurgi 
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Abstract 

Background: A good nutritional status and adequate nutrition before and after surgery is 

crucial for recovery. Hospitals have routines for perioperative nutrition, and these are 

implemented by hospital staff. There are a number of barriers and facilitators in an 

implementation process.  

Aim: To investigate whether nurses and assistant nurses at surgical wards at a Swedish 

hospital are familiar with and use the document with instructions for procedures regarding 

perioperative nutrition, and in particular how the part with food register is used. Further, the 

purpose is to find barriers and facilitators for food registry, and who is considered responsible 

for the nutritional routines. 

Method: A quantitative webbased survey was sent through hospital administrators to nurses 

and assistant nurses in surgical wards in a Swedish hospital. The results were presented with 

descriptive statistics. 

Results:  Eight out of 11 surgical wards participated. The survey was sent to 256 people and 

57 (22 %) responded. There was an uneven participation between wards. The majority of the 

respondents know about the document. All surgical patients do not have food registers, and 

many of the respondents wants more education about food registers. 

Conclusion: Hospital staff need to be informed about the document, how to use it and whose 

responsibility it is. Time and clear guidelines are facilitators for food registry. More research 

needs to be done about implementation, and especially about food registers. 
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Bakgrund 
 

Kirurgi och undernäring  

Under år 2017 genomfördes i Sverige cirka 795 000 kirurgiska ingrepp inom slutenvården för 

att behandla sjukdomar i exempelvis mag-tarmkanalen, hjärtat, öron-näsa-hals samt andra 

operationer i mindre omfattning (Socialstyrelsen, 2018). Kirurgiska ingrepp leder till 

inflammation och ett metabolt stressvar. För att kroppen ska kunna läka och återhämta sig 

efter kirurgi krävs detta metabola svar, och då är nutritionsbehandlingen viktig – i synnerhet 

när patienten är undernärd och stresspåverkan blir långvarig (Weimann et al., 2017). Ett 

bristfälligt näringstillstånd kan leda till långsammare rehabilitering, försämrad 

sårläkningsprocess, nedsatt funktionsförmåga samt muskelsvaghet och en högre känslighet 

för infektioner. I många fall är det lättare att förebygga undernäring än att behandla den när 

den redan har uppstått, vilket ökar vikten av att identifiera personer som befinner sig i 

riskzonen (SKL, 2018). Vid elektiv kirurgi har man sett att om man vidtar åtgärder för att 

minska stressen kan man begränsa katabolismen och stötta anabolismen så att patienter som 

genomgått omfattande kirurgi återhämtar sig snabbare. Programmet Enhanced Recovery 

After Surgery finns i många länder och innefattar bland annat integration av nutrition i 

behandlingen av patienten, undvikande av långvarig fasta före kirurgi, tidig 

nutritionsbehandling efter kirurgi och metabol kontroll (Weimann et al., 2017). 

Undernäring är vanligt inom svensk hälso- och sjukvård. Undernäringstillstånd kan vara ett 

resultat av bland annat psykologiska, medicinska samt socioekonomiska faktorer 

(Socialstyrelsen, 2011). En definition på undernäring är ”Tillstånd där brist på eller obalans 

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

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

(Socialstyrelsen, 2011, s.12). 

För att i ett tidigt skede kunna hjälpa en patient som har, eller som riskerar att utveckla, 

undernäring i samband med kirurgi, är det betydelsefullt att göra en tidig bedömning. En 

riskbedömning utförs med hjälp av ett validerat riskbedömningsverktyg som exempelvis  

Nutritional Risk Screening (NRS) eller Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 

(Donini, Poggiogalle, Molfino, Rosano, Lenzi, Favelli & Muscaritoli, 2016) där hänsyn tas 

till faktorer som Body Mass Index (BMI) ”kg/m2”, viktförlust, eventuellt minskat matintag 

samt sjukdomsaktiviteten (Cederholm et al., 2015). Efter att en riskbedömning har gjorts kan 

en diagnos bekräftas genom att ett av följande två kriterier (Cederholm et al., 2015) ska 

uppfyllas:  

• BMI < 18.5kg/m2   

• Ofrivillig viktförlust > 10 % under obestämd tid eller > 5 % under de 

senaste sex månaderna kombinerat med antingen BMI <20kg/m2 (<70år) 

eller BMI < 22kg/m2 (<70år) eller Fat-Free Mass Index (FFMI) < 15kg/m2 

och 17kg/m2 för kvinnor respektive män. 

 

 

 



   
 

2 

 

 
Perioperativ nutrition 

Perioperativ nutrition innefattar nutrition under perioden innan kirurgi, från inskrivning på 

sjukhuset, till utskrivning efter kirurgi. Den perioperativa nutritionen är betydelsefull inom 

vården då en koppling har setts mellan dålig nutritionsstatus och förlängd vårdtid, minskad 

livskvalitet, ökad sjuklighet samt ökad dödlighet (Kyle, U.G. & Coss-Bu, J.A., 2010;  

Cerentalo et al., 2011).  

Preoperativ vård är den vård som ges inför kirurgiska ingrepp från inskrivningen på sjukhuset 

och fram tills att operationen startar. Under de senaste årtiondena har riktlinjerna för fasta 

före kirurgi ändrats (Sarin, Chen & Wick, 2017). Förr rekommenderades det att patienter 

skulle fasta från midnatt fram till operation. Idag är det tillåtet att dricka klar vätska fram till 

2–3 timmar före anestesi. Detta har visat sig vara bättre för patienten då det minskar törst och 

obehagskänslor. Det minskar även risken för preoperativ dehydrering (Ljungqvist, Dardai & 

Allison, 2009). Att dricka en kolhydratrik vätska fram till cirka två timmar före kirurgi bör 

tillåtas, då det kan leda till att patientens känsla av välbefinnande ökar (Smith et al., 2011).  
Ett intag av kolhydratrik dryck preoperativt har även visat sig förbättra den glykemiska 

kontrollen och bidra till flera positiva effekter som bland annat generellt minskade känslor av 

törst, hunger, ångest samt illamående efter kirurgi (Bilku, Dennison, Hall, Metcalfe & 

Garcea, 2014). 

Postoperativ nutrition innefattar nutritionsbehandling som patienten får efter ett kirurgiskt 

ingrepp. Patienter som är kritiskt sjuka och vårdas på en intensivvårdsavdelning efter kirurgi 

bör förses med enteral nutrition eftersom det kan minska risken för infektion samt förkorta 

vårdtiden (McClave et al., 2016). Behandlingen bör bedömas, dokumenteras samt utvärderas 

regelbundet under patientens vårdtid. Det finns också riktlinjer som säger att energi- och 

vätskeintaget bör utvärderas kontinuerligt (Vårdhandboken, 2017). Vätskeregistrering 

används ofta inom sjukvården, men dessa mäter inte det totala intaget av näring och energi, 

och därför behöver vätskelistan ibland kompletteras med en mätning av intaget av den fasta 

födan. Det finns olika metoder för detta, men vanligast är en vägd eller skattad 

kostregistrering (Socialstyrelsen, 2000). 

 

Ansvarsfördelning  

Nutritionsomhändertagande baseras på samverkan mellan olika professioner där varje 

profession bidrar med kunskap från sin egen yrkesroll. Dietist, läkare samt sjuksköterska är 

ofta huvudansvariga för nutritionen på sjukhus, men för en optimal nutritionsbehandling bör 

alla professioner inom sjukvården förstå vikten av god nutritionsstatus (Tappenden, Quatrara, 

Parkhurst, Malone, Fanjiang & Ziegler, 2013). 

Tappenden et al. (2013) hävdar även att nutritionsansvaret ofta ligger på dietisten som ska 

sköta utredning, ordination, uppföljning samt utvärdering. Men eftersom dietisten inte alltid 

är tillgänglig så kan det leda till att patienter inte får en ordentlig utredning eller uppföljning 

av sina nutritionsproblem. Därför ökar vikten av att övrig vårdpersonal har kunskap inom 

nutrition och kan hjälpas åt.  

Läkaren har huvudansvaret för enteral samt parenteral nutrition (Kopelman & Lennard-Jones, 

2002). Sjuksköterskan som har omvårdnadsansvar är även den som identifierar samt bedömer 

risken för eventuell undernäring eller andra svårigheter kring måltider. Sjuksköterskan har 

dessutom ansvar för nutritionsbehandlingens genomförande och uppföljning. Det är 

sjuksköterskans ansvar att konsultera en dietist vid funderingar kring en patients näringsintag 
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(Tappenden et al., 2013). En undersköterska kan i vissa fall göra en bedömning med hjälp av 

BMI, samt genom att ställa frågor om ofrivillig viktförlust och eventuella ätsvårigheter.  

Sjuksköterskor kan vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom något område, till 

exempel kirurgi (Vårdförbundet, 2016). Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i 

kirurgisk vård (2015) beskriver specialistsjuksköterskornas roll så här: ”En 

specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård är specialist i kirurgisk omvårdnad 

och ska kunna identifiera förbättringsområden, säkerställa en god kvalitet i omvårdnaden och 

en säker vård.” Vidare skriver de att en specialistsjuksköterska har två huvudsakliga 

ansvarsområden inom sin specialitet - patientnära vård och förbättringsarbete. En ytterligare 

påbyggnad till avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi är också möjlig. Den som 

arbetar som avancerad specialistsjuksköterska har utökad och fördjupad kompetens inom ett 

kirurgiskt område, och kan göra kliniska bedömningar, planera, genomföra och utvärdera 

vård (Linköpings Universitet, 2017). 

Inom varje vårdenhet bör det finnas ett tvärprofessionellt team bestående av exempelvis 

läkare, dietister, sjuksköterskor samt apotekare som har ansvar för att övervaka 

nutritionsvården inom sjukhuset (Kopelman & Lennard-Jones, 2002). 

 

Rutiner och implementering – Hindrande och underlättande faktorer 

Implementering definieras ofta som luckan mellan evidens och tillämpning, där en 

framgångsrik implementering av evidensbaserade interventioner ofta kantas av utmaningar 

(MacDonald et al., 2016). Att införa nya metoder för behandling samt bedömning inom en 

verksamhet kan vara både tidskrävande och ekonomiskt krävande. Mycket arbete behövs för 

att forskning ska implementeras i praktiken. En implementeringsprocess kan delas in i fyra 

tydliga faser bestående av behovsinventering, installation av metoden, användning av 

metoden samt vidmakthållande av metoden (Fixsen, Blase & Van Dyke, 2011). 

Implementering av olika nutritionsstödjande strategier i den kliniska vardagen är inte alltid 

lätt och det kan krävas stora ansträngningar för att överkomma svårigheter (Cerantalo et al., 

2011). I en studie som undersökte hinder för implementering av forskningsresultat i praktiken 

var de främst förekommande hindren otillräcklig auktoritet i att förändra saker i praktiken, 

brist på stöd från läkare och annan personal, dåligt samarbete från ledningen, otillräckliga 

möjligheter att utföra implementeringen i praktiken samt otillräckligt med tid på arbetet till 

att läsa ny forskning och implementera nya idéer (Funk, Champagne, Tomquist & Wiese, 

1995). Tidsbrist är en återkommande faktor som pekas ut som ett stort hinder vid 

implementering av nya rutiner. En annan studie vars syfte var att undersöka vilka faktorer 

som hindrar användning av forskningsresultat, med fokus på sjuksköterskornas perspektiv, 

visade att tidsbrist för att läsa studier, tidsbrist för att implementera nya idéer samt ett lågt 

intresse hos sjuksköterskorna i att implementera nya idéer utgjorde de största hindren. Ännu 

ett avgörande hinder var brister i de ansvarigas sätt att förändra metoder och arbetssätt inom 

vården (Bahadori et al., 2016). Ytterligare en studie visade på hinder som till exempel att 

sjuksköterskorna saknade kompetens kring nutritionsbehandlingen, att de ville respektera 

patienternas självbestämmanderätt och att de kände sig hindrade av läkarnas brist på intresse 

och kunskap för nutritionen. Andra högre prioriterade arbetsuppgifter, den fysiska miljön och 

begränsat utbud på kosttillägg hindrade dem i deras implementering av riktlinjerna kring 

nutritionsbehandlingen (Barfod O’Connell, Jensen, Lindgård Andersen, Fernbrant, Nørholm 

& Vendel Petersen, 2017).  
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En underlättande faktor för implementering är att personalen förstår målet och vad som ska 

göras. God kommunikation och att evidensen görs mer lättillgänglig kan öka deltagarnas 

motivation för att stödja genomförandet av en implementeringsprocess (Geerligs, Rankin, 

Shepherd & Butow, 2018). 

Det undersökta sjukhuset gav 2016 ut ett dokument med rutiner kring nutrition vid kirurgi 

som kallas Perioperativ nutrition. Dokumentet bygger på rekommendationer från 

Socialstyrelsen, 2011, Smith et al., 2011, samt Braga, Ljungqvist, Soeters, Fearon, Weimann 

& Bozetti, 2009. Dokumentets syfte är att förtydliga vikten av ett förstärkt arbete mot 

undernäring och att alla patienter ska erbjudas en bra och kostnadseffektiv 

nutritionsbehandling i god tid i samband med kirurgiska behandlingar. Dokumentet fokuserar 

på nutritionsarbete vid framför allt elektiv kirurgi, men kan även användas vid akut kirurgi. 

Alla kirurgiska verksamheter inom sjukhuset är rekommenderade att utgå från detta 

övergripande dokument om det inte finns några särskilda kontraindikationer. I dokumentet 

finns rutiner för bland annat enteral och parenteral nutrition, pre-och postoperativ nutrition 

samt kostregistrering.  

Sammanfattningsvis är undernäring ett vanligt förekommande problem inom 

kirurgidisciplinen. Som nämnt ovan, har det undersökta sjukhuset tagit fram en 

evidensbaserad riktlinje kring detta för att förbättra nutritionsomhändertagandet av just 

kirurgpatienter. Tidigare forskning visar dock att det ofta finns svårigheter när det gäller att 

implementera evidensbaserade riktlinjer i den kliniska vardagen. Vi vill i denna undersökning 

studera implementering av en nutritionsriktlinje på ett svenskt sjukhus samt de hinder och de 

underlättande faktorer som finns för en implementering.  

 

Syfte 

Syftet är att undersöka om sjuksköterskor och undersköterskor vid kirurgiska avdelningar på 

ett svenskt sjukhus känner till och använder dokumentet med instruktioner för rutiner kring 

perioperativ nutrition, och i synnerhet hur delen med kostregistreringar används. Ytterligare 

är syftet att ta reda på vilka de hindrande och underlättande faktorerna för användningen är, 

och vem som anses ha ansvaret för nutritionsrutinerna.  
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Metod  

Till undersökningen valdes en kvantitativ metod som genomfördes med hjälp av en 

webbaserad enkät. En enkätundersökning är ett enkelt och billigt sätt att nå ut till många, och 

då särskilt en webbaserad sådan. Vid en påminnelse är det också enkelt för deltagarna att gå 

tillbaka till tidigare e-postmeddelande, och vid behov kan en ny länk snabbt skickas ut. Det 

finns både för- och nackdelar med en webbenkät jämfört med en postenkät. Fördelar förutom 

låga kostnader och snabba svar är att formatet är attraktivt, det blir vanligtvis färre 

obesvarade frågor och man kan få bättre respons på öppna frågor. Däremot behöver man se 

till att deltagarna är motiverade att svara, då man har sett att det blir större bortfall vid enkäter 

(Bryman 2008, s. 231). Trots dessa nackdelar valdes en webbaserad variant för att enkäten 

skulle hinna distribueras och besvaras inom ramarna för uppsatsen. Enkäten gjordes med en 

tvärsnittsdesign, vilket innebär en insamling av data från mer än ett fall vid en viss tidpunkt 

(Bryman 2008, s. 64).  

 

Respondenter  

Respondenterna som inkluderades i undersökningen var sjuksköterskor och undersköterskor 

på de kirurgiska avdelningarna på ett sjukhus i Sverige. Avdelningarna var avsedda för vuxna 

patienter, men två avdelningar hade även platser för barn. Personer som arbetar på 

kirurgavdelningar på andra sjukhus exkluderades då ett sjukhusspecifikt dokument 

behandlades i undersökningen. Samtliga 11 kirurgiska avdelningar inbjöds att delta, och 

avdelningscheferna fick agera grindvakter. Grindvakter är personer som kan hjälpa till med 

tillgång till en organisation, och de är ofta intresserade av syfte och motiv för undersökningen 

(Bryman 2008, s. 144). De två yrkeskategorierna valdes ut eftersom det är de som sköter 

omvårdnaden av inneliggande patienter. Deltagarna fick ingen kompensation för att svara på 

enkäten. Sammanlagt skickades enkäten ut till 256 personer via deras avdelningschefer.   

 

Material  

Enkäten skapades som en webbenkät i Google Formulär. Det verktyget är kostnadsfritt och 

har ingen övre gräns i hur många ifyllda enkäter man kan få in, och i och med det går inte 

värdefulla svar förlorade. Tjänsten är dessutom lätt att använda och kan delas mellan olika 

användare, vilket kan vara av värde när undersökningen görs av flera personer tillsammans. 

 

Den färdiga enkäten som skickades ut bestod av 16 frågor (se bilaga 1) och förväntades ta 

mellan fem och tio minuter att besvara. Författarna utformade enkäten för att kunna besvara 

syftet. Det övergripande syftet var att undersöka i vilken utsträckning dokumentet 

Perioperativ nutrition används, så första delen handlade om det, men sedan valdes också 

delar av dokumentet ut för ytterligare frågor. I början av enkäten utformades några frågor 

som ålder, befattning och avdelning för att få en överblick över vilka respondenterna är. 

Sedan utformades frågor kring övergripande kännedom, implementering och ansvar för att se 

om dokumentet har en plats i det dagliga arbetet på avdelningarna och i hur stor utsträckning 

det används. För att kunna se vem som anses vara ansvarig för nutritionen på avdelningarna 

ställdes frågor kring ansvar för rutiner. Då denna uppsats är begränsad i omfång lades fokus 

på den del av dokumentet som behandlar kostregistrering. Enkätens frågor om hindrande och 

underlättande faktorer baseras på tidigare studier där tidsbrist, lågt prioriterade 

arbetsuppgifter och brist på intresse lyfts fram som viktiga (Bahadori et al., 2016). Den första 
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frågan var sluten, den andra delvis sluten och de två följande var öppna. I befattningsfrågan 

delades sjuksköterskorna in i tre kategorier, då det kan vara av intresse att se om det är någon 

skillnad hur de svarar på enkäten. Efter de inledande frågorna kom fyra frågor med slutna 

svarsalternativ kring kännedom om dokumentet och följsamhet, och därefter tre öppna frågor 

kring ansvar, och två delvis öppna frågor om vilka patienter som kostregistreras. Dessa frågor 

var delvis öppna för att minska risken att missa något alternativ som är avgörande för 

personalen. Enkäten avslutades med två frågor med delvis öppna svarsalternativ rörande 

hindrande och underlättande faktorer för kostregistrering och en fråga med möjlighet att 

skriva i fritext om deltagarna hade något övrigt att tillägga. Även här fanns utrymme för 

personalen att göra egna reflektioner. 

 

När enkäten hade konstruerats gjordes en pilotundersökning som tre sjuksköterskor och en 

undersköterska som inte arbetar på de kirurgiska avdelningarna fick besvara, för att 

undersöka dess face validity, vilket har att göra med ”...huruvida frågorna bedöms mäta vad 

de avser att mäta” (Ejlertsson, 2015, s. 110). De fick också svara på hur länge det tog att fylla 

i enkäten. Deltagarna i pilotundersökningen tyckte att enkäten var enkel att fylla i, och de 

tyckte att frågorna var relevanta. Baserat på detta och den tid det tog för dem att fylla i 

enkäten gjordes valet att inte ändra något i enkäten.   

 

Procedur  

Genom sjukhusets hemsida och genom frågor till personal på sjukhuset kunde de kirurgiska 

avdelningarna identifieras. Några avdelningschefer kunde hittas på hemsidan och kontaktas 

via e-post eller telefon, och de andra fick kontaktas genom sjukhusets växel. En av författarna 

valdes ut att ha all personlig kontakt med avdelningscheferna för att lättare hålla reda på 

information kring deltagande. Dock hjälptes författarna åt vid insamling av kontaktuppgifter 

och utformning av e-postmeddelanden. Avdelningscheferna kontaktades för en första 

förfrågan om intresse att delta i undersökningen. Om de var intresserade och ville veta mer, 

eller om de omedelbart tackade ja, fick de sedan mer information kring enkätundersökningen 

per e-post. Alla som tackade ja till att delta fick några dagar senare ett nytt e-postmeddelande 

med en fråga om hur många deltagare de skickar ut till, enkätundersökningen (se bilaga 1) 

som en länk och ett följebrev (se bilaga 2). Avdelningscheferna skickade i sin tur ut 

följebrevet och länken till enkäten i ett e-postmeddelande till alla undersköterskor och 

sjuksköterskor på sina avdelningar. Deltagarna fick enligt instruktioner i följebrevet tio dagar 

på sig att svara på enkäten, och dag fyra och åtta av själva svarstiden skickades en 

påminnelse ut till avdelningscheferna om att be de anställda att svara, och en påminnelse om 

att meddela hur många de skickat ut enkäten till. Enkäten var öppen ytterligare en vecka efter 

de tio ordinarie dagarna ifall det skulle komma in fler svar i efterhand. Till de avdelningar 

som inte svarat på hur många de skickat ut enkäten till skickades ytterligare en påminnelse ut 

via e-post två dagar innan enkäten stängdes helt. Till slut återstod bara två avdelningar som 

inte angivit antal utskickade enkäter, och de kontaktades per telefon. För en sammanfattning 

av proceduren, se figur 1. 
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Figur 1. Flödesschema över enkätundersökningens genomförande. 

 

Statistisk analys 

Genom enkätutformningsprogrammet Google Formulär kunde data samlas in och sedan 

överföras till Microsoft Office Excel. Där kunde data bearbetas och sorteras i olika tabeller. 

Öppna svar som liknade varandra kunde kategoriseras tillsammans med resterande 

kvantitativa data. Avdelningarna kodades om till bokstäver för att behålla anonymiteten. För 

att kunna undersöka eventuella signifikanta skillnader i resultatet gällande befattning och 

kännedom om dokumentet användes ett Chi-två-test med signifikansnivån p <0.05 

(Ejlertsson, 2012). Analyserna av resultaten utfördes i statistikprogrammet IBM SPSS 

statistics Subscription 1.0.0.1162. 

   

Forskningsetik  

I samband med att enkätundersökningen skickades ut till avdelningschefen och sedan vidare 

till de anställda skickades också ett följebrev (se bilaga 2) med till deltagarna med 

information om syftet samt att det är frivilligt att delta, och att svarandet av enkäten kan 

avslutas när som helst. Detta följer informationskravet, som är en av forskningsprinciperna 

inom svensk forskning (Bryman, 2008, s. 131). Informationskravet innebär att deltagarna ska 

veta att deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande utan 

att behöva ange något skäl för detta.   

 

Samtycke hämtades i första hand från avdelningschefen. I följebrevet stod det också att den 

som svarar på enkäten även ger sitt samtycke till att informationen får användas i uppsatsen, 

och detta svarar mot samtyckeskravet (Bryman, 2008, s. 132). 

I God forskningsed (Vetenskapsrådet, 2017) kan man läsa om anonymisering, som innebär att 

kopplingen mellan svar på enkät och en bestämd deltagare har eliminerats så att ingen kan 

koppla ihop uppgift med individ. Fråga om kön finns inte med i enkäten då det är få män som 

Värva avdelningar 
Dag 1-11

Pilot-
undersökning

Dag 7

E-post inför undersökning
Dag 8

Sista försök att värva 
avdelningar

Utskick enkät, följebrev, 
fråga om antal utskick

Dag 11

Påminnelse 1 och 
förfrågan om antal 

Dag 14

Påminnelse 2 och 
förfrågan om antal

Dag 17

Slutdatum för att svara 
på enkäten

Dag 19

Påminnelse antal utskick
Dag 25

Enkäten stängs 
Påminnelse antal utskick

Dag 27
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arbetar som undersköterskor och sjuksköterskor på avdelningarna, och risken ökar då att 

deras identitet kan röjas. De olika åldersspannen har valts ut i stället för att personerna själva 

skriver ut sin ålder för att på det sättet minska risken att någon person ska kunna pekas ut. 

Avdelningarnas namn har kodats om med varsin bokstav. Enkätsvaren behandlas endast av 

författarna till uppsatsen. Konfidentialitetskravet finns för att uppgifter om deltagarna ska 

behandlas konfidentiellt (Bryman, 2008, s. 132). 

Informationen som samlats in kommer endast att användas till uppsatsen. Nyttjandekravet 

berör de insamlade uppgifterna och innebär att uppgifterna inte får användas till annat än 

forskningsändamålet (Bryman, 2008, s. 132). 
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Resultat 

 

Sammanlagt tillfrågades 11 kirurgiska avdelningar på det undersökta sjukhuset. Av dessa 

valde åtta att tacka ja, medan två avdelningar tackade nej och en svarade inte. En av 

avdelningarna som tackade nej gjorde det på grund av tidsbrist, och den andra avdelningen 

svarade att enkäten inte var relevant för deras verksamhet. Avdelningscheferna skickade ut 

enkäten till sjuksköterskor och undersköterskor på sina avdelningar, vilket uppgavs vara 256 

personer. Sammanlagt svarade 57 personer, vilket innebär en svarsfrekvens på 22 %. 

Resultatredovisningen visar svar från samtliga 57 respondenter om inte annat anges. 

 

Respondenter 

Deltagandet var ojämnt på de olika avdelningarna. En avdelning stod för 33 % (n=19) av 

svaren, medan en annan avdelning hade 0 % i svarsfrekvens. Det gick inte att tyda vilken 

avdelning som 5 % (n=3) av svaren kom från. Vi har valt att inte jämföra och analysera de 

olika avdelningarna då flera avdelningar hade färre än fem svar.  

 

I åldersgruppen 18–29 år fanns 46 % (n=26) av deltagarna, i gruppen 30–39 år fanns 25 % 

(n=14) av deltagarna, i gruppen 40–49 år fanns 18 % (n=10), i gruppen 50–59 år fanns 7 % 

(n=4) och i gruppen 60 och över fanns 5 % (n=3). 

 

Av de 57 respondenterna var 33 % (n=19) undersköterskor och 67 % (n=38) var 

sjuksköterskor, varav 8 % (n=3) hade ytterligare utbildning, det vill säga 

specialistsjuksköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor. Eftersom det var så få 

deltagande specialistsjuksköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor har vi valt att 

analysera deras svar tillsammans med de andra sjuksköterskornas svar då det är svårt att dra 

några slutsatser när det är så få i en grupp, och då det finns risk att deras identiteter kan röjas. 
 

Den genomsnittliga yrkeserfarenheten som sjuksköterska eller undersköterska bland samtliga 

respondenter var 8,2 år (SD 9,2). Sjuksköterskornas genomsnittliga yrkeserfarenhet var 5,8 år 

(SD 6,0) och undersköterskorna hade i genomsnitt 13,2 år (SD 12,6) erfarenhet av yrket.  

 

Kännedom om och tillgång till dokumentet 

På frågan om de känner till dokumentet svarade 63 % (n=36) att de gör det, medan 37 % 

(n=21) svarade att de inte gör det. För att se en jämförelse mellan antal sjuksköterskor och 

undersköterskor som känner till dokumentet, se figur 2. 

 



   
 

10 

 

 
Figur 2. Kännedom om dokumentet bland alla respondenter, sjuksköterskor och 

undersköterskor. 

 

Vad gäller tillgång till dokumentet Perioperativ nutrition hade 47 % (n=27) tillgång till det, 

medan 48 % (n=28) inte visste om de hade det, och 4 % (n=2) hade det inte.  

 

Ett chi-två test utfördes för att undersöka eventuell skillnad mellan befattning och kännedom 

om dokumentet. Testet visade att det inte föreligger någon signifikant skillnad (p=0,78) 

mellan sjuksköterskor och undersköterskor kring kännedomen om dokumentet.  

 

Följsamhet till dokumentet 

Tabell 1 visar hur användningen av instruktioner i dokumentet ser ut före och efter kirurgi. 

En person svarade inte på frågan om användning efter kirurgi, varför summan där blev 56 

svar. Nästan 40 %, eller 22 respektive 21 personer, följer alltid instruktionerna i dokumentet, 

medan 5 % (n=3) aldrig följer dokumentet preoperativt och 4 % (n=2) aldrig följer det 

postoperativt. Slutligen hade 32 % (n=18) svarat att de inte vet om de följer det varken före 

eller efter kirurgi. 

 

Tabell 1. Så ofta följs instruktionerna i dokumentet. 

Hur ofta 

Preop % 

(n=57) 

Postop % 

 (n=56) 

Alltid 39 (22) 38 (21) 

I 75 % av fallen 11 (6) 20 (11) 

1 50 % av fallen 7 (4) 2 (1) 

I 25 % av fallen 2 (1) 0 (0) 

Aldrig 5 (3) 4 (2) 

Vet ej 32 (18) 32 (18) 

Ej aktuellt 5 (3) 5 (3) 
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I slutet av enkäten kunde respondenterna själva skriva om de hade något övrigt att tillägga, 

och en person skrev att den upplevde, efter att ha fyllt i enkäten och sedan läst dokumentet 

innan enkäten skickades in, att riktlinjerna följs, men att personen i fråga hellre vänder sig till 

standardvårdplanen för vägledning. 

Ansvar 

Mer än hälften, det vill säga 53 % (n=30), svarade att det är allas ansvar att rutinerna på 

avdelningen följs. Det var möjligt att fylla i flera svar, och 33 % (n=19) hade valt att göra det 

(här räknas ej svar med där endast en profession + vet ej angivits). För en översikt över hur 

många som angett de olika alternativen, se figur 3.  

 

 
Figur 3. Respondenternas syn på vem som är ansvarig för att rutinerna följs, n =57. 

Möjligheten fanns att fylla i flera svarsalternativ. 

 

 

Kostregistrering 

Majoriteten (n=46) svarade att det är sjuksköterskan som vanligtvis beslutar om en 

kostregistrering behöver göras. På denna fråga kunde man välja flera svar, och 56 % (n=32) 

tyckte att det vanligtvis är läkaren medan 32 % (n=18) svarade dietisten, 16 % (n=9) svarade 

undersköterskan och 4 % (n=2) hade kryssat i ”vet ej”.  

 

På frågan om alla kostregistreras svarade 23 % (n=13) ”ja”, 74 % (n=42) ”nej”, och 3 % 

(n=2) ”vet ej”. I figur 4 kan man se hur det såg ut hos alla och hos grupperna 

”sjuksköterskor” och ”undersköterskor”.  
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Figur 4. Svar på om alla patienter kostregistreras uppdelat i grupperna ”alla”, 

”sjuksköterskor” och ”undersköterskor”. 

 

De 42 respondenter som svarat att inte alla kostregistrerades fick svara på en följdfråga om 

vilka patienter som kostregistreras. Ytterligare 3 personer hade svarat på denna fråga trots att 

de svarat att alla kostregistreras eller att de ej visste. Deras svar har exkluderats. Flest 

respondenter, 43 % (n=18), har svarat att det är patienter som blivit ordinerade 

kostregistrering som kostregistreras, 21 % (n=9) svarade ”alla som genomgått ett större 

kirurgiskt ingrepp”, 17 % (n=7) svarade patienter som screenats och har risk för undernäring, 

5 % (n=2) svarade ”alla patienter som genomgått kirurgi oavsett omfattning”. Bland övriga 

14 % (n=6) fanns svar som ”vet ej” och egna svar som ”alla ska kostregistreras” och ”de som 

har lågt kostintag postoperativt”. 
 

Hindrande och underlättande faktorer för implementering av rutindokument 

Figur 5 visar hur respondenterna svarat vad gäller vilka faktorer de såg som hindrande och 

vilka de såg som underlättande. Respondenterna kunde också fylla i egna alternativ. Dessa 

har i diagrammet samlats under staplarna ”övrigt/hinder” och ”övrigt/underlättande”. Av de 

som hade fyllt i egna hinder uttryckte sex stycken att kostregistreringarna behöver fyllas i 

med större omsorg. Av andra svar framgick det att respondenterna tyckte att det var svårt att 

få en korrekt ifyllnad över ett helt dygn, att det var problem med kommunikationen och för 

många inblandade i kostregistreringen, och att det var svårt när patienten äter självständigt. 

Två personer ansåg att det inte fanns några hinder. Ingen person hade markerat alternativet 

”prioriteras ej av ansvarig chef”.  

Egna förslag fanns också för de underlättande faktorerna. Av respondenternas svar framgick 

att det var en arbetsuppgift som vilken som helst, att det skulle underlätta om var och en tog 

hand om sin patient, och till exempel både bar in och ut matbrickan, och att man bör utbilda 

personal i vikten av kostregistrering och varför den behövs. 
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Figur 5. Faktorer som utgör hinder eller underlättar genomförande av kostregistrering, 

n=57. Flera svar var möjliga. 
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Diskussion 

 

Denna undersökning visar att drygt 60 % av respondenterna kände till dokumentet för 

perioperativ nutrition och nästan 40 % svarade att de följde instruktionerna i dokumentet 

preoperativt respektive postoperativt. Deltagandet var ojämnt utspritt över de åtta 

medverkande avdelningarna, och det var fler sjuksköterskor än undersköterskor som svarade. 

Flest ansåg att det var allas, sjuksköterskans eller undersköterskans ansvar att se till att 

rutinerna följs. Enligt 74 % kostregistreras inte alla, utan det görs oftast för de som har 

genomgått ett större kirurgiskt ingrepp, och de som screenats för ökad risk för undernäring. 

Tidsbrist, andra högre prioriterade uppgifter och osäkerhet kring ifyllnad var några av 

hindren för kostregistrering. Mer tid, kunskap och tydliga rutiner ansågs vara underlättande 

faktorer. 

 

Bortfallet var stort, och i och med detta kan det vara svårt att dra slutsatser från resultaten, 

men tendenser kan ändå ses, och resultatet kan vara värdefullt för framtida undersökningar 

om implementering av rutiner inom sjukvården.  

 

Resultatdiskussion 

Fler sjuksköterskor än undersköterskor svarade på enkäten. Författarnas uppfattning är att 

sjuksköterskorna använder sig mer av datorer i sitt dagliga arbete än vad undersköterskorna 

gör, då sjuksköterskorna utöver journalföring bland annat även läser läkemedelslistor på 

datorn. Det kan möjligen vara en av anledningarna till att de därför har större möjlighet att 

svara på en webbaserad enkät i samband med att de utför någon arbetsuppgift vid datorn. 

 

Två tredjedelar av de tillfrågade kände till dokumentet Perioperativ nutrition, och hälften av 

alla tillfrågade hade tillgång till dokumentet, medan ungefär hälften inte visste om de hade 

tillgång till det. Det vore intressant att undersöka vidare varför en så stor andel som en 

tredjedel av respondenterna inte hade kännedom om dokumentet. Beror det på att personalen 

använder något annat dokument, och säger det i så fall samma sak som det här dokumentet? 

En respondent skrev i fritext att den brukar gå till standardvårdplanen för att få guidning, och 

det kan också vara så att även andra ur personalen vänder sig till andra källor för vägledning. 

Här hade det varit intressant att även ställa frågor till verksamhetscheferna om de använder 

dokumentet eller om de har ett eget dokument på avdelningen, och hur personalen får 

information om dokumentet, och då kanske framför allt ny personal på avdelningarna. 

 

Drygt hälften av deltagarna svarade att det var allas ansvar att rutinerna följs, och 40 % att det 

är sjuksköterskans ansvar. Det är bra att känna att alla har ett ansvar att det ska fungera, men 

det är också viktigt att det är tydligt vem som har det yttersta ansvaret för att rutinerna följs, 

och vilka som har ansvar för vilka delar. Vårdhandboken (2017) har tagit fram en bra översikt 

över nutritionsansvaret. Där kan man se att läkaren har det medicinska ansvaret, 

sjuksköterskan ”...har omvårdnadsansvar vilket inkluderar att identifiera och bedöma risk för 

undernäring eller andra svårigheter att inta måltider, samt för dokumentation och uppföljning 

av nutritionstillstånd i omvårdnadsjournalen...” och dietisten har nutritionsansvar, det vill 

säga, denne ansvarar för utredning av nutritionsproblem samt ordination, uppföljning och 

utvärdering. Detta stämmer också överens med vad Tappenden et al., (2013) fann om de olika 

professionernas ansvar. 
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På frågan om vem som beslutar om kostregistrering kunde flera alternativ väljas. Här svarade 

81 % att sjuksköterskan vanligtvis gör det, 56 % att det är läkaren som gör det och 32 % 

svarade att dietisten beslutar om kostregistrering. Ett antagande är att det är en fördel att flera 

professioner kan ta beslut om att en kostregistrering behöver göras, då det är större chans att 

någon ser behovet och fångar upp det genom att starta en kostregistrering. En fortsatt 

undersökning i ämnet skulle kunna bidra med kunskap om hur ofta de olika professionerna 

beslutar om en kostregistrering i förhållande till hur respondenterna har svarat i frågan om 

vem som tar beslut om detta. Kunskapen om detta skulle kunna vara av intresse vid en 

eventuell satsning på kostregistrering på en avdelning. 

 

Knappt en fjärdedel av respondenterna svarade att alla kostregistreras, trots att det i 

dokumentet Perioperativ nutrition står att alla inneliggande patienter bör kostregistreras i tre 

dagar efter kirurgi (eller tills dess att de täcker sitt energi- och vätskebehov till 100 % per 

oralt, eller med hjälp av enteral eller parenteral nutrition, under minst ett av de dygn som 

registreras). De 74 % som svarat att inte alla kostregistrerades fick ange vilka patienter som 

får en registrering. Respondenterna var inte överens om vilka som det gällde, men här 

svarade flest att det görs för patienter som blivit ordinerade kostregistrering, och det visar på 

hur viktigt det är med direkt uppmaning om att det ska göras. För att det ska bli tydligare 

vilka som ska kostregistreras är det viktigt med tydliga riktlinjer, och att tydliga riktlinjer är 

viktiga för implementering av rutiner rapporteras även i en artikel som tog upp 

sjuksköterskors syn på hinder för riskbedömning av undernäring (Green, S.M., & James E.P., 

2013). Sjuksköterskorna där ansåg att för att rutinen ska bli av behöver den vara en 

obligatorisk del av arbetet som styrs av riktlinjer. Det är svårt att omsätta riktlinjer, som till 

exempel kostregistrering, i praktiken. Mowe, Bosaeus, Højgaard Rasmussen, Kondrup, 

Unosson & Irtun (2006) såg i sin undersökning bland läkare, sjuksköterskor och dietister i tre 

skandinaviska länder att riktlinjerna från ESPEN inte uppfylldes, och att endast en liten del 

av deltagarna utförde till exempel screening och kontroll av nutritionsproblem, trots att de 

ansåg att nutritionsarbetet var viktigt. Kostregistrering utfördes bara på en tredjedel av 

patienterna. Men genom uthållighet och stöd kan individer samt organisationer få en större 

kompetens att arbeta med nya sätt. Det vidmakthållande och sista steget i 

implementeringsprocessen nås när hälften eller fler av utövarna börjat att rutinmässigt 

använda sig av de nya rutinerna (Fixsen, Blase & Van Dyke, 2011). Enligt 

enkätundersökningens resultat så har det perioperativa dokumentet nått slutfasen av 

implementeringsprocessen, då 50% använde det preoperativt och 58% använde det 

postoperativt i 75 % av fallen eller mer.  

 

I denna undersökning svarade majoriteten av respondenterna att tidsbrist var ett hinder för att 

genomföra en kostregistrering, och tidsbrist har i tidigare studier visat sig vara ett hinder vid 

implementering av rutiner. (Funk, Champagne, Tomquist & Wiese, 1995;  Bahadori et al., 

2016). Många deltagare svarade även att de prioriterade andra arbetsuppgifter framför just 

kostregistrering. Detta kan också relateras till en stressig arbetsmiljö där kostregistrering inte 

anses vara den viktigaste uppgiften att utföra, något som visats i tidigare studier (Barfod 

O’Connell et al., 2017). En person i föreliggande undersökning hade i fritext skrivit att man 

bör utbilda personal om vikten av kostregistgrering och varför den görs, och 51 % hade 

uppgett utbildning i kostregistrering som en underlättande faktor i uppsatsens undersökning. 

Ett antagande är att kunskapen kring varför man kostregistrerar, tillsammans med kunskap i 

själva kostregistreringen, skulle göra att fler kostregistrerar. Alla arbetsuppgifter är viktiga, 

men här kanske det skulle kunna hjälpa om mer information gick ut om hur viktig god 

nutritionsstatus är före och efter kirurgi, och hur viktiga de arbetsuppgifter som hör till är. 

Här är det bara en person som uttryckt en önskan om information om varför kostregistrering 



   
 

16 

 

görs, men denne tar upp det som Barfod O’Connell et al. (2017) såg i sin undersökning, där 

en del av sjuksköterskorna tyckte att de inte visste tillräckligt mycket om effekterna av 

nutrition och konsekvenserna av otillräcklig nutrition. I den här undersökningen visade det 

sig också att personalen känner en osäkerhet kring ifyllandet av kostregistreringen, och att de 

ställer sig positiva till utbildning inom det. Palmer, Miller & Noble (2015) tar i sin studie upp 

att sjuksköterskor ej fyller i kostregistrering korrekt då de ej har en utbildning inom det, 

vilket kan leda till en ökad risk att patienter inte blir korrekt bedömda och att det i sin tur 

leder till att nutritionsvården ej blir tillräckligt bra. De tar även upp att dietisten, vars arbete 

ofta bygger på kostregistrering för att estimera patientens näringsintag, kan försvåras då de ej 

kan ge rätt nutritionsriktlinjer om kostregistreringen är ofullständigt ifylld. Dessa aspekter, 

det vill säga ingen insatt kostregistrering och ofullständigt eller felaktigt ifylld 

kostregistrering ger båda samma problem - svårigheter att bedöma patientens intag. Detta 

antas vara värdefull information för den som planerar inskolning av personal och för den som 

anordnar utbildningsdagar. Även ansvariga för undersköterskors och sjuksköterskors 

utbildning vid till exempel gymnasieskolorna och universiteten kan man anta skulle gagnas 

av att få den informationen. Brist på tydliga riktlinjer såg 32 % av respondenterna som ett 

problem, och 63 % av respondenterna tyckte att det skulle underlätta med tydliga riktlinjer. 

Detta är värdefullt när man ska se över rutinerna, och svaren kan också ge vägledning till 

framtida enkäter eller diskussionsfrågor. Upprepade utbildningar som underlättande faktorer 

för en lyckad implementeringsprocess betraktas som nödvändigt för att lyckas förstärka nya 

processer och beteendemönster. Vid de olika utbildningstillfällena är det viktigt att påminna 

om det aktuella behovet av implementeringen, samt dess nytta för personal och patienter 

(Geerligs, Rankin, Shepherd & Butow, 2018). Om den nya metoden är anpassningsbar till det 

sammanhang den ska införas i, ökar chanserna att implementeringen av den lyckas (Durlak & 

DuPre, 2008). Även Mowe et al., (2006) såg i sin enkätundersökning att deltagarna tyckte att 

riktlinjer och utbildning var viktigt, men också resurser och nutritionsteam. Andra 

underlättande faktorer vid implementering av nya rutiner som tas upp av Greenhalgh, Robert, 

Macfarlane, Bate & Kyriakidou, (2004) är om en ny metod framstår som kostnadseffektiv, är 

lättanvänd samt att implementeringsresultaten kan ge snabba och positiva resultat, då man 

sett att dessa faktorer även kan vara motivationshöjande.  

 

Metoddiskussion 

En enkätundersökning är ett bra sätt att nå ut till många potentiella respondenter, men det kan 

vara svårt att motivera människor att delta. En enkätundersökning valdes som metod i stället 

för intervjuer eftersom det går att få fler deltagare på kortare tid med enkäter (Bryman, 2008, 

s. 228). Undersökningen visar på att det skulle vara av värde att komplettera enkäten med 

djupintervjuer där man ställer följdfrågor till sjuksköterskor och undersköterskor för att förstå 

mer om hur det fungerar med dokumentet och med kostregistreringarna i det vardagliga 

arbetet på avdelningarna, och att intervjua chefer med frågor riktade speciellt till dem. 

 

Kontakten med avdelningscheferna upplevs ha fungerat väl. Från författarnas sida upplevdes 

det som positivt att det var en av författarna som skötte kontakten med cheferna, då det 

uppfattades som mindre risk att missa någon information om en person var ansvarig för 

telefonsamtalen och e-postmeddelandena. Dock är det en extra säkerhet att båda hjälpts åt 

med formuleringar för att undvika tvetydighet eller utebliven information, och då den andra 

författaren hade kunnat ta över om behov funnits.  

 

Det hade varit intressant att jämföra vad personerna på de olika avdelningarna anser om vilka 

som kostregistreras, men då fördelningen av svaren var väldigt ojämn mellan de olika 
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avdelningarna valdes den jämförelsen bort. Det kan ge ett skevt resultat om vissa avdelningar 

har fler svar än andra och de analyseras ihop, men författarna ansåg ändå att det skulle vara 

mer missvisande att jämföra svar från olika avdelningar då vissa avdelningar hade så få 

respondenter. 

 

Styrkor och svagheter 

Den här enkätundersökningen har varit värdefull för att få en första inblick i hur det ser ut på 

avdelningarna på det undersökta sjukhuset, och kan förhoppningsvis öka intresset för och 

leda till vidare undersökningar kring implementering av rutiner inom vården. En styrka med 

enkäten är att den först besvarades av en pilotgrupp, för att kontrollera att frågorna mäter vad 

de avser att mäta, det vill säga deras ”face validity” (Ejlertsson, 2015, s. 110), innan den 

sedan skickades ut till undersökningsdeltagarna. Även Fan och Yan (2010) diskuterar vikten 

av en pilotgrupp för utformandet av undersökningen, och de menar att en pilotundersökning i 

samband med bland annat en adekvat längd på enkäten kan öka svarsfrekvensen. I slutet av 

enkäten fanns utrymme för respondenterna att skriva fritext, och när sedan den slutgiltiga 

enkäten skickades ut var det endast två svar som tydde på att deltagarna var lite osäkra på 

upplägget och hur de skulle svara.  

 

Ett stort bortfall kunde ses i enkätundersökningen, och det utgör en svaghet. De flesta 

avdelningar som tillfrågades tackade ja till att vara med. Då de som avböjde gjorde det på 

grund av tidsbrist och på grund av att de inte tyckte att det var relevant för deras avdelning, så 

skulle det ha varit svårt att motivera dem till att delta. Däremot bör framtida undersökningar 

ytterligare motivera grindvakterna att uppmuntra deltagarna till att svara, då vissa avdelningar 

inte alls har svarat, medan andra hade hög svarsfrekvens. Fokus behöver också läggas på att 

motivera den enskilda deltagaren, för trots flera påminnelser var det få som svarade på 

enkäten. Enkäten och påminnelserna skickades ut via grindvakterna och blir då inte riktade 

direkt till deltagarna. Därmed gick det inte att ta reda på om alla deltagare läste 

påminnelserna som skickades ut. Ett antagande är att en stor del av deras arbetstid går åt till 

att hjälpa patienter ute på avdelning, vilket kan leda till att de inte alltid har möjlighet att sitta 

så mycket vid datorn, och i synnerhet inte att läsa e-posten. Antalet svar hade möjligen 

kunnat bli högre om författarna hade gått ut personligen till avdelningarna och satt upp lappar 

om undersökningen eller på andra sätt försökt nå deltagarna. Det är svårt att veta om det hade 

gjort någon skillnad om enkäterna hade delats ut som papperskopior, men en sak som kunde 

ha ökat deltagandet var om avdelningscheferna tillfrågats om vad som skulle passa deras 

personal bättre - webbenkät eller pappersenkät. Det var inte aktuellt att dela ut någon 

ersättning för deltagande, då det inte fanns någon budget till det. Det är också svårt att få ett 

stort antal svar då det är ett begränsat antal kirurgiska avdelningar på sjukhuset, med ett 

begränsat antal sjuksköterskor och undersköterskor, och deltagarna har mycket att göra på 

arbetstid. Då författarna ville titta på kännedom och implementering av ett sjukhusspecifikt 

dokument, medförde det att andra sjukhus kirurgavdelningar exkluderades, och chansen 

minskade ytterligare att få in många svar. Svarstiden var tio dagar, och den kunde ha utökats 

om det hade funnits mer tid inom ramarna för uppsatsarbetet, och det kunde möjligtvis ha 

bidragit till fler svar.  

 

Trots att risken fanns att det skulle bli få svar så valdes ändå hälso- och sjukvårdspersonalen 

ut då det är inom hälso- och sjukvården många av dietisttjänsterna finns. Dietisternas 

riksförbund gav 2018 ut en rapport som bland annat tar upp hur många av de som svarat på 

deras enkät att de arbetar som dietist, som har patientkontakt. Det uppges det att det är 73 % 

av dessa som har kontakt med patienter. (Dietisternas riksförbund, 2018). I vården av 

patienterna är det relevant att veta hur andra professioner ser på, och arbetar med, delar som 
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är viktiga för att dietisten ska kunna sköta sina uppgifter. Teamarbete är en viktig del av 

arbetet inom vården, och det är också något som tas upp vid flera tillfällen under 

dietistutbildningen, varför författarna också ansåg det vara relevant att behandla andra 

yrkesgruppers syn på rutiner i den här uppsatsen. 

 

Det interna bortfallet var mycket lågt. En person hade valt att inte svara på frågan om hur ofta 

dokumentet användes postoperativt. Utöver detta var det tre personer som hade svarat 

otydligt på frågan om vilken avdelning de arbetade på. Avdelningarna har nummer och sedan 

bokstäver, och i dessa fall hade bokstaven fallit bort.  

 

En annan svaghet med undersökningen är att trots etiska överväganden så kan enskilda 

deltagare ha känt att de skulle kunna identifieras då gruppen med sjuksköterskor med 

specialistutbildning är begränsad. För att undvika identifiering slogs dessa grupper ihop med 

sjuksköterskorna, men då de inte kunde veta att den möjligheten fanns, så finns risk att några 

personer kan ha låtit bli att svara för att inte riskera att bli igenkända. 

 

Det är en svaghet att det kan vara svårt att veta exakt vad som avses med frågan om vems 

ansvar det är att rutinerna följs. Frågan hade kunnat vara ännu tydligare vad gäller vad som 

avsågs med frågan, och den kunde ha delats upp i två frågor om ansvar och yttersta ansvar, 

alternativt vem som har ansvaret och vem som respondenterna tycker bör ha ansvaret. 

 

Uppsatsens resultat i relation till dietistprofessionen 

Dietisten är ansvarig för nutritionsbehandling inom sjukvården. Ett viktigt verktyg för att 

dietisten ska kunna hjälpa patienter som är inneliggande på sjukhus är kostregistrering. En 

kostregistrering används för att regelbundet utvärdera mat- och dryckesintaget hos en patient, 

och bestämma vilka nutritionsåtgärder som behöver tas, och blir därför en viktig del av 

nutritionsvården (Bartkowiak, Jones, Bannerman, 2015). För att dietisten ska kunna göra sitt 

arbete på rätt sätt krävs ett gott samarbete med övrig vårdpersonal. När patientens intag ska 

beräknas, rätt nutritionsdiagnos ska sättas och adekvata åtgärder ska sättas in, behövs en så 

korrekt kostregistrering som möjligt. Här blir det extra viktigt att övrig vårdpersonal på 

avdelningarna är noggranna med ifyllnaden av mat- och vätskelistor och har förståelse för hur 

viktig nutritionen är för patientens totala omvårdnad. Författarna anser att det är bra att ta 

reda på hur övrig vårdpersonal ser på kostregistrering, samt vilken kunskap de har kring det 

och hur det prioriteras i deras arbete. Det kan leda till att man inom organisationen kan se om 

personalen behöver vidare utbildning kring den delen, om rutiner eller scheman behöver ses 

över, och om dietisten hindras från att ge fullvärdig nutritionsbehandling till patienten på 

grund av inkorrekt ifyllda listor.  

 

Uppsatsens resultat visar att förutom tidsbrist så var ”osäkerhet kring ifyllande av en 

kostregistrering” ett hinder för genomförande av kostregistrering. Detta kan i sin tur påverka 

en dietists arbete och även leda till att patienten inte får en optimal nutritionsvård. Därför är 

det viktigt att detta område prioriteras med ökade resurser i form av till exempel utbildningar 

samt mer information till avdelningspersonal kring hur viktigt detta är. Här kommer 

dessutom dietistens kunskap till användning, då dietisten är den personalkategori inom 

vården som kan utbilda annan vårdpersonal om kostregistrering. 

 

Det är dock inte bara kostregistrering som är viktigt för dietistprofessionen, utan även att 

andra nutritionsriktlinjer implementeras. Det är värdefullt för dietisten att veta hur 

implementeringsarbetet ser ut och vad som hindrar och underlättar för att se vad dietisten kan 
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göra för att underlätta, och för att se om det behövs någon information från denne. Det är 

också av största vikt för patienterna och för dietistprofessionen att andra professioner ser på 

nutritionsarbetet som en lika viktig del som övrig behandling för att patienten ska återhämta 

sig optimalt. 

 

Slutsats 

Majoriteten av respondenterna på det undersökta sjukhuset känner till dokumentet för 

perioperativ nutrition, men fler behöver informeras om dokumentet och hur det ska användas. 

Alla patienter på de kirurgiska avdelningarna kostregistreras inte trots anvisningar i 

dokumentet Perioperativ nutrition. Respondenterna upplever att mera utbildning behövs i hur 

kostregistreringen ska göras, och att mera tid och tydligare riktlinjer skulle underlätta. Dock 

behövs mer forskning för att kunna dra slutsatser om implementering av rutiner och då i 

synnerhet om hindrande och underlättande faktorer som rör kostregistrering. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Perioperativ nutrition 

Perioperativ nutrition: Kost före samt efter kirurgi.  
Kostregistrering: Mat- och vätskelista som fylls i med allt som patienten äter eller dricker.  
Under ''övrigt'' på vissa frågor, går det bra att specificera om du vill.  

* Required 

Ålder * 

• 18-29 år 

• 30-39 år 

• 40-49 år 

• 50-59 år 

• 60 år och över 

Befattning * 

• Sjuksköterska 

• Specialistsjuksköterska 

• Avancerad specialistsjuksköterska 

• Undersköterska 

Other: 

  

Vilken avdelning arbetar du på? * 

 

Antal år som verksam sjuksköterska/undersköterska * 
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Känner du till att det finns ett dokument med instruktioner kring 

rutiner för perioperativ nutrition? * 

  

• Ja 

• Nej 

  

Har ni tillgång till dokumentet på avdelningen? * 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej 

 

Hur ofta följer du instruktionerna som finns i det perioperativa 

dokumentet när du har patienter som ska genomgå kirurgi (preop)? 

* 

Alltid 

• I cirka 75% av fallen 

• I cirka 50% av fallen 

• I cirka 25% av fallen 

• Aldrig 

• Vet ej 

• Ej aktuellt 
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Hur ofta följer du instruktionerna som finns i det perioperativa 

dokumentet när du har patienter som har genomgått kirurgi 

(postop)? 

• Alltid 

• I cirka 75% av fallen 

• I cirka 50% av fallen 

• I cirka 25% av fallen 

• Aldrig 

• Vet ej 

• Ej aktuellt 

  

Vem fastställer rutiner kring nutrition på din avdelning? (flera 

alternativ är möjliga att kryssa i) * 

❑ Chefen 

❑ Läkaren 

❑ Sjuksköterskan 

❑ Undersköterskan 

❑ Dietisten 

❑ Annan 

❑ Vet ej 

  

Vems ansvar är det att rutinerna kring den perioperativa nutritionen 

på avdelningen följs (flera alternativ är möjliga att kryssa i) * 

❑ Chefens 

❑ Läkarens 

❑ Sjuksköterskans 

❑ Undersköterskans 

❑ Dietistens 

❑ Allas 

❑ Vet ej 

❑ Annan  
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Vem beslutar vanligtvis om en kostregistrering behöver göras?(flera 

alternativ är möjliga att kryssa i) * 

❑ Läkaren 

❑ Dietisten 

❑ Sjuksköterskan 

❑ Undersköterskan 

❑ Vet ej 

❑ Annan 

  

Kostregistreras alla patienter? * 

• Ja 

• Nej 

• Vet ej 

  

Om nej, vilka patienter kostregistreras i sådana fall? 

• Alla patienter som har genomgått en kirurgi (oavsett omfattning) 

• Alla patienter som har genomgått ett större kirurgiskt ingrepp 

• Patienter som screenats och har risk för undernäring 

• Patienter som blivit ordinerade kostregistrering 

• Other: 
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Vilka faktorer anser du vara ett hinder för att genomföra en 

kostregistrering? * 

❑ Tidsbrist 

❑ Osäker hur man fyller i 

❑ Brist på tydliga riktlinjer 

❑ Prioriteras ej av ansvarig chef 

❑ Prioriteras ej av ansvarig läkare 

❑ Prioriterar andra arbetsuppgifter 

❑ Other: 

  

Vilka faktorer anser du underlättar genomförande av 

kostregistrering? * 

  

❑ Tillräckligt med tid 

❑ Utbildning kring kostregistrering 

❑ Tydliga riktlinjer 

❑ Prioriteras av ansvarig chef 

❑ Prioriteras av ansvarig läkare 

❑ Direkt uppmaning gällande en viss patient från t.ex. läkare eller 

dietist 

❑ Other: 

  

Avslutningsvis, har du några övriga kommentarer? 
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Bilaga 2 

Följebrev  

 

Hej!  

Vi är två dietiststudenter vid Uppsala Universitet som skriver C-uppsats. I samband med den 

vill vi titta på instruktioner kring perioperativ nutrition, och då i synnerhet kostregistrering. 

Syftet är att se hur instruktionerna används, och vad som skulle kunna hjälpa eller hindra i 

arbetet med dessa. Vi har tänkt genomföra en enkätundersökning och skulle bli mycket 

tacksamma om du kunde hjälpa oss genom att fylla i vår enkät. Frågorna kommer att 

behandla kännedom kring riktlinjerna och de underlättande samt hindrande faktorerna för 

ifyllandet av kostregistreringar. Vi vänder oss till er som arbetar som sjuksköterskor och 

undersköterskor på de kirurgiska avdelningarna. 
 

Deltagandet i undersökningen är anonymt, och svaren är konfidentiella och kommer endast 

att hanteras av oss och användas i vår uppsats. Ingen enskild deltagare kommer att kunna 

identifieras. Deltagandet är frivilligt och ifyllandet av enkäten kan när som helst avbrytas 

utan förklaring. Genom att fylla i och skicka in enkäten ger du ditt samtycke att materialet 

kommer att användas och analyseras i vår uppsats. Uppsatsen kommer senare att kunna läsas 

via DIVA när den är klar.  

 

Vi ber att du svarar på enkäten någon gång under tiden 26/11–5/12. Enkäten innehåller 15 

frågor. De flesta är flervalsfrågor, och det beräknas ta ungefär 5–10 minuter att fylla i den. 

Det är vi, Karin Hedlund och Ranin Jamil, som kommer att samla in all data, och ni är 

välkomna att höra av er till någon av oss om ni har några frågor.  

 

Tack på förhand!  

Karin och Ranin 
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Bilaga 3 

Arbetsfördelning 

 

Nedan redovisas fördelningen av arbetet mellan författarna: 

 

Planering av undersökningen och uppsatsarbetet: 50/50 

Litteratursökning: 50/50 

Datainsamling: 50/50 

Analys: 50/50 

Skrivande av uppsatsen: 50/50 


