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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Afsaneh Koochek för hennes värdefulla råd och 
goda tålamod som funnits till hjälp under hela uppsatsarbetet.  
 
Vi vill även tacka vår vän, tillika blivande statistiker Ida Frölander som gett värdefulla råd 
och stöttning under hela uppsatsarbetets gång. 
 
Vi tackar även våra nära och kära (däribland storpudeln Iver Hydling) för ert goda humör 
(ibland även fast vi inte förtjänat det) och uppmuntran under hela arbetets gång.  
 
Till sist, är vi otroligt tacksamma för studiens respondenter, medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor och sjuksköterskor på äldreboende, som trots pågående pandemi tagit sig tiden 
och besvarat våra enkätfrågor. Utan er hade inte studien varit möjlig att genomföra. 
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Författare: Hanna Hydling & Emma Johansson 
 
Sammanfattning 
 
Bakgrund: Den äldre över 75 år har ett högre behov av vitamin D och rekommenderas av 
Livsmedelsverket att ta ett dagligt tillskott av 20 µg vitamin D. I Sverige bor många från 
denna grupp på äldreboende där flera vårdgivare ansvarar för deras dagliga vård och omsorg. 
Om de äldre får en rekommendation eller ett dagligt tillskott av vitamin D och vem som är 
ansvarig för den är otydligt, då inga tidigare studier gjorts på området. 
 
Syfte: Att undersöka om äldre boendes på äldreboende får ett tillskott av vitamin D i enlighet 
med Livsmedelsverkets rekommendationer om 20 µg, samt vem som är ansvarig för att det 
görs. 
 
Metod: Webbenkät skickades via e-post till medicinskt ansvarig sjuksköterska i 120 
kommuner från Sveriges samtliga regioner.  
 
Resultat: Visade att 78 stycken medicinskt ansvariga sjuksköterskor från 68 kommuner i 
samtliga regioner i Sverige, inte ansåg sig ansvariga för att rekommendera tillskott av vitamin 
D till äldre. Majoriteten av respondenter lade huvudansvaret på läkaren. Fem procent av 
respondenterna svarade ja på att alla de äldre de ansvarade över fick ett dagligt tillskott av 20 
µg vitamin D. Men 50 procent av respondenterna svarade nej, vilket innebar att 
uppskattningsvis 13 222 äldre inte får ett dagligt tillskott av vitamin D i enlighet med 
rekommendationerna. 
 
Slutsats: Resultaten indikerar på att det finns ett glapp mellan de rekommendationer som ges 
från Livsmedelsverket om vitamin D till äldre över 75 år och vad som faktiskt praktiseras på 
äldreboenden.  
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Abstract 
 
Background: Older people over 75 years of age have an increased demand of vitamin D. 
Therefore, they are recommended by The Swedish Food Agency, to take a daily supplement 
of 20 ug of vitamin D. Whether this recommendation is carried out in elderly homes, and who 
is responsible, have not yet been examined. 
 
Objective: To investigate whether residents in elderly homes receive a daily supplement of 
20 μg vitamin D and who is responsible for it. 
 
Method: A web-based questionnaire was emailed to chief medical nurses in elderly care in 
120 municipalities from all of Sweden's regions. Also, a complementary web questionnaire 
was published on Facebook, aimed at nurses working in the elderly homes. 
  
Results:  78 chief medical nurses spread across 67 municipalities in the country did not 
considered themselves as responsible for proceeding the recommendation to older people in 
elderly homes. When choosing who were responsible, most common alternative was the 
medical physician. Only five percent of respondents answered that a daily supplement of 20 
ug vitamin D, were given. 50% of respondents answered that the elderly were not given 
supplements. This indicates, 13 222 people in elderly residential care homes in Sweden are 
not given the daily recommended amount of vitamin D. 
 
Conclusion: The results indicate that there is a gap between the recommendations given by 
the Swedish food agency on vitamin D for older people over 75 years and what is actually 
practiced in elderly homes. 
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1. Introduktion 
När Sverige når 11-miljoners gränsen förutspås den största procentuella ökningen av 
befolkningen ske i åldersgruppen 80 år och över (Statistiska centralbyrån, 2018). Enligt 
Socialstyrelsen (2019b) är 333 200 invånare över 65 år mottagare av kommunal hälso- och 
sjukvård, varav 105 870 personer bor på ett särskilt boende för äldre (ibid.). Murray 
m.fl. (2015) menar att individer lever generellt längre idag, men är desto sjukare och har ett 
större behov av hälso- och sjukvård under de sista åren i livet. Enligt studien, har åren 
individen lever med ohälsa ökat (ibid.). För att motverka den negativa trenden med ohälsa i en 
åldrande befolkning behövs det ett preventivt folkhälsoarbete, däribland goda matvanor och 
ett adekvat näringsintag. 
 
Livsmedelsverkets ”Stor aptit på livet, men mindre aptit på maten?” (2019d) behandlar 
problematiken med att den äldre får minskad aptit, samtidigt som näringsbehovet är 
oförändrat. I linje med att förebygga den negativa trend som uppstått gick Socialstyrelsen 
tillsammans med Livsmedelsverket ihop och skapade kunskapsunderlaget bra måltider i 
äldreomsorgen (2019b), till yrkesverksamma inom äldreomsorgen. Kunskapsunderlaget 
innehåller bland annat information om den ökade risken för att flertalet näringsämnen inte 
intas i tillräcklig mängd av den äldre. Risken är även desto högre om den äldre har ett lågt 
energiintag, under 1900 kcal per dag. Låga värden av vitamin D är ett vanligt förekommande 
problem hos äldre (Cesari., Incalzi, Zamboni & Pahor, 2011).  I relation till detta 
rekommenderar Livsmedelsverket (2019b) att äldre över 75 år, dagligen bör äta tillskott av 20 
mikrogram vitamin D, utöver det maten bidrar med.  
 
Enligt Livsmedelsverket (2019b) är maten och måltiden en central omsorgsinsats. Att 
individens behov tillgodoses i både det ordinära- och särskilda boendet är avgörande för den 
egna hälsan och samhället i stort. I januari 2015 trädde Socialstyrelsens föreskrift och 
allmänna råd i kraft gällande förebyggande och behandling av undernäring (SOSFS 
2014:10).  
 
I och med de kostsamma konsekvenser som blir av en undernärd individ, både för individen 
och samhället i stort, är det avgörande att införliva preventiva arbetssätt inom hälso- och 
sjukvården (prop. 2002/03:35). Trots att myndigheter har gjort flertalet aktioner för att 
förhindra undernäring hos äldre finns det sällan en uttalad ansvarsfördelning gällande de 
rekommendationer (NNR, 2012; Livsmedelsverket, 2019b; Socialstyrelsen 2019c) som 
ges.  En faktor som möjligtvis kan försvåra implementationen av ett preventivt 
folkhälsoarbete.  
 

1.1 Vitamin D  
1.1.1 Metabolism och funktion av vitamin D hos friska individer 
Vitamin D räknas till de fettlösliga vitaminerna och är ett essentiellt näringsämne för 
människor i Sverige (Livsmedelsverket, 2006). Vitamin D är uppdelad i två huvudformer, 
ergokalciferol (vitamin D2) och kolekalciferol (vitamin D3). D2 och D3 skiljer sig åt i vissa 
aspekter då D2 ursprungligen kommer från växtriket, medan D3 härstammar från animalier 
(Cesari m.fl., 2011; IOM, 2011). Den främsta källan till vitaminet är via den kutana syntesen 
som sker i huden när ultraviolett (UV) strålning från solen penetrerar huden (Cesari m.fl. 
2011; IOM, 2011). Den andra källan till vitaminet är via kosten. 
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Både vitamin D2 och D3 är provitaminer som kräver aktivering för att bli den aktiva formen 
av vitamin D (kalcitriol), det sker i form av en tvåstegs hydroxylering i kroppen (IOM, 2011). 
Första steget sker i levern där provitaminerna D2 och D3 omvandlas till 25-hydroxivitamin D 
(kalcidiol). Andra steget sker sedan i njurarna, då kalcidiol omvandlas till hormonet kalcitriol, 
som är det biologiskt aktiva och slutgiltiga formen av vitaminet (ibid) 
 
Kalcitriol är verksam i flera centrala funktioner i kroppen, däribland omsättningen av kalcium 
(Meehan & Penckofer, 2014; Cesari m.fl. 2011). Kalcitriol utgör grunden för 
den kalciumhomeostas som pågår i kroppen (Lamberg-Allardt, Brustad, Meyer & 
Steingrimsdottir, 2013). När nivåerna av kalcium faller utanför det normala intervallet så 
frisätts hormonet paratyreoidea från bisköldkörteln, som i sin tur stimulerar njurarna att bilda 
kalcitriol. Kalcitriolen gör att kalcium utlöses ur benvävnaden och ökar på så sätt nivån av 
extracellulärt kalcium. Kalcitriol påverkar även absorptionen av kalcium i tarmen samt ökas 
resorptionen av kalcium i njurarna. När nivåerna av kalcitriol i kroppen är tillräckliga regleras 
bildningen ner (Lamberg-Allardt, 2013; Cesari m. fl, 2011;). Då vitamin D i sin aktiva form 
fungerar som ett hormon, betraktas det ofta som det, mer än vitamin (Cesari m.fl., 2011). 
 
Vitamin D och dess medverkan i kalciumhomeostasen är den funktion med tyngst 
vetenskapligt belägg (Lamberg-Allardt m.fl., 2013; Livsmedelsverket, 2016). Det finns andra 
biologiska funktioner som vitamin D har setts medverka i, men dess medverkan är inte 
fullkomligt vetenskapligt klarlagt. Sådana funktioner är däribland vitamin D och rollen den 
spelar i regleringen av genuttryck och vitaminets medverkan i immunförsvarets processer vid 
förebyggande och behandling av sjukdomar som typ-1 diabetes och cancer (Lamberg-Allardt 
m.fl., 2013). 
 
1.1.2 Status av vitamin D i kroppen 
För att undersöka aktuell vitamin D status görs en mätning av kalcidiol i serum (IOM, 2011). 
Markören är den som vanligtvis används vid mätning då värdet speglar i proportion det 
vitamin D som tillförts kroppen, antingen via kosten alternativt via den kutana syntesen 
(ibid.). Det råder delade meningar inom forskningen om vad som anses vara den optimala 
vitamin D statusen (Cesari m.fl. 2011), men i enlighet med nordiska 
näringsrekommendationer (NNR, 2012) är optimalt värde för kalcidiol i serum 50 nmol/liter 
(se tabell 1). Mängden för serumkoncentration styrks även av American institute of medicine 
(IOM) och ska enligt dem, möta behovet hos 97,5 procent av befolkningen (Ross m.fl., 2010). 
 
Tabell 1. Bedömning av vitamin D status enligt NNR 2012. 
D-vitamin Status S-25(OH)D nmol/L 

(kalcidiol i serum) 

Optimal  
 

≥ 50 
 

Otillräcklig  
 

30–50 
 

Suboptimal  
 

≤ 30 
 

 
Förgiftning av vitamin D är ovanligt, men det finns ett antal fall som har rapporteras. Då har 
höga doser eller överdriven konsumering av kosttillskott varit orsaken till förgiftning (Cesari 
m.fl., 2011; Meehan & Penckofer, 2014). Efsa (2016) har utifrån risken att utveckla 
hyperkalcemi satt en övre gräns för intag (UL) av vitamin D till 100 mikrogram (µg) per dag, 
detta är även den mängd som NNR (2011) förespråkar. Njurinsufficiens kan uppträda hos 
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äldre vuxna, vilket kan innebära att njurarnas funktion för att utsöndra kalcium försämras. 
Detta gör att personer med njurinsufficiens blir mer känsliga för höga intag av vitamin D, 
speciellt i kombination med kalcium (Livsmedelsverket, 2016). För denna grupp kan därmed 
UL för vitamin D vara något lägre än för resterande population. I sådana fall bör det göras en 
bedömning av sjukvården, om ett dagligt tillskott av vitamin D kan anses vara lämpligt 
(Livsmedelsverket 2016; Livsmedelsverket, 2018).  
 
Serumnivåerna då negativa hälsoeffekter uppstår skiljer sig, detta med anledning av det 
delade forskningsläget om optimal status. Men det finns flera studier som kan härleda till 
negativa hälsoeffekter vid nivåer under 50nmol/L. Vid serumnivåer på 30 nmol/liter finns en 
ökad risk för bristsymptom som kopplas till benhälsan och mineraliseringen av skelettet 
(Lamberg-Allardt m.fl., 2013; Samefors m.fl., 2014.). Bristen av vitamin D yttrar sig hos barn 
i form av sjukdomen rakit, medan bristen hos vuxna yttrar sig i sjukdomen osteomalaci 
(benuppmjukning) (Lamberg-Allardt m.fl., 2013; Cesari m.fl., 2011). De båda 
sjukdomstillstånden karaktäriseras av en försämrad benmineralisering som hos vuxna innebär 
en lättare värk i muskler och ben samt frakturer. Långvarig vitamin D brist kan resultera i en 
sämre bentäthet som i sin tur påverkar benhälsan i form av förekomsten av osteoporos. Detta 
genererar i sin tur en ökad risk för frakturer. Vid serumnivåer av kalcidiol mellan 37,5nmol/L 
eller 50nmol/L kan risken för hjärt-och kärlsjukdomar öka (Livsmedelsverket, 2016; 
Lamberg-Allardt m.fl.,). Andra symtom på brist kan även vara muskelsmärtor, instabil gång 
och förlust av muskelmassa (Cesari m.fl., 2011). Det finns även studier som visat på att låga 
serumnivåer av kalcidiol ökar risken för fall och fallskador hos äldre (Meehan & Penckofer, 
2014; Kalyani m.fl., 2010). 
 
Brist på vitamin D associeras inte bara till muskler och skelett utan har också kopplats till 
andra negativa effekter hos den äldre individen. Enligt Meehan & Penckofer (2014) har låga 
nivåer av vitamin D associerats med hypertension, försämrad kognitiv förmåga, ökad risk för 
kardiovaskulär död samt en negativ effekt på den äldres mentala hälsa. I vilken utsträckning 
vitamin D är delaktig i nämnda åkommor är ännu inte helt klarlagt (ibid.).  
 
1.1.3 Källor till vitamin D 
I kosten är det främst animaliska livsmedel som innehåller högre mängder vitamin D och då i 
formen D3 (Cesari m.fl., 2011). Sådana livsmedel är fet fisk (makrill, lax) ägg, margarin och 
mjölkprodukter. Vegetabiliska livsmedel som innehåller vitamin D i formen D2, är svampar 
som kantareller och stensopp (Livsmedelsverket, 2020a). Det kan vara en svårighet för många 
att få i sig tillräckliga mängder vitamin D enbart via kosten (Cesari m.fl. 2011), speciellt äldre 
över 75 år. Detta då de generellt äter mindre portioner samt har ett högre behov av vitamin D 
(Livsmedelsverket, 2019d; Livsmedelsverket, 2019b). 
  
I en av de mest omfattande kostundersökningarna som gjorts i Sverige, Riksmaten 2011 
framkom det att svenska äldre mellan åldrarna 65–80 år, hade ett dagligt medelintag av 
vitamin D på 8,3 µg (Livsmedelsverket, 2012). Ett intag som ligger under rekommendationen 
för vuxna på 10 µg och långt under det rekommenderade intaget för äldre över 75 år på 20 µg. 
Det var 5% av respondenterna i gruppen som hade ett dagligt intag över 17,6 µg. Trots att 
undersökningen är gjord för flera år sedan indikerar det på svårigheten att uppnå adekvat 
mängd vitamin D, enbart via kosten. Något som också visades var svårigheten med att komma  
 
Den främsta källan till vitamin D är solen (Cesari m.fl., 2011). Den kutana syntesen är 
beroende av ett flertal faktorer, däribland landets geografiska belägenhet. Sverige är beläget 
på norra delen av halvklotet och har endast en period om fem månader (april till augusti), 
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varvid endast ett visst antal timmar under dygnet, som solens UV-strålning är tillräckligt stark 
för att sätta igång den kutana syntesen (Holick, 2004; Lamberg-Allardt m.fl., 2013). Andra 
faktorer som påverkar syntesen är grad av solskyddsanvändning, grad av 
melaninpigmentering, graden av täckande klädsel (Holick, 2004) samt ålder på individen, då 
förmågan att bilda vitamin D i huden är avsevärt mycket mindre hos individer över 65 år 
(Holick, 2004; Cesari m.fl., 2011; Meehan & Penckofer, 2014). 
 
1.1.4 Vitamin D berikning i Sverige  
Då den främsta källan för vitamin D utesluts under Sveriges mörka vintermånader löper 
befolkningen en högre risk för att utveckla brist på vitaminet (Cesari m.fl., 2011; Holick, 
2004). Med anledning av nämnda påstående finns det belägg för att, i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets förordning (EG 1925/2006), berika vissa livsmedel med 
vitamin D. Detta då hela befolkningen, kan påvisas löpa en högre risk för att utveckla en brist 
(ibid). Livsmedel som berikas med vitamin D är konsumtionsmjölk som innehåller mindre än 
3 viktprocent fett, vegetabiliska drycker som motsvarar konsumtionsmjölk och fermenterade 
mjölkprodukter som innehåller mindre än 3 viktprocent fett (Livsmedelsverket, 2019c). 
 

1.2 Rekommendationer av vitamin D 
Livsmedelsverket har en stor roll i det preventiva folkhälsoarbetet, då de arbetar förebyggande 
med att främja bra matvanor. Detta genom att ta fram råd och rekommendationer med syfte 
att få en friskare befolkning (Livsmedelsverket, 2019b). Vissa grupper av befolkningen i 
Sverige når inte upp till det rekommenderade dagliga intaget av vitamin D trots införandet av 
berikning, vilket gör att Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt tillskott av vitamin D 
till dessa riskgrupper (Livsmedelsverket, 2016; Livsmedelsverket, 2018). De doser av vitamin 
D som rekommenderas till de olika riskgrupperna varierar, men samtliga är baserade på att 
nivåerna av kalcidiol i blodet inte ska understiga 50nmol/L (se tabell 1) (Livsmedelsverket, 
2018). 
 
Äldre över 75 år, personer som inte vistas i solen och personer med övervikt eller fetma, är 
några grupper som räknas till riskgrupperna. Rekommendationen ges i preventivt syfte då 
största delen av grupperna inte får i sig tillräcklig mängd vitamin D via sol eller maten och 
därmed riskerar att utveckla en brist om de inte tar ett dagligt tillskott av vitamin D 
(Livsmedelsverket, 2018). Därmed är dessa rekommendationer till för att följas 
(Livsmedelsverket. 2016; Livsmedelsverket, 2018). 
 
 

1.3 Sveriges vård-och omsorg & hälso-och sjukvården 
I Sverige finns det 21 regioner och 290 kommuner, vars verksamheter främst finansieras av 
skatter (Sveriges kommuner och regioner, SKR, 2020d). I hälso- och sjukvården har regionen 
ansvar för att sjukvårdssystemet fungerar utöver de kommunala gränserna (SKR, 2020a). 
Kommunen i regionen ansvarar för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom de lokala 
gränserna, däribland omvårdnadsinsatser för äldre. Kommunen ska, efter bästa möjliga 
förmåga, bistå med vård och omsorg till äldre, både i det ordinära boendet, i form av 
hemtjänst men även tillhandahållandet av äldreboende (Socialstyrelsen, 2006; SKR, 2020c). 
Kommunerna i Sverige är relativt fria i sina beslut gällande vård och omsorg inom de lokala 
gränserna, dock finns det vissa ramlagar som kommunen måste följa, Hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL (SFS 2017:30) samt Socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453).  
 
HSL (SFS 2017:30) framhåller att det är staten som har det centrala ansvaret för 
samordningen av hälso-och sjukvården i landet men att detta administreras och sätts i verk av 
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regionerna och kommunerna. I enlighet med lagen har regionen en skyldighet att erbjuda god 
hälso- och sjukvård till samtliga invånare som är berättigade landets vårdförmåner (ibid). Som 
tidigare skrivet är HSL en ramlag som avser att ge stort utrymme åt regionerna att forma 
sjukvården utefter rådande regionala och lokala förutsättningar samt behov (Socialstyrelsen, 
2006).  
 
SoL (SFS 2001:453) är ramlagen som tydliggör de skyldigheter kommunen har gentemot 
individerna i kommunen. Det övergripande syftet med lagen är strukturera upp kommunens 
arbete samtidigt som lagen tydliggör ansvarsområden. SoL bygger på individens rätt till vård 
på lika villkor och möjligheten att bestämma själv (Socialstyrelsen, 2019b). Att SoL efterföljs 
är upp till vardera kommuns socialnämnd och socialtjänst att kontrollera (Socialstyrelsen 
2019b). 
 
Socialstyrelsen är den myndighet som har det nationella ansvaret att följa upp, utvärdera och 
kontrollera frågor som rör hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen ska även verka som en 
kunskapsbas och ger ut rekommendationer, allmänna råd och föreskrifter, baserat på kunskap 
från senaste forskning (Socialstyrelsen, 2015; Socialstyrelsen, 2019a). Socialstyrelsen tar 
även fram allmänna råd för vilka grundkunskaper personalen som arbetar med äldre ska ha 
gällande maten, måltiden och näring (SOSFS 2011:12). Föreskrifter är bindande regler utifrån 
de lagar som styr och allmänna råd är rekommendationer till hur vård och omsorgen kan leva 
upp till föreskrifternas krav (Socialstyrelsen, 2015). Socialstyrelsens arbete strävar mot att, 
oavsett var i Sverige individen bor, ska hen ha tillgång till bra vård och omsorg, på lika 
villkor (Socialstyrelsen, 2019a). Ytterligare myndigheter som verkar för att kontrollera att 
HSL (SFS 2017:30) samt SoL (SFS 2001:453) efterföljs är Inspektionen för vård och omsorg 
samt Hälso- och sjukvårdsnämnden (Socialstyrelsen, 2019a).  
 

1.3.1 Ansvarsområden inom vården av äldre 
Det pågående arbetet i vårdsektorn i kommun och region ska uppehålla en nationell standard 
(SFS 2017:30). I led med att säkerhetsställa att den nationella standarden hålls är kommuner 
rustade med ansvar på flera nivåer och inom olika funktioner i hälso- och sjukvården 
(Vårdhandboken, 2019a). 
 
Nedan listas några av hälso- och sjukvårdens vårdgivare samt eventuella ansvarsområden hen 
kan ha i enskilda kommuner:  

 Verksamhetschefen: Har ett övergripande ansvar för specifik verksamhet och måste 
tillgodose patientens behov av trygghet, säkerhet, kontinuitet och samordning (SFS 
2017:30; Vårdhandboken, 2019a). 

 Patientansvarig läkare: är ansvarig för den medicinska bedömningen, samt ordination 
och behandling. Det inkluderar även att utreda eventuell viktminskning ska kan ha 
orsakats av medicinska faktorer (Vårdhandboken, 2019). 

 Dietist: Kan tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska arbeta fram rutiner 
kring nutritionsomhändertagandet i kommunen i enlighet med föreskriften 
förebyggande av och behandling vid undernäring (SOSFS 2014:10). Kommundietisten 
ska även bidra med kompetensutbildning inom nutrition för personal (Vårdhandboken, 
2019b). 

 Kostchef: Ansvarar för planering, tillagning och eventuell beställning av måltider som 
serveras inom kommunala verksamheter. (Vårdhandboken, 2019b).  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS): Har ett särskilt övergripande ansvar för 
kommunala hälso- och sjukvården, däribland ansvaret att följa upp kvaliteten på den vård som 
ges i kommunen.  MAS ansvar innefattar även nutritionsomhändertagande, i enlighet med 
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föreskrifter för det systematiska arbetet (SOSFS 2011:9; SOSFS 2014:10; Vårdhandboken, 
2019b). 
 

1.4 Socialstyrelsen och Livsmedelsverket – ett samarbete för friskare äldre 
Socialstyrelsen beskriver undernäring enligt definitionen: 

 
”Ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och 

ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning eller funktion eller av en persons 
sjukdomsförlopp.” (SOSFS 2014:10, s. 3) 

 
Undernäring hos äldre i Sverige är ett vanligt förekommande problem som orsakas av flera 
olika faktorer däribland minskad aptit, minskad förmåga att känna smak och lukt, 
läkemedelsbehandling, sjukdomar och nedsatt munhälsa (Livsmedelsverket, 2019b). År 2018 
kunde det nationella kvalitetsregistret Senior Alert och Socialstyrelsen presentera siffror som 
indikerade på att 58 procent av de äldre som bodde på kommunala inrättningar och var med i 
registret, låg i riskzonen för undernäring (Socialstyrelsen, 2020b). Problematiken om 
undernäring hos äldre har funnits längre än så, då Socialstyrelsen redan år 2014 tog fram 
föreskrifter och allmänna råd för hur undernäring ska förebyggas och behandlas (SOSFS 
2014:10).  
 
I enlighet med ovan undernäringsproblematik tog Livsmedelsverket, tillsammans med 
Socialstyrelsen fram ett kunskapsunderlag som riktar sig till den omsorgspersonal som på ett 
eller annat vis har hand om äldre, i egna hemmet eller på ett äldreboende. Kunskapsunderlaget 
Bra måltider i äldreomsorgen Råd för ordinära och särskilda boenden – hemtjänst och 
äldreboenden (Livsmedelsverket, 2019b) ska fungera som ett verktyg och en vägledare för 
omsorgspersonalen. Den beskriver hur måltiderna i verksamheterna bör utformas för att bidra 
till god hälsa och välbefinnande för den äldre (ibid.). 
 
Centralt i Livsmedelsverkets (2019b) kunskapsunderlag är att främja matglädje samt att 
stimulera aptit. Den innehåller rekommendationer om hur en äldre individs näringsintag bör 
se ut samt hur omsorgspersonalen kan tänka kring energi- och proteinberikning. I broschyren 
statueras det även att vissa näringsämnen är lättare få brist på än andra, vitamin D är ett sådant 
exempel (ibid.). Individer över 75 år rekommenderas en dubbelt så hög dos som andra vuxna 
(NNR, 2012). Livsmedelsverket (2019b), i enlighet med NNR (2012), rekommenderar därför 
att ett tillskott om 20 µg vitamin D bör ges dagligen till alla individer över 75 år (om ingen 
annan ordination ges). 
 
Måltider inom äldreomsorgen ska, enligt Livsmedelsverket och Socialtjänsten 
(Livsmedelsverket, 2019b), betraktas som en central del i den generella omsorgsinsatsen. Då 
Livsmedelsverket (2020b) fungerar som en kontroll- och expertmyndighet på livsmedel i 
Sverige tar de inte något ansvar för att råden efterföljs utan det är upp till Socialstyrelsen.  
 
Detta då myndigheten är ansvarig för att ge nutritionsbehandling på individnivå samt ska 
förebygga och behandla undernäring och andra sjukdomar (SoL, SFS 2001:453). 
Livsmedelsverkets främsta uppgift är istället att värna om att mat i matvaruhandeln är säker 
och är det den utger sig för att vara (SFS 2006:804; Livsmedelsverket, 2019a). 

 
1.5 Varför äldre bör ta tillskott av vitamin D 
Brist på vitamin D är vanligt hos äldre (Cesari m.fl., 2011; Samefors m.fl., 2014) och låga 
nivåer av vitamin D har i flera studier visat en ökad risk för frakturer, fallolyckor, dålig balans 
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och muskelsvaghet (Aspell m.fl., 2019; Meehan & Penckofer, 2014; Bischoff-Ferrar m.fl., 
2009). Att åldersgruppen äldre har enklare för att utveckla brist beror enligt flera källor 
(Cesari m.fl., 2011; Samefors m.fl., 2014; Meehan & Penckofer, 2014; Midlöv & Tengblad, 
2014) på flera olika anledningar, däribland: 

 Försämrad förmåga i huden att omvandla UV-strålar till kolekalciferol. 
 Eventuellt mindre utomhusvistelse än förut på grund av försämrad rörlighetsförmåga. 
 Minskat intag via kosten till följd av försämrad aptit och mindre portionsstorlekar. 
 Eventuella sjukdomar i lever och njurar som kan påverka vitamin D metabolismen 
 Eventuella mediciner som påverka vitamin D syntesen. 

 
År 2019 var cirka fem procent av Sveriges befolkningen över 80 år, en siffra som motsvarar 
530 000 människor (Socialstyrelsen, 2019b). Nämnda ålderskategori förväntas, till år 2030, 
att öka till omkring 800 000 personer (ibid.). Som tidigare nämnt publicerades det en studie i 
The Lancet (Murray m.fl., 2015) som indikerade att den förväntade livslängden har ökat, men 
så har även de antal år som individen lever med ohälsa. I studien listades fallolyckor på en 
fjärde plats, till att vara den en av de vanligaste orsakerna till äldre individers försämrade 
hälsa (ibid.). 
 
Sverige är inte obekant med problematiken som nämnts i ovan stycke, mellan åren 2009–2017 
föll 47 000 svenska äldre över 65 så illa att sjukhusvistelse var nödvändig (Socialstyrelsen, 
2019b). Enligt Socialstyrelsens rapport (2019b) omkom 9534 individer till följd av fallolyckor 
varav nio av tio drabbade, var över 65 år. Även om inte samtliga fallolyckor leder till död kan 
den ge bestående men för individen, som resulterar i onödig vånda och verk men även ett ökat 
behov av vård och omsorg i hens vardag (ibid.). 
 
Att vitamin D spelar en stor roll för individens benhälsa har påträffats i flera studier (Aspell, 
Laird, Healy, Lawlor & O’Sullivan, 2019; Kalyani m.fl., 2010;). Att vitamin D brist dessutom 
är vanligt förekommande hos äldre boendes på äldreboende har även framkommit av Aspell 
m.fl. (2019). Bischoff-Ferrari (2009) menar att vitamin D tillskott till äldre inte får bortses. 
Enligt artikeln som gjorts finns det två huvudanledningar till varför den äldre individen bör ta 
tillskott av vitamin D. Den första är den generella minskningen av benmassa hos äldre och 
den andra, att vitamin D har en positiv effekt på muskelstyrka och balans. Som slutsats i 
artikeln menar författarna att det fanns belägg för att oral vitamin D supplementering mellan 
17,5–20 µg per dag, kunde reducera risken för frakturer, i bland annat höften, med 25 procent 
(ibid.).  
 
Andra studier som talar för att vitamin D supplementering motverkar risken för att fall hos 
äldre är Meehan & Penckofer (2014) samt Kalyani m.fl. (2010). Kalyani m.fl. (2010) menar 
att det fanns en signifikant stor skillnad på förekomsten av fallskador då tillskott av vitamin 
D, på cirka 20 µg gavs, under en period om sex månader eller fler. Även i muskelbiopsier som 
tagits på individer före och efter de har getts tillskott av vitamin D, har det framkommit att de 
muskelfibrer som är mest involverade vid förhindring av fall hos individen hade ökat (Cesari 
m.fl., 2011). Socialstyrelsen (2019c) följer även i samma linje och rekommenderar äldre att 
äta ett dagligt tillskott av vitamin D på 20 µg, för att förhindra eller minska risken för 
fallolyckor. Vitamin D har även en skyddande effekt mot total mortalitet (Livsmedelsverket, 
2018).  

 
1.8 Motivering till undersökning 
Med bakgrund av inhämtat kunskapsunderlag ansåg författarna att det vore av intresse att 
undersöka vem det är som är ansvarig för att Livsmedelsverkets rekommendation om tillskott 
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av 20 µg vitamin D, ges till äldre boendes på äldreboende. Efter litteratursökning samt E-
postkontakt med Livsmedelsverket (se bilaga 1), finns det ännu ingen undersökning som 
gjorts av detta slag (som rapporterats till myndigheten). Utförandet av studien kan därav 
motiveras då det finns en kunskapslucka på området. 

2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om äldre boendes på äldreboende får ett dagligt tillskott 
av 20 µg vitamin D, i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer. Studien avser även 
att undersöka vem som bär ansvar för att de äldre blir försedda med tillskott. Syftet har 
formaliserat till tre frågeställningar som statueras nedan. 
 
1. Får äldre boende på äldreboende ett dagligt tillskott av 20 µg vitamin D? 
2. Anser medicinskt ansvarig sjuksköterska sig själv vara ansvarig för att rekommendera 
vitamin D tillskott till äldre boendes på äldreboende?  
3. Om ansvaret inte ligger på medicinskt ansvarig sjuksköterska, vem har då ansvar för att 
äldre boendes på äldreboende rekommenderas tillskott av 20 µg vitamin D? 

3. Metod och material 
Studien i uppsatsen är en kvantitativ tvärsnittsstudie (Bryman, 2011) och data är insamlad 
under ett tillfälle någon gång under perioden 21 mars till 12 maj år 2020. Metoden valdes då 
den undersöker hur verkligheten ser ut vid det givna tillfället samt att flera variabler kan 
granskas samtidigt, för att på så sätt upptäcka om det finns mönster och sammanhang (ibid). 
Med mönster menas om flera MAS:ar kunde tänkas svara liknande och olika eventuella 
sammanhang som ville undersökas, kan ses av motiveringen i bilaga 2. Den 
datainsamlingsmetod som valdes, var en webbenkät med mestadels, slutna frågor och öppna 
(eventuella) kommentarer till frågorna. Det material som användes för studien var författarnas 
datorer, Google drive-funktionen, hemsidan webbenkäter.com samt statistikprogrammet 
RStudio. Under hela studiens gång pågick Covid-19 pandemin (Folkhälsomyndigheten, 
2020a), en omständighet som bör tas i beaktning vid läsning av uppsatsen.  
 

3.1 Litteratursökning 
Litteratursökningen har skett via databasen PubMed (PubMed, u.å.) men även via 
universitetsbibliotekets egen söktjänst. Sökord som användes var bland annat vitamin D 
supplements, geriatrics AND vitamin D samt elderly care. Litteratur som ligger till grund för 
Nordiska Näringsrekommendationer 2012 (NNR) samt Livsmedelsverkets kostråd har 
fungerat som en ledsagare för författarna vid litteratursökningen. Detta då studiens syfte 
grundas i råden och rekommendationerna som finns gällande vitamin D och äldre. Likaså har 
styrdokument, rapporter och annan allmän information från regering och svenska 
myndigheter använts vid skapandet av kunskapsunderlaget. Vid sökning av litteratur har 
författarna valt att ha en tidsbegränsning om tio år, dock med ett fåtal undantag. Undantag har 
varit källor som tagits från NNR:s (2012) referenslista. 
 

3.2 Urval av respondenter 
Målgruppen som valdes var medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS). Inklusionskriterier 
var att respondenten arbetade som MAS i kommunen med ansvar för äldre boendes på 
äldreboende. Val av målgrupp styrks även enligt följande citat från Vårdhandboken (2019b)  
 
“Medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har det övergripande ansvaret för medicinsk 
kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. När det gäller rutiner, 
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ansvars- och kvalitetssystem för nutritionsomhändertagande bör detta ske i samverkan med 
kommundietist...” (Vårdhandboken, 2019b, “Medicinskt ansvarig sjuksköterska”, st.15)  
 
Urvalet till studien kan även motiveras ytterligare då MAS:en har ett lagmässigt ansvar att 
bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9 & SOSFS 2014:10). MAS måste 
skapa och införa rutiner för det ständigt pågående kvalitetsarbetet, däribland innefattas ofta att 
skapa rutiner för kommunens nutritionsomhändertagande av äldre (SOSFS 2014:10) (Faxén 
Irving, Karlström, & Rothenberg 2016). MAS har även i ansvar enligt HSL (SFS 2018:18) att 
se till att vården av äldre är av god kvalitet och följer i enlighet med läkarens bedömning. 
 
Med bakgrund av nämnda motiveringar riktades därav datainsamlingen mot MAS:ar med 
inriktning mot äldre. Ett strategiskt urval gjordes enligt följande, de sex kommunerna med 
högst andel invånare från vardera av landets 21 regioner valdes ut. Statistikdata gällande 
antalet individer i varje kommun togs från Statistiska centralbyrån (SCB) (2019). Då 
regionerna Gotland (innehåller 1 kommun) och Blekinge (innehåller 5 kommuner) har färre 
än sex kommuner i vardera regionen var det 120 kommuner som valdes ut.  
 
Valet att använda just de sex största kommunerna gjordes på grund av att flest antal äldre på 
så vis, kunde inkluderas i studien. Alternativet att istället välja de kommunerna med högst 
medelålder (SCB, 2020) undersöktes också, men detta valdes bort på grund av att flera av 
kommunerna med högt medborgarantal (SCB, 2019), hade lägst medelålder. Det skulle 
därmed innebära att ett färre antal äldre inkluderats i studien, om de kommuner med högst 
medelålder valts. Valet att göra ett strategiskt urval på alla kommuner i hela Sverige 
motiveras även av att få ett resultat som kunde vara representativt för hela landet.  
 
De utvalda kommunerna delades sedan in i tre grupper enligt tabell 2 (Sveriges kommuner 
och regioner (SKR), 2019). Detta gjordes för att dels, bevara kommunernas anonymitet men 
också då det är en väletablerad indelning av kommuner i Sverige. Valet motiverades även 
vidare av den studie som Skinnars Josefsson, Nydahl & Mattson Sydner (2018) gjort, som 
använde samma typ av indelning och har verkat som en inspirationskälla för författarna vid 
skapandet av denna uppsats. 
 
Tabell 2. Indelning av de kommuner som ingick i urvalet för enkät 1. 
Indelning enligt SKR (2019) Antal kommuner 
Grupp 1 – Storstäder och storstads nära kommuner 15 

 
Grupp 2 – Större städer och kommuner nära större stad 53 

 
Grupp 3 – Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 
 

52 
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3.3 Genomförande av datainsamling 
Genomförandeprocessen av datainsamlingsmomentet har konkretiserats i ett flödesschema, se 
figur 1. 

 
 
 

Figur 1. Genomförandeprocessen av datainsamlingsmomentet. * kommuner som ännu inte: deltagit i studien, 
inte slutfört enkät eller meddelat av avhopp. 
 



 17

3.3.1 Utformning av webbenkät 
Enkäten utformades för att få svar på syftet samt för att se om det fanns faktorer som kunde 
vara mer eller mindre avgörande för huruvida vitamin D tillskott rekommenderades eller inte. 
Hänsyn togs även till hur analysen av frågorna skulle gå till vid bearbetning av resultaten, 
vilket är något bör tas i beaktning vid utformning av enkät (Bryman, 2011). För en utförligare 
motivering av enkätfrågorna som var med, hänvisas läsaren till bilaga 2.   
 
3.3.2 Pilotstudie 1: enkät 1 till medicinskt ansvariga sjuksköterskor 
Att genomföra en pilotstudie innan själva huvudstudien är rekommenderat när enkäter 
används som metod för datainsamling (Bryman, 2011). Detta då det möjliggör en extern 
kontroll, utöver den kontroll författarna har gjort vid skapandet av enkäten. Mest fördelaktigt 
är det att utföra pilotstudien på en population som i generella drag kan liknas och jämföras 
med populationen som är avsedd att studeras i huvudstudien (ibid.). 
 
Inför pilotstudie 1 kontaktades två pilotkandidater genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 
2011), då de var kända för författarna sedan innan. De två kandidaterna var utbildade 
sjuksköterskor och verksamma inom den del av vårdprofession som huvudstudien riktar sig 
mot. De två utvalda kandidaterna kontaktades via Facebook-Messenger applikationen och 
ombads besvara enkät samt påpeka eventuella otydligheter till författarna. Pilotstudie 1 
möjliggjorde även ett funktionstest för tekniken bakom datainsamlingen, som att länk 
fungerade korrekt samt hur svaren som inkom kunde studeras. Deltagarna i pilotstudien 
meddelade att enkäten var tydlig och lättförståelig och med anledning av detta gjordes inga 
ändringar. Den teknologiska aspekten av webbenkäten upplevdes som enkel och smidig. 
Pilotstudien utfördes endast för enkät 1 och svaren från de två respondenterna raderades och 
ingick inte i huvudstudien. 
 
3.3.3 Första utskick av enkät  
En webbenkät med 12 frågor utformades med inspiration från Skinnars Josefsson m.fl. 
(2018), med hjälp av hemsidan webbenkäter.com (u.å.). Enkäten kan ses i sin helhet i bilaga 3 
men bestod i korthet om frågor rörande MAS:ens erfarenhet som sjuksköterska, om 20 µg 
vitamin D gavs som tillskott till alla äldre och vem som var ansvarig för att tillskottet gavs till 
boende på äldreboende. Alla frågor förutom två var slutna (bilaga 2), fråga fem fick MAS:en 
själv skriva in antalet äldre boendes på äldreboende som hen hade ansvar för, samt i fråga tio 
kunde deltagaren skriva in ett eget svarsalternativ om de alternativen som fanns inte passade 
(bilaga 2). Det fanns möjlighet att lämna en kommentar på sex av de tolv enkätfrågorna. 
Fråga 1, 5, 6, 7, 8, 9 och 11 var obligatoriska frågor (bilaga 2), vilket innebar att ett svar var 
tvunget för att komma vidare i enkäten. 
 
I likhet med Skinnars Josefsson m.fl. (2018) studie, skedde första kontakten via 
kommunenernas officiella E-postinkorg. Valet av kontaktmetod motiveras av den höga 
svarsfrekvens på 75 procent som nämnda studie fick. Ett följebrev innehållande studiens syfte 
samt information om respondenternas etiska rättigheter, framställdes och skickades som E-
post tillsammans med en direktlänk till webbenkäten (bilaga 3). E-posten innehöll även 
kortfattad information om att det var avsett till alla MAS:ar som arbetade med äldre boendes 
på äldreboende. Genomförandeprocessen för datainsamling kan ses i figur 1. 
 
För att E-post inte skulle misstolkas för att vara skräppost (Svenska akademien, 2009a) och 
filtreras bort, skickades det till högst sex E-postadresser per gång, vanligtvis till samtliga 
kommuner inom regionen. Sista svarsdatum för enkäten (12:e maj 2020) var tre veckor efter 
att första enkätutskick gjorts. 
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3.3.4 Pilotstudie 2: Ändring av enkät 
Under dygnet som följde efter första enkätutskicket uppdagades det att två frågor, fråga 8 och 
9 (se bilaga 2 och figur 1) var formulerade på ett sätt som flera MAS:ar reagerade på. Med 
anledning av detta ändrades ordet i fråga 8 från “ordinerar” till “rekommenderar”. Fråga 9 
ändrades till “OM nej: vem har huvudansvar för att rekommendera vitamin D tillskott till 
äldre?”. De 13 enkätsvar som inkommit innan ändringen gjorts (Kl. 10.30 den 22 april, 2020) 
ingick därför i pilotstudie 2.  
 
3.3.5 Påminnelseutskick för enkät  
Påminnelser skickades ut via e-post, i enlighet med flödesschemat (figur 1) till de kommuner 
som ännu inte deltagit i studien eller meddelat om avhopp. Påminnelser skickades även till 
kommuner som påbörjat enkäten men inte slutfört den. Till dessa kommuner skickades ett 
annat påminnelsemeddelande (bilaga 4) än övriga, som uppmanade om att slutföra påbörjad 
enkät. Kommuner som meddelade om ett önskat avhopp ströks från E-postlistan och 
kontaktades inte mer därefter. I händelse av att avhoppad kommun påbörjat enkät ströks 
vederbörandes svar.  
 
Vid utskickandet av det andra påminnelsen (figur 1) skickades ett identiskt e-postmeddelande 
som föregående, men istället för att först kontakta kommunens officiella e-postinkorg 
kontaktades vederbörande MAS direkt. För att ta fram MAS direkta E-postadresser gick 
författarna tillväga enligt följande vis. En sökning som bestod av texten [kommunens namn + 
medicinskt ansvarig sjuksköterska], gjordes på sökmotorn Google. Sökningen genererade i sin 
tur flera direkta E-postadresser till vederbörande MAS. Vid det tillfälle då det inte fanns en 
matchning med sökningen som gjordes, skickades påminnelse till kommunens officiella  
e-postadress igen. Om sidan där e-postadress till MAS hittades inte var uppdaterad under 
2019 alternativt att det inte fanns information om när sidan uppdaterats, så skickades e-post 
både till MAS och kommunens officiella e-postadress. Detta för att få en garanti om att 
påminnelsen kom fram till kommunen och MAS. 
 
Det tredje påminnelsen som skickades för enkät 1 gick, likt första påminnelsen, till 
kommunernas officiella e-postinkorg. Förutom samma information som det föregående, fanns 
en text som meddelade att aktuella påminnelse var det sista i sitt slag samt sista svarsdatumet 
för enkäten. 
 

3.4 Databearbetning 
Vid inkomst av data kodades detta manuellt över till datorprogrammet Microsoft Office Excel 
2016. MAS kommunnamn ersattes med en identifikationskod och delades in i enlighet med 
SKR:s (2019) indelning. Insamlade data var på nominal och ordinal nivå och endast de 
enkäter som var slutförda inkluderades i analysen. Alla procenttal avrundades till närmaste 
heltal.   
 
Studiens resultat består främst av deskriptiv statistik då data har avlästs manuellt från 
datorprogrammet Microsoft Office Excel 2016 och därefter omvandlats till tabeller och 
diagram. För statistisk analys av eventuella samband och framtagning av konfidensintervall 
användes statistikprogrammet RStudio (version 1.2.5019), med en signifikansnivå på fem 
procent och en konfidensgrad på 95 procent. Enligt Bryman (2011) anses valet av 
signifikansnivå på fem procent lämpligt för samhällsvetenskapliga studier och vidare är nivån 
lämplig då ett felaktigt resultat inte anses utgöra någon fara för allmänheten. 
Konfidensintervall för datan på nominal eller ordinal nivå, togs fram genom att punktskatta 
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andelen i stickprovet. Därefter beräknades ett 95% konfidensintervall för andelen i hela 
populationen. För analys av samband användes chi-två test.  
 
3.4.1 Databearbetning av enkät 1 till medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Bryman (2011) rekommenderar att individer från den population studien avser undersöka inte 
bör ingå i en pilotstudie. Det på grund av att representativiteten i det kommande urvalet till 
huvudstudien kan påverkas. Under rådande situation (Covid-19 pandemin) och därmed ökad 
svårighet att få kontakt med vårdpersonal, valde författarna att inkludera de svar som getts i 
pilotstudie 2 till studiens resultat, förutsatt att de inte skiljde sig.  
 
För att utesluta om eventuell skillnad som uppstod berodde på ordvalsbytet i fråga 8 och 9 
(avsnitt 3.3.4), gjordes en statistisk bearbetning på berörda frågor. En kontroll om svaren från 
de 13 respondenterna i pilotstudie 2 skiljde sig mot resterande 65 respondenter gjordes genom 
ett Chi-två test för var enskild fråga i statistikprogrammet RStudio. Detta visade på att det inte 
fanns någon skillnad (signifikansnivå >10%) mellan de olika grupperna gällande svaren i 
fråga 5, fråga 6, fråga 7, fråga 8 och fråga 9. Därmed analyserades och redovisades data från 
de två grupperna tillsammans.  
 
Analysen gjordes på det totala antalet svarande MAS:ar, oberoende på om flera MAS:ar kom 
från samma kommun. Fråga 2, 3 och 4 hade ett internt bortfall, men inga vidare åtgärder 
gjordes eftersom det inte förändrat utfallet av resultatet. Detta då motiveringen till varför 
nämnda frågor ställdes, var att se om erfarenheten var en bidragande faktor till att vitamin D 
tillskott gavs (se bilaga 2). Många frivilliga kommentarer lämnades i enkätsvaren, vilka 
analyserades och de som liknande varandra sammanfördes. De kommentarer som inte ansågs 
relevanta för att besvara studiens syfte exkluderades från resultatredovisningen. På frågan om 
hur många äldre MAS uppskattningsvis ansvarade över så analyserades endast den data som 
bestod av siffertal beskrivande antal äldre.  
 

3.5 Bortfall 
Externt bortfall räknas i studien som att tillfrågade MAS inte har besvarat enkäten alls, medan 
det interna bortfallet innebär de MAS som påbörjat enkäten men inte slutfört den.  
 
Enkätförfrågan skickades till totalt 120 kommuner, varav 78 MAS:ar från 68 kommuner 
deltog och slutförde enkäten. Det externa bortfallet summerades till 43 % (n=52). Dock är det 
oklart exakt hur många MAS:ar som fanns i varje kommun och som tagit del av e-posten, 
vilket gör att det exakta externa bortfallet av MAS är svårt att urskilja. Det var 11 kommuner 
som meddelade att de inte ville delta, varav 8 kommuner gav som anledning att det var på 
grund av hög belastning, främst med anledning av Covid-19 pandemin.  
 
Totalt påbörjade 85 MAS:ar från 73 kommuner enkäten, men endast 78 MAS:ar slutförde 
den, vilket ger ett internt bortfall på 8% (n=7). De 7 MAS:arna från det interna bortfallet 
tillhörde 5 olika kommuner, därav blev det interna bortfallet för kommuner 7% (n=5). 
Samtliga 85 MAS:ar besvarade fråga 1, n=84 besvarade fråga 2 och 3, n=82 besvarade fråga 
4, n=84 fråga 5, n=83 fråga 6 och 7, n=79 fråga 8 och 9 och 78 besvarade resterande frågor 
förutom fråga 11 som ej behövde besvaras om det inte var relevant (se bilaga 2 för 
enkätfrågorna). Dock var det några av de 78 MAS:ar som ingick i resultatet som inte 
besvarade 3 av de frågor som inte var obligatoriska. Fråga 2 och 3 besvarades av 77 MAS:ar 
och fråga 4 av 75 MAS:ar.  
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Det stora bortfallet kan till viss del förklaras av den höga arbetsbelastningen på MAS, till 
följd av Covid-19 pandemin (Vårdförbundet, 2020). Om studien hade utförts under normala 
förhållande hade bortfallet troligtvis varit desto mindre. 
 

3.6 Etiska reflektioner  
Vetenskapsrådets (u.å.) samtliga fyra forskningsetiska principer: informations-, nyttjande-, 
konfidentialitets- och samtyckeskravet har funnits i åtanke under hela studiens gång. I 
Följebrevet som skickades med i utskicket av enkät 1 och enkät 2 (bilaga 3 & 5) framkom 
studiens syfte i korthet, i enlighet med informationskravet. I samma följebrev framkom det 
även att den data som samlas in endast ska användas för ändamålet samt att respondentens 
deltagande var frivilligt och att hen kunde avbryta sin medverkan under hela studiens gång,  
i enlighet med nyttjandekravet samt samtyckeskravet. För att delta i studien var deltagaren 
tvungen att aktivt trycka på länkad enkätlänk i e-posten eller inlägget samt aktivt trycka för att 
avsluta och skicka iväg slutförd enkät, som stärker tesen om att samtycke gavs.  
 
För de MAS:ar som svarade på enkäten framkom det i enlighet med konfidentialitetskravet, 
att studiens respondenter indelas i tre grupper, baserat på kommunens storlek. Resultaten 
presenteras i enlighet med indelningen och det är därmed svårt att urskilja vilken enskild 
kommun alternativt MAS som gett ett specifikt svar.   
 
Vid utskick av påminnelser uppmuntrades de respondenter som ännu inte svarat att medverka 
i enkäten, samt de som påbörjat enkäten att slutföra den. I påminnelsemeddelandet (bilaga 4) 
fanns identisk information som i föregående följebrev. För de som påbörjat men inte avslutat 
enkäten förtydligade författarna (med fetstilt text) att deltagande fortfarande var frivilligt och 
kunde avbrytas när som helst, i enlighet med fyra nämnda forskningsetiska principer.  

4. Resultat 
Totalt inkom 85 stycken enkätsvar, varav 78 stycken var fullständiga och kunde tas i 
beaktning vid resultatbearbetning. Enkäten skickades till 120 kommuner, varav MAS:ar från 
68 kommuner svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 57% och n=68 motsvarar 23% av 
Sveriges totala 280 kommuner. Det förekom svar från fler än en MAS från 3 kommuner och 
därav är det fler MAS:ar (n=78) som deltagit i studien än vad det är kommuner (n=68) som 
deltagit. Dessa 78 MAS:ar ansvarade tillsammans uppskattningsvis för 28 713 äldre boendes 
på äldreboende, vilket framkom av fråga 5 (se bilaga 2). De MAS:ar som kom från samma 
kommuner, svarade olika på frågorna.   
 

4.1 Bakgrundinformation om respondenter 
Vad som kan utrönas ur datamaterialet så har studien kommit i kontakt med minst en 
kommun från samtliga regioner i Sverige. Det var 2 regioner som bara hade en kommun med 
i studien, medans resterande 19 regioner hade 2 eller flera kommuner som deltog. I tabell 3 
visas spridningen i grupperingarna enligt SKR (2019).  
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Tabell 3. Indelning av inkomna svar   
Indelning enligt SKR (2019) Antal MAS 

 
Antal 
kommuner 
 

Grupp 1 – Storstäder och storstads nära kommuner 15 12 
 

Grupp 2 – Större städer och kommuner nära större stad 27 27 
 

Grupp 3 – Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner 
 

36 29 

Totalt 78 68 

 
 
Bakgrundsinformation om respondenternas utbildning och erfarenhet som sjuksköterska från 
fråga 2, 3 och 4 kan ses av tabell 4.  
 
Tabell 4. Bakgrundsinformation om respondenter. 
Bakgrundskategori MAS 

Antal år som verksam sjuksköterska n=77 

Svarsalternativ 
< 4 år 
4–8 år 
> 8 år 
 

 
n=2 (3%) 
n=2 (3%) 
n=73 (94%) 

Antal år som sjuksköterska med inriktning 
mot äldre 

n= 77 

Svarsalternativ 
< 4 år 
4–8 år 
> 8 år 
 

 
n=13 (17%) 
n=11 (14%) 
n=53 (67%) 

Antal år som MAS n= 75 

Svarsalternativ 
< 4 år 
4–8 år 
> 8 år 
 

 
n=21 (28%) 
n=15 (20%) 
n=39 (52%) 
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4.2 Får äldre på äldreboende dagligt tillskott av vitamin D? 
Svar från fråga som behandlade om de äldre som respondenten var ansvarig över (och som 
bodde på äldreboende), fick ett dagligt tillskott av 20 µg vitamin D ses i tabell 5. Det var 2 av 
de 4 MAS:ar som svarade “ja” som kom från samma region, tillhörande grupp 2. De MAS:ar 
som svarat “nej” kom från 32 olika kommuner, vilket motsvarar 47% av samtliga kommuner i 
undersökningen. Antal äldre framkom av fråga 5 (se bilaga 2).  
 
Tabell 5. Sammanställt resultat av enkätsvar samt andelen boende på äldreboende som respondenten 
uppskattningsvis ansvarade över 
Får de äldre ett dagligt tillskott av 20 µg vitamin D? 

 

Ja 
Antal äldre som berörs 

n= 4 (5%) 
1 140 

Nej 
Antal äldre som berörs 

n= 39 (50%) 
13 222 

Vet ej 
Antal äldre som berörs 

n=35 (45%) 
14 351 

 
Kommentarer från åtta MAS:ar som svarat “nej” var att vissa får det och då ofta vid 
konstaterad brist eller som behandling vid osteoporos.  
 
Kommentarer som genererades från respondenter som svarade “vet ej” var: 

 Från fyra respondenter: att vissa äldre får tillskott 
 Från fyra respondenter: att de ej kunde besvara frågan, utan hänvisade till läkare, 

omvårdsansvarig sjuksköterska eller verksamhetschef 
 Från fyra respondenter: hänvisningar till att det berodde på hur de äldre åt, där en 

MAS specifikt påpekade att måltider skall vara i enlighet med rekommendationer.  
 
Ingen av MAS som svarat “ja” gav kommentarer. Samtliga av de fyra MAS:ar som svarade 
“ja” hade både utbildat sig till sjuksköterska (SSK) för över åtta år sedan, samt arbetat som 
SSK med inriktning mot äldre i över åtta år.  
 
Ett konfidensintervall med 95% säkerhet togs fram genom statistikprogrammet RStudio, 
vilket visade att 39% - 61% av totala populationen MAS:ar (N) skulle svara att de äldre inte 
får ett dagligt tillskott av 20 µg vitamin D. 
 

4.3 Rekommendationen av vitamin D - vems är ansvaret enligt respondenter 
På enkätfrågan “har du ansvar att rekommendera tillskott av 20 µg D-vitamin till de äldre som 
bor på äldreboende?” var det ingen av MAS:arna som svarade “Ja”. Av de MAS:ar som 
deltog i studien svarade 94% (n=73) “Nej” och 6% svarade “Vet ej”. 
 
Kommentarer som genererades från ovan nämnd enkätfråga var: 

 Från en respondent: “Möjligtvis bör detta stå med i en kostpolicy, men det är inte 
alltid MAS blir inbjuden att vara med i framtagandet av ev. kostpolicy”. 

 Från en respondent: “Rollen som MAS omfattar att kvalitetssäkra hälso-och 
sjukvården till de som får insatser av den kommunala hälso-och sjukvården. 
Rekommendationer kring vitamin D och ev. andra läkemedel åligger 
läkemedelskommittén och ansvariga läkare på vårdcentralerna”. 
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Ett konfidensintervall togs fram genom statistikprogrammet RStudio. Det visade att med 95 
procent säkerhet befinner sig den verkliga andelen MAS:ar som, enligt sig själva, inte 
ansvarar för att rekommendera tillskott av vitamin D mellan  88% - 99%.  
 
Om respondenterna inte ansåg sig vara ansvariga för att rekommendera vitamin D tillskott till 
äldre ombads de i nästa enkätfråga att besvara vem som var ansvarig. Respondenten kunde 
antingen välja från givna alternativ eller lägga till ett eget. I diagram 1 presenteras resultat för 
frågan. 
 

 
Diagram 1.  Respondenters svar för vem som har huvudansvar att rekommendera vitamin D till äldre.
  
Fyra MAS valde “Dietisten” som ansvarig, trots att det inte fanns en anställd dietist i 
kommunen. De fem respondenter som valde alternativet “annat” gav svaren specifik läkare 
(husläkare, primärvårdens läkare), alternativ sjuksköterska eller primärvårdens dietist. 
 
Kommentarer som genererades för respondenter som valde alternativet “Läkare” var: 

 Från tre respondenter: Att det förutom, läkare också kunde vara dietist och/eller 
ansvarig SSK som var ansvarig.  

 Från en respondent: att det är ett samarbete mellan ovan tre nämnda yrkeskategorier.  
 
Ett konfidensintervall togs fram genom statistikprogrammet RStudio. Det visade att med 95 
procent säkerhet befinner sig den verkliga andelen MAS:ar som svarar “Läkare “som 
huvudansvarig för att rekommendera tillskott av 20µg vitamin D mellan 63% och 83%. Då 
övervägande enkätsvar föll på alternativet “Läkare”, räknades konfidensintervallet endast för 
det alternativet.  
 

4.4 Respondenternas kännedom om intag av vitamin D via maten  
4.4.1 Kännedom om möjligheten till ett adekvat vitamin D intag från maten 
I enkätfråga 6 (se bilaga 2) fick MAS ta ställning till påstående gällande vitamin D innehållet 
i den äldres kost. I diagram 2 redovisas resultaten av enkätfråga 6. 
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Diagram 2. Svarsredovisning för påstående: Maten som serveras till äldre på äldreboende innehåller 
tillräckligt med D-vitamin så att de inte behöver äta D-vitamin tillskott. 
 
Kommentarer som genererades för påståendet “Stämmer” var: 

 Från sju respondenter: att maten planeras av kostchef (eller liknande) som ansvarar för 
innehåll och tillsatser. 

 Från en respondent: att maten är enligt NNR och Livsmedelsverkets 
rekommendationer. 

 Från en respondent: att maten gör det om den äldre äter normala portioner.  
 
Kommentarer som genererades för påståendet “Stämmer inte” innehöll endast förklaring till 
varför påståendet inte stämmer. 
 
Kommentarer som genererades för påståendet “Vet ej” var: 

 Från sju respondenter: att MAS inte vet detta, med vidare hänvisning till annan SSK, 
dietist, kock eller kostansvarig.  

 Från två respondenter: Att köket serverar näringsberäknade måltider enligt givna 
rekommendationer 

 
Chi-två test utfördes för att se som det fanns någon skillnad mellan vad de MAS:ar som 
arbetat över 8 år eller under 8 år svarade. P-värdet visade 0,9763, vilket innebar att det inte 
fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna.  
 
4.2.2 kostansvariga och hens ansvar för äldres vitamin D intag 
Det andra påståendet som respondenterna fick ta ställning till var “Ansvarig för måltiderna till 
de äldre på äldreboenden ser till så att maten innehåller tillräckligt med D-vitamin för att 
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täcka den äldres behov, så att tillskott av D-vitamin inte behöver ges”. Där var det 10% (n=8) 
av MAS:arna som valde svarsalternativet “Stämmer inte”, 35% (n=27) svarade “Stämmer” 
och 55% (n=42) svarade “Vet ej”.  
 
Kommentarer som genererades för påståendet “stämmer” var: 

 Från 3 respondenter: att kosten ska innehålla de närings- och vitamintillskott som 
krävs och följa gällande rekommendationer och riktlinjer 

 
Det var få av de MAS:ar som svarat “stämmer inte” som gav kommentarer, de kommentarer 
som lämnades innehöll förklaringar till varför det inte stämde. Som att det är svårt att komma 
upp till rekommendationerna av vitamin D enbart via kosten.  
 
Kommentarer som genererades för påståendet “vet ej” var: 

 Från tre respondenter: att ansvaret föll på någon annan, som SSK som hade kontakt 
med dietist och omvårdsansvarig SSK som också arbetar med nutritionsfrågor.  

 

4.5 Tillgången till dietist i relation till om vitamin D tillskott ges 
Det var 37% (n=29) MAS:ar som svarade att de hade en dietist anställd inom kommunen, 
60% (n=47) hade ingen anställd dietist och 3% (n=2) visste inte om dietist fanns i kommunen. 
De 29 MAS:ar som svarade “ja”, kom från 22 olika kommuner och de 47 MAS:ar som 
svarade nej kom från 45 olika kommuner.  
 
Av de 29 MAS:ar som hade en dietist i kommunen så svarade 24 MAS:ar att de hade tillgång 
till hen. Flera MAS som svarat att de inte hade en anställd dietist inom kommunen svarade 
ändå “Ja” på att de hade tillgång till en dietist. Kommentar till svaret var att det fanns en 
dietist inom primärvården eller att fanns tillgång en sådan via regionen. 
 
Det var ingen av de 29 MAS:ar som svarade att de hade en dietist anställd inom kommunen, 
som också svarade “ja” på att alla äldre boendes på äldreboende fick ett dagligt tillskott av 20 
µg vitamin D. Det var 14 av de som hade dietist inom kommunen som svarade “vet ej” på 
frågan huruvida de äldre boendes på äldreboende fick ett dagligt tillskott av 20 µg vitamin D 
och 15 som svarade “nej”.  
 

5. Diskussion  
Huvudsakliga fynd som framkommit av genomförd studie är att 50 procent (n=39) av 
responderande MAS svarade att de äldre på äldreboende, vilka hen ansvarade för, inte fick ett 
dagligt tillskott av 20µg vitamin D. I praktiken innebär det att uppskattningsvis 13 222 äldre 
inte får tillskott av vitamin D, i enlighet med rådande rekommendationer. Vidare ansåg 
samtliga respondenter att deras yrkesmässiga ansvar inte innefattade att realisera 
Livsmedelsverkets rekommendation av vitamin D. Detta ansvar föll, enligt majoriteten av 
respondenter, på ansvarig läkare.  
 

5.1 Resultatdiskussion 
5.1.1 Det glömda vitaminet – gråzonen i begreppet undernäring 
I studien kan det tydas att en stor andel äldre inte får den rekommenderade dosen av vitamin 
D. Varav den grupp äldre som studien indirekt kommit i kontakt med omkring  
1 140 individer som uppges få ett dagligt tillskott av 20 µg vitamin D. Av de resterande 27 
573 individer som studien indirekt innefattade, så var det 48 procent vars ansvarig MAS 
svarade “Nej” samt 52 procent som svarade “Vet ej” på samma fråga. Det kan dock vara flera 
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av dessa individer som behandlas med vitamin D på grund av brist eller osteoporos, vilket gör 
att siffran kan vara missvisande.  
 
Trots att summorna som uppgavs i formuläret av MAS är uppskattade, talar studien för finns 
det en stor andel äldre som troligtvis blir utan det rekommenderade tillskottet av vitamin D. 
Det är något som Rolland m.fl. (2013) även konstaterade gäller i flertalet länder, där högst 
förekomst av supplementering främst kopplades till de med osteoporos. Att det främst var 
äldre med osteoporos som får ett supplement, kunde också ses av kommentarerna i denna 
studie. 
 
Att äldre inte får ett rekommenderat tillskott av vitamin D i preventivt syfte kan tänkas 
styrkas av de studier som poängterar att äldre på äldreboende tenderar att ha lägre nivåer av 
vitamin D (Rolland, m.fl. 2013; Samefors, Östgren, Mölstad, Lannering, Midlöv & Tengblad, 
2014). Studien av Samefors m.fl. (2014) undersökande 333 boendes på äldreboende i Sverige, 
konstaterade att 80 procent hade vitamin D värden under 50nmol/l. Studien menar vidare att 
det fanns ett behov av att skapa hållbara rutiner och system som kunde minska risken för att 
äldre på äldreboende inte utvecklade brist. Rolland, m.fl. (2013) framhåller även att den brist 
på vitamin D som förekommer hos många äldre, är ett tecken på avsaknaden av preventiv 
långvarig behandling med tillskott av vitamin D.  
 
Att äldre på äldreboende ligger i riskzonen för att utveckla brist eller annan form av 
undernäring är, som studien även tagit upp tidigare, ett vanligt förekommande fenomen.  
Enligt Socialstyrelsen, definieras undernäring enligt nedan: 
 
”Ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och 

ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning eller funktion eller av en persons 
sjukdomsförlopp.” (SOSFS 2014:10, s. 3) 

 
Undernäring som begrepp utifrån vitamin D perspektivet kan uppfattas som otydligt. Det kan 
tolkas att vitamin D ingår i formuleringen “Andra näringsämnen” men det framgår inte 
tydligt. Vidare i kompletterande kunskapsunderlag som Socialstyrelsen (2020a) tagit fram till 
föreskriften statueras “Behov av D-vitamin kan vara svårt att täcka. Ett tillskott på 20 
mikrogram/dag rekommenderas för personer över 75 år” (s.31). Vilket kan motivera att 
vitamin D innefattas i myndighetens begrepp för “undernäring”. Motsägelsefullt till denna 
begreppsdefinition är dock The European Society For Clinical Nutrition And Metabolism 
(ESPEN) egen definition av undernäring som främst fokuserar på låga BMI-värden samt 
ofrivillig viktförlust (Cederholm m.fl., 2015). Vidare bör påpekas att Socialstyrelsen (2020a) 
har tagit fram nämnda kunskapsunderlag i dialog med ESPEN:s svenska filial SWESPEN.  
 
Att äldre inte får vitamin D tillskott kan också tänkas bero på grad av nutritionsutbildning 
MAS besitter. Enligt resultatet som framkom var det endast 10 respondenter som svarade 
“rätt”, gällande påståendet huruvida maten innehöll en tillräcklig mängd med vitamin D 
(bilaga 2, fråga 6). Enligt sjuksköterskors egen utsago upplever de sig ha otillräckliga 
kunskaper gällande området nutrition (Ross, Mudge, Young & Banks, 2011). I studien som 
Eide, Halvorsen & Almedingen (2015) gjort, uppdagades det även att sjuksköterskor 
upplevde en osäkerhet vid screeningprocessen vid undernäringsrisk. Detta då de, dels hade 
svårigheter för hur den äldre screenas, men även hur mätmetoderna omsattes i praktiken. 
Vidare upplevde sjuksköterskor även att det inte hade tillräckligt kunskap om vilka 
konsekvenser som undernäringen kunde innebära för den äldre individen (ibid). 
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Screeningprocessen för undernäring ska verka i preventivt syfte för att upptäcka individer 
som riskerar att bli undernärda men även individer som är undernärda (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Vid screening så utgår man ifrån nyckelindikationer för 
undernäring, vilka kan vara ofrivillig viktförlust, lågt BMI samt specifika kroppsmått (ibid.). 
Att vitamin D status mäts vid screening framkommer inte enligt Socialstyrelsen (2020a). 
Även Rolland (2013) menar på att annat på äldreboenden prioriteras före utvärdering och 
analyser av vitamin D i blodet hos de äldre. Det kan därmed tänkas att undernäring för MAS 
mest innefattar viktrelaterade problem och att vitamin D status faller bort. Att också innefatta 
ett blodprov för kontroll av vitamin D status i screeningprocessen, förefaller vara ett sämre 
alternativ kostnadsmässigt än att satsa på att införa tillskott av vitamin D i preventivt syfte. 
Det är också något som Rolland m.fl. (2013) tar upp som nackdel med blodprov i sin studie.  
 
I formuläret Mini Nutritional Assesment (MNA®), som är ett beprövat screeningverktyg, 
mäts endast frekvensen av individens fisk- och mejerikonsumtion (Guigoz, Lauque & Vellas, 
2002) Att använda konsumtionen av livsmedel som en indikation för den äldres vitamin D 
status kan anses problematiskt. Då den äldre har svårt att komma upp i rekommenderade 
doser endast via kosten (Cesari m.fl., 2011; Rolland m.fl. ,2013; Samefors m.fl., 2014).  
Dock skulle ett sådant verktyg kunna tänkas möjliggöra att problematiken kring de äldres 
otillräckliga intag på så vis uppmärksammas och därmed i högre grad, åtgärdas i preventivt 
syfte.  
 
5.1.2 Ansvarsfördelning i frågan om tillskott av vitamin D 
I enlighet med HSL (SFS 2017:30) ska hälso- och sjukvården arbeta aktivt med att förebygga 
ohälsa hos invånarna. I det förebyggande arbetet vid undernäring hos äldre spelar 
professionen sjuksköterskor en avgörande roll (Vårdhandboken, 2019a). Att professionen 
axlar ett stort ansvar i frågan kan även ses i MAS:ens ansvar i frågan. Som innefattar 
framtagning av rutiner i bedömningen, behandlingen samt uppföljning vid undernäring 
(Socialstyrelsen, 2020a). Ansvarsfördelningen kan även speglas i Skinnars Josefsson m.fl., 
(2018) studie. Då MAS ansåg att sin egen yrkesfunktion var en av de yrkesroller som spelade 
störst roll vi införande av nutritionsomhändertagande åtgärder (ibid.). 

 
I kontrast till ovan stycke, var resultatet som framkom i föreliggande studie. Då samtliga 
MAS:ar svarade att de inte var ansvariga för att rekommendera vitamin D tillskott till äldre på 
äldreboende. Ansvaret föll, enligt övervägande del av svarande MAS:ar, på alternativet 
“Läkare”.  
 
Varför respondenterna inte ansåg sig vara ansvariga för rekommendationen kan bero på flera 
anledningar. En anledning kan följa i linje med det som togs upp i föregående avsnitt. Vilken 
var att MAS inte anser att vitamin D innefattas i begreppet undernäring och därav inte ansåg 
sig ansvarig för det. En annan möjlig förklaring kan vara svårigheten sjuksköterska har att 
utvärdera vitamin D status, endast via screeningformulär.  
 
Resultat i föreliggande studie kan även bero på att få äldre får tillskott av vitamin D i 
preventivt syfte, då det verkar ordinerades främst vid konstaterad brist. Om läkaren genom 
blodprover upptäcker brist på vitamin D, blir troligtvis resultatet att hen ordinerar en 
behandling för att bota bristen. Det kan därmed motiveras att tillskottet inte ges i det 
preventiva syftet som det är tänkt, utan som en åtgärd för att behandla en redan uppkommen 
brist och läkaren blir då den som är ansvarig.  
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I arbetet med undernäringsproblematiken nämns den tvärprofessionella insatsen som främsta 
framgångsfaktorn (Vårdhandboken, 2019a). Samma framgångsfaktor har även Skinnars 
Josefsson m.fl. (2018), listat som en av det främsta för att lyckas implementera 
nutritionsomhändertagande åtgärder i verksamheten. Enligt Ross m.fl. (2011) kan den 
tvärprofessionella insatsen antingen hjälpa eller stjälpa nutritionsomvårdnaden om äldre. 
Detta då kommunikationen mellan de olika professionerna kan halta. Enligt Ross m.fl. (2015) 
kan den tvärprofessionella insatsen innebära att det blir en otydlighet i vem som gör vad i den 
faktiska nutritionsprocessen.  
 
Enligt resultatet i föreliggande studie fanns det en andel som valde andra professioner än 
läkare vid val om vem som har ett huvudansvar för rekommendationen. Att det fanns andra 
svar än endast “läkaren” indikerar på att det kan finnas en otydlighet gällande 
ansvarsfördelningen i frågan om vitamin D till äldre. Om ansvar för en uppgift läggs på flera 
professioner, kan det innebära en risk att den överses, då det finns otydligheter om vem som 
ska utföra den.  
 

5.2 Metoddiskussion 
Studien utgår ifrån ett kvantitativt angreppsätt och data har insamlats genom webbenkäter, 
med ambitionen att besvara studiens syfte.  

 
5.2.1 Urval 
Pilotstudien som utfördes i samband med studien verkade i huvudsak som en 
kvalitetskontroll, för att delvis, kontrollera förståelsen för frågorna men även den tekniska 
aspekten av datainsamlingen. Vid närmare eftertanke anser författarna att pilotstudien hade 
svagheter och därmed kunnat utformats annorlunda för att gynnat studien desto mer. Enligt 
Bryman (2011) är det fördelaktigt att innefatta semistrukturerade intervjuer vid en pilotstudie, 
då det kan synliggöra variationer inom valda målgrupp. Detta hade troligtvis bidragit till en 
bättre utformning av enkätfrågor och på så sätt ge mer uttömmande svar från respondenterna i 
huvudundersökningen. Vidare bör även antalet respondenter i pilotstudien utökats, för att på 
så sätt säkerställa alternativ utesluta eventuella variationer inom den aktuella målgruppen.   
 
Att utgå ifrån ett stratifierat urval motiveras av studiens ambition att få dels, rikstäckande 
svarsfrekvens men även att nå ett så stort antal äldre som möjligt. Varför inte samtliga 
kommuner kontaktades berodde främst på tidsbrist, då tillvägagångssättet för att erhålla E-
postadresser innebar att en manuell sökning för vardera kommunen utfördes. Författarna blev 
inte varse om att samtliga adresser för kommuner i Sverige kunde erhållas via SKL:s hemsida 
(SKR, 2020f), förens efter utförd studie. Ett faktum som troligtvis hade påverkat val av urval. 
 
En svaghet med studiens stratifierade urval kan vara att mindre kommuner uteslöts. Enligt 
Socialstyrelsen (2014) arbetar MAS i en högre utsträckning närmare den praktiska 
verksamheten i mindre kommuner. En omständighet som kan ha inneburit att resultaten i 
förevarande studie är missvisande för MAS från mindre kommuner. MAS i mindre 
kommuner kan, enligt ovan nämnda påståendet ha en bredare kunskap gällande hur faktiska 
rutiner (i allmänhet och i nutritionsomhändertagande) verkställs i den dagliga verksamheten. 
Studien har, trots ett stratifierat urval utifrån största kommunerna i Sverige, 37 kommuner 
vars invånarantal är under 20 000. Vilket i sin tur innebär att studien även har svarande 
MAS:ar från mindre kommuner. 
 
Totala populationen (N) av målgruppen MAS i Sverige uppges omfatta cirka 400 individer 
(Riksföreningen Medicinskt ansvariga Sjuksköterskor och Medicinskt ansvariga för 
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rehabilitering, u.å.). Under datainsamlingsprocessen kontaktades MAS i 120 stycken 
kommuner. Av totala populationen (N) MAS:ar i Sverige insamlades data från tjugo procent 
(n=78). Bryman (2011), menar att stickprov från homogena grupper, i detta fall en yrkeskår, 
innebär en mindre variation inom populationen. Därav kan stickprov för homogena 
populationer vara mindre än om stickprovet tas för en heterogen population (ibid.). Resultatet 
från tillfrågade MAS (n) skulle därmed kunna tänkas vara generaliserbart för hela 
populationen (N), både för att det är en homogen målgrupp samt eftersom svaren på flera av 
frågorna som besvarade studiens syfte, inte skiljde sig åt. Detta antagande kan även styrkas då 
studien dessutom nådde en rikstäckande bredd med responderande MAS från minst en 
kommun i vardera regionen. Att studien bidrog till ett resultat som uppskattningsvis är 
generaliserbart, är en stor styrka.  
 
5.2.2 Enkät 
Livsmedelsverkets rekommendation om dagligt tillskott av 20µg vitamin D riktar sig till 
individer som är 75 år och äldre. Föreliggande studie baserades på MAS med ansvar för äldre 
boendes på äldreboende. Det kan anses problematiskt, då det med stor sannolikhet finns 
individer under 75 år som bor på äldreboende, vilka inte omfattas av rekommendationen om 
20 µg vitamin D. Varför författarna ändå valde att rikta frågorna mot äldre boendes på 
äldreboende berodde främst på, att underlätta datainsamlingen. Eftersom frågor gällande 
endast de äldre över 75 år, bedömdes vara för komplext. Valet motiveras vidare av att den 
genomsnittliga åldern vid inflyttning på äldreboende, som var 83,7 år för män och 86,3 år för 
kvinnor (Socialstyrelsen, 2019b). 
 
Vid datainsamling till studien användes ett oprövat enkätformulär, vilket kan påverka studiens 
validitet. Pilotstudien validerade enkätfrågorna till viss del, men en brist som inte 
uppmärksammades vid pilotstudien var användningen av ordet “ordinera” (fråga 9, se bilaga 
2). Ett ordval som visade sig innebära förvirring för responderande MAS:ar i 
huvudundersökningen. Denna problematik kunde möjligtvis undvikits om författarna utgått 
ifrån en beprövad enkätmall.  
 
Flera alternativ av ordet vid utformning av enkät vägdes, med beslut togs att “ordinera” var ett 
rimligt ordval. Valet motiverades av att en hög andel som bor på äldreboende har olika former 
av minnessvårigheter/demenssjukdom och därmed kan ha svårighet att ta till sig en 
rekommendation (Socialstyrelsen, 2017b). Med anledning av att ordvalet från början var 
ämne för diskussion, togs det snabba beslutet om ordvalsbyte till “rekommendera” redan 
inom 24 timmar efter att enkäten publicerats. 
 
I efterhand hade det varit en god idé att inkludera ett ytterligare svarsalternativ i fråga åtta 
(bilaga 2). Detta med anledning av att det inkom flera kommentarer från respondenter att ett 
färre antal individer fick vitamin D tillskott, då i samband med konstaterad brist eller annan 
läkarordinerad förskrivning. Ett svarsalternativ likt följande; “Endast de med konstaterad brist 
eller annan läkarordinerad läkemedelsbehandling” hade därför varit fördelaktigt att inkludera. 
 
5.2.3 Bortfall 
Som tidigare nämnt, pågick Covid-19 pandemin under hela studiens utförande. Med tanke på 
rådande omständigheter i relation till studiens målgrupp (Vårdförbundet, 2020), är författarna 
av uppfattningen, att det totala bortfallet troligtvis hade varit mindre om ordinära förhållande 
rått. För att minska bortfall menar Bryman (2011) att korta enkäter är att föredra och därmed 
förefaller den korta beräknande svarstiden (fyra minuter) för enkäten i studien, vara en styrka.  
 



 30

Med anledning av ovan situationen för MAS så skickades det ut totalt tre 
påminnelsemeddelande till samtliga i urvalet, en åtgärd som genererade fler enkätsvar. 
Beslutet att skicka påminnelsemeddelande styrks även av Brymans (2011) tes om att sådana 
också minskar bortfallet, men även utifrån inspirationskällan Skinnars Josefssons m.fl. (2018) 
studie som även den skickade flera påminnelsemeddelanden.  
 
Det största andelen interna bortfallet (n=6) skedde efter fråga sju, vilken innehåller ett 
påstående som respondenten måste ta ställning till (se bilaga 2). Fråga sex var även den en 
påståendefråga som respondenten var tvungen att ta ställning, vilket kan ha bidragit till att 
flera valde att inte slutföra enkäten. För att besvara påståendet på fråga sex (bilaga 2) behövde 
respondenten ha en viss kunskapsgrund gällande vitamin D i kosten. Att det kunskapskravet 
krävdes för att besvara påstående nämndes inte i enkätens följebrev. En omständighet som 
kan ha inneburit att respondenter överrumplades av ställningstagandet och med anledning av 
det, inte valde att slutföra enkäten. 
 
Vidare var det många respondenter som svarade med alternativet “vet ej” samt kommenterade 
egna svar på fråga sex. Det kan dels innebära, att respondenter inte ansåg att de hade kunskap 
nog för att ta ställning, att det inte var relevant för studien alternativt att respondenterna ansåg 
att alternativen som gavs inte var tillräckliga. Det faller även i linje med det Bryman (2011) 
menar kan ge uppsåt till bortfall, då slutna frågor med svarsalternativ inte respondenten finner 
tillräckliga, skapar irritation och därav ett avhopp. Beslutet att endast ha tre svarsalternativ 
motiverades av att alternativet “Stämmer inte” var rätt svarsalternativ. Det genom den stora 
svårigheten äldre över 75 år har att få i sig rekommenderade dosen av 20 µg vitamin D enbart 
via kosten (Livsmedelsverket, 2012; Cesari m.fl; Meehan & Penckofer, 2014). 
 

5.3 Förslag till vidare forskning 
 Denna studie har haft i avsikt att nå ut till samtliga MAS:ar i det sex största kommunerna i 
samtliga regioner. Studien har inte haft i avsikt att nå ut till andra vårdyrken förutom 
sjuksköterskor (med huvudfokus på MAS). För vidare forskning kan det därför vara en god 
idé att försöka nå ut till övriga yrken som är involverade vid nutritionsomhändertagandet av 
den äldre. Förslagsvis patientansvarig läkare eller sjuksköterska inom en eller flera 
kommuner. Med tanke på den höga andelen svar “Vet ej” på frågan om äldre fick vitamin D 
rekommenderat eller inte, kan det vara en god idé att försöka minska studieområdet och 
anpassa sig till lokala verksamheter. För att på så sätt se hur vitamin D rekommendationerna 
implementeras på en daglig basis, det vill säga, om det görs. 
 

5.4 Kostvetarprofessionen i relation till studiens syfte 
Kostvetarutbildningen enligt Uppsala universitets hemsida (u.å.) möjliggör ett arbete som 
kostchef inom den kommunala verksamheten, därav kan en kostvetare behöva ta ställning till 
frågan gällande vitamin D tillskott och äldre boendes på äldreboende. Som beskrivet i 
föregående text råder det en förvirring huruvida ansvarsfördelningen ser ut frågan äldre och 
vitamin D, med anledning av detta är det svårt att utröna kostchefens faktiska ansvar i frågan.  
Studie på MAS av Skinnars Josefsson m.fl. (2018) visade på att MAS ansåg att kostchef eller 
liknande delvis kunde vara av vikt vid implementering av nya rutiner gällande 
nutritionsåtgärder, men flera andra professioner bedömdes som viktigare. 
 
Om ansvaret hade lagts på kostenheten/kostchefen hade det möjliggjort en kontinuitet av 
vitamin givandet, då samtliga vårdboende/avdelningar (individer över 75 år) fick det antal 
tillskottstabletter som behövdes. I likhet med att de individer som behöver specialkost får det, 
så skulle även de som är över 75 år få ett dagligt tillskott av 20 µg vitamin D. 
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6. Slutsats 
Resultatet från studien indikerar på att det finns en diskrepans mellan de rekommendationer 
som Livsmedelsverket ger om vitamin D till äldre och vad som förmedlas till äldre boendes 
på äldreboende. Konsekvensen av diskrepansen mellan de två, är att äldre riskerar att inte få i 
sig tillräckligt med vitamin D. Samtliga respondenter ansåg sig inte vara ansvariga för att 
rekommendationen om 20 µg vitamin D gavs till äldre. Ansvaret, enligt majoriteten av 
respondenterna, föll på läkaren. Vitamin D ska ges till äldre som en del i ett preventivt 
folkhälsoarbete, men i enlighet med föreliggande studie, är så inte fallet. Vidare anser 
författarna att nuvarande rutiner rörande tillskott av vitamin D till äldre, bör ses över. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1. Epostkontakt med Livsmedelsverket 
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Bilaga 2. Enkätfrågor och samtliga motiveringar till vardera fråga 
 

Nr Enkätfråga Motivering  

1. 
 

Vad heter kommunen där du arbetar? 
Svarsalternativ: Öppet 

För att få reda på vilken kommun som svarat så rätt 
gruppering kunde göras 

2. I hur många år har du totalt arbetat som 
sjuksköterska? 
Svarsalternativ:<4 år, 4-8 år, >8 år 
 

Se om erfarenheten kunde vara en möjlig faktor för 
huruvida de ordinerar vitamin D eller ej. 
>8 år är för att se om det skiljde sig beroende på om de 
arbetat före eller efter NNR ändrade sin rekommendation 
av vitamin D från 10ug till 20ug.  

3. Hur många av dina verksamma år som 
sjuksköterska har varit med inriktning mot 
äldre? 
Svarsalternativ: <4 år, 4-8 år, >8 år 
Eventuell kommentar: Öppen 

Se föregående motivering 

4. Hur länge har du arbetat i din nuvarande 
position som medicinskt ansvarig 
sjuksköterska?  
Svarsalternativ: <2 år, 2-4 år, >4 år 

Se om tiden de har varit MAS kunde vara en möjlig faktor 
till huruvida de ordinerar vitamin D eller ej.  

5. Uppskattningsvis hur många antal äldre 
boendes på äldreboende ansvar du över?  
Svarsalternativ: Öppet 

Få reda på hur många äldre som MAS:ens svar kunde 
hänvisas till 

(6+7) Fyll i det svar du tycker stämmer BÄST överens 
med följande påstående: 
Svarsalternativ till 6+7:Stämmer, Stämmer inte, vet 
ej 
Eventuell kommentar: Öppen  

 

6. Maten som serveras till de äldre på 
äldreboenden innehåller tillräckligt med D-
vitamin så att de inte behöver äta D-vitamin 
tillskott.  

För att undersöka om MAS felaktigt tror detta och därmed 
kanske inte ser tillskott som nödvändigt 

7. Ansvarig för måltiderna till de äldre på 
äldreboenden ser till så att maten innehåller 
tillräckligt med D-vitamin för att täcka den 
äldres behov, så att tillskott av D-vitamin inte 
behöver ges. 

Om MAS:en anser detta kan det styrka hypotesen för att 
ansvaret tros ligga på någon annan  

8. Får de äldre på de äldreboenden du ansvarar 
för ett dagligt tillskott av 20ug D-vitamin? 
Svarsalternativ: ja, nej, vet ej 
Eventuell kommentar: Öppet 

Se om äldre får detta. Går också att koppla till fråga 5 för 
att få reda på antalet äldre som får eller inte får tillskott 

9.  Har du ansvar att ordinera tillskott av 20ug D-
vitamin till alla äldre som bor på äldreboende?  
Svarsalternativ: Ja, Nej 
Eventuell kommentar: Öppen 

För att få reda på om det ordineras av MAS 
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10. Om nej: Vem har ansvaret för detta?  
Svarsalternativ: Annan MAS, Annan sjuksköterska, 
Undersköterska, Dietist, Läkare, Kostchef, 
Verksamhetschef, Vet ej, Annan-Fri text 
Eventuell kommentar: Öppen 

För att få reda på vem som ansvarar för detta.  
Svarsalternativet “vet ej” kan indikera på att ansvaret inte 
är direkt utdelat till någon. 

11. Finns det en dietist anställd inom er kommun?  
Svarsalternativ: ja, nej, vet ej 
Eventuell kommentar: Öppen 

Skinnars Josefsson, Nydahl,  Persson, Mattsson Sydner, 
(2017) visade på att dietisten var positivt associerad med 
hur välnärd den äldre var. Finns liknande samband mellan 
att de kommuner som har dietist också ger mer tillskott? 

12. Om JA på föregående fråga, har ni tillgång till 
dietisten? 
Svarsalternativ: ja, nej, vet ej 
Eventuell kommentar: Öppen 

För att veta om kommunen faktiskt kunde ta kontakt med 
dietisten. 
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Bilaga 3. Följebrev och Webbenkät 
 
Hej! 
Till medicinskt ansvarig sjuksköterska/sjuksköterskor med ansvarsområde för äldre på 
äldreboenden. Vi ber ödmjukast om skyndsam hantering av vidarebefordrandet för detta mail. 
  
Vi är två kostvetarstudenter från Uppsala universitet som just nu håller på med vår 
kandidatuppsats om tillskott av vitamin D till äldre, där vi kontaktar samtliga medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor för äldre i de sex största kommunerna från varje region. Det vi vill 
undersöka är om tillskott av vitamin D rekommenderas/ordineras till äldre boendes på vård 
och omsorgsboende, och vem som är ansvarig för det. 
  
Med anledning av ovan information är vi därför intresserade av att komma i kontakt med dig. 
Det vi ber om är ditt deltagande i en webbenkät bestående av 12 frågor som beräknas ta cirka 
4 minuter att besvara. Vi har full förståelse för den ökade arbetsbelastningen ni har för 
tillfället och är ytterst tacksamma att ni tar er tid och svarar på våra frågor. Vi önskar att 
enkäten besvaras senast 12 maj.  
  
Webbenkäten är frivillig och du kan när som helst välja att avsluta. Dina svar kommer endast 
användas i denna undersökning, och de kommer vara anonyma i resultatredovisningen, då vi 
inte uttryckligen kommer skriva ut vilka kommuner det gäller, utan bara gruppera ert svar i en 
grupp med flera kommuner i liknande storlek. Om du har några frågor som rör studien, 
webbenkäten eller sekretessinformation får du gärna höra av dig till någon av oss på mail eller 
telefon. (e-postadress och telefonnummer till författarna har raderats) 
  
För att medverka i studien vänligen klicka på bifogad direktlänk 
https://www.webbenkater.com/s/b5d7b35 
  
Stort tack på förhand! 
  
Med vänlig hälsning 
Hanna Hydling och Emma Johansson,  
Kostvetarprogrammet, Uppsala universitet 
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Bilaga 4. Påminnelse angående påbörjad enkät men ej slutförd enkät 
 
Till medicinskt ansvarig sjuksköterska/sjuksköterskor med ansvarsområde för äldre på 
äldreboenden. Vi ber ödmjukast om skyndsam hantering av vidarebefordrandet för detta mail. 
 
Hej! 
Här kommer en påminnelse till alla er som ännu inte deltagit i studien eller meddelat att ni 
inte vill delta. 
 
Vi är två kostvetarstudenter från Uppsala universitet som just nu håller på med vår 
kandidatuppsats om tillskott av vitamin D till äldre, där vi kontaktar samtliga medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor för äldre i de sex största kommunerna från varje region. Det vi vill 
undersöka är om tillskott av vitamin D rekommenderas/ordineras till äldre boendes på vård 
och omsorgsboende, och vem som är ansvarig för det. 
 
Med anledning av ovan information är vi därför intresserade av att komma i kontakt med dig. 
 
Det vi ber om är ditt deltagande i en webbenkät bestående av 12 frågor som beräknas ta cirka 
4 minuter att besvara. Vi har full förståelse för den ökade arbetsbelastningen ni har för 
tillfället och är ytterst tacksamma att ni tar er tid och svarar på våra frågor. Vi önskar att 
enkäten besvaras senast 12 maj.  
 
Webbenkäten är frivillig och du kan när som helst välja att avsluta. Dina svar kommer endast 
användas i denna undersökning, och de kommer vara anonyma i resultatredovisningen, då vi 
inte uttryckligen kommer skriva ut vilka kommuner det gäller, utan bara gruppera ert svar i en 
grupp med flera kommuner i liknande storlek. Om du har några frågor som rör studien, 
webbenkäten eller sekretessinformation får du gärna höra av dig till någon av oss på mail eller 
telefon. (författarnas epostadress och telefonnummer har raderats) 
 
  
För att medverka i studien vänligen klicka på bifogad direktlänk 
 
https://www.webbenkater.com/s/b5d7b35 
 
Stort tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
Hanna Hydling och Emma Johansson,  
Kostvetarprogrammet 
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Bilaga 5. Arbetsfördelning 
Planering av arbete: 50/50 
Litteratursökning: 50/50 
Enkätutformning: 50/50 
Datainsamling (inklusive påminnelseutskick): 50/50 
Dataanalys: 50/50 
Skrivandet av uppsats: 50/50 
 
 


