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ABSTRACT

Background and aims: Nutrition is a part of the medical treatment, and also a part of the nursing 

care. In spite of this, malnutrition is a common problem in the health care sector. Studies show that 

nurses have too little knowledge about nutrition and malnutrition and that nutrition has low priority 

in the daily work. The aim with this study was to find out the nurses self-reported knowledge about 

and their attitudes towards malnutrition, nutrition screening, prevention and treatment of patients 

with malnutrition.

Methods: A questionnaire was handed out to 65 nurses in two different care units and 36 

questionnaires were answered.

Results: The respondents from the two care units self-reported their knowledge about nutrition and 

malnutrition low. Most of the respondents stated to have a big need of education about nutrition 

screening and more than half of the respondents stated that they have a need of education for 

prevention and treatment of malnutrition. None of the respondents stated that there were good 

routines to discover and treat malnutrition in their care units. Less than half of the respondents 

stated that the patient´s nutrition had high priority to them. 

Conclusion: The self-reported knowledge about nutrition and malnutrition, nutrition screening, 

prevention and treatment of patients with malnutrition is low among nurses. There is a big need of 

education about nutrition screening, prevention and treatment of malnutrition. Good and transparent 

routines and policies for nutrition screening and treatment of malnutrition are missing. Patient´s 

nutrition has low priority.To educate nurses within nutrition screening, prevention and treatment of 

malnutrition and to implement clear and simple-to-use nutrition screening instruments seems to be 

very important for improvement of patient´s nutritional care. 

Keywords: Malnutrition, self-reported knowledge, nurses, nutrition
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Bakgrund och syfte: Nutritionen utgör en del av den medicinska behandlingen och också en del av 

omvårdnaden. Trots detta är undernäring ett vanligt förekommande problem inom sjukvården. 

Studier visar att sjuksköterskor har för lite kunskap om nutrition och undernäring och att nutrition 

har låg prioritet i det dagliga arbetet. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors 

självuppskattade kunskap om och attityder till undernäring, såsom nutritionsscreening, 

förebyggande åtgärder och behandling av patienter med undernäring.

Metod: Enkätformulär delades ut till 65 sjuksköterskor på två olika vårdavdelningar varav 36 ifyllda 

enkäter samlades in.

Resultat: Respondenterna på de båda avdelningarna skattade sina kunskaper om nutrition och 

undernäring lågt. De flesta uppgav sig ha behov av utbildning inom nutritionsscreening och mer än 

hälften ansåg sig ha utbildningsbehov för förebyggande och behandling av undernäring. Ingen av 

respondenterna ansåg att det fanns bra rutiner för att upptäcka och behandla undernäring. Mindre än 

hälften uppgav att de prioriterar patientens nutrition högt.

Slutsats: Sjuksköterskors självskattade kunskap om nutrition och undernäring, nutritionsscreening, 

förebyggande åtgärder och behandling av patienter med undernäring är låga. Utbildningsbehovet 

för nutritionsscreening samt förebyggande och behandling av undernäring är stort. Patientens 

nutrition prioriteras lågt. Att utbilda sjuksköterskor inom nutritionsscreening, förebyggande och 

behandling av undernäring samt att implementera tydliga och lättanvända 

nutritionsscreeningsinstrument är av största vikt för att förbättra nutritionsvården för patienten. 

Nyckelord: Undernäring, självskattad kunskap, sjuksköterskor, nutrition
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BAKGRUND

Maten har stor betydelse för hälsa och livsglädje. Kroppens bränsle och byggstenar är energi och 

näring. Det är särskilt betydelsefullt att näringsintaget hos den sjuka individen är optimalt då 

kroppens och organsystemens funktioner är nedsatta av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2011).

Nutrition är en vital hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande komponent (Mowe et al., 2008).

Undernäring

”Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla 

individer; friska, sjuka, unga och gamla har rätt att erhålla en adekvat, till individen och dennes 

(sjukdoms-) tillstånd anpassad näringstillförsel” (Socialstyrelsen, rapport 2000:11, s 2). Kroppens 

depå av näringsämnen förbrukas och kroppsvävnader bryts ner när intaget av energi och näring 

understiger kroppens behov. Kombinationen av energi och proteinbrist är den vanligaste formen av 

undernäring i svensk sjukvård. Samverkande medicinska, psykologiska och socioekonomiska 

faktorer kan resultera i ett tillstånd av undernäring (Socialstyrelsen 2011). 

Energibehovet hos vuxna är mellan ungefär 25 kilokalorier (kcal) per kilo kroppsvikt och 

dygn hos sängbundna och 30 kcal per kilo kroppsvikt och dygn för uppegående med begränsad 

fysisk aktivitet. Energibehovet hos barn är större och hänsyn måste tas till att de fortsätter växa och 

hur aktiva de är (Socialstyrelsen, 2011).

Definition av undernäring enligt Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism 

(SWESPEN):” 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, 2011, s 20). 

Orsaker till undernäring inom sjukvården

Det finns olika orsaker till undernäring. Några exempel hos både barn och vuxna kan vara 

organsjukdom, mag-tarmrelaterade besvär, medicinsk- och läkemedelsbehandling och svårigheter 

att svälja (Joosten & Hulst, 2008; Socialstyrelsen, 2011). Även sociala faktorer kan bidra till 

utveckling av undernäring (Löser, 2010). I en studie som gjordes i Tyskland undersöktes effekten 

av sociala faktorer och sjukdomsparametrar för utveckling av undernäring. Det framkommer att 

patienter som är äldre än 60 år, lågutbildade och ensamboende löper stor risk att utveckla 

undernäring. Speciell uppmärksamhet bör ges till dessa riskgrupper vid utvärdering av 

nutritionsstatus och nutritionsstöd (Pirlich et al.,2004 ).
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Förekomst av patienter med undernäring på sjukhus och konsekvenser av undernäring

Undernäring och inadekvat nutrition hos patienter på sjukhus är ett vanligt förekommande problem 

i Europa (Mowe et al., 2008). Cirka 30 procent av alla patienter på sjukhus är undernärda. En stor 

del av dessa patienter är redan undernärda när de skrivs in på sjukhus och för de flesta försämras 

näringstillståndet ytterligare under vårdtiden (Kondrup, Allison, Elia, Vellas & Plauth, 2002). 

Förekomsten av undernäring skulle kunna minskas om patienterna behandlas med specifik 

omvårdnad och om riktlinjer för screening av undernäring följdes (Mowe et al., 2008). Undernäring 

påverkar varje organ i kroppen negativt och är en oberoende risk- och kostnadsfaktor med 

signifikant påverkan på mortalitet, morbiditet, sjukhusvistelsetid och livskvalitet (Löser, 2010; 

Mowe et al., 2008).

Undernäring hos barn har allvarliga effekter på tillväxt och utveckling men det finns 

begränsad information om förekomsten av undernäring hos barn som vårdas på sjukhus. I en studie 

som gjordes i Tyskland på ett stort barnsjukhus framkom det att ungefär 24 procent av patienterna 

var undernärda, denna studie är en av få som undersöker undernäring hos barn (Pawellek, Dokoupil 

& Koletzko, 2007).

Nutritionsvårdsprocessen

Bedömning av risk för undernäring, utredning av orsak till undernäringstillstånd och adekvat 

näringsbehandling, inklusive uppföljning av insatta åtgärder ligger till grund för en säker vård med 

god kvalitet. Att identifiera risker för undernäring tidigt är viktigt. Nutritionsscreening inleder 

nutritionsvårdsprocessen. Ett eventuellt undernäringsstillstånd följs upp med en utredning av 

orsakerna som sedan leder fram till en nutritionsdiagnos. Nutritionsdiagnosen utgör underlag för 

nutritionsbehandlingen. Behandlingen planeras, utförs och utvärderas. Dokumentation av varje steg 

i processen förs enligt Patientdatalagen (2008:355). Det är viktigt med patientmedverkan genom 

hela nutritionsvårdsprocessen (Socialstyrelsen, 2011).

Nutritionsscreening

Riskbedömning för undernäring som också kallas för nutritionsscreening bör genomföras inom ett 

dygn efter att en person har skrivits in på sjukhus. Detta kan utföras av sjuksköterska, läkare eller 

dietist och är en enkel och snabb procedur (Socialstyrelsen, 2011). European Society of Parenteral 

and Enteral nutrition (ESPEN) har utformat riktlinjer för att upptäcka och förebygga undernäring 

genom screening av alla patienter. De beskriver olika screeninginstrument som kan användas för 

vuxna. Alla sjukhus bör ha en policy och ett vårdprogram för att identifiera patienter med risk för 

att utveckla undernäring som leder fram till en nutritionsvårdplan (Kondrup et al., 2002). 

7



Det finns verktyg för att systematiskt bedöma näringstillstånd hos vuxna inom öppen och 

slutenvård, till exempel Subjective Global Assessment (SGA) och Mini Nutritional Assessment 

(MNA). SGA är en klinisk metod för bestämning av näringstillståndet som baseras på anamnes och 

en fysisk undersökning. På basen om uppgifter som till exempel viktförlust och förlust av 

underhudsfett graderas patienten som välnärd, misstänkt undernärd eller svårt undernärd 

(Socialstyrelsen, 2011). Frågeformuläret MNA är särskilt anpassad för screening av 

näringstillståndet hos äldre personer på sjukhus eller i hemmet. Frågorna omfattar antropometriska 

mått som Body Mass Index (BMI), omkretsen på överarmen och viktförlust. Ytterligare görs en 

allmän bedömning, kostundersökning och en subjektiv bedömning om hälsa och nutrition (Beck, 

Holst & Rasmussen, 2008: Socialstyrelsen, 2011).

Inom pediatriken används vikt - och längdkurvorna som ett hjälpmedel för att bedöma ett 

barns nutritionsstatus. Screeninginstrument för barn finns inte med i ESPENs riktlinjer ännu men är 

under bearbetning (Kondrup et al., 2002). Det finns ett fåtal screeninginstrument för barn och ett 

exempel är Screening Tool for the Assessment of malnutrition in Pediatrics, (STAMP Tool). Med 

en kombination av mätning av längd och vikt och två frågor om sjukdomsrisk och matintag kan 

man göra en bedömning på ett enkelt sätt enligt STAMP om barnets nutritionsstatus (Joosten & 

Hulst, 2008). Det finns fortfarande inga screeningsinstrument för barn med i dagens gällande 

riktlinjer från ESPEN (ESPEN Guidelines, 2013).

Behandling av undernäring

Nutritionen utgör en del av den medicinska behandlingen och också en del av omvårdnaden. Aktiva 

insatser har stor betydelse för att förhindra utveckling av undernäring. Nutritionsbehandling kan 

vara förebyggande eller terapeutisk. Behandlingen innebär att näringsämnen och energi tillförs för 

att tillgodose patientens behov på ett optimalt sätt. Nutritionsbehandlingen kan enskilt eller i 

kombination bestå av: grundkost, specialkost, anpassad kost, speciallivsmedel, kosttillägg och annat 

oralt nutritionsstöd, artificiell nutrition (i form av enteral eller parenteral tillförsel), rådgivning 

beträffande ätande och ätbeteende (Socialstyrelsen, 2011). Genom att öka protein- och energiintaget 

för patienter med risk för undernäring samt patienter med komplikationer i form av infektion efter 

kirurgisk operation kan vistelsetiden på sjukhus förkortas (Johansen et al., 2003). 

Rutiner och attityder
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Rutiner för diagnostik av undernäringstillstånd, behandling av undernäring, dokumentation och 

informationsöverföring, uppföljning och utvärdering bör finnas inom all vård och omsorg. 

Samverkan mellan olika vårdnivåer, utbildning och fortlöpande kompetensförsörjning har också 

betydelse (Socialstyrelsen, 2011). 

I en stor skandinavisk enkätstudie av Mowe et al. (2006) konstateras att undernäring är 

vanligt förekommande på sjukhus men att nutritionsarbete har låg prioritet bland sjuksköterskor och 

läkare. Vidare framkommer att förekomsten av goda rutiner kring nutritionsåtgärder som screening 

angavs av en liten del av deltagarna även om 90 procent tyckte att det var en viktig uppgift att 

förbättra nutritionsbehandlingen. Detta visar på att implementera goda rutiner i den kliniska 

verksamheten är svårt att genomföra. Trots stort intresse och tjänstvillighet till nutritionsbehandling 

är den i praktiken otillräcklig i jämförelse med föreslagna riktlinjer för nutritionsbehandling från 

ESPEN (Mowe et al., 2006). 

En studie från Sydkorea visar att sjuksköterskorna var högt motiverade att lära sig mer om 

nutrition och att sjuksköterskorna ser det som en grundläggande komponent för att förebygga 

ohälsa. Det framkom att begränsad utbildning om nutrition kan leda till att sjuksköterskor saknar 

förmåga att hantera patienters nutritionsproblem. Överbelastning med andra grundläggande 

arbetsuppgifter, personalbrist och bristande engagemang för planering av nutritionsvård resulterar i 

att sjuksköterskor prioriterar nutritionsvården lågt även i praktiken (Kim & Choue 2009).

 

Sjuksköterskors kunskap 

Sjuksköterskor ger holistisk vård för patienten för återhämtning från sjukdom och är de som 

befinner sig i den bästa positionen för att säkerställa god nutrition för patienten. God kunskap hos 

sjuksköterskor och prioritering av nutritionsvård är nödvändig för att förbättra patientens 

nutritionsstatus och för att förhindra undernäring (Kim & Choue, 2009). 

I en skandinavisk enkätstudie om läkares och sjuksköterskors självrapporterade kunskap om 

nutritionsbehandling av Mowe et al. (2008) framkom det att den vanligaste orsaken för otillräcklig 

nutritionsbehandling var brist på kunskap om nutrition. En fjärdedel av deltagarna tyckte att det var 

svårt att identifiera om en patient var i behov av nutritionsbehandling. Deltagarna svarade att de 

saknade instrument för att identifiera undernärda patienter och hälften tyckte att det var svårt att 

räkna ut patientens energibehov. Resultatet visar även att 66 procent saknade nationella riktlinjer 

för klinisk nutrition. De som svarade att deras kunskap om nutrition var bra hade också bättre 

nutritionspraxis (Mowe et al., 2008). 

O´Flynn et al. (2005) bekräftar att nutritionsutbildning för sjuksköterskor har stor betydelse 

för att minska förekomsten av undernäring på sjukhus. Utbildningen bestod av nutritionsscreening, 
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enteral och parenteral nutrition och nutritionsstöd. Under åren som studien pågick infördes också 

nutritionsscreening och sjukhusmaten förbättrades. Med hjälp av dessa åtgärder minskade antalet 

undernärda patienter från 24 procent till 19 procent och antalet patienter utan risk för att utveckla 

undernäring ökade från 27 procent till 41 procent (O´Flynn et al., 2005).

Problemformulering

Nutritionen utgör en del av den medicinska behandlingen och också en del av omvårdnaden. Det 

ingår i sjuksköterskans arbete att tillgodose patientens näringsbehov. Trots detta är undernäring ett 

vanligt förekommande problem inom sjukvården. Studier visar att sjuksköterskor har för lite 

kunskap om nutrition och undernäring och att nutrition har låg prioritet i det dagliga arbetet.

Syfte

Att undersöka sjuksköterskors självuppskattade kunskap om och attityder till undernäring, såsom 

nutritionsscreening, förebyggande åtgärder och behandling av patienter med undernäring på en 

vårdavdelning för barn och en vårdavdelning för vuxna.

Frågeställningar

1. Anser sig sjuksköterskor ha tillräcklig kunskap om nutrition, nutritionsscreening, 

förebyggande och behandling av undernäring?

2. Anser sjuksköterskor att det finns bra rutiner för nutritionsscreening och behandling av 

undernäring på deras arbetsplats?

3. Känner sig sjuksköterskor trygga med rutinerna kring enteral och parenteral nutrition?

4. Anser sjuksköterskor att de har utbildningsbehov om nutritionsscreening samt förebyggande 

och behandling av undernäring?

5. Hur prioriterar sjuksköterskor patientens nutrition? 

METOD

Design
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Studien som genomförts har en kvantitativ ansats och är en empirisk, deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Enkätfrågor har använts och ligger till grund för studien (Polit & Beck, 2012).

Urval

Samtliga sjuksköterskor (65) från två vårdavdelningar, en barnavdelning samt en vuxenavdelning 

vid ett universitetssjukhus blev tillfrågade att delta i studien. Vårdavdelningarna valdes genom icke 

slumpmässigt urval enligt bekvämlighetsprincipen (Trost & Hultåker, 2007). Av totalt 65 utdelade 

enkäter returnerades 36 stycken från de båda avdelningarna vilket motsvarar en svarsfrekvens på 

55,4 procent.  På barnavdelningen delades 38 enkäter ut varav 22 besvarades och det motsvarar en 

svarsfrekvens på 57,9 procent. På vuxenavdelningen delades 27 enkäter ut varav 14 besvarades och 

det motsvarar en svarsfrekvens på 51,9 procent. Det externa bortfallet från båda avdelningarna var 

44,6 procent. För två frågor fanns det internt borfall. (Ejlertsson, 2005).

Datainsamlingsmetod

Enkät innehållande bakgrundsfrågor samt frågor med multipla svarsalternativ användes som 

datainsamlingsmetod. Enkäten konstruerades studiespecifikt och bygger på klinisk erfarenhet 

(Ejlertsson, 2005). Enkäten var indelad i två delar (bilaga 2). Del ett bestod av demografisk data 

som ålder, utbildning och erfarenhet. Del två innehöll frågor med multipla svarsalternativ om 

sjuksköterskornas kunskap och attityder till nutrition, nutritionsscreening, förebyggande och 

behandling av undernäring. I andra delen ingick också frågor som berör sjuksköterskornas 

självskattade utbildningsbehov om nutrition, nutritionsscreening, förebyggande och behandling av 

undernäring samt prioritering av patientens nutrition. Även frågor om sjuksköterskornas trygghet 

kring enteral och parenteral nutrition ingick. Utrymme för individuella kommentarer fanns i slutet 

av enkäten. 

Enkätfrågorna var utformade efter frågeställningarna:

- Första frågeställningen som belyser sjuksköterskornas självuppskattade kunskap om 

undernäring och dess screening, förebyggande och behandling samt om sjuksköterskorna vet 

hur de ska gå vidare om de upptäcker undernäring svarar frågorna sex till tio och fråga 20 

på.

- Andra frågeställningen som tar reda på sjuksköterskors uppfattning om det finns bra rutiner 

för att upptäcka och behandla undernäring besvaras av fråga 14.

- Tredje frågeställningen fokuserar på rutinerna kring enteral och parenteral nutrition och den 

svarar frågorna 11-13 på.

- Fjärde frågeställningen som tar reda på sjuksköterskornas självskattade utbildningsbehov 
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besvaras av frågorna 15-17.

- Femte frågeställningen som handlar om hur sjuksköterskorna prioriterar patientens nutrition 

svarar frågorna 18-19 på.

För att få reda på om enkätens frågor skulle tolkas av sjuksköterskorna på samma sätt som 

frågekonstruktörerna testades enkäten på två sjuksköterskor som inte var delaktiga i studien men 

som arbetade inom samma område. Då det inte framkom några oklarheter kunde enkäten användas 

utan ändringar (Ejlertsson, 2005).

Tillvägagångssätt

Efter att studien hade godkänts av respektive avdelningschef och verksamhetschef lämnades 

följebrev och enkäterna ut till samtliga sjuksköterskor på de två avdelningarna, 27 sjuksköterskor på 

vuxenavdelningen och 38 sjuksköterskor på barnavdelningen, totalt 65 respondenter. Enkäterna 

lades i varje sjuksköterskas postfack på respektive avdelning. Ett e-postmeddelande innehållande 

följebrevet skickades också ut till alla sjuksköterskor på respektive avdelning via 

avdelningscheferna samt ett e-postmeddelande för påminnelse två veckor efter att enkäterna delats 

ut. De ifyllda enkäterna lades i överenskommet postfack och samlades in efter fem veckor. De som 

besvarade enkäterna var anonyma. 

Forskningsetiska överväganden

Enkätstudien godkändes av respektive avdelningschef och verksamhetschef. Sjuksköterskorna 

informerades via följebrevet om att deltagande är frivilligt och anonymt (Ejlertsson, 2005). 

Enligt Etikprövningslagen (2003:460) behövdes ingen ansökan då detta gällde ett arbete som utförs 

inom ramen på högskoleutbildning på grundnivå.

Bearbetning och analys

All data har förts in Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) för statistisk analys och 

beräkning och sedan har data överförts i Excel. Deskriptiv dataanalys användes för att beskriva 

demografisk data där antal och procent redovisas i löpande text för frågorna ett till fem. För att 

räkna ut medelvärdet på respondenternas arbetslivserfarenhet och ålder har beräkningar i SPSS 

gjorts. Frågorna sex till 20 redovisas med deskriptiv statistik såsom löpande text, tabeller och 

diagram, diagrammen har utformats i Excel (Brace, Kemp & Snelgar, 2012; Polit & Beck, 2012). 

Enkäten avslutades med möjlighet att framföra egna kommentarer som analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Kommentarerna lästes igenom och sedan delades texten in i 

meningsbärande enheter. Meningar med liknande innehåll gjordes om till meningsenheter som var 
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grunden för analysen. Sedan komprimerades dessa så att texten förkortades till kondenserade 

meningsenheter som presenteras i resultatet i löpande text (Graneheim & Lundman, 2004).

RESULTAT

Demografisk data

Medelvärdet av respondenternas ålder på barnavdelningen var 41,2 år (24-63 år) och på 

vuxenavdelningen 34,6 år (24-56 år). Sammanlagt var medelvärdet av respondenternas ålder 38,6 år 

(24-63 år). Det var en respondent från barnavdelningen som inte uppgav sin ålder. Medelvärdet på 

arbetslivserfarenheten hos respondenterna på barnavdelningen var 14,5 år (1-38 år), det var en 

respondent som inte svarade på frågan . På vuxenavdelningen var medelvärdet på 

arbetslivserfarenheten hos respondenterna 8,1 år (1-32 år). Totalt sett var medelvärdet på 

arbetslivserfarenheten 11,9 år (1-38 år). 

Av respondenterna på barnavdelningen var åtta (36,4 procent) sjuksköterskor 

grundutbildade och antalet vidareutbildade sjuksköterskor var 13 (59,1procent), det var en som inte 

uppgav sin utbildningsnivå. Bland respondenterna på vuxenavdelningen var antalet grundutbildade 

sjuksköterskor 13 (92,9 procent) och en (7,1 procent) respondent var vidareutbildad sjuksköterska . 

Totalt var 21 av 36 grundutbildade sjuksköterskor och resten var vidareutbildade sjuksköterskor på 

de båda avdelningarna. I resultatet framkommer att en respondent på barnavdelningen och två 

respondenter på vuxenavdelningen hade nutritionsutbildning. På respektive arbetsplats hade sex 

respondenter från barnavdelningen och fyra respondenter från vuxenavdelningen fått utbildning 

inom nutrition utöver det som ingår i grund- och vidareutbildning. 

Sjuksköterskors självskattade kunskap om nutrition, nutritionsscreening, förebyggande och 

behandling av undernäring

Totalt skattade respondenterna från båda avdelningarna sina kunskaper om nutrition, undernäring, 

nutritionsscreening och förebyggande av undernäring lågt. Det framkom att ingen av 

respondenterna på barnavdelningen och vuxenavdelningen ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om 

nutrition och undernäring. På barnavdelningen var det ingen som ansåg sig ha tillräckliga kunskaper 

om nutritionsscreening och på vuxenavdelningen var det en respondent (diagram 1).
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Diagram 1. Antal svar av respondenterna per svarsalternativ för påståendet: Jag har tillräcklig kunskap om 

nutritionsscreening, fråga sju

På barnavdelningen svarade ingen av respondenterna att de hade tillräckliga kunskaper om 

förebyggande av undernäring och på vuxenavdelningen ansåg två respondenter att de hade 

tillräckliga kunskaper om förebyggande av undernäring (diagram 2).

Diagram 2. Antal svar av respondenterna per svarsalternativ för påståendet: Jag har tillräcklig kunskap om 

förebyggande av undernäring, fråga åtta

Det var totalt två respondenter, en från barnavdelningen och en från vuxenavdelningen som ansåg 

sig ha tillräckliga kunskaper om behandling av undernäring (diagram 3). En respondent från 

barnavdelningen svarade inte på den här frågan. 
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Diagram 3. Antal svar av respondenterna per svarsalternativ för påståendet: Jag har tillräcklig kunskap om 

behandling av undernäring , fråga nio

Det var elva respondenter som angav att de visste hur de skulle gå vidare om de upptäcker 

undernäring hos en patient, på barnavdelningen var det 6 och på vuxenavdelningen var det 5 

respondenter. Det visade sig även att 25 av samtliga respondenter instämde delvis till att de har 

tillräckliga kunskaper om undernäringens konsekvenser för patienten, på barnavdelningen var det 

16 och på vuxenavdelningen tio respondenter. 

Rutiner för enteral och parenteral nutrition samt rutiner för screening och behandling av 

undernäring

Mer än hälften av alla respondenter känner sig trygga med rutinerna kring nasogastrisk sond, 

sondmat via gastrostomi och rutinerna kring parenteral nutrition (tabell 1). 

Det framkom att med rutinerna kring nasogastrisk sond känner nästan 70 procent av alla 

respondenter på båda avdelningarna sig trygga. Hälften av respondenterna på barnavdelningen och 

mer än 90 procent av respondenterna på vuxenavdelningen angav att de känner sig trygga med 

dessa rutiner. På barnavdelningen angav 45,5 procent av respondenterna att de kände sig trygga 

med rutinerna kring parenteral nutrition, på vuxenavdelningen var det 78,6 procent av 

respondenterna som angav att de kände sig trygga med rutinerna kring parenteral nutrition.

Vidare kom det fram att ingen av respondenterna på varken barn- eller vuxenavdelningen 

tycker att det finns bra rutiner för att upptäcka och behandla undernäring (tabell 1).

Tabell 1. Enkätfrågor om rutiner kring enteral och parenteral nutrition samt screening för och behandling av 
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undernäring, frågorna 11-14

Barnavdelning  

N antal (procent)

Vuxenavdelning 

N antal (procent)

Totalt 

N antal (procent)
Jag känner mig trygg kring rutinerna 

kring nasogastrisk sond

Instämmer helt

Instämmer delvis

Instämmer inte

12 (54,5)

  8 (36,4)

  2 (10)

13 (92,9)

  0 (0)

  1 (7,1)

25 (69,4)

  8 (57,1)

  3 (8,3)
Jag känner mig trygg med rutinerna 

kring sondmat via gastrostomi

Instämmer helt

Instämmer delvis

Instämmer inte

13 (59)

  8 (36)

  1 (5)

  7 (50)

  7 (50)

  0 (0)

20 (55,6)

15 (41,7)

  1 (2,8)
Jag känner mig trygg med rutinerna 

kring parenteral nutrition 

Instämmer helt

Instämmer delvis

Instämmer inte

10 (45,5)

10 (45,5)

  2 (10)

11 (78,6)

  3 (21,4)

  0 (0)

21 (58,3)

13 (36,1)

  2 (5,6)
Jag tycker att det finns bra rutiner 

för att upptäcka och behandla 

undernäring

Instämmer helt

Instämmer delvis

Instämmer inte

0 (0)

10 (45,5)

12 (54,5)

0 (0)

8 (57,1)

6 (42,9)

  0 (0)

18 (50)

18 (50)

Utbildningsbehov om screening, förebyggande och behandling av undernäring

Det visade sig att respondenterna ansåg sig ha ett utbildningsbehov om nutritionsscreening och 

förebyggande och behandling av undernäring. Nästan 80 procent av alla respondenter bedömde att 

de behöver få mer utbildning om nutritionsscreening. På barnavdelningen ansåg nästan 90 procent 

av respondenterna att de behöver få mer utbildning om nutritionsscreening. På vuxenavdelningen 

var det 64 procent av respondenterna som angav detta. Dessutom ansåg mer än hälften av samtliga 

respondenter att de behöver få mer utbildning om förebyggande av undernäring, på 

barnavdelningen var det 64 procent och på vuxen var det 43 procent av respondenterna. Mer än 60 

procent av samtliga respondenter angav att de behöver få utbildning om behandling av undernäring, 

på både barn- och vuxenavdelningen var det 64 procent av respondenterna (diagram 4).
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Diagram 4. Totala antalet respondenter som instämmer helt med att ha utbildningsbehov för 

nutritionsscreening, förebyggande av undernäring samt behandling av undernäring, frågorna 15,16 och 17

Sjuksköterskors prioritering av patientens nutrition

Sammanlagt var det ca 44 procent av samtliga respondenter som uppgav att de prioriterar patientens 

nutrition högt. Nästan 60 procent av respondenterna på barnavdelningen angav att de prioriterar 

patientens nutrition högt och på vuxenavdelningen var det cirka 20 procent av respondenterna som 

uppgav det. I diagram 5 visas att knappt en tredjedel av samtliga respondenter prioriterar patientens 

nutrition lika högt som medicinsk behandling. Det framkom att drygt hälften av alla respondenter 

instämde delvis till att de prioriterar patientens nutrition lika högt som medicinsk behandling. På 

barnavdelningen var det 55 procent och på vuxenavdelningen var det 57 procent som instämde 

delvis. En respondent från barnavdelningen svarade inte på den frågan. 
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Diagram 5.

Totala antalet svar av samtliga respondenter på påståendet: Jag prioriterar patientens nutrition lika högt som 

medicinsk behandling, fråga 19 

Respondenternas synpunkter angående nutrition och undernäring

Sex respondenter lämnade kommentarer. Vid innehållsanalysen av respondenternas kommentarer 

framkom det en önskan om kontinuerlig nutritionsutbildning. Vidare framkom det att 

respondenterna efterfrågade tydliga riktlinjer. Dessutom tydliggjorde respondenterna att nutrition är 

dåligt prioriterad. En kommentar var: 

”Det borde finnas mer tydliga riktlinjer när det gäller nutrition, till exempel hur ofta 

vi ska ta vikt på en patient i riskzonen för undernäring, samt hur snabbt man kan 

börja med Total Parenteral Nutrition till exempel om en patient inte äter/dricker” 

DISKUSSION

Respondenterna på båda avdelningarna skattade sina kunskaper om nutrition och undernäring lågt. 

Ingen av de 36 respondenterna ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om nutrition och undernäring och 

endast en ansåg sig ha tillräcklig kunskap om nutritionsscreening. Det framkom även att endast två 

av studiens respondenter ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om behandling av undernäring. Mer än 

hälften av alla kände sig trygga med rutinerna kring nasogastrisk sond, sondmat via gastrostomi och 

rutinerna kring parenteral nutrition. Dock ansåg ingen av respondenterna att det finns bra rutiner för 

att upptäcka och behandla undernäring. Nästan 80 procent av uppgav sig ha behov av utbildning 

inom nutritionsscreening. Dessutom ansåg mer än hälften att de har ett utbildningsbehov för 

förebyggande och behandling av undernäring. Någonting mer som framkom i resultatet var att 

nästan 60 procent av respondenterna på barnavdelningen och cirka 20 procent på vuxenavdelningen 

prioriterade patientens nutrition högt och att knappt en tredjedel av alla respondenter på båda 

avdelningarna prioriterade patientens nutrition lika högt som medicinsk behandling.

Resultatdiskussion

Resultatet visade att ingen av respondenterna ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om nutrition och 

undernäring. Det redogör även Mowe et al (2008) för i sin studie om läkares och sjuksköterskors 

självrapporterade kunskap om nutritionsbehandling. De beskriver att den vanligaste orsaken för 

otillräcklig nutritionsbehandling är brist på kunskap om nutrition. Att otillräcklig kunskap om 

nutrition och undernäring även är huvudfaktorn för inkonsekvent nutritionsscreening beskriver 
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Fletcher och Carey (2011) i en forskningssammanställning. I föreliggande studie framkom att 

sjuksköterskorna hade otillräckliga kunskaper om nutritionsscreening. Bristande kunskap om 

nutritionsscreening gör det svårt att identifiera om en patient är i behov av nutritionsbehandling. 

Detta bekräftar Mowe et al. (2008) i sin studie där det beskrivs att en fjärdedel av deras deltagare 

tycker att det är svårt att identifiera patienter som har behov av nutritionsbehandling. 

När risk för att utveckla undernäring upptäcks hos en patient krävs det god kunskap hos 

sjuksköterskan för att förbättra patientens tillstånd (Kim & Choue, 2009). När det upptäckts att en 

patient befinner sig i riskzonen för att utveckla undernäring eller redan är undernärd kan det vara så 

att sjuksköterskor inte vet hur nutritionsvården ska fortsätta. Endast två respondenter från båda 

avdelningar angav att de hade tillräcklig kunskap om behandling av undernäring, majoriteten 

instämde delvis att de hade tillräcklig kunskap om det. Lite mindre än en tredjedel av samtliga 

respondenter uppgav att de visste hur de ska gå vidare om de upptäcker underäring hos en patient. I 

studien av Mowe et al (2008) framkommer att när sjuksköterskor har goda kunskaper om nutrition, 

undernäring och dess behandling utför de en bättre nutritionsomvårdnad. Lindorff - Larsen, 

Hojgaard Rasmussen, Kondrup, Staun & Ladefoged (2007) beskriver att brist på kunskap, ansvar 

och intresse är huvudorsakerna för att nutritionsbehandlingen är inadekvat.

Fler respondenter på vuxenavdelningen kände sig trygga med rutinerna kring nasogastrisk 

sond och parenteral nutrition än respondenterna på barnavdelningen. Med rutinerna kring sondmat 

via gastrostomi kände sig respondenterna på båda avdelningarna lika trygga. Förekomsten av 

behandling med parenteral nutrition och sondmat via nasogastrisk sond verkar förekomma oftare på 

vuxenavdelningen enligt författarnas kliniska erfarenhet och det kan förklara varför respondenterna 

där kände sig tryggare med rutinerna kring dessa behandlingar.

Det framkom tydligt att ingen av respondenterna tyckte att det fanns bra rutiner för att 

upptäcka och behandla undernäring. Vid innehållsanalysen av respondenternas kommentarer 

visades dessutom att de efterfrågade tydliga riktlinjer för till exempel screening för undernäring 

samt behandling av undernäring. Liknande ser resultatet i enkätstudien om rutiner och attityder 

kring nutrition av Mowe et al. (2006) ut, där bara en liten del av studiens deltagare anger att goda 

rutiner som nutritionsscreening förekommer. Elia, Zellipour och Stratton (2005) beskriver att 

avsaknaden av formella screeningsprocedurer bidrar till att mer än hälften av alla patienter med risk 

för att utveckla undernäring aldrig upptäcks och därmed inte får behandling. Vidare redogör de för 

att interventioner med nutritionsscreening för undernärda patienter på olika vårdenheter har gett 

goda kliniska resultat och att en tydlig policy om nutritionsscreening bör finnas på alla 

vårdinrättningar (Elia, Zellipour & Stratton, 2005). Även om det finns riktlinjer och olika 
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instrument för nutritionsscreening existerar ingen ”Golden Standard” för att identifiera patienter 

med risk för undernäring (Fletcher & Carey, 2011).

Att respondenterna ansåg sig ha behov av utbildning om nutritionsscreening, förebyggande 

av undernäring och behandling av undernäring blev uppenbart i resultatet. Störst behov av 

utbildning ansåg respondenterna sig ha i nutritionsscreening, sammanlagt var det nästan 80 procent 

som angav det. Vid jämförelse av hur många respondenter som angav att de inte hade tillräcklig 

kunskap om nutritionsscreening såg siffran nästan likadan ut, 75 procent angav det. Även 

utbildningsbehovet för behandling av undernäring var högt bland respondenterna, cirka 64 procent 

uppgav detta. Utbildning för sjuksköterskor inom nutrition och att utveckla nutritionsmanagement 

program kan vara essentiell för att öka och förbättra nutritionsscreeningen (Kim & Choue, 2009). 

Det visas i studien av Lindorff-Larsen et al. (2007) att utbildning av sjukvårdspersonal i nutrition 

har lett till positiva förändringar. Även O´Flynn et al. (2005) bekräftar det i en studie där 

nutritionsutbildning för sjuksköterskor hade stor betydelse för att minska förekomsten av 

undernäring på sjukhus.

Resultatet visar att patientens nutrition inte prioriterades högt. Mindre än hälften av 

respondenterna i enkätstudien angav att de prioriterade patientens nutrition högt och endast en 

tredjedel svarade att de prioriterade patientens nutrition lika högt som medicinsk behandling. Även 

andra studier visar att trots att sjuksköterskor upptäcker nutritionsproblem, prioriteras inte dessa 

bland andra arbetsuppgifter (Fletcher & Carey, 2011). Kim & Choue (2009) menar att andra 

grundläggande arbetsuppgifter, personalbrist och bristande engagemang kan resultera i att 

sjuksköterskor prioriterar nutritionsvården lågt i praktiken. 

Persenius, Hall-Lord, Bååth & Larsson (2008)  framhåller att det är viktigt att undernäring 

upptäcks och behandlas då undernäring associeras med sämre livskvalitet, fler komplikationer, 

högre dödlighet, längre sjukhusvistelse, längre återhämtningstid och ökade vårdkostnader. De 

betonar att ett av sjuksköterskans primära ansvarsområden är att tillgodose patientens näringsbehov. 

Metoddiskussion

Att använda enkätfrågor för att ta reda på sjuksköterskors kunskap och attityder till undernäring 

verkade mest lämpligt då studien hade en kvantitativ ansats (Polit & Beck, 2012). Enkäten 

konstruerades studiespecifikt då en lämplig enkät inte gick att finna från tidigare studier. Om en 

validerad enkät från tidigare studier hade använts kanske resultatet gett mer specifika svar om 

respondenternas kunskapsnivåer om undernäring, screening för och behandling av undernäring. 

Dock var det utvecklande och lärorikt att utforma en studiespecifik enkät. Det var endast utrymme 

för respondenternas egna kommentarer i slutet av enkäten och inte efter varje fråga, detta kan vara 

20



en orsak till varför bara sex respondenter lämnade kommentarer. 

En svaghet med studien var att den totala svarsfrekvensen endast var 55,4 procent, kanske 

det hade varit bättre svarsfrekvens om sjuksköterskorna på respektive avdelning hade fått 

information personligen på avdelningsmöte eller dylikt samt påminnelse av avdelningschef på möte 

eller samlingar och inte endast via e-postmeddelande och att de skulle haft mer tid för att besvara 

enkäten. Mer tid fanns inte till förfogande då enkäterna behövde samlas in för att data skulle kunna 

bearbetas och sammanställas inom tidsramen för uppsatsen. Det kan också bero på att det varit 

väldigt hög belastning på avdelningarna vid den tidpunkten som var aktuell för enkäten. Det hade 

varit intressant att se hur resultatet hade sett ut om fler respondenter hade svarat. Hade de som inte 

svarade på enkäten redan goda kunskaper om nutrition och undernäring eller har nutrition låg 

prioritet för dem?

Styrkor med studien var att den var enkel att genomföra och att det inte var så tidskrävande 

för respondenterna att besvara enkäten. Det gick fort att samla in och sammanställa resultatet. Då 

syftet var att undersöka alla sjuksköterskors självuppskattade kunskaper på de båda avdelningarna 

var det inga oklarheter om vilka som skulle inkluderades i studien. 

Avdelningscheferna var positivt inställda till studien och gav positiv respons till att 

genomföra studien på respektive avdelning. Enkäterna kunde analyseras anonymt (Eljertsson, 2005) 

Ingen ansökan behövdes enligt Etikprövningslagen (2003:460). Då avdelningarna valdes enligt 

bekvämlighetsprincipen och skiljer sig mycket åt är det svårt att jämställa dessa och att generalisera 

studiens resultat. Dessutom var underlaget inte så stort och även därför var det svårt att generalisera 

resultatet (Eljertsson, 2005). Det är tydligt att det inte finns något lättanvänt screeningsverktyg för 

att upptäcka nutrition på de båda avdelningarna och det kan vara något att implementera i framtiden 

Respondenterna skattade sina kunskaper om nutrition och undernäring lågt och att satsa på 

utbildning inom nutrition och undernäring bör vara en prioritet för de två avdelningarna. Studien 

visade dock inte hur nutritionsvården på respektive avdelning ser ut. 

Det finns en klinisk relevans som respektive avdelning kan ha nytta av utifrån vad resultatet 

visade och att jobba vidare utifrån detta vilket kan leda till en tryggare och säkrare vård för 

patienten. Undernäring är ett aktuellt ämne som behöver lyftas fram mer. Det skulle vara intressant 

att genomföra studien med ett större underlag med sjuksköterskor från flera olika 

verksamhetsområden för att se hur det ser ut på respektive enhet och att ta reda på om det är några 

skillnader inom de olika verksamhetsområdena. Det skulle också vara intressant att genomföra en 

nutritionsutbildning och se om det är skillnad före och efter interventionen. Studien belyser endast 

hur sjuksköterskorna skattade sin kunskap och inte om den faktiska kunskapen.
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Slutsats

Sjuksköterskors självskattade kunskap om nutrition och undernäring, nutritionsscreening, 

förebyggande åtgärder och behandling av patienter med undernäring är låga. Utbildningsbehovet 

för nutritionsscreening samt förebyggande och behandling av undernäring är stort. Patientens 

nutrition prioriteras lågt. Att utbilda sjuksköterskor inom nutritionsscreening, förebyggande och 

behandling av undernäring samt att implementera tydliga och lättanvända 

nutritionsscreeningsinstrument är av största vikt för att förbättra nutritionsvården för patienten.
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BILAGA 1

Förfrågan  om  att  delta  i  en  enkätstudie  om  Sjuksköterskors  kunskap  och  attityder  om 
undernäring.

Hej!

Vi är två sjuksköterskor som skriver en C-uppsats som handlar om undernäring hos patienter på 

sjukhus. Undernäring är ett vanligt förekommande problem inom sjukvården. Nutritionen utgör en 

del av den medicinska behandlingen och också en del av omvårdnaden. Det ingår i sjuksköterskans 

arbete att tillgodose patientens näringsbehov. Studier visar att sjuksköterskor har för lite kunskap 

om nutrition och undernäring och att det har låg prioritet i det dagliga arbetet.

Vårt syfte med studien är att undersöka sjuksköterskors självuppskattade kunskap om och attityder 

till undernäring såsom riskfaktorer, screening, förebyggande åtgärder och behandling av patienter. 

 

Projektet kan ha betydelse för att identifiera eventuella problem och förbättringsområden för 

sjuksköterskors kunskap om riskfaktorer, screening, förebyggande och behandling av undernäring 

vilket kan kommat att ha betydelse för patienten i framtiden.

Studien utgörs av ett kort frågeformulär med frågor som handlar om sjuksköterskors kunskap och 
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attityder till undernäring.

Deltagandet är frivilligt och du kommer vara anonym. Enkäten kommer läggas i ditt postfack. 

Var vänlig och lägg den ifyllda enkäten i våra respektive postfack.

Vi tycker att det är ett viktigt och angeläget ämne och hoppas på ditt deltagande!

Vid frågor om studien är du välkommen att höra av dej till oss.

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar

                                 Michaela Klitzke, michaela.klitzke@akademiska.se

                                 Johanna Sjömar, johanna.sjomar@akademiska.se

BILAGA 2

Enkät om sjuksköterskors kunskap och attityd till undernäring

Bakgrundsfrågor: ringa in ditt svarsalternativ

1. Ålder: 

2. Hur många år har du jobbat som sjuksköterska: 

3. Utbildning: grundutbildad vidareutbildad

4. Utbildning/kurs inom nutrition: Ja Nej

5. Har du fått utbildning inom nutrition på arbetsplatsen? Ja Nej

Markera nedan vid varje fråga det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig.

Instämmer 

helt

Instämmer 

delvis

Instämmer 

inte
6. Jag har tillräcklig kunskap om nutrition 

och undernäring
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7. Jag har tillräcklig kunskap om 

nutritionsscreening
8. Jag har tillräcklig kunskap om 

förebyggande av undernäring
9. Jag har tillräcklig kunskap om behandling 

av undernäring
10. Om jag upptäcker undernäring hos en 

patient, vet jag hur jag ska gå vidare
11. Jag känner mig trygg med rutinerna kring 

sondmat via nasogastrisk sond
12. Jag känner mig trygg med rutinerna kring 

sondmat via gastrostomi
13. Jag känner mig trygg med rutinerna kring 

parenteral nutrition
Instämmer 

helt

Instämmer 

delvis

Instämmer 

inte
14. Jag tycker att det finns bra rutiner för att 

upptäcka och behandla undernäring
15. Jag anser att jag behöver få mer utbildning 

om nutritionsscreening
16. Jag anser att jag behöver få mer utbildning 

om förebyggande av undernäring
17. Jag anser att jag behöver få mer utbildning 

om behandling av undernäring
18. Jag prioriterar patientens nutrition högt
19. Jag prioriterar patientens nutrition lika 

högt som medicinsk behandling
20. Jag har tillräcklig kunskap om 

undernäringens konsekvenser för patienten

Har du något du vill tillägga eller har du några synpunkter som du vill förmedla till oss: 
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TACK för att du tog dig tid för att svara på enkäten!
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