
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutionen för kostvetenskap 
Box 560 
Besöksadress: BMC, Husargatan 3 
751 22 Uppsala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riskbedömning av undernäring 
hos äldre på sjukhus;  
en utvärdering av olika 
screeninginstrument  
   
 
 
Baserat på data från studien  
Västerås Nutritional Assessment Study (VNAS) 
 
 
 

Emma Bohlin & Minda Jonsson  

Examensarbete C, 15hp 
 

                                       Grundnivå 
                       ht 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning 
1. INTRODUKTION	..........................................................................................................................................................1	

1.1 DEFINITION AV UNDERNÄRING	.................................................................................................................................................	2	
1.2 GLOBALA RIKTLINJER	.................................................................................................................................................................	2	
1.3 PREVALENS AV UNDERNÄRING HOS ÄLDRE	...........................................................................................................................	2	
1.4 NATIONELLA RIKTLINJER	...........................................................................................................................................................	3	

1.4.1 Senior Alert	................................................................................................................................................................................................	3	
1.5 SCREENINGINSTRUMENT FÖR UNDERNÄRING HOS ÄLDRE	..................................................................................................	3	

1.5.1 Mini Nutritional Assessment	..............................................................................................................................................................	3	
1.5.2 Mini Nutritional Assessment-Short Form	....................................................................................................................................	4	
1.5.3 SKL:total	.....................................................................................................................................................................................................	5	

1.6 PROBLEMFORMULERING	............................................................................................................................................................	5	
1.7 SYFTE	.............................................................................................................................................................................................	6	

1.7.1 Frågeställningar	.....................................................................................................................................................................................	6	
2. METOD	............................................................................................................................................................................6	

2.1 VÄSTERÅS NUTRITIONAL ASSESSMENT STUDY (VNAS)	...................................................................................................	6	
2.2 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN	....................................................................................................................................	8	

2.3 Design	..............................................................................................................................................................................................................	8	
2.4 BESKRIVNING AV VARIABLER	...................................................................................................................................................	8	
2.5 GOLD STANDARD.........................................................................................................................................................................	9	

2.6 Procedur	.........................................................................................................................................................................................................	9	
2.6.1 Statistisk analys	.......................................................................................................................................................................................	9	

2.7 DIAGNOSTISK TILLFÖRLITLIGHET	..........................................................................................................................................10	
2.7.1 Sensitivitet och specificitet	..............................................................................................................................................................	10	

2.8 LITTERATURSÖKNING	...............................................................................................................................................................10	
3. RESULTAT	..................................................................................................................................................................	11	

3.1 PREVALENS AV RISK FÖR UNDERNÄRING	.............................................................................................................................11	
3.2 KLASSIFICERING AV RISK FÖR UNDERNÄRING OCH VÄLNÄRD	.........................................................................................12	
3.3 DIAGNOSTISK TILLFÖRLITLIGHET	..........................................................................................................................................14	

3.3.1 Sensitivitet och specificitet	..............................................................................................................................................................	14	
4. DISKUSSION	...............................................................................................................................................................	14	

4.1 RESULTATDISKUSSION..............................................................................................................................................................15	
4.1.1 Prevalens av risk för undernäring	...............................................................................................................................................	15	
4.1.2 Diagnostisk tillförlitlighet	................................................................................................................................................................	15	

4.3 METODDISKUSSION	...................................................................................................................................................................17	
4.3.1 Styrkor och svagheter	........................................................................................................................................................................	17	
4.3.2 Utveckling av studien	.........................................................................................................................................................................	17	

4.4 UPPSATSENS RESULTAT I RELATION TILL DIETISTPROFESSIONEN	...................................................................................18	
4.4.1 Klinisk användbarhet	.........................................................................................................................................................................	18	

4.5 SLUTSATS	....................................................................................................................................................................................18	
5. REFERENSER	.............................................................................................................................................................	19	
6. BILAGOR	.....................................................................................................................................................................	23	

6.1 BILAGA 1. 18-ITEM MNA	..........................................................................................................................................................23	
6.2 BILAGA 2. MNA-SF	...................................................................................................................................................................24	

				6.3 BILAGA 3. SKL:TOTAL	...............................................................................................................................................................25	
6.4 BILAGA 4. ARBETSFÖRDELNING	.............................................................................................................................................26	

 



      
UPPSALA UNIVERSITET     Ht-2018 
Institutionen för kostvetenskap      
Examensarbete C, 15 hp/2HK046, 15hp 
Grundnivå 
   
Titel: Riskbedömning av undernäring hos äldre på sjukhus; en utvärdering av 
screeninginstrument 
 
Författare: Emma Bohlin & Minda Jonsson  

 
Sammanfattning    
Inledning: Risk för undernäring är vanligt förekommande hos äldre (≥65 år) individer. 
Riskbedömning av undernäring hos äldre bör utföras med validerade screeninginstrument. I 
Sverige används screeninginstrumentet Mini Nutritional Assessment-Short Form (MNA-SF) 
och Sveriges Kommuner och Landstings tre screeningfrågor (SKL:total) för att bedöma risk 
för undernäring hos äldre inom hälso- och sjukvården. Syfte: Att utvärdera diagnostisk 
tillförlitlighet hos screeninginstrumenten MNA-SF och SKL:total, för att identifiera risk för 
undernäring hos äldre individer som skrivs in på sjukhus. Metod: Data till studien hämtades 
från tvärsnittsstudien Västerås Nutritional Assessment Study (VNAS), där risk för 
undernäring bedömts hos 1771 äldre med screeninginstrumentet 18-item Mini Nutritional 
Assessment (18-item MNA). För utvärdering av diagnostisk tillförlitlighet i den aktuella 
studien beräknades sensitivitet och specificitet hos MNA-SF, SKL:total samt SKL:s tre 
separata frågor (viktförlust, ätsvårigheter och BMI) med 18-item MNA som referens standard. 
Resultat: MNA-SF påvisade högst sensitivitet (89 %) och lägst specificitet (68 %). SKL:total 
gav en lägre sensitivitet (79 %) samt högre specificitet (75 %). När SKL:s screeningfrågor 
separerades påvisade viktförlust högst och BMI lägst grad av sensitivitet. Slutsats: Det är 
viktigt att använda ett validerat screeninginstrument speciellt anpassat för den population som 
skall riskbedömas. SKL:total har lägre sensitivitet och missar i större utsträckning att 
upptäcka risk för undernäring hos äldre jämfört med MNA-SF. Resultatet antyder att 
SKL:total kan vara mindre lämpligt än MNA-SF för att upptäcka risk för undernäring hos 
äldre på sjukhus. 
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Abstract 
Introduction: Risk of malnutrition is common in older adults (≥65 years). Risk assessment of 
older adults should be performed by a validated screening tool. In Sweden, the screening 
instrument Mini Nutritional Assessment-Short Form (MNA-SF) and the Swedish 
Municipalities and County Council's three screening questions (SKL:total) are used to assess 
the risk of malnutrition among older adults in the health care sector. Objective: To evaluate 
the diagnostic reliability of MNA-SF and SKL:total, in identifying the risk of malnutrition in 
older adults admitted to hospital. Method: Data for the study were retrieved from the 
Västerås Nutritional Assessment Study (VNAS) cross-sectional study, where the risk of 
malnutrition was estimated in 1771 older adults with the 18-item Mini Nutritional Assessment 
(18-item MNA). For evaluation of diagnostic reliability in the current study, sensitivity and 
specificity of MNA-SF, SKL:total and SKL's separated questions (weight loss, eating 
difficulties and BMI) were calculated with 18-item MNA as reference standard. Result: 
MNA-SF showed highest sensitivity (89%) and lowest specificity (68%). SKL:total showed 
lower sensitivity (79%) and higher specificity (75%). When separating SKL's screening 
questions, weight loss showed the highest and BMI the lowest degree of sensitivity. 
Conclusion: It is important to use a validated screening instrument specifically adapted for 
the population being risk assessed. SKL:total has lower sensitivity and fails in a greater extent 
to detect the risk of malnutrition in older adults compared to MNA-SF. The results suggests 
that SKL:total is not as suitable as MNA-SF for detecting the risk of malnutrition in older 
adults admitted to hospital. 

 



Begreppslista; definitioner kopplade till studien 
Diagnostisk tillförlitlighet Hur väl ett instrument kan särskilja dem som har ett visst 

tillstånd från dem som inte har det. 

Gold Standard   Den bästa möjliga metoden för att fastslå om patienterna 
bedöms vara i risk för undernäring eller välnärda. 

Falskt positiv Välnärda enligt gold standard klassificeras som 
undernärda enligt screeninginstrument. 

Falskt negativ Undernärda enligt gold standard klassificeras som 
välnärda enligt screeninginstrument. 

Inkorporationsbias  
 

Uppstår då gold standard (18-item MNA) innehåller ett 
av de undersökta instrumenten, i detta fall MNA-SF. Det 
kan innebära att tillförlitlighet hos MNA-SF överskattas.  

18-item MNA Mini Nutritional Assessment 
 

MNA-SF Mini Nutritional Assessment-Short form 
 

Prevalens Andel individer i en viss population som har ett givet 
tillstånd. 

Reliabilitet Tillförlitligheten i en mätning, dess förmåga att vid 
upprepade mätningar ge samma resultat. 

Sant positiv Undernärda enligt gold standard klassificeras som 
undernärda enligt screeninginstrument. 

Sant negativ Välnärda enligt gold standard klassificeras som välnärda 
enligt screeninginstrument. 

Screening Riskbedömning. 

Sensitivitet Ett mått på hur väl instrumentet lyckas identifiera 
patienter med risk för undernäring. 

SKL:total Sveriges kommuner och Landstings screeninginstrument 
“SKL:s patientsäkerhet - nutrition. 

Specificitet Ett mått på hur väl instrumentet lyckas identifiera 
patienter som är välnärda. 

Validitet Mätinstrumentets förmåga att mäta det den syftar till att 
mäta.   

Undernäring Ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra 
näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma 
förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller 
av en persons sjukdomsförlopp. 

Äldre ≥ 65 år. 
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1. Introduktion 
I takt med att vi åldras så förändras våra kroppsfunktioner och vår kroppssammansättning. 
Mängden muskelmassa och kroppsvatten minskar och andelen fettmassa ökar i relation till 
resterande kroppsvikt (Faxén Irving, Karlström, & Rothenberg, 2016). Med ålderdomen kommer 
därmed även en medföljande generell tendens till viktnedgång (Soenen & Chapman, 2013). Den 
åldersrelaterade viktnedgången blir kraftigare med stigande ålder, och efter 70 års ålder ses en 
exponentiell ökning av viktnedgång (Genton et al., 2011). Viktförlusten är inte enbart 
sjukdomsbunden utan ses även hos friska individer som en del av det naturliga åldrandet (Hays 
& Roberts, 2006). Den beskrivna viktminskningen beror på en komplex interaktion av flera olika 
faktorer såsom tidigare nämnd minskad muskelmassa samt förändrade kroppsfunktioner som 
sammantaget resulterar i ett minskat energiintag.  
 
En av dessa faktorer som påverkar den åldersbundna viktminskningen är sarkopeni. Sarkopeni är 
en stegvis minskning av muskelmassa och medföljande muskelfunktion som sker under det 
naturliga åldrandet (Cruz-Jentoft et al., 2010; Faxén Irving, Karlström, & Rothenberg, 2016). 
Studier har visat att det är mycket vanligt i vissa grupper av äldre (≥ 65 år), och att prevalensen 
ökar med stigande ålder (Iannuzzi-Sucich, Prestwood, & Kenny, 2002). Ökad risk för sjukdom 
och medföljande inflammation skapar ytterligare katabola processer och nedbrytning av 
muskelmassa. Den inflammationsdrivande nedbrytningen kallas för kakexi och är en betydande 
orsak till viktminskning och förlust av muskelmassa hos äldre (Morley, Thomas, & Wilson, 
2006; Agarwal, Miller, Yaxley, & Isenring, 2013).  
 
Studier har visat att åldrandet även leder till en minskad förmåga till självreglering av kroppsvikt 
samt en nedsatt förmåga till återhämtning från viktnedgång (Volkert et al., 2018). Efter perioder 
med ett kontrollerat energiunderskott kunde unga testpersoner snabbt återfå sin ursprungsvikt 
medan endast 64 % av de äldre kunde uppnå en viktuppgång som motsvarade deras tidigare vikt 
(Hays & Roberts, 2006). Ett minskat energiintag hos äldre orsakas bland annat av nedsatt smak- 
och luktsinne, försämrad hormonell reglering av hunger- och mättnadssignaler samt en 
långsammare magsäckstömning. Sammantaget resulterar de i att både friska som sjuka äldre 
upplever minskad hunger och tidigare mättnad vid måltider än andra vuxna. Detta tillstånd kan 
benämnas som åldersrelaterad anorexi (Hays & Roberts, 2006). Det minskade energiintag som 
dessa förändringar leder till har visats vara den viktigaste orsaken till viktnedgång hos äldre 
(Donini, Savina, & Cannella, 2003). 
 
De åldersrelaterade fysiologiska förändringarna som har beskrivits leder samtliga till ökad risk 
för undernäring hos äldre. Studier har enhetligt visat att risken för undernäring ökar i förhållande 
till stigande ålder (Agarwal et al., 2013). Delvis kan orsakerna härledas till de kroppsliga 
förändringar som sker i takt med att vi åldras men även till yttre faktorer såsom socioekonomisk 
situation (Socialstyrelsen (1), 2018). Studier har därtill konstaterat att undernäring är särskilt 
förekommande hos äldre inlagda på sjukhus då sjukdom är en ökad riskfaktor för undernäring 
(Johansson, Sidenvall, Malmberg, & Christensson, 2009; Vanderwee et al., 2010).  
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En svensk studie visade att dödstalet bland äldre med risk för undernäring eller diagnostiserad 
undernäring var högre än för de som i början av samma studie var välnärda (Söderström, 
Rosenblad, Adolfsson, Saletti & Bergkvist, 2014). Det finns även flera andra studier som stärker 
sambandet mellan mortalitet, morbiditet och undernäring hos sjuka (Iannuzzi-Sucich et al., 2002; 
Bonetti et al., 2017; Orlandoni et al., 2017; Leiva Badosa et al., 2017; Saka, Kaya, Ozturk, Erten, 
& Karan, 2010) samt antyder att instrument för riskbedömning av nutritionsstatus kan förutspå 
mortalitet hos äldre (Dent, E., Visvanathan, R., Piantadosi, C., & Chapman, I. 2012).  

1.1 Definition av undernäring 
Enligt Socialstyrelsen definieras undernäring som ”ett tillstånd där brist på energi, protein eller 
andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens 
sammansättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp” (Socialstyrelsen (2), 2018). 
Följderna av undernäring är många och det är önskvärt att upprätthålla ett gott näringstillstånd 
för att undvika sjukdomar, optimera medicinsk behandling, återvinna hälsa och skapa grund för 
en god livskvalitet (Socialstyrelsen (1), 2018). 

1.2 Globala riktlinjer  
Det finns förslag på globala riktlinjer för diagnos och riskbedömning av undernäring men det har 
länge saknats global konsensus. Ett försök till att unifiera den internationella terminologin och 
fastställa kriterier för diagnos av undernäring presenterades i ESPEN:s (European Society for 
Clinical Nutrition and Metabolism) konsensusrapport (Cederholm et al., 2015). I rapporten 
framhävs vikten av att använda olika instrument för riskbedömning validerade för olika 
populationer. I ett försök att uppnå ytterligare konsensus har GLIM (Global Leadership Initiative 
on Malnutrition) sammanställt en rapport med kriterier för diagnostisering av undernäring 
(Cederholm et al., 2018). Dessa kriterier kräver dock fortsatt utvärdering och prövning innan de 
kan anses vara lämpliga för diagnos och riskbedömning av undernäring. Rapporten redogör dock 
för en stark samsyn kring att riskbedömning bör utföras av ett validerat screeninginstrument.  

1.3 Prevalens av undernäring hos äldre 
Internationellt är undernäring väl dokumenterat. Flertalet studier menar på att 23-39 % av äldre 
på sjukhus bedöms vara undernärda och 43-49 % bedöms med risk för undernäring (Guigoz, 
2006; Kaiser et al., 2010; Vanderwee et al., 2010). En studie som undersökte undernäring hos 
äldre patienter inlagda på sjukhus i Sverige bedömde 26 % som undernärda och 56 % i risk för 
undernäring (Persson, Brismar, Katzarski, Nordenström & Cederholm, 2002). 
 
I Sverige avspeglas dock bristen på tydliga kriterier för diagnos och riskbedömning av 
undernäring. Idag finns det ingen komplett nationell statistik över andelen personer inom hälso- 
och sjukvården som har diagnostiserats med undernäring eller risk för undernäring. I det 
nationella kvalitetsregister Senior Alert uppmuntras dock vårdgivare att registrera 
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riskbedömningar av bl.a. undernäring hos personer ≥65 år. År 2016 registrerades av kommuner 
totalt 126 500 riskbedömningar varav 60 % hade risk för undernäring (Senior Alert, 2016). Då 
statistiken från landstingen är begränsad användes kommunernas registreringar som bästa 
tillgängliga statistik. Trots den höga prevalens av risk för undernäring som ovanstående statistik 
indikerar diagnostiserades inom slutenvården endast 269 äldre patienter ≥65 år med undernäring 
under år 2017 enligt Socialstyrelsens statistikdatabas för diagnoskoder (ICD-10) (ICD-10: E40-
E46) (Socialstyrelsen (3), 2018).  

1.4 Nationella riktlinjer 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid 
undernäring (2014) skall varje vårdgivare i Sverige ha rutiner för att förebygga och upptäcka 
undernäring. Riskbedömning av nutritionsstatus är ett första steg i att utvärdera om patientens 
tillstånd och eventuella behandling kan förbättras med hjälp av nutritionsbehandling (Kondrup, 
2003). Riskbedömning är en viktig del av nutritionsbehandlingsprocessen och är grundläggande 
för en god behandling. Socialstyrelsen understryker att det är väsentligt att göra en 
riskbedömning så tidigt som möjligt för att identifiera nutritionsrelaterade problem 
(Socialstyrelsen (1), 2018).  
 
Socialstyrelsen framhåller vidare i sitt kunskapsstöd “Att förebygga och behandla undernäring” 
(Socialstyrelsen (1), 2018) att det inom svensk hälso- och sjukvård är praxis att använda tre 
screeningfrågor, härmed kallad SKL:total, framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) för att göra en riskbedömning av undernäring. De betonar också att andra 
screeninginstrument, 18-item MNA och MNA-SF, är specifikt anpassade för att upptäcka 
undernäring hos äldre och därmed är lämpliga att använda för riskbedömning av dessa patienter. 
Dessa instrument och frågor kommer att beskrivas närmare nedan. 

1.4.1 Senior Alert 
Det nationella kvalitetsregistret Senior Alert lanserades 2008 av Landstinget i Jönköpings Län, 
och används sedan 2010 nationellt av hälso- och sjukvården i Sveriges kommuner och landsting 
som ett verktyg för att stödja vårdprevention. I Senior Alert ingår verktyg för riskbedömning av 
trycksår, fall, munhälsa, blåsdysfunktion, rehabilitering och undernäring hos äldre. De 
screeninginstrument som rekommenderas för att bedöma risk för undernäring är SKL:total med 
tre screeningfrågor om viktförlust, BMI och ätsvårigheter, alternativt screeninginstrumentet 
MNA-SF (Löwhagen, 2018).  

1.5 Screeninginstrument för undernäring hos äldre 

1.5.1 Mini Nutritional Assessment 
Mini Nutritional Assessment (18-item MNA) är ett screeninginstrument som har utformats 
särskilt för att bedöma risk för undernäring hos äldre (se bilaga 1). Instrumentet togs fram under 
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1990-talet och validerades på både friska och sköra äldre i USA och Frankrike (Vellas et al, 
2006; Vellas et al, 1999). Resultatet från 18-item MNA jämfördes med bedömning av 
nutritionsstatus genomförd av två läkare, där hänsyn togs till bland annat biomarkörer och 
antropometriska mått. I valideringsstudien konstaterades att 18-item MNA hade en sensitivitet på 
96 % samt en specificitet på 98 % (Vellas et al, 1999). 
 
Instrumentet 18-item MNA består av totalt 18 viktade frågor, från A-R, som kan ge maximalt 30 
poäng. Till formuläret hör en manual som i detalj beskriver hur bedömningen ska genomföras.  
Frågorna poängsätts i relation till hur stor negativ inverkan de har på nutritionsstatusen. 
Instrumentet undersöker de senaste tre månaderna och frågorna tar upp följande områden:  
A. minskat födointag; B. viktförlust; C. rörlighet; D. psykisk stress eller akut sjukdom; E. 
neuropsykologiska problem; F. BMI; G. eget boende; H. antal läkemedel; I. trycksår eller 
hudsår; J. äter fullständiga huvudmål per dag; K. intag av protein per dag; L. intag av frukt och 
grönsaker per dag; M. vätskeintag per dag; N. förmåga att äta själv; O. självskattat 
näringstillstånd; P. självskattat hälsotillstånd; Q. överarmens omkrets; R. vadens omkrets. 
Beroende på antal poäng klassificeras den äldre som screenas i en av tre grupper: 24–30 poäng 
motsvarar välnärd, 17–23,5 poäng risk för undernäring och <17 poäng undernärd (Vellas, 1997; 
Guigoz, 2006). Screeningen tar ca 10–15 minuter att genomföra, men tidsåtgången kan variera 
beroende på till exempel hur mätningarna av vikt och längd kan genomföras (Vellas, 1999; 
Gugioz 2006). Om lyftvåg eller olika beräkningar krävs för mätning av längd är detta mer 
tidskrävande. Finns det kognitiva svårigheter hos patienten kan det också påverka tidsåtgången 
för frågorna.  

1.5.2 Mini Nutritional Assessment-Short Form 
År 2001 utvecklades en kortare version av 18-item MNA, MNA Short Form (MNA-SF), 
bestående av sex frågor från det fullständiga instrumentet 18-item MNA, men endast med 
klassificeringen risk för undernäring och välnärd. MNA-SF validerades då på äldre i Frankrike, 
Spanien och USA med en klinisk bedömning av nutritionsstatus som referens. Instrumentets 
sensitivitet fastslogs i den valideringsstudien till 97,9 % och dess specificitet 100 % (Rubenstein 
et al., 2001).  
 
Instrumentet vidareutvecklades i en ny valideringsstudie år 2009 till dess nuvarande form (se 
bilaga 2). Den nya version består av de första sex frågorna, A-F, som återfinns i den längre 
versionen, 18-item MNA (se avsnittet ovan). Beroende på poäng klassificeras nu den äldre som 
screenas i samma tre grupper som i 18-item MNA, 12–14 poäng välnärd, 8–11 poäng risk för 
undernäring och <8 poäng undernärd (Kaiser et al., 2009). Screening med instrumentet tar ca 5 
minuter att genomföra (Vellas et al., 2006). 
 
Både 18-item MNA och MNA-SF är validerade screeninginstrument med hög sensitivitet och 
specificitet som har visats göra tillförlitliga bedömningar av risk för undernäring hos äldre 
(Guigoz, 2006; Vellas et al., 1999; Kaiser et al., 2009). Flertalet studier har validerat 18-item 
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MNA och det rekommenderas i stort som det grundläggande instrumentet för att utvärdera risk 
för undernäring hos den äldre befolkningen (Kaiser et al., 2010). 

1.5.3 SKL:total 
År 2011 utformade SKL ett screeninginstrument för riskbedömning av undernäring, SKL:s 
patientsäkerhet - nutrition (SKL:total) (Sveriges kommuner och landsting, 2011) (se bilaga 3). 
Instrumentet, SKL:total, består av 3 screeningfrågor enligt följande:  

- SKL:viktförlust: Har personen ofrivilligt gått ner i vikt, oavsett tidsförlopp och 
omfattning?  

- SKL:ätsvårigheter: Kan personen äta som vanligt? 
- SKL:BMI: Body Mass Index (BMI)  

    - <20 för personer <70 år 
                                                - <22 för personer ≥70 år  

Om en eller flera av dessa frågor besvaras med ja bedöms personen vara i risk för undernäring. 
Om ingen av frågorna besvaras med ja bedöms personen vara välnärd. Frågorna är ej viktade 
utan bedöms ha lika stor betydelse. Just dessa tre frågor valdes då de återfinns i samtliga 
screeninginstrument för undernäring, även i de båda MNA-instrumenten (Sveriges kommuner 
och landsting, 2011). Tidsåtgången som krävs för att screena enligt SKL:total har enligt vår 
kännedom ej undersökts. Screeninginstrumentet består av hälften av de frågor som även ingår i 
MNA-SF och uppskattas därmed kräva ca hälften av den tid som MNA-SF kräver, ca 2–3 
minuter. Enligt vår kännedom finns ej någon vetenskaplig studie där SKL:total har validerats.  

1.6 Problemformulering  
Vid åldrandet genomgår kroppen förändringar som gör den mer känslig för nutritionsrelaterade 
risker. Därtill ökar risken för att drabbas av sjukdom vid stigande ålder. Eftersom sjukdom ökar 
risken för undernäring, är undernäring därmed ett stort problem hos den äldre populationen. 
Trots det saknas det tydliga riktlinjer för screening och diagnostisering av undernäring både 
globalt och nationellt. Den senaste globala rapporten visar dock på stark konsensus för att 
använda ett validerat instrument vid riskbedömning av undernäring. Det finns behov av att 
jämföra olika screeninginstruments förmåga att utvärdera risk för undernäring inom olika 
populationer (van Bokhorst-de van der Schueren, Guaitoli, Jansma, & de Vet, 2014; Abd Aziz, 
Teng, Abdul Hamid, & Ismail, 2017).  
 
De screeninginstrument som rekommenderas för den äldre populationen i Sverige är 18-item 
MNA, MNA-SF och SKL:total (Socialstyrelsen (1), 2018; Löwhagen, 2018). Både 18-item 
MNA och MNA-SF är validerade instrument och tillförlitliga att använda för att identifiera risk 
för undernäring hos den äldre populationen (Guigoz, 2006); Vellas et al., 1999). Även SKL:total 
används enligt svensk praxis idag. Trots att SKL:total används nationellt för att screena för 
undernäring är instrumentet ej validerat i någon vetenskaplig studie. För att utvärdera diagnostisk 
tillförlitlighet rekommenderas de klassiska bedömningsverktygen sensitivitet samt specificitet 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2017). Enligt vår kännedom har ingen 
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tidigare studie jämfört den diagnostiska tillförlitligheten hos MNA-SF och SKL:total jämfört 
med 18-item MNA, vilket är de tre instrument som rekommenderas för screening av undernäring 
hos äldre i Sverige.  

1.7 Syfte     
Studiens syfte var att utvärdera den diagnostiska tillförlitligheten hos MNA-SF och SKL:total 
jämfört med 18-item MNA (gold standard), som screeninginstrument för att identifiera risk för 
undernäring hos äldre individer på sjukhus.  

1.7.1 Frågeställningar 
- Vilket av screeninginstrumenten 18-item MNA, MNA-SF, SKL:total, samt de separata 

screeningfrågorna i SKL:total; SKL:viktförlust, SKL:ätsvårigheter och SKL:BMI ger 
högst respektive lägst prevalens av risk för undernäring? 
 

- Vilket av screeninginstrumenten MNA-SF och SKL:total, samt de separata 
screeningfrågorna i SKL:total; SKL:viktförlust, SKL:ätsvårigheter och SKL:BMI har 
högst respektive lägst sensitivitet och specificitet vid bedömning av risk för undernäring, 
jämfört med 18-item MNA? 

2. Metod     

2.1 Västerås Nutritional Assessment Study (VNAS) 
Undersökningens material baseras på insamlad data från en tidigare utförd tvärsnittsstudie, 
Västerås Nutritional Assessment Study (VNAS), som syftade till att undersöka prevalensen av 
undernäring hos äldre individer (≥65 år) som skrevs in på ett svenskt sjukhus (Söderström et al., 
2013). 

I tvärsnittsstudien screenades 1771 individer ≥65 år för undernäring med instrumentet 18-item 
MNA (se bilaga 1). Medelåldern ± SD var 78,1 ± 7,8 år för deltagarna i studien. 
Könsfördelningen var enligt följande; 56 % kvinnor och 44 % män. Studien utfördes under 15 
månader, mellan 3 mars 2008 och 29 maj 2009, på Västmanland sjukhus i Västerås. Ett 
flödesschema över rekryteringen av studiedeltagarna för VNAS presenteras i Figur 1. 
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Figur 1. Flödesschema som beskriver rekryteringen av studiedeltagarna i tvärsnittsstudien 
VNAS. 
 
Inklusionskriterierna för studien var att patienterna skulle vara ≥65 år när de skrevs in på 
sjukhuset. Antalet potentiella deltagare var 2717 individer. Exklusionskriterierna från studien 
omfattade de som var oförmögna att kommunicera eller där ingen anhörig kunde besvara 
frågorna i deras ställe. Även de som undergick palliativ vård samt de vars vikt och  
längd ej kunde mätas exkluderades. Totalt uppnådde 622 personer dessa kriterier och 
exkluderades från studien. Totalt tackade 229 personer nej till att delta i studien och ytterligare 
71 deltagare exkluderades av andra varierande skäl. Totalt antal inkluderade deltagare var 1795. 
Ett bortfall av 15 frånvarande deltagare samt 9 ofullständiga MNA-formulär registrerades, vilket 
resulterade i det slutliga deltagarantalet 1771 som slutförde studien (Söderström et al., 2013).  
 
Totalt 18 sjuksköterskor, undersköterskor eller dietister utförde bedömningen. För att öka 
validiteten (Bryman, 2011) i bedömningarna blev dessa tränade i 18-item MNA inför studien och 
observerades två gånger under studien. Träningen bestod av ett utbildningstillfälle på en halvdag 
där alla frågorna med tillhörande manual berördes. Vårdpersonalen fick även praktisk övning 
genom att göra mätningarna på varandra samt även öva på att mäta vadens och överarmens 
omkrets. Innan studien startade fick de även genomföra tre pilotbedömningar vardera 
tillsammans med en dietist ute på avdelningarna. Dessa patienter inkluderades inte i studien utan 
utfördes endast för att öka validiteten samt reliabiliteten (Bryman, 2011), det vill säga att all 
vårdpersonal gjorde bedömningarna och mätningarna på samma sätt. En person som bedömdes 
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som undernärd av en sjuksköterska skulle även bedömas som undernärd av en annan 
sjuksköterska med 18-item MNA instrumentet. Därtill användes rutiner för utförandet av 
mätning av antropometriska mått för att säkerställa studiens reliabilitet (Söderström et al., 2013). 

2.2 Forskningsetiska överväganden  
Enligt riktlinjer från de svenska etikprövningsnämnderna måste den forskning som innefattas av 
lagen om etikprövning (Lag om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460) 
prövas av nämnd och därefter få etiskt godkännande. Den tidigare utförda tvärsnittsstudien som 
ligger till grund för denna studie genomgick en etikprövning som bland annat innefattade 
överväganden kring dess risker och nytta. Studien orsakade troligen ingen smärta eller obehag 
hos deltagarna. Möjligen kunde de patienter som behövde vägas med hjälp av sittvåg störas av 
hanteringen som det medförde. Dock skulle dessa patienter ändå vägas rutinmässigt på 
vårdavdelningen. Om någon av de deltagande patienterna uppfattade frågorna i 18-item MNA 
som integritetskränkande erbjöds kontakt med kurator på avdelningen. Nyttan för patienterna 
innefattade att en noggrann bedömning av deras näringstillstånd skulle genomföras. De patienter 
som bedömdes som välnärda fick vetskap om detta. De patienter som bedöms som undernärda 
fick därigenom möjlighet att erhålla nutritionsbehandling och vårdpersonalen på avdelningen 
uppmärksammades på problemet. En etiskt betänklighet kring studien är att det inte erbjöds 
någon nutritionsbehandling inom ramarna för studien. Dock fanns dietist på vårdavdelningarna 
som kunde genomföra nutritionsbehandlingar där nutritionsproblematik upptäcktes. Studien 
erhöll 19 december 2007 godkännande av etikprövningsnämnden.  
 
Materialet som ligger till grund för uppsatsen överlämnades avidentifierat och kan således ej 
härledas till enskild person. Enligt 2§ Etikprövningslagen (2003:460) utgör arbeten som utförs av 
studerande i grundläggande högskoleutbildning ej forskning i lagens mening (Lag om 
etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460). Därmed behöver ej 
etikprövning genomföras för den aktuella studien.  

2.3 Design  
För att utvärdera screeninginstrumentens och screeningfrågornas diagnostiska tillförlitlighet 
utfördes en diagnostisk studie där sensitivitet och specificitet beräknades (Nordenström, 2007).  

2.4 Beskrivning av variabler 

Data som inhämtades från tvärsnittsstudien VNAS inför den aktuella studien var följande: risk 
för undernäring eller undernärd enligt 18-item MNA, MNA-SF och SKL:total.  
 
Kategorisering av individerna i grupperna risk för undernäring eller välnärd enligt SKL:total 
gjordes utifrån följande tre frågor i 18-item MNA; item A: minskat födointag, item B: viktförlust 
och item F: BMI.  
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Då endast en utav tre riskfaktorer behöver uppfyllas för att risk för undernäring enligt SKL ska 
föreligga, separerades de tre screeningfrågorna enligt följande: SKL:viktförlust, 
SKL:ätsvårigheter och SKL:BMI. I praktiken separeras frågorna ej utan SKL:total används i sin 
helhet. Dock är det även intressant att studera de enskilda frågorna. Alla tre frågorna bedöms 
som likvärdiga då de ej är viktade med poäng såsom MNA-instrumenten. Det är därför av 
intresse att undersöka om någon av de tre frågor har större förmåga att upptäcka risk för 
undernäring än någon annan. 

2.5 Gold Standard 
Screeninginstrument som skall utvärderas jämförs med ett referensinstrument, även betecknat 
gold standard. Gold standard för den aktuella studien bör vara den bästa möjliga metoden för att 
fastslå om patienterna bedöms vara i risk för undernäring eller välnärda (SBU, 2017). 
Instrumentet 18-item MNA är validerat i flera studier med konstaterat hög sensitivitet och 
rekommenderas i stort som det bäst lämpade instrumentet för att utvärdera risk för undernäring 
hos den äldre befolkningen. Enligt genomförd litteraturgenomgång bedömdes därmed 18-item 
MNA vara mest lämpat som gold standard (Kaiser et al., 2010; Guigoz, 2006; Vellas, 2006; 
Vellas, 1999). 

2.6 Procedur 
Eftersom SKL:total endast klassificerar individerna i två grupper: risk för undernäring eller inte 
risk för undernäring (välnärd), så bestämdes det att samma kategorisering även skulle användas 
för gold standard och MNA-SF. Undernärda och risk för undernäring enligt 18-item MNA slogs 
därav ihop till en grupp. Risk för undernäring bedömdes enligt gold standard 18-item MNA vid ≤ 
23,5 poäng och välnärd > 24 poäng. Enligt MNA-SF bedömdes ≤11 poäng som risk för 
undernäring samt 12-14 poäng som välnärd. Vid bedömning av risk för undernäring enligt 
SKL:total bedömdes individen vara i risk för undernäring om ett eller flera av dessa kriterier var 
uppfyllda. Om inget kriterium var uppfyllt bedömdes individen som välnärd. För de separerade 
screeningfrågorna bedömdes individen med risk för undernäring om det enskilda kriteriet 
uppfylldes, annars bedömdes individen som välnärd.  
 
Sammanslagningen av undernärd och risk för undernäring enligt 18-item MNA och MNA-SF 
påverkar ej studiens mätningsvaliditet (Bryman, 2011) då individer som bedöms som undernärda 
också kan inkluderas i gruppen med risk för undernäring.  

2.6.1 Statistisk analys  
Avidentifierad data från den tidigare tvärsnittsstudien VNAS bearbetades i det statistiska 
programmet SPSS (IBM SPSS Statistics 24). För att fastställa prevalens av risk för undernäring 
identifierat med de utvalda instrumenten skapades frekvenstabeller (Bryman, 2011). För en 
tydligare översikt sammanställdes frekvenstabellernas data i stapeldiagram. Korstabeller 
(Ejlertsson, 2012) skapades sedan i SPSS för att jämföra instrumentens klassificering med gold 
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standard (18-item MNA). Detta i form av kolumnprocent samt antal. Signifikant skillnad mellan 
klassificering enligt instrumenten och gold standard fastslogs med hjälp av Pearsons Chi2-test 
(Ejlertsson, 2012). Då korstabellerna har samma gold standard som referens kombinerades dessa 
till en tabell för överskådlighet i uppsatsen.  

2.7 Diagnostisk tillförlitlighet  
För att utvärdera hur väl screeninginstrumenten lyckas identifiera patienter med risk för 
undernäring respektive välnärda beräknades olika utfallsmått avseende instrumentens 
diagnostiska tillförlitlighet. Instrumenten jämfördes med vald gold standard, 18-item MNA. I 
fyrfältstabellen nedan (se tabell 1) presenteras strukturen för dessa beräkningar. 
 
 Tabell 1. Utfallsmått för diagnostisk tillförlitlighet 

 Risk för undernäring enligt referens Ej risk för undernäring enligt referens 
Risk för undernäring 

enligt screening-
instrument som testas 

 
Sant positiv klassificering (SP) 

 
Falskt positiv klassificering (FP) 

 
Ej risk för 

undernäring enligt 
screeninginstrument 

som testas 

 
Falskt negativ klassificering (FN) 

 
Sant negativ klassificering (SN) 

2.7.1 Sensitivitet och specificitet 
Screeninginstrumentens diagnostiska tillförlitlighet har beräknats genom att fastställa 
utfallsmåtten sensitivitet och specificitet. Ett instruments sensitivitet åsyftar den andel deltagare 
som har identifierats med risk för undernäring av både screeninginstrumentet som testas och gold 
standard, dvs. sant positiv klassificering. Sensitiviteten hos ett instrument innebär alltså hur väl 
det lyckas identifiera patienter med faktisk risk för undernäring (SBU, 2017). Ett instruments 
specificitet innebär motsvarande den andel deltagare som har identifierats som välnärda enligt 
både screeninginstrumentet som testas och gold standard, dvs. sant negativ klassificering. 
Specificiteten är ett mått på hur väl instrumentet lyckas identifiera patienter som är välnärda 
(SBU, 2017). Falskt positiv klassificering innebär att friska klassificeras som sjuka. Falskt 
negativ klassificering innebär att sjuka klassificeras som friska. Instrumentens sensitivitet 
respektive specificitet har beräknats enligt följande (se tabell 1): 
Sensitivitet = SP/(SP+FN) 
Specificitet = SN/(FP+SN) 

2.8 Litteratursökning 
En litteratursökning genomfördes i studiens inledande arbete samt kontinuerligt under arbetets 
gång. Litteratur söktes med hjälp av Uppsalas universitetsbibliotek och databasen PubMed. 
Sökord som användes var: Aged, aging, anorexia of aging, body composition, body mass index, 
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cachexia, consensus, definition, diagnosis, diagnostic tests, elderly, energy intake, food intake, 
hospital, length of stay, malnutrition, malnutrition in elderly, mini nutritional assessment, MNA, 
morbidity, mortality, muscle, nutritional assessment, nutritional screening, nutritional screening 
tools, older persons, protein-energy malnutrition, risk assessment, risk factors, sarcopenia, 
satiety, screening, sensitivity, specificity, statistical methods, Sweden, systematic review, weight 
change, weight loss. 
 

3. Resultat 

3.1 Prevalens av risk för undernäring 
Prevalensen av risk för undernäring samt välnärd som identifierades med de olika 
screeninginstrumenten presenteras nedan i Figur 2. Högst prevalens av risk för undernäring 
identifierades av MNA-SF med 70 % (n = 1237), tätt följt av 18-item MNA med 67 % (n = 
1183). Prevalensen sjunker kraftigt då SKL:s tre frågor delas upp och studeras individuellt. Lägst 
prevalens av risk för undernäring ges av frågan BMI med 18 % (n = 325). 
 

 
Figur 2. Prevalens av risk för undernäring hos äldre på sjukhus mätt med olika 
screeninginstrument och screeningfrågor. 
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3.2 Klassificering av risk för undernäring och välnärd 
I en jämförelse mellan 18-item MNA och samtliga av screeninginstrumentens och 
screeningfrågornas klassificering av risk för undernäring och välnärd (Tabell 2) framkom det att 
MNA-SF överskattar risk för undernäring (falskt positiva) med 32 % samt underskattar risk för 
undernäring (falskt negativa) med 12 % jämfört med gold standard. MNA-SF misslyckas 
följaktligen att identifiera 1 av 10 som har risk för undernäring och samtidigt klassificerar 
instrumentet nästan en tredjedel av deltagarna med risk för undernäring där en verklig risk ej 
föreligger.  
 
I sin tur underskattar SKL:total  risk för undernäring med 21 % samt överskattar risk för 
undernäring med 25 %, i jämförelse med 18-item MNA. Screeningfrågorna enligt SKL:total 
lyckas alltså hitta ca 1 av 5 patienter med reell risk för undernäring, vilket innebär ungefär 
hälften av patienterna som MNA-SF hittar. De individer som bedöms ligga i risk för undernäring 
när så ej är fallet är 1 av 4.  
 
Vidare har SKL:s screeningfrågor testats enskilt. Frågan som missade lägst andel patienter med 
risk för undernäring, och därmed gav bäst resultat av de tre, var viktförlust med en 
underskattning på 37 %. Frågan BMI underskattade risk för undernäring i störst utsträckning med 
75 %. Genom att enbart undersöka patientens BMI missas således hela 3 av 4 individer där risk 
för undernäring föreligger.  
 
Signifikant skillnad i klassificering av risk för undernäring samt välnärd mellan 18-item MNA 
och resterande screeninginstrument och screeningfrågor har påvisats (p<0.001).  
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Tabell 2. Klassificering av risk för undernäring och välnärd mätt med olika screeninginstrument 
samt screeningfrågor, jämfört med klassificering enligt 18-item MNA (gold standard). 
Fetmarkerade siffror: Sant positiva och sant negativa värden. Blå siffror: Falskt positiva. Röda 
siffror: Falskt negativa.  

 
Klassificeringen av individerna i risk för undernäring och välnärd skilde sig signifikant mellan 
de olika screeninginstrumenten (p <0.001).  
*Två av studiedeltagarna saknade värden för beräkning av BMI. 

Risk för undernäring Välnärd Total

MNA-SF Risk för undernäring antal 1047 190 1237

% 89% 32% 70%

Välnärd antal 136 398 534

% 12% 68% 30%

Total antal 1183 588 1771

% 100% 100% 100%

SKL:total Risk för undernäring antal 930 145 1075

% 79% 25% 61%

Välnärd antal 252 442 694

% 21% 75% 39%

Total antal 1182 587 1769*

% 100% 100% 100%

SKL:viktförlust Risk för undernäring antal 748 86 834

% 63% 15% 47%

Välnärd antal 435 502 937

% 37% 85% 53%

Total antal 1183 588 1771

% 100% 100% 100%

SKL:ätsvårigheter Risk för undernäring antal 563 52 615

% 48% 9% 35%

Välnärd antal 620 536 1156

% 52% 91% 65%

Total antal 1183 588 1771

% 100% 100% 100%

SKL:BMI Risk för undernäring antal 300 25 325

% 25% 4% 18%

Välnärd antal 882 562 1444

% 75% 96% 82%

Total antal 1182 587 1769*

% 100% 100% 100%

18-item MNA



UPPSALA UNIVERSITET         Ht-2018 
Institutionen för kostvetenskap     Emma Bohlin & Minda Jonsson  
Examensarbete C, 15 hp, Grundnivå 
  

14 
   

3.3 Diagnostisk tillförlitlighet 

3.3.1 Sensitivitet och specificitet 
Screeninginstrumentens diagnostiska tillförlitlighet påvisas i deras grad av sensitivitet samt 
specificitet. En sammanställning (Tabell 3) visar att MNA-SF har högst sensitivitet med 89 % 
och lägst specificitet med 68 % jämfört med värdet från gold standard. MNA-SF lyckas alltså 
bäst med att identifiera patienterna med risk för undernäring, men sämst med att identifiera de 
patienter som är välnärda. SKL:total har närliggande värden för både sensitivitet 79 % och 
specificitet 75 %. Av de tre separerade SKL-frågorna har viktförlust högst sensitivitet med 63 %. 
Screeningfrågan BMI har lägst sensitivitet på 25 % samtidigt som den visar högst grad av 
specificitet på 96 %. BMI är således den fråga som sämst lyckas identifiera de patienter som har 
risk för undernäring. Däremot lyckas den väl med att hitta de patienter som klassificeras som 
välnärda.  
 
Tabell 3. Sensitivitet och specificitet hos olika screeninginstrument samt screeningfrågor 

  
Gold standard: 18-item MNA 

4. Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka den diagnostiska tillförlitligheten hos 
screeninginstrumenten för undernäring hos äldre på sjukhus som rekommenderas på nationell 
nivå i Sverige. Därav beräknades screeninginstrumentens sensitivitet och specificitet. Data till 
studien hämtades ifrån en tidigare genomförd tvärsnittsstudie (Söderström et al., 2013).  
MNA-SF som är ett validerat screeningsinstrument påvisar högre sensitivitet än SKL:total, och 
är därmed det mest lämpade instrumentet för att identifiera risk för undernäring hos äldre 
individer. När SKL:s frågor separeras sker en betydande försämring av frågornas sensitivitet. 
Anmärkningsvärt är den stora skillnaden i sensitivitet mellan de tre screeningfrågorna. 
Viktförlust har högst grad av sensitivitet och BMI har en påtagligt låg grad av sensitivitet. 
Signifikant skillnad i klassificering av risk för undernäring samt välnärd mellan 18-item MNA 
och MNA-SF, SKL:total, SKL:viktminskning, SKL:ätsvårigheter och SKL:BMI påvisades 
(p<0.001).  

Sensitivitet % Specificitet %

MNA-SF 89 68
SKL:total 79 75

SKL:viktförlust 63 85
SKL:ätsvårigheter 48 91

SKL:BMI 25 96
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4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Prevalens av risk för undernäring 
Prevalensen av risk för undernäring som framkommer i denna studie, enligt gold standard 18-
item MNA (67 %), kan jämföras med tidigare nationell statistik från kvalitetsregistret Senior 
alert (60 %) (Senior alert, 2016), och en tidigare nationell studie av både risk för undernäring och 
konstaterad undernäring (82 %) (Persson, Brismar, Katzarski, Nordenström & Cederholm, 2002) 
samt internationella studier av både risk för undernäring och konstaterad undernäring (66-88 %) 
(Guigoz, 2006; Kaiser et al., 2010; Vanderwee et al., 2010). Det som statistiken gemensamt 
signalerar är att risk för undernäring är ett stort problem i den äldre populationen. Den aktuella 
studien visar även att instrumenten för screening ger skilda resultat i andelen med risk för 
undernäring och välnärda (Figur 2). 
 
MNA-SF var det instrument som gav högst prevalens av risk för undernäring i studien (Figur 2). 
Andelen med risk för undernäring med MNA-SF var högre än andelen med undernäring enligt 
18-item MNA. Med sina sex frågor är MNA-SF ämnad som en initial bedömning. Därmed bör 
instrumentet hellre överskatta än underskatta antalet med risk för undernäring så att dessa 
individer vidare kan utredas. Resultatet från denna studie indikerar att instrumentet uppfyller 
detta ändamål och är ett lämpligt sätt att upptäcka individer med risk för undernäring.   

4.1.2 Diagnostisk tillförlitlighet 
Ett optimalt utformat diagnostiskt instrument har både hög sensitivitet och hög specificitet (SBU, 
2017). Instrumentet bör vara känsligt nog så att det inte missar att upptäcka individer som 
riskerar undernäring samtidigt som det inte ger för många falska alarm och klassificerar friska 
individer i riskgruppen. Dock tvingas man ofta göra en prioritering av vad som anses vara 
viktigast, och även minst skadligt (SBU, 2017); att för många klassificeras som sjuka (falskt 
positiva), eller för många som friska (falskt negativa). För ett instrument som till exempel skall 
upptäcka en dödlig sjukdom kan detta vara en känslig avvägning. Falskt positiva utfall kan skapa 
stort lidande hos individen samt vara resurskrävande och till och med direkt skadligt om 
patienten därmed tvingas genomgå behandlingar trots att någon sjukdom ej föreligger. Mot det 
måste vägas de allvarliga konsekvenserna av att för många individer som är sjuka istället 
klassificeras som friska och därmed ej får den behandling som de behöver. Avvägningen kring 
screeninginstrument som skall upptäcka risk för undernäring är mindre komplicerad att förhålla 
sig till. Att fler individer klassificeras med risk för undernäring, även om någon reell risk ej 
föreligger, innebär att ytterligare utredningar genomförs och möjligtvis även 
nutritionsbehandling med kostråd samt eventuella kosttillägg. Skadan med sådan utredning och 
behandling är försumbar ställt i relation till den skada som orsakas av att individer med risk för 
undernäring felaktigt klassificeras som friska. Flertalet studier har tidigare påvisat ett tydligt 
samband mellan risk för undernäring hos äldre och ökad mortalitet (Söderström, Rosenblad, 
Adolfsson, Saletti, & Bergkvist, 2014). Således görs bedömningen att hög sensitivitet hos 
screeninginstrumenten bör prioriteras över specificitet.  
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4.1.2.1 Sensitivitet och specificitet 
I undersökningen påvisade MNA-SF högst sensitivitet (89 %). Dessa fynd stödjer tidigare studier 
som framhåller MNA-SF som ett lämpligt och väl anpassat screeninginstrument för att korrekt 
identifiera risk för undernäring hos äldre (Guigoz, 2006; Vellas et al., 1999; Kaiser et al., 2010).  
 
SKL:total har lägre sensitivitet än MNA-SF (Tabell 3). SKL:total missade att upptäcka 1 av 5 
individer som hade risk för undernäring, dubbelt så många jämfört med MNA-SF. SKL:total har 
däremot högre specificitet än MNA-SF, och är därmed bättre på att identifiera de individer som 
är välnärda. Som tidigare har diskuterats är dock sensitivitet det viktigaste att undersöka hos 
screeninginstrumenten. Dessa fynd indikerar att SKL:total är mindre lämpligt för att identifiera 
risk för undernäring hos äldre. 
 
De separerade screeningfrågorna härledda från SKL:total uppvisar låg sensitivitet i varierande 
grad (Tabell 3). SKL:BMI som enskild fråga har en slående låg sensitivitet (25 %) och visar sig 
därmed vara otillräckligt för att identifiera risk för undernäring hos äldre på sjukhus. Frågans 
höga specificitet (96 %) indikerar däremot en god förmåga att identifiera de friska individerna, 
dock är detta underställt betydelsen av dess låga sensitivitet. SKL:viktförlust, med 63 % 
sensitivitet, framträder som den enskilt mest betydande frågan att undersöka för att identifiera 
äldre med risk för undernäring. 
 
Att de enskilda screeningfrågorna, på grund av deras låga sensitivitet, därmed är olämpliga för 
att identifiera risk för undernäring hos äldre innebär inte att detsamma gäller för SKL:total. 
Däremot visar det på problematiken med hur SKL:total är sammansatt. Det krävs endast att ett 
kriterium är uppfyllt för att risk för undernäring skall identifieras. Det innebär att prevalens, 
sensitivitet och specificitet hos SKL:total kan variera i hög grad beroende på vilken eller vilka 
kriterier som detekteras. Instrumentet är dessutom mindre styrt i dess frågeformuleringar och den 
enskilda vårdgivarens subjektiva bedömning kan påverka utfallet mer, då endast ett kriterium 
behöver uppfyllas. Det betyder att bedömningarna kan variera påtagligt och därmed även 
medföra en lägre reliabilitet (Bryman, 2011). Problematiskt är även att SKL:s tre screeningfrågor 
har lika stor betydelse för att upptäcka risk för undernäring. Till skillnad från SKL:total har båda 
MNA-instrumenten en tydligare utformning med viktad poängsättning av frågorna och tydliga 
kategorier baserade på poängen som fångar upp fler nutritionsrelaterade problem. Med vetskapen 
om skillnaden i sensitivitet mellan SKL:s screeningfrågor framgår det att en viktad poängsättning 
skulle vara av betydelse för den diagnostiska tillförlitligheten i SKL:total. En viktad 
poängsättning skulle innebära att exempelvis SKL:viktförlust, som har visat högst grad av 
sensitivitet, skulle få större betydelse i riskbedömningen.  
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4.3 Metoddiskussion 

4.3.1 Styrkor och svagheter 
VNAS studien omfattade 1771 studie deltagare vilket är en styrka för den aktuella studiens 
resultat. Precisionen för en studies resultat ökar i takt med stickprovets storlek. En studie med 
mer än 1000 deltagare har en relativt god precision (Bryman, 2011). Screeninginstrumentens 
diagnostiska tillförlitlighet har utretts enligt de klassiska mått som rekommenderas av bland 
annat SBU (2017), vilket även det bidrar till studiens styrka.  
 
Den data som ligger till grund för bedömningen från SKL:total samt dess screeningfrågor 
inhämtades och skapades av data från gold standard 18-item MNA. Det innebär att dessa resultat 
eventuellt kan vara något missvisande. Som tidigare diskuterats lämnar SKL:total i vanliga fall 
utrymme för en mer subjektiv tolkning vid bedömning av risk för undernäring. Den enskilda 
vårdgivarens subjektiva tolkning undantas från den aktuella studien på grund av hur data har 
inhämtats. Därmed kan riskbedömningen som uppmätts skilja sig från den som hade erhållits 
från en bedömning gjord genom SKL:total.  
 
Risk för inkorporationsbias (SBU, 2017) föreligger också då det testade instrumentet MNA-SF 
är en del av den sammansatta gold standard 18-item MNA. 18-item MNA består till en tredjedel 
av de frågor som utgör hela MNA-SF. Det innebär att sensitiviteten för MNA-SF kan ha 
överskattats (SBU, 2017). Det faktum att vårdgivarna som utförde riskbedömningarna hade fått 
träning i användandet av 18-item MNA kan även påverkat resultatet i den aktuella studien. Det 
innebär att validiteten samt reliabiliteten för screeninginstrumenten i studien kan skilja sig från 
andra mindre reglerade bedömningar som görs inom vården. 
 
I relation till de svagheter som lyfts bör uppmärksammas att det saknas tydliga kriterier för 
diagnos av undernäring, samt komplett nationell statistik över diagnostisering. Den bästa 
tillgängliga metoden för att fastslå den diagnostiska tillförlitligheten hos screeninginstrumenten, 
och därmed utvärdera screeninginstrumentens sensitivitet och specificitet, var att använda den 
bästa befintliga metod att ställa diagnos (gold standard), vilket bedömdes vara 18-item MNA 
(SBU, 2017).  

4.3.2 Utveckling av studien 
Resultatet i denna studie skulle vidare kunna utvecklas med en ytterligare jämförelse med MNA-
SF som referens där sensitivitet och specificitet beräknas hos SKL:total. Till den aktuella 
studiens omfattning krävdes dock en begränsning och resultatets fokus fick kvarstå vid den 
huvudsakliga analysen av SKL:total och MNA-SF med gold standard 18- item MNA. I framtiden 
skulle även studier av SKL:total kunna testa att poängsätta frågorna så att de blir viktade, dvs. att 
SKL:viktförlust får större betydelse och SKL:BMI får mindre betydelse i riskskattningen. Detta 
då instrumentet i dagsläget inte är särskilt känsligt och endast upptäcker risk för undernäring hos 
1 av 5 individer med reell risk.  
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4.4 Uppsatsens resultat i relation till dietistprofessionen  
Ett validerat screeninginstrument bör vara första steget i att utvärdera förekomst av undernäring 
(Cederholm et al., 2018). Med hjälp av screeninginstrument som identifierar undernäring hos 
äldre kan insatta nutritionsåtgärder för de med risk för undernäring bidra till minskad risk för 
sjuklighet och dödlighet (Dent, E., Visvanathan, R., Piantadosi, C., & Chapman, I. 2012; 
Iannuzzi-Sucich et al., 2002; Bonetti et al., 2017; Orlandoni et al., 2017). Riskbedömning är ett 
viktigt första steg av nutritionsbehandlingen för att därigenom kunna identifiera eventuella 
nutritionsrelaterade problem. För att dietistens fulla potential inom sjukvården skall kunna 
nyttjas behöver individer med behov av nutritionsbehandling upptäckas. Det är därmed väsentligt 
att riskbedömningar korrekt identifierar och framförallt inte missar att upptäcka individer i risk. 
Resultaten från studien tyder på att fler individer med risk för undernäring identifieras då ett 
validerat screeninginstrument som är utformat för avsedd population, såsom 18-item MNA eller 
MNA-SF, används. Därmed kan fler individer erbjudas nutritionsbehandling. 

4.4.1 Klinisk användbarhet 
För att bedöma den kliniska användbarheten hos instrumenten bör bland annat den tidsresurs 
som instrumenten kräver samt hur enkla dess frågor är att besvara beaktas. 18-item MNA är trots 
dess höga sensitivitet och bevisade tillförlitlighet i att bedöma risk för undernäring hos äldre 
också det screeninginstrument som är mest tidskrävande att genomföra (10 -15 minuter) (Vellas, 
1999; Gugioz, 2006). Därtill kan vissa av instrumentets frågor vara svåra att besvara med en 
patient som till exempel har kognitiva svårigheter. Både MNA-SF och SKL:total består av färre 
och mer lätt besvarade frågor jämfört med 18-item MNA. MNA-SF har i studien påvisat snarlik 
sensitivitet (89 %) och kräver till skillnad från 18-item MNA endast ca 5 minuter för en 
riskbedömning (Vellas et al., 2006). Enligt vår bedömning tar SKL:total kortast tid (2-3 
minuter). Dock är tidsskillnaden mellan SKL:total och MNA-SF marginell i relation till den 
lägre sensitivitet som SKL:total visar (79 %). Med hänsyn tagen till det bedömda behovet av hög 
sensitivitet vid riskbedömning av undernäring samt den tidspress som föreligger inom svensk 
sjukvård skulle resultatet från studien kunna vara vägledande i valet av screeninginstrument. 
MNA-SF kan därmed anses vara bäst lämpat utifrån klinisk användbarhet.  

4.5 Slutsats 
Det är viktigt att använda ett validerat screeninginstrument speciellt anpassat för den population 
som skall riskbedömas. SKL:total har lägre sensitivitet och missar i större utsträckning att 
upptäcka risk för undernäring hos äldre jämfört med MNA-SF. Resultatet antyder att SKL:total 
kan vara mindre lämpligt än MNA-SF för att upptäcka risk för undernäring hos äldre på sjukhus. 
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6. Bilagor 

6.1 Bilaga 1. 18-item MNA 
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6.2 Bilaga 2. MNA-SF 
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6.3 Bilaga 3. SKL:total 
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6.4 Bilaga 4. Arbetsfördelning        

Planering av undersökningen och uppsatsarbetet: 
Fördelningen av ovanstående arbete har varit: 50/50.       
      
Litteratursökning: 
Fördelningen av ovanstående arbete har varit: 50/50.        
       
Datainsamling:       
Fördelningen av ovanstående arbete har varit: 50/50.       
       
Analys:       
Fördelningen av ovanstående arbete har varit: 50/50.       
      
Skrivandet av uppsatsen: 
Fördelningen av ovanstående arbete har varit: 50/50. 

        

           
    
   
 
 


