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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund 

Undernäring är underdiagnostiserad hos patienter som är inneliggande på sjukhus. Detta 

gjorde att en handlingsplan mot undernäring genomfördes 2012 vid Enköpings lasarett. 

Mätningar av dygnsintaget av energi genomfördes vid två tillfällen på två avdelningar. Denna 

uppsats undersökte vårdpersonalens uppfattningar om detta projekt gällande nutrition och 

näringsintag på två olika avdelningar samt om dessa uppfattningar skiljer sig åt mellan 

avdelningarna. 

 

Metod 

En induktiv ansats med semistrukturerad intervju användes vid intervjuer av åtta ur 

personalen på två avdelningar vid lasarettet i Enköping som varit involverade i projektet. 

Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades med innehållsanalys. 

 

Resultat 

I intervjumaterialet identifierades fyra kategorier, samt sex olika underkategorier. De olika 

kategotierna var: ”Attityd”,”Kunskap”,”Rutiner” samt ”Arbetsbelastning”. Resultatet visade 

att det fanns skillnader i attityd till projektet vid de två avdelningarna. Det fanns också 

skillnader angående uppfattningen av kunskapsnivån hos personalen som arbetat med 

projektet. Däremot så var personalen på de båda avdelningarna överens om att det existerade 

en hög arbetsbelastning samt bristande rutiner på avdelningarna. 

 

Slutsats 

Det fanns åtskillnad i uppfattningen av kunskapsnivån hos personalen men konsensus 

gällande bristande rutiner och hög arbetsbelastning. Olikheterna i attityd anses bero på den 

höga arbetsbelastningen och personalomsättningen men även diffusa yrkesroller. 

Vidare studier inom området är av vikt för att kunna besvara mer konkret varför en avdelning 

uppnår resultat bättre än en annan likvärdig avdelning på samma sjukhus. Denna uppsats har 

endast angripit om arbetsbelastning och arbetsklimat kan påverka mottagandet av nya rutiner, 

så det finns utrymme för att identifiera fler faktorer. 
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ABSTRAKT 
 

Background 

Malnutrition in hospitalized patients has a high prevalence. This led to an action plan against 

malnutrition that was conducted in 2012 at Enköpings hospital. This paper investigated the 

nursing staff perceptions of this project on nutrition and nutrient intake in two different 

departments, and whether these perceptions differ between departments.  

 

Method 

An inductive approach with semi-structured interview was used in interviews with eight 

persons from the staff of the two departments of the hospital in Enköping involved in the 

project. Interviews were recorded, transcribed and analyzed by content analysis.  

 

Results 

In the interview material four categories were identified as well as six different subcategories. 

The different categories were: "Attitude", "Knowledge", "Procedures" and "Workload". The 

results showed that there were differences in attitude to the project by the two departments. 

There were also differences in perceptions about the knowledge level of the staff who worked 

on the project. However, the staffs of the two departments agreed that there existed a high 

workload and inadequate procedures on the wards.  

 

Conclusions 

There was a distinction in the perception of the level of expertise of the staff but consensus 

regarding inadequate procedures and workload. The differences in attitude are considered due 

to the high workload and staff turnover but also diffuse professional roles. Further studies in 

this area is of value to answer more concretely why a department achieves better results than 

an equivalent department in the same hospital. This essay has only studied if workload and 

working environment can affect the reception of new routines, so there is scope to identify 

additional factors. 

 

 



 

5 

BAKGRUND 
Undernäring är underdiagnostiserad. Trots enkla och beprövade mätinstrument har 

undernäring en prevalens på mellan 20 % och 50 % hos inneliggande patienter. Över 90 % 

geriatriska patienter som går från slutenvård till vårdboenden är undernärda eller i riskzonen 

att bli undernärda. Undernäring är förknippad med en ökad risk för vårdrelaterade infektioner, 

nedsatt tarmfunktion, högre dödlighet, längre vårdtider och kan leda till högre vårdkostnader. 

Hos inneliggande patienter är undernäring vanligast på grund av ett reducerat födointag eller 

en ökad metabolism (Kirkland, Kashiwagi, Brantley, Scheurer & Varkey, 2012). Rätt födo- 

och näringsintag är en patientsäkerhetsfråga och måste baseras på en bedömning av risk för 

undernäring och en utredning av bakomliggande orsaker till undernäring, samt lämplig 

näringsbehandling och uppföljning av vidtagna åtgärder. Denna behandling är lika viktig för 

patienten som läkemedel och andra terapeutiska insatser. Klinisk nutrition ska ses som en del 

av den medicinska behandlingen (Socialstyrelsen, 2000;Socialstyrelsen, 2011). 

 

 

Studier visar också att det dagliga intaget av mat under sjukhusvistelser ofta är otillräcklig, 

vilket leder till att nutritionsstatusen försämras (Kirkland et al., 2012; Jefferies, Johnson & 

Ravenset, 2011; Hiesmayr et al., 2009). Det finns betydande bevis för att ett ökat intag av mat 

i ordningen frukost, lunch och middag, kan förbättra de negativa effekterna av malnutrition 

hos inneliggande patienter (Hiesmayr et al., 2009). 

 

Begreppen malnutrition respektive undernäring 
Malnutrition definieras som ”any disorder of nutrition status, including disorders resulting 

from deficiency of nutrient intake, impaired nutrient metabolism or over nutrition” 

(Socialstyrelsen, 2000, s 15) Malnutrition kan följaktligen uttrycka både en brist och ett 

överskott på näring men förknippas huvudsakligen med ett otillräckligt intag av näring. 

Begrepp som klart beskriver tillstånd med negativ näringsbalans har visat sig vara svårt att 

hitta. I Sverige används huvudsakligen begreppet undernäring. Detta begrepp syftar på ett 

otillräckligt intag av näring och väcker associationer till vanvård, fattigdom och svält. 

Sjukdomar som rör ämnesomsättningen kan leda till en obalans mellan intag och förbrukning, 

varför termen undernäring inte är helt passande. Det finns de som hävdar att termen 

undernäring enbart kan användas då ett sjukdomstillstånd är möjligt att hävas med endast 

näringsbehandling. Termen malnutrition som pekar på ett undernäringstillstånd oavsett dess 

orsak kan vara att föredra (Socialstyrelsen, 2000).  I denna studie används huvudsakligen 

termen undernäring. 
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Bedömning av nutritionsstatus 
Bedömning och behandling av problem relaterade till nutrition handhas på samma sätt som i 

övrigt inom sjukvården. Vårdsprocessen inleds med en riskbedömning med en utredning av 

de eventuella orsakerna till undernäring. Det är ett systematiskt tillvägagångssätt för att 

identifiera individer som lider av undernäring eller löper risk att bli undernärd och som 

slutligen leder fram till en diagnos. Nutritionsdiagnosen kompletterar patientens övriga 

medicinska diagnoser och utgör en grund för vilken nutritionsbehandling som skall ordineras. 

En förutsättning är patientens medverkan genom hela processen där sjukvården förklarar 

risker och åtgärder för att förhindra undernäring och bedömer patientens individuella behov 

(Socialstyrelsen, 2011). 

 

 

Tidig identifiering av risker för undernäring är av vikt då undernäringstillstånd är vanliga och 

sällan uppmärksammade. Bedömningen av riskerna bör genomföras inom ett dygn efter 

inskrivning i slutenvård eller vårdboende. Riskbedömning är ett enkelt förfarande, som kan 

genomföras av olika yrkeskategorier som sjuksköterska, läkare eller dietist. Det finns ett antal 

instrument för riskbedömning som kombinerar olika variabler relaterade till nutrition, till 

exempel Subjective Global Assessment (SGA), Nutritional Assessment (MNA) och 

Nutritional Risk Screening (NRS 2002), den europeiska nutritionsorganisationen ESPENs 

riktlinjer rekommenderar MNA, NRS 2002 och Malnutrition Universal Screening Tool 

(MUST). De flesta instrument innehåller variablerna viktförlust, BMI, påverkan på förmågan 

att äta samt en bedömning hur andra medicinska diagnoser förväntas påverka 

näringstillståndet (Socialstyrelsen, 2011) 

 

 

American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.), rekommenderar en 

standardiserad diagnostik för att identifiera och dokumentera malnutrition i klinisk 

omvårdnad baserat på olika professioners konsensusbegrepp. Universella diagnostiska 

kriterier av malnutrition, kan bidra till en mer trovärdig uppfattning om dess förekomst och 

förbättra interventioner. En standardiserad metod kan också förbättra möjligheten att förutse 

kostnaden för samhället när det gäller prevention och behandling av malnutrition. I arbetet 

med att finna gemensam konsensus användes inflammation som en markör för malnutrition 

snarare än en lista av medicinska diagnoser. Inflammationen och framför allt hur länge den 

håller i sig ses som huvudorsaken till att patienter inte blir bättre trots ett adekvat 



 

7 

näringsintag. Konsensus säger att malnutrition karaktäriseras av ett otillräckligt näringsintag, 

viktförlust över tid, förlust av muskelmassa, förlust av fett, vätskeretention och minskad 

styrka i greppet (Skipper, 2012). 

 

Senior Alert 

Undernäring, fall och kompressionssår är tre problemområden som har stark koppling till 

varandra och drabbar många geriatriska patienter inom vård och omsorg. I enlighet med 

Sveriges kummuner och landsting (SKL) nationella satsning och rekommendationer 

riskbedöms alla patienter i vårdverksamheter genom standardiserade frågor och instrument för 

att öka patientsäkerheten. Syftet med det nationella kvalitetsregistret Senior Alert är oavsett 

huvudman att erbjuda ett system för att förebygga problem, identifiera risker och att erbjuda 

möjlighet till åtgärder, för att främja kvalitetsutvecklingen i vården av geriatriska patienter. I 

Senior Alert görs först riskbedömningar i fyra olika kategorier vid samma tillfälle till exempel 

inskrivning på avdelning. Fallrisk bedöms med hjälp av Downton Fall Risk Index (DFRI) 

eller SKLs patientsäkerhet - fall. Trycksår bedöms med Modifierad Norton skala eller Risk 

Assessment Pressure Ulcer Score (RAPS). Munhälsa bedöms med hjälp av Revised Oral 

Assessment Guide (ROAG). Risken för undernäring bedöms genom att besvara frågor om 

viktförlust, ätproblem och beräkning av BMI samt med instrument som Mini Nutritional 

Assessment – Short form (MNA-SF) eller SGA. Steg två är att planera åtgärder som sedan 

följs upp. Samtliga uppgifter registreras i Senior alert (Socialstyrelsen, 2011;Kunskapsguiden. 

2014). 

 

Prevention och Åtgärder vid undernäring 
Åtgärder som ämnar behandla och förebygga undernäring ska vara evidensbaserade och 

journalföras löpande. Patienter som är undernärda eller befinner sig i riskzonen för att 

utveckla undernäring bör ha en vårdplan med nutritions- och ätstödjande åtgärder. Behandling 

av undernäring på individuell basis innebär i första hand att öka energiintaget samt att dessa 

individuella åtgärder också kompletteras med generella åtgärder, som en god måltidsordning 

och en nattfasta som inte överskrider 11 timmar. Nattfasta är tiden mellan det sista målet på 

kvällen och det första på morgonen (SKL, 2012). 

 

 

För undernärda patienter eller de som ligger i riskzonen behöver mat och dryck registreras 

och det är av vikt att resultatet registreras noga för att säkerställa att det är tillförlitligt. 

Servering av maten samt observation och dokumentation av hur mycket patienten har ätit och 
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druckit bör lämpligen utföras av samma person. Evidens hävdar att omvårdnadspersonal med 

gott resultat kan skatta och registrera uppätna portioner i hel, trefjärdedels, halv eller en 

fjärdedels portion i jämförelse med att väga maten (Lasarettet i Enköping, 2013a). Denna 

form av registrering ger dock ingen uppgift om vilka komponenter i matportionen som 

patienten har ätit upp, för att bedöma patientens näringsintag mer i detalj krävs det man 

registrerar och kvantifierar varje enskild måltidskomponent som patienten har fått i sig. Vad 

patienter äter och hur mycket kan variera från dag till dag, varför ett mer tillförlig resultat nås 

vid mätning över en längre tid och jämförs med  patientens uträknade energi och vätskebehov. 

Om patienten även får enteral eller parenteral nutritionsbehandling, adderas intaget från detta 

till det perorala intaget (Socialstyrelsen, 2011). 

 

 

Implementering av nya rutiner 

Inom hälso- och sjukvården beskrivs implementering som nyttiggörande av forskningsbaserad 

kunskap. Detta innebär att forskning driver sjukvården framåt och att införandet av nya 

rutiner är resultatet av flera års studier  (Nilsen & Roback, i.d.). 

 

 

Svensk sjukvård ska enligt lag bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, då dagens 

sjukvård är ständigt utvecklande sker införandet av nya rutiner ständigt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2013). Carlfjord, Andersson och Lindberg (2011) undersökte vad som 

påverkade hur ett nytt verktyg mottogs på sex olika vårdcentraler i Sverige. Åsikter om själva 

verktyget, nyttan av det samt hur väl det passade med gällande rutiner blev resultatet efter de 

intervjuer som genomfördes 

 

Nutritionsarbetet vid Lasarettet i Enköping 
Dagen Nutrition genomförs varje år vid lasarettet genom en mätning under ett dygn. 

Ansvariga för mätningen är Nutritionsrådet på Lasarettet samt en arbetsgrupp på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala, som arbetat fram rutiner kring tillvägagångssättet. Mätningar har 

genomfört för att utröna hur näringsintaget ser ut hos patienterna och om det behövs åtgärder 

för att minska längden på nattfastan. Mätningarna syftar till att få en uppfattning om 

Lasarettet når de mål avseende nutrition som finns angivna i Landstinget i Uppsala läns 

Nutritionspolicy (Lasarettet i Enköping, 2013b).  
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Vårdarperspektivet 

Dahlberg (2003) menar att vårdvetenskapens fundamentala antaganden om människa och 

hälsa ligger som en grund för ett etiskt patientperspektiv och karakteriseras av integritet och 

värdighet. Detta perspektiv menar att patienten är en expert på sin livssituation, sitt lidande 

och välbefinnande. Det etiska patientperspektivet bidrar till ett ökat förtroende för vården och 

visar ett intresse för vårdaren och hur denne upplever vårdandet och arbetsmiljön. Ett 

vårdarperspektiv kan således användas för att ge klarhet till något som är av betydelse för 

patientens vård. I denna studie används vårdarperspektivet för att belysa nutritionsbehandling. 

 

Problemformulering 
Vid den senaste Dagen Nutrution vid Lasarettet i Enköping dokummenterade vårdpersonalen 

när patienterna ätit eller druckit något som översteg 100 kcal, samt beräknade hur lång tid det 

var mellan sista målet på kvällen och det första på morgonen därpå. Som en åtgärd för att 

säkerställa att nattfastan inte översteg 11 timmar fick patienterna näringsdryck under 

mätperioderna. Produkten som användes var Fortimel Compact Protein och gavs som ett 

kvällsmål mellan klockan 20:00 och 22:00, samt på morgonen mellan klockan 04:00 och 

06.00, i samband med medicinutdelning. Detta gav 300 kcal och 18 gram protein, detsamma 

som en mindre måltid som extra tillskott. Målet med det extra näringstillskottet var att minska 

risken för undernäring, få piggare patienter och därigenom korta vårdtiden (Lasarettet i 

Enköping, 2013a). Mätningar av längden på nattfasta skedde på två avdelningar under tre till 

fem nätter. Resultatet visade att för 76 % av patienterna på en avdelning var nattfastan under 

11 timmar och på en annan likvärdig avdelning var 48 % under 11 timmar. Mätningar av 

dygnsintaget av energi genomfördes i november 2011 och februari 2013. Vid båda tillfällena 

fanns det tydliga skillnader mellan resultaten från dessa två avdelningar gällande dygnsintaget 

av energi (Lasarettet i Enköping, 2013a). I strävan efter att följa givna riktlinjer, säkerställa 

patientsäkerheten och undvika de negativa effekterna av undernäring, är det av vikt att utröna 

vari orsaken till dessa skillnader kan ligga. 

 

Syfte 
Syftet var att studera uppfattningar hos vårdpersonal vid två avdelningar på Lasarettet i 

Enköping om den handlingsplan gällande patienters nutrition och näringsintag som finns på 

lasarettet, samt om dessa uppfattningar skiljer sig åt mellan avdelningarna. 
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METOD 

Design 
Deskriptiv jämförande studie med en induktiv ansats där datainsamling skedde genom 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Urval 
I strävan efter så variationsrika intervjuer som möjligt gjordes ett strategiskt urval av personal 

ur yrkeskategorierna undersköterskor och sjuksköterskor på avdelningarna 1 och 2 som 

tillfrågades om deltagande i studien. Inklusionskriterier var att de arbetat med 

nutritionsprojektet på avdelningarna och tillhörde någon av ovan nämnda yrkeskategori. 

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med de rekryterade informanterna. Öppna frågor 

och frågeområden med stödord formulerades i en intervjuguide som användes som stöd under 

intervjuerna. Intervjuguiden gav en möjlighet att rama in intervjun med frågor för att hålla sig 

inom den givna tidsramen (Danielson, 2012; Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008). 

 

Frågorna i intervjuguiden (bilaga 1) utformades utifrån handlingsplanen gällande patienters 

nutrition och näringsintag som finns på lasarettet och med en strävan efter bredd och öppenhet 

i frågorna. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. En provintervju genomfördes 

innan datainsamlingen påbörjades för att undersöka om intervjufrågorna kom att ge svar på 

uppsatsens syfte, samt säkerstälde att den tekninska utrustningen var adekvat och 

tidsdispositionen var rimlig. Provintervjun bedömdes hålla god kvalité (Danielson, 2012) 

 

Tillvägagångssätt 
Biträdande avdelningschefer för respektive avdelning informerade informanter om studien vid 

en arbetsplatsträff för ställningstagande om deltagande i studien. Från respektive avdelnings 

A- respektive B-sida rekryterades en sjuksköterska och en undersköterska med det totala 

antalet av åtta personer ut av avdelningscheferna från respektive avdelning. 

Bakgrundsinformation samlades in angående utbildning, kön och ålder. Informanterna 

intervjuades under en och samma dag på lasarettet i Enköping med en angiven tid och plats 

för var och en av informanterna. Tidsåtgången varierade mellan 25 och 35 minuter. Dåda 

författarna var närvarande vid intervjuerna, David ställde frågorna. 
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Etiska överväganden 
Studien har via mejlkorrespondens ett godkännande av klinikchef. Med målet att säkerställa 

ett etiskt förhållningssätt gavs studiens deltagare sitt informerade samtycke. De fick skriftlig 

och muntlig information om arbetet och gavs möjlighet och tid att överväga sitt eventuella 

deltagande samt veta att de när som helst kunde avsluta sitt deltagande. De informerades 

också om att all data och personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att de 

inspelade intervjuerna kommer att raderas vid uppsatsens godkännande. Enligt lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) behöver arbete som utförs 

inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå inte genomgå forskningsprövning. 

 

Bearbetning och analys 
Analysen genomfördes med ett tolkande perspektiv avseende det manifästa innehållet och det 

latenta budskapet (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna transkriberades i sin helhet 

och lästes i ett första steg induktivt upprepade gånger med studiens syfte i åtanke. I ett andra 

steg skrevs materialet ut och textstycken och meningsenheter klipptes ut för att  kategoriseras 

efter frågorna i intervjuguiden. Meningsenheterna kondenserades i ett tredje steg i ett 

ordbehandlings program där de kortades ner och blev mer lätthanterliga utan att förlora 

väsentligt innehåll. I ett fjärde steg abstraherades de kondenserade meningsenheterna och 

försågs med koder (figur 1). I femte steget delades koderna systematiskt in under kategorierna 

attityd, arbetsbelastning, kunskap och rutiner. De reflekterades över och delades upp i 

underkategorier. 

 

Figur 1. Exempel på innehållsanalys 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori  

Jag tycker det är 

bra… vi har ett 

öppet klimat… vi 

kan ta mycket 

hjälp av 

varandra… det är 

bra personal-

sammanhållning. 

Öppet klimat 

där vi tar hand 

om varandra 

Tar hand 

om 

varandra 

Sammanhållning Attityd 
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RESULTAT 

Alla informanter var kvinnor vilket var fallet med alla undersköterskor och sjuksköterkor i 

allmänhet på dessa avdelningar vid tillfället för intervjuerna. Alla informanternas var kvinnor, 

åldern var mellan 22 och 57 år och de hade yrkesverksamma mellan 1 respektive 25 år. Alla 

hade liknande formell utbildning inom vårdyrket men flera hade haft andra arbeten och 

utbildningar innan de utbildade sig till respektive vårdyrke.  

 

I sammanställningen av resultatet identifierades fyra kategorier och sex underkategorier. De 

olika kategorierna var följande ”Attityd”, ”Kunskap”, ”Rutiner” och ”Arbetsbelastning”. 

Resultatet för de två avdelningarna presenteras under varje kategori samt underkategori. 

 

Attityd 

Sammanhållning 
Informanterna från avdelning 1 uppgav en övervägande positivt attityd till projektet och ett 

gott psykosocialt arbetsklimat över lag på avdelningen. De beskrev och talade om en bra 

personalsammanhållning, en arbetsgrupp som stöttar varandra i ett öppet klimat där ingen 

känner sig utanför.  En informant beskrev det på följande vis: 

 

”Jag tycker det är bra, vi har ett öppet klimat, vi kan ta mycket hjälp av 

varandra, det är bra personalsammanhållning tycker jag.”(Informant 8) 

Negativ attityd 
Personalen på avdelning 2 visade på en övervägande negativ attityd till nutritionsarbetet och 

till arbetet på avdelningen i stort. Den negativa attityden nämndes i samband med en högre 

arbetsbelastning, diffusa yrkesroller, personalomsättning, men hävdade dock en god 

sammanhållning i personalgruppen. Informant 2 uttryckte följande: 

 

”Det har varit tufft tycker jag sista åren speciellt. Förr var det så klart och 

tydligt vilka roller alla hade… det där börjar ju flyta mer… det där har 

skapat lite gnissel i leden.”(Informant 2) 

 

Arbetsbelastning 
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Hög arbetsbelastning 

Alla informanter från avdelning 1 uttryckte att arbetsbelastningen upplevdes som tung och 

stressig. De talade om ett generellt högt tempo och ständiga överbeläggningar och extra 

uppgifter som inte anpassades till personaltäthet med resultatet att omvårdnaden brister. En 

sjuksköterska utryckte det på följande vis: 

 

”Ja det är ganska tungt, det är ganska sjuka patienter som vi har så det kan 

variera lite, men mest är det tungt. Eftersom det är patienter som inte sköter 

sig själva direkt så blir det tungt eftersom vi har så få personaler, har vi 

mycket att göra kanske dom som behöver näringsdrycker inte får 

det.”(Informant 2) 

 

Liksom avdelning 1 gav avdelning 2 uttryck för en hög arbetsbelastning. Överbeläggningar 

och underbemanning menade de leder till en tidsbrist som gör det svårt att hinna med 

patienterna. Detta leder i sin tur till att nutrition riskerar att inte prioriteras. Det beskrev en 

informant så här: 

 

 ”Sedan har det varit en ohygglig arbetsbetsbörda senaste tiden… så att folk 

går ju liksom på knäna och allt som räknas som onödigt det försvinner, till 

slut så fokuserar man ju bara på det här som måste göras.” (Informant 2) 

 

Kunskap 

God kunskap 

Informanterna från avdelning 1 uppgav att de har en god kunskapsnivå när det gäller nutrition 

och hävdade det faktum att det är många yngre och nyutbildade som främsta orsaken. De 

menade också att den kontinuerliga informationen och utbildningen varit adekvat och bidragit 

till den goda kunskapsnivån. Det utrycktes på följande vis: 

 

”Jag tror att den över lag är ganska god, kanske för att vi pratar om det och 

att det är ganska många nyutbildade också, vi är inkörda redan på skolan 

med det senaste. Är man ny så är man lite mer på hugget och mån om att all 

ska bli så rätt som möjligt, man gör sitt yttersta.”(Informant 8) 

 

Övervägande delen av personalen på avdelning 2 upplevde kunskapsnivån som god. De 

pekade på nyligen utbildad personal som en stimulerande faktor till god kunskap generellt på 
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avdelningen. De såg dock svårigheter när det gällde vikarier och icke rutinerad personal. 

 

”Den är väl ganska god just nu. Jag menar dom unga kommer ju, dom är ju 

positiva, dom tycker ju att det är bra, faktiskt som har mycket nytt färskt i 

huvudet och som har läst nyare sjuksköterskeprogram som gäller här nu och 

inte för 30-40 år sedan. Nutrition och allting är ju helt 

annorlunda.”(Informant 1) 

 

Bristande kunskap 

Vad avdelning 1 såg som en brist kunskap vad gäller nutritionsarbetet hänvisade de 

huvudsakligen till personal som varit anställda under en längre tid och sakanade den senaste 

kunskapen men att det också finns ett värde i längre tids erfarenhet. Det beskrevs så här: 

 

”Kanske att det finns de som jobbat flera år så att det blir lite slentrian, 

man är lite allmänt trött, man har erfarenheten men kanske inte de senaste 

rönen med sig.”(Informant 8) 

 

Rutiner   

Bristande rutiner 
Alla informanter från avdelning 1 uppgav bristande rutiner gällande projektet och nutrition 

över lag och hade en medvetenhet när det gäller sjuksköterskans ansvar gällande 

upprätthållandet av rutinerna. Främsta orsaken ansågs vara glömska, trots att rutinerna ansågs 

välfungerande. De uppgav att det krävs ständig påminnelse för att upprätthålla rutiner som rör 

olika listor, till exempel vätskelista. Informanterna pekade även på slarv och en fråga om 

prioritering som bakomliggande orsaker till bristande rutiner. Det slarvades med och 

prioriterades bort, på grund av tidsbrist snarare än motvilja. Det uttrycktes så här: 

 

”Det blir lite slarvigt, vi är dåliga på att skriva på matregistrering och 

vätskelista, så får man påminna alla att dom inte skall glömma 

vätskelistorna och så att det är väldigt viktigt för alla glömmer 

bort.”(Informant 1) 

 

Informanterna från avdelning 1 pekade också på yngre och nyanställd personal som en orsak 

till bristande rutiner. Nyligen anställd personal behöver tid att sätta sig in i nya rutiner och 
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saknade i viss utsträckning yrkesmässig erfarenhet. 

 

”Vi anställer mycket nyutexade och när man är nyutexad har man ju inte 

möjlighet att komma ihåg allt och tänka på allt så det kan ta lite tid att 

komma in i det.”(Informant 4) 

 

Liksom på avdelning 1 hävdade samtliga informanter på avdelning 2 att det brast i rutinerna 

på avdelningen när det gäller nutrition och menade även de att glömska var den största 

orsaken. De såg också behovet av att kontinuerligt behöva påminna för att stadfästa gällande 

rutiner, framförallt dokument som signeringslistor. En informant upplevde det så här: 

 

”… det är ju för alla då, att man får gå runt och tjata, kom ihåg, skriv… det 

finns så mycket att göra så de kommer väl inte ihåg… Vi får gnala på, ni 

måste fylla i, för det måste ju skrivas upp varje dag i tabellerna, så det är 

bara att tjata.”(Informant 6) 

 

 

DISKUSSION 
Resultatet visade att det fanns skillnader i attityd till projektet mellan avdelningarna. Det 

visade också att det fanns skillnader angående uppfattningen av kunskapsnivån hos 

personalen som arbetat med projektet. Däremot så var personalen på de båda avdelningarna 

överens om att det existerade en hög arbetsbelastning samt bristande rutiner på avdelningarna. 

 

Resultatdiskussion 

 

Attityd 

Här skilde sig det ganska markant mellan de två avdelningarna.  På avdelning 1 tyckte 

samtliga informanter att de hade en bra sammanhållning och ett öppet och bra arbetsklimat 

där ingen känner sig utanför. Inställningen till projektet var också övervägande positivt. 

Personalen på avdelning 2 tyckte också att de hade en bra sammanhållning men däremot så 

fanns det en negativ attityd till både projektet och arbetet på avdelningen i allmänhet. Det 

ansågs bero på hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och diffusa yrkesroller. 

Donnelly (2014) identifierade att förändring och otydlighet i yrkesroller var starkt relaterad 

till mindre arbetsglädje och en högre emotionell utmattning. Vidare spelade balansen mellan 

privatlivet och yrkeslivet en stor roll i hanteringen av stress. Att hitta en balans mellan kraven 
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från arbetsgivare och privatlivet ansågs vara av vikt för att bevara mental och fysisk hälsa. 

Administrativa arbetsuppgifter sågs också som en bidragande orsak till missnöje på 

arbetsplatser. Den negativa attityden på avdelning 2 torde således vara relaterat till dessa 

faktorer.  

 

Medvetenheten om att ett möte med en patient innebär ett etiskt krav är något som alltid skall 

uppmärksammas, även i utförandet av enklare arbetsuppgifter som nutritions och 

vätskeregistrering. Hur detta etiska krav uppfattas beror på vårdarens sociala och personliga 

förutsättningar samt i vilket sammanhang som kravet uppenbarar sig i. Det kan hävdas att en 

hög arbetsbelastning, en negativ attityd och den administrativa apparatens betingelser, 

påverkar vårdarens känslighet inför det etiska kravet. Kravet är absolut i den meningen att 

vårdaren som har förmågan att uppfatta det, också är etiskt skyldig att tillmötesgå det. En 

vårdare med vetenskaplig kompetens har således ett absolut etiskt krav. Var och en som har en 

vetenskaplig kompetens måste föra den vidare med den konsekvensen att det absoluta etiska 

kravet ökar. Vårdaren bör utveckla ett förhållningssätt till vårdandet som ger det etiska kravet 

utrymme. Det handlar om att öka sensibiliteten för patienten och träna emotionell och 

kognitiv kompetens. Ett medvetet etiskt vårdande innebär dock inte att människan är allt 

igenom god. En högarbetsbelastning är ett problem inom vården med negativa konsekvenser, 

och vårdare kan ställas inför situationer som väcker känslor till liv som inte anses goda. Detta 

är något som inte bör döljas (Birkler, 2007). 

 

 

Arbetsbelastning 

Här gav båda avdelningarna samma svar. Arbetsbelastningen var hög. Överbeläggningar och 

underbemanning gjorde att arbetet upplevdes som tungt och stressigt. Detta i sin tur ledde till 

att nutritionsfrågor inte prioriterades eller missades. Detta stöds av forskning om 

stressfaktorer hos sjuksköterskor som menar att omstruktureringar på arbetsplatser är en av de 

största orsakerna till stress, då det innebär en ökad arbetsbelastning och ett sämre psykosocialt 

klimat. Underbemanning är en stressfaktor som ses som en bidragande orsak till utbrändhet 

hos sjuksköterskor och som inneburit en ökning av sjukskrivningar relaterade till stress 

(Donnelly, 2014).  

 

 

Kunskap 

Både personal från avdelning 1 och 2 ansåg att deras kunskapsnivå var god när det gällde 



 

17 

nutrition. De på avdelning 1 ansåg att den kontinuerliga utbildningen och informationen varit 

adekvat. Däremot kunde det brista i den senaste kunskapen hos personal som varit anställda 

en längre tid. Båda avdelningarna ansåg också att yngre och nyutbildad personal bidrog till 

kunskapsnivån med sin nya kunskap. På avdelning 2 framkom det dock att det var ett problem 

med kunskapen hos vikarier och icke rutinerad personal. Enligt Mowe et al., (2008) upplever 

både sjuksköterskor och läkare att sjukvårdpersonal generellt har en otillräcklig kunskap om 

nutrition och att det inte är ett prioriterat inom sjukvården. Det finns dock en bred konsensus 

nationer emellan hur nutritionsbehandling skall utövas och att omvårdnadsåtgärder som att 

mäta längd, vikt och energiintag skall utföras generellt på alla patienter. Det finns således en 

diskrepans mellan praxis i det kliniska nutritionsarbetet och vårdgivares attityder till nutrition. 

Av tillfrågade i denna studie (Mowe et al., 2008) uppgav 45 % att vikt registrerades på alla 

patienter och 93 % menade att det borde göras rutinmässigt. Endast 26 % av tillfrågade 

menade att nutritionsstatus utfördes på alla patienter trots att 89 % hävdade att det borde 

utföras rutinmässigt. Mer än 90 % av studiens deltagare var överens om implementering av 

åtgärder som nutritionsteam, riktlinjer och fortbildning, som ett sätt att nå god nutritionsvård.  

 

Avdelningarnas uppfattning om att de besitter en god kunskapsnivå skiljer sig således från vad 

evidens hävdar, att sjukvårdpersonal generellt har en otillräcklig kunskap om nutrition. 

 

Rutiner 

På avdelning 1 tyckte alla informanter att det brast i rutinerna gällande projektet men även 

nutrition över lag. Informanterna ansåg inte att det berodde på motvilja utan att det var fråga 

om glömska, slarv och prioritering. Orsaken till detta var tidsbristen. Det berodde också på att 

nyanställda kunde sakna erfarenhet och behövde tid att anpassa sig till rutinerna. 

Sjuksköterskorna ansåg att det var deras ansvar att se till att rutinerna följdes och de behövde 

ständigt påminna personalen att nutritions/vätskelistorna ska fyllas i. 

 

 

Avdelning 2 hade också samma problem med att nutritions/vätskelistorna fylldes i dåligt. Det 

var samma orsaker som på avdelning 1, främst glömska. Också här behövde alla påminna 

varandra om att fylla i listorna. Detta stöds i en studie om implementering av nya rutiner på 

sex olika vårdcentraler i Sverige (Carlfjord, Andersson & Lindberg, 2011). Där fann man att 

även om sjuksköterskorna var försiktigt positiva till de nya rutinerna så blev resultatet sämre 

än väntat. Anledningen till detta enligt personalen var just glömska och tidsbrist.  
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Glömska, slarv och prioriteringar som informanterna uttrycker kan belysas ur ett 

organisationsteoretiskt perspektiv, som hävdar att styrningen av ett större antal människor 

kräver en utvald grupp med uppgiften att driva igenom politik och bestämmelser. I det att 

makten övergår från den utvalda gruppen till ett administrativt system, som ett sjukhus, med 

avsikten att organisationen skall bli effektivare, skiljs de från det direkta dagliga inflytandet. 

Det är icke desto mindre vanligt att det administrativa systemet visar på en ovilja att låta sig 

styras utan utnyttjar handlingsfriheten till att gå andra vägar (Abrahamsson, 2000). Det kan 

således hävdas att underlåtelsen hos avdelning 1 och 2 att följa nutritionsrutiner enligt 

Socialstyrelsens direktiv bottnar just i detta glapp mellan den utvalda gruppen och den 

administrativa apparaten, såväl som tidsbristen. 

 

 

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att undersöka uppfattningar, varför intervjuer ansågs bäst lämpade för detta. 

Intervjuer ger möjlighet för informanterna att uttrycka med egna ord hur de uppfattar ett visst 

fenomen. (Polit & Beck, 2008). Semistrukturerade intervjuer ger mer flyt i dialogen, samma 

intervjuguide användes till samtliga informanter men utrymme gavs att anpassa denna efter 

informanternas svar (Danielson, 2012). 

 

 

Gällande urvalet valdes två sjuksköterskor respektive två undersköterskor ut av 

avdelningscheferna från respektive avdelning, det enda kriterium som önskades var att de 

arbetat med projektet. Trovärdigheten kan påverkats då cheferna kan ha valt de som ansågs 

arbetat mest aktivt med projektet eller av någon annan okänd anledning. De i antalet åtta 

genomförda intervjuerna anses representativt för syftet och detta stöds även i att ingen ny 

information framkom efter intervju sex. Dock kunde enligt (Malterud, 2009) en ökad 

variation i urvalet t.ex. i erfarenhet och ålder öka nyansen i studien. En utökad studie där alla 

anställda blir intervjuade skulle som sagt ge en mer nyanserad bild. Även en jämförande 

studie med en arbetsplats som inte är enkönad skulle ge mer information. Detta skulle också 

avslöja mer tydligt hur kunskapsnivån påverkar resultatet av följsamhet i nutritionsprojektet. 

 

 

Etiska riktlinjerna följdes enligt Vetenskapsrådet (2014). Det finns fyra grundläggande etiska 

individskyddande krav. Först finns Informationskravet som säger att deltagare ska informeras 



 

19 

om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Sedan finns ett 

samtyckeskrav som innebär att deltagares samtycke krävs. Samtycke från informanterna 

erhölls och informanterna informerades innan de accepterade att delta att det var frivilligt och 

kunde avslutas när som helst utan orsak. Det tredje kravet är konfidelitetskravet som 

informanterna fick information om är att det följs genom att allt intervjumaterial behandlas 

konfidentiellt av författarna och handledare och det inspelade materialet raderas när uppsatsen 

var godkänd. Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att uppgifter om enskilda endast 

får användas till forskningsändamål. 

 

 

Intervjuerna spelades in med diktafon med inbyggd mikrofon, denna testades inför och efter 

varje genomförd intervju. Ljudkvalitén ansågs god varför inga svårigheter att uppfatta 

informanternas svar fanns. Datainsamlingen gjordes av författarna under en och samma dag, 

detta ansågs inte påverka trovärdigheten då samma intervjuguide använts i samtliga intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes av författarna tillsammans och transkriberingen delades sedan upp 

jämt mellan dem. Dessa lästes sedan igenom ett flertal gånger för att skapa sig en helhet. 

(Danielson, 2012). Författarnas förförståelse i ämnet anses måttligt, som 

sjuksköterskestudenter på sista terminen fanns viss kunskap om undernäring och vikten av att 

stävja detta, men det ansågs snarare bidra till att just detta fenomen studerades. (Graneheim & 

Lundman, 2004) Den måttliga förförståelsen anses inte ha påverkat resultatet, eftersom det 

var öppna frågor och informanterna fick utveckla sina tankar och svar fritt. 

 

 

Resultatet visar hur vårdpersonal på två likvärdiga avdelningar upplever en ny handlingsplan. 

Att överföra resultatet på andra avdelningar är möjligt. Med beaktande att den avdelning där 

personalen var mer positivt inställda och uttryckte en större sammanhållning hade bättre 

resultat, vilket tyder på att personalens inställning kan påverka och överförbarheten gällande 

just attityd, är då högre. 

Slutsats 
I intervjumaterialet identifierades fyra teman samt sex olika kategorier. De olika kategorierna 

var: ”Attityd”,”Kunskap”,”Rutiner” samt ”Arbetsbelastning”. Resultatet visade att det fanns 

skillnader i attityd till projektet vid de två avdelningarna, både beträffande projektet och 

beträffande arbetet på avdelningen i allmänhet, där informanterna från avdelning 2 uttryckte 

en mer negativ attityd. Olikheter sågs även gällande uppfattningen av kunskapsnivån hos 

personalen som arbetat med projektet. Informanterna på avdelningar ansåg sig ha 
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övervägande god kunskap om nutrition, dock pekade avdelning två på vissa brister. Däremot 

så var personalen på de båda avdelningarna överens om att arbetsbelastningen var hög och de 

var eniga i att det fanns brister gällande följsamhet av rutiner. 

 

Vidare studier inom området skulle eventuellt kunna besvara mer konkret varför en avdelning 

uppnår resultat bättre än en annan likvärdig avdelning på samma sjukhus. Då denna uppsats 

angripit ”Attityd”,”Kunskap”,”Rutiner” samt ”Arbetsbelastning”, finns det utrymme för att 

identifiera fler faktorer. 

 

Vidare studier inom området skulle eventuellt kunna besvara mer konkret varför en avdelning 

uppnår resultat bättre än en annan likvärdig avdelning på samma sjukhus. Då denna uppsats 

endast angripit ett fåtal faktorer, lämnar det ett utrymme att identifiera fler. 
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Bilaga 1 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 

 

Kön:  ¤  man  ¤  kvinna 

Ålder: 

Yrkesverksamma år: 0-1 år  ¤  2-5 år  ¤  6-10 år  ¤  mer än 10 år  ¤ 

Avdelning: 

Utbildning: 

Intervjufrågor: 

Hur initierades projektet på avdelningen? 

 Information 

 Fortlöpande information 

 Inställning till projektet 

Hur upplever du arbetsbelastningen på avdelningen? 

 Projektet påverkan på arbetsbelastningen 

 Arbetsbelastningen påverkan på resultatet 

Hur upplever du det psykosociala arbetsklimatet på avdelningen? 

 Projektets påverkan 

 Arbetsklimatets påverkan på projektet 
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Vad är din upplevelse av rutinerna gällande nutrition på avdelningen? 

 Praktiskt genomförbara 

 Efterföljsamhet 

Vad är din upplevelse gällande kunskap om nutrition på avdelningen? 

 Ansvarsområden 

 Personalomsättning 
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Bilaga 2 

 

Hej. 

Enligt en särskild handlingsplan mot undernäring vid lasarettet har det gjorts mätningar för att 

utröna hur näringsintaget ser ut hos patienterna och om det behövs åtgärder för att minska 

längden på nattfastan. Vi är två sjuksköterskestudenter vid Uppsala Universitet som skriver ett 

examensarbete där vi vill göra en kvalitativ utvärdering av detta resultat. 

Vi önskar boka en tid för intervjutillsammans med dig under vecka 13-16. Intervjun kommer 

ta mellan 30 och 45 minuter och spelas in. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som 

helst. Kontakta biträdande enhetschef om du är intresserad av att medverka. 

Alla inspelade intervjuer transkriberas av författarna och är avidentifierade. Svaren kommer 

enbart att handskas av författarna och obehöriga kommer inte få tillgång till dem. Efter 

bearbetning av svaren kommer dessa att redovisas i studien. När studien är genomförd 

kommer inspelade intervjuer att makuleras. 

Med vänliga hälsningar 

 

David Christensen   Handledare: Kerstin Lugnet 

christensendavid73@gmail.com   kerstin.lugnet@pubcare.uu.se 

0707-347799 

Patrik Bunke  

kirtapbun@hotmail.com     

0708-377514 

Medgivande: 

mailto:christensendavid73@gmail.com
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