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Sammanfattning 

Bakgrund: Felnäring, viktproblematik och dehydrering är vanligt hos äldre. Kunskapsnivån om äldre 

och nutrition varierar mellan personalgrupper. God nutrition ger energi till att klara av vardagen och 

hjälper till att förebygga sjukdomar och skador. När man ska göra en förändring är det viktigt att ha en 

bra implementeringsstrategi. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att se vilka interventioner som gjorts på särskilda boenden 

för att förbättra näringsintaget hos de boende, vilka som har fungerat och vilka som inte har fungerat. 

Vidare var syftet att undersöka vilka implementeringsstrategier som använts.  

Metod: Litteraturstudie valdes som metod. Studien baserades på 19 orginalartiklar. 

Resultat: Fem teman sammanställdes från underlaget som svar på de tre första frågeställningarna. 

Dessa var smakförstärkare, utbildning, miljö, mellanmål och berikning och tandvård. Interventioner 

inom samtliga teman gav ett signifikant positivt resultat i vikt, BMI eller kaloriintag. Som svar på sista 

frågeställningen framkom att liten vikt har lagts vid implementeringsstrategier i samtliga studier.  

Slutsats: Flera interventioner kan förbättra näringsintaget hos äldre. Liten fokus ligger på hur 

interventionerna har implementerats. Mer forskning behövs inom området, framförallt inom 

implementeringsstrategier.  

Nyckelord: Näringsintag, implementering, äldre, särskilt boende, intervention  

Abstract 

Background: Malnutrition, weightproblems and dehydration are common in elderly. Knowledge 

about nutrition for elderly differs between groups of personnel. Adequate nutrition is essential for 

everyday life and it helps prevent illness and injuries. It’s is important to have a good implementation 

strategy when working on improvements. 

Objective: The objective of this study was to investigate which interventions had been made in 

nursing homes to improve the residents’ nutritional intake, to see which interventions worked and to 

see which interventions did not work. Further the aim was to study which implementation strategies 

had been used.  

Design: A literature study. The study was based on 19 original articles. 

Result: Five themes were concluded from the material as an answer to the first three questions in the 

objective. These were flavor enhancers, education, environment, snacks and food enrichment and 



 

 

dental care. Interventions from all themes gave a significant positive result measured in weight, BMI 

or calorie intake. The answer to the last question showed that implementation strategies have not been 

a key point in any of the studies. 

Conclusion: Several interventions can improve the nutritional intake in elderly. Implementation 

strategy has not been a prime focus. More research is needed in these areas, especially within 

implementation strategies.  

Keywords: Nutritional intake, implementation, elderly, nursing home, intervention
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Bakgrund 

Evidensbaserad vård  

Det är sjukskörskornas ansvar att arbeta evidensbaserat och detta syftar till att erbjuda 

patienten vård enligt den senaste kunskapen och se till att sjukvårdens resurser används på ett 

så effektivt sätt som möjligt. Sjuksköterskan ska se till att patienten får omvårdnad baserad på 

vetenskap och beprövade erfarenheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 

Att arbeta evidensbaserat innebär att man väger samman sin kliniska expertis, de unika 

förutsättningarna hos patienten och den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen när man 

utformar vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL) är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att arbeta evidensbaserat (HSL, 

1982:763).  

För kunna arbeta evidensbaserat krävs kompetens inom förbättringsarbete och vetenskaplig 

metodik. Detta krävs för att kunna söka vetenskapligt underlag, kritiskt kunna granska 

underlaget och genomföra förändringar utefter den nya kunskapen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011).  

Implementering 

Implementering är ett tillvägagångssätt som innebär att man för in ny kunskap och nya 

metoder i en verksamhet. Genom att ta hjälp av den befintliga kunskapen som finns om 

implementeringar ökar chansen att den planerade förändringen blir som man önskat. Det kan 

ta flera år för en implementering att genomföras och bli en del av det dagliga arbetet 

(Socialstyrelsen, 2012).  

En implementering sker i fyra steg. I det första steget, behovsinventering, gör man en 

undersökning om vilket behov som finns. Det andra steget, införandet, handlar om att säkra de 

resurser som behövs för genomförandet. Resurser som kan behövas är lokaler, tid, nytt 

material, mer personal och utbildning av personal. Tredje steget kallas användning. I denna 

fas är det viktigt att man genomför de förändringar man planerat på det sätt man bestämt i 

förhand. Genomförs inte förändringen på det planerade sättet kan man inte hävda att 

implementeringen av förändringen gjorts korrekt. Det sista steget benämns som 

vidmakthållandet. När hälften eller mer av de arbetande i verksamheten använder sig av det 

nya arbetssättet säger man att metoden är implementerad. De verksamheter som klarar av att 

genomföra implementeringar och arbeta evidensbaserat har ofta starka ledare i chefsposition 
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som på ett bra sätt visar för sin personal att det finns många fördelar med att arbeta 

evidensbaserat (Socialstyrelsen, 2012). 

Undersöker man hur följsamhet påverkar en studies resultat ser man att de deltagare med bäst 

följsamhet är de som får bäst resultat (Bartram et al., 2014). En studie av Beck och 

medarbetare (2009) visar att 60 % av interventionerna ej blir dokumenterade vilket troligen 

betyder att de inte blir av. De anser att problemet inte är följsamhet hos interventionsgruppen 

då interventionen är väl accepterad utan att det är följsamhet hos personalen som är problemet 

(Beck, Damkjaer & Tetens, 2009). Man ser att kontinuerlig utbildning och feedback hjälper 

personalen att behålla motivationen vid förbättringsarbeten (Blackett et al., 2014).  

Särskilt boende 

Särskilt boende innefattar det som tidigare kallades ålderdomshem, servicehus, gruppbostäder 

och sjukhem (Ädelreformen, 1998). I socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) 5 kap 5§ står det att 

det är socialnämndens ansvar att se till att det finns lämpliga bostäder åt äldre människor samt 

att de äldre ska få det stöd och hjälp de behöver. Vidare är det kommunen inrättar dessa 

boenden. 

Olika former av boenden erbjuder olika former av assistans vid måltider. Assistansen varierar 

från hjälp med att bära matkassar till hjälp med att föra maten till munnen (Mattsson Sydner, 

2002). På särskilda boenden där maten ingår i den dagliga omvårdnaden är det personalen 

som avgör hur flexibel måltidssituationen är. Maten kommer färdig till boendet men vilka 

extra tillbehör som serveras till maten bestäms till stor del av personalen. Äldre som bor på 

särskilda boende med mindre assistans har större möjlighet att bestämma själv över sin 

måltid, både vad gäller maten, tiden för måltiden och vart den ska ätas (Fjellström & Mattsson 

Sydner, 2006). 

Undernäring hos äldre  

Felnäring, undernäring, viktproblematik och dehydrering är vanligt bland äldre även om 

många behåller sin förmåga att äta och uppskatta maten upp i åldrarna. Någonstans mellan 20-

50% av den äldre befolkningen på särskilda boenden är undernärda (Kirkevold, Brodtkorb & 

Ranhoff, 2010). Målet för nutritionsarbetet hos äldre är att identifiera de individer som redan 

har eller håller på att utveckla näringsproblem, förebygga att undernäring uppkommer hos de 

identifierade riskpersonerna och förbättra tillståndet för de som redan är undernärda. God 

nutritionsstatus ger energi till att klara av vardagen och hjälper till att förebygga sjukdomar 

och skador (Kirkevold, Brodtkorb & Ranhoff, 2010). Enligt SOSFS 2014:10, § 5 är det 



8 

 

vårdgivarens skyldighet att bestämma rutiner för när och hur en utredning avseende 

undernäring ska göras. Vidare står det i § 6 att vårdgivaren ska skapa rutiner för hur 

undernäring ska förebyggas och behandlas (SOSFS, 2014:10).  

 

Prevalensen av undernäring ökar ju länge tid en person bor på ett boende och undernäring är 

associerat med en högre risk för död (Bolmsjö, Jakobsson, Midlöv, Mölstad & Östgren, 

2015). Även Cederholm och medarbetare (2013) ser att undernäring är ett vanligt problem 

och att det är förknippat med ökad dödlighet. Det har dock skett en förbättring av 

nutritionsstatus på Sveriges äldreboenden. Det var fler i risk för att utveckla undernäring 2010 

än 1996 men det var färre som hade en utvecklad undernäring 2010 än 1996 (Cederholm, 

Saletti, Törmä & Winblad, 2013). 

Kunskapsnivån om äldre och nutrition varierar mellan personalen på särskilda boenden. 

Riskfaktorer för undernäring och hur åldrandet påverkar näringsbehov är två områden där det 

finns brister i kunskapen. Kompetens saknas för att förstå vikten av nutrition och vilka 

åtgärder som kan sättas in för att förbättra näringsintaget för de äldre på särskilda boenden 

(Beattie, Franklin, Isenring, O'Reilly, & Strange, 2013).   

På särskilda boenden finns idag många födda i ett annat land än det land de bor i. I en tysk 

studie ser man att de som är födda i ett annat land än Tyskland i större grad lider av 

undernäring på boenden. En individualisering av kosten med hänsyn till kulturell bakgrund 

kan förbättra näringsintaget för de utlandsfödda. (Bai-Habelski et al., 2013). 

Det finns flera faktorer som de äldre själva upplever påverkar deras aptit och matintag. 

Presentationen och temperaturen av maten, portionsstorlek, valmöjligheter, fin dukning och 

riktigt porslin är några av de delar de äldre ansåg var viktiga vid måltider. Bra 

måltidssällskap anses också öka aptiten och näringsintaget (Feldman, Hartwell, Mahadevan, 

Raines & Ruzsilla, 2013). 

Näringsbehovet 

En del av åldrandet är minskning av kroppsmassan och då främst muskelmassan. I och med 

att muskelmassan försvinner minskar den basala ämnesomsättningen vilket betyder att även 

energibehovet minskar. Aktivitetsnivån hos äldre är också i regel lägre än hos en person som 

är mellan 20 och 30 år vilket bidrar ytterligare till ett lägre energibehov.  Personer i 80 

årsåldern har ungefär 25 % lägre energibehov än personer i 30 årsåldern (Bondevik & 

Nygaard, 2010).  Det är framför allt behovet av fett och kolhydrater som minskar medan 
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behovet av protein förblir ungefär det samma. Behovet av vitaminer och mineraler påverkas 

inte heller av åldrandet, utan är konstant genom hela det vuxna livet (Kirkevold, Brodtkorb & 

Ranhoff, 2010).  Eftersom äldre ofta äter mindre portioner ökar kravet på matens 

näringsinnehåll (Bondevik & Nygaard, 2010).  

 

Genom att kartlägga intaget av mat kan man upptäcka äldre i risk för undernäring. Upptäcks 

undernäring är det bra att arbeta fram en målinriktad plan för hur problemen ska åtgärdas. 

Bristande kompetens är en vanlig anledning till att de äldre inte får den hjälp vid måltider de 

behöver. Detta ses framförallt i patientgrupper med ätproblem som till exempel dysfagi 

(Kirkevold, Brodtkorb & Ranhoff, 2010).  

 

En annan del av åldrandet är att smak- och luktsinne försämras. Det gör att maten inte längre 

smakar som de äldre minns och många upplever att maten smakar beskt på grund av 

förändringar i förmågan att känna sött och salt (Bondevik & Nygaard, 2010; Feldman et al., 

2013). På grund av att det är så många faktorer som spelar in på personers relation till mat och 

måltider är orsaken till undernäring ofta en sammansättning av flera olika faktorer (Kirkevold, 

Brodtkorb & Ranhoff, 2010).  

 

Vissa äldre kan inte äta själva utan behöver hjälp från personal. Då bör personalen sätta sig 

ner och i lugn och ro mata den äldre, detta för att skapa en sådan njutningsfull måltid som 

möjligt (Almås, Stubberud & Grønseth, 2011). På vissa särskilda boenden ser man att 

personalbrist leder till att personalen matar flera boenden samtidigt. Detta bidrar till 

undernäring hos de boende (Bernard & Labossiere, 2008).  

Kompetenskrav på sjuksköterskan 

I all sjukdomsbehandling är nutritionen en av de viktiga komponenterna. Sjuksköterskan 

behöver därför kunskap om nutritionens betydelse för patienten. Det innefattar bland annat 

kunskap om näringsbehovet, konsekvenser av undernäring och insikt om att nutrition är en 

stor del av sjuksköterskans ansvarsområde. Uppgifterna består av att behandla, förebygga och 

kvalitetssäkra nutritionen. Genom att sjuksköterskan hjälper patienten att upprätthålla en god 

nutritionsstatus hjälper hen patienten att skapa bra förutsättningar för tillfrisknande, optimera 

möjligheterna för god livskvalité och att förebygga, minska och återuppbygga vävnadsskada 

och förlust (Almås, Stubberud & Grønseth, 2011).   
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Sjuksköterskan är ofta självständigt ansvarig för att ordna förhållandena runt 

nutritionsomhändertagandet. Val av administreringssätt ligger på läkarens ansvar men själva 

administreringen och uppföljningen av behandlingen är sjuksköterskans ansvar. Det betyder 

att sjuksköterskan gör en bedömning av patienternas nutrition och identifierar vilka som 

behöver en speciellt anpassad nutritionsplan och särskild nutritionsbehandling. Sjukdomar, 

ålder och behandlingar orsakar nedsatt aptit, försämrad mag-tarmfunktion och tugg- eller 

sväljproblem. Det gör att kraven på sjuksköterskans kompetens att tillgodose en patients 

näringsbehov under en längre eller kortare period är stora (Almås et al., 2011).  

Orems egenvårdsteori 

I sin egenvårdsteori beskriver Orem egenvård som en målinriktad åtgärd som en människa 

utför för sig själv eller för någon i beroendesituation. Egenvård infattar handlingar en 

människa gör för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Omsorg för äldre, sjuka och 

andra i behov av hjälp och stöd är en del av egenvården. Det gemensamma draget hos 

egenvårdshandlingar är att de är inriktade på ett bestämt mål, så kallat egenvårdsbehov. Vilja 

att tillgodose egenvårdsbehov är ett generellt drag hos människan. Egenvårdsbehoven måste 

belysas och identifieras innan de sen sätts upp som mål för egenvårdshandlingar. 

Egenvårdshandlingar kan göras av individen själv eller någon annan, till exempel en 

sjuksköterska eller anhörig (Orem, 2001). 

 

Egenvård är handlingar man utför för sig själv eller andra som syftar till att förbättra hälsa, 

välbefinnande och utveckling. Egenvårdsbehov är det identifierade omvårdnadsproblem som 

används för att sätta upp mål för egenvården.  Egenvårdshandling är de handlingar som utförs 

för att uppnå ett bestämt omvårdnadsmål, uppsatt efter egenvårdsbehovet (Orem, 2001). 

 

Syftet med att hjälpa någon till egenvård är i bästa fall att hjälpa individen att återfå sitt 

oberoende så att den själv kan utföra egenvården. Om det inte går att uppnå blir syftet att 

utföra de åtgärder individen inte klarar av men hade gjort om den varit frisk och haft kunskap, 

kraft och vilja. Hjälp med egenvård kan även innebära att åtgärderna som utförs åt individen 

syftar till att bidra till en fridfull död (Orem, 2001). 
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Problemformulering 

Undernäring ökar risken för sjukdomar och skador. Ålder kan göra att aptiten minskar och det 

blir svårare att få i sig tillräckligt med mat. Detta ställer höga krav på att maten har ett bra 

näringsinnehåll för att minska risken för undernäring. Kunskaper om åtgärder som förbättrar 

näringsintaget är viktigt för att förebygga undernäring samt för att förbättra för de som redan 

är undernärda. Även kunskap om hur förändringar bäst införs i verksamheter är viktigt.   

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka interventioner som gjorts på särskilda 

boenden för att förbättra näringsintaget hos de boende, vilka som fungerade och vilka som 

inte fungerade. Vidare var syftet att undersöka vilka implementeringsstrategier som använts.    

Frågeställningar 

 Vilka interventioner har gjorts på särskilda boenden för att förbättra de boendes 

näringsintag? 

 Vilka interventioner förbättrade de boendes kaloriintag, vikt eller BMI? 

 Vilka interventioner hade ingen effekt på de boendes kaloriintag, vikt eller BMI?  

 Vilka faktorer påverkade implementeringsresultatet och på vilket sätt? 
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Metod 

Design 

Litteraturstudie valdes som metod då det var ett effektivt sätt att få en översikt av hur 

kunskapsläget var inom ett visst ämne. Litteraturstudier utgör en bra grund inför framtida 

forskning (Polit och Beck, 2010). 

Sökstrategi 

Datainsamling gjordes genom sökning efter forskning inom området på databaser. De 

databaser som valdes är PubMed och Scopus då de har ett stort utbud vetenskaplig forskning 

inom medicin och omvårdnad. Provsökningar gjordes i januari och februari 2015 och 28 

artiklar bedömdes vara relevanta efter första granskningen.  

Sökord som användes var till exempel: 

Elderly, nursing home, nutrition och implementation.  

För att få fram artiklar som var aktuella användes filter så som abstract available, 10 years och 

free full text.  

Tabell 1. Sökningsresultat 

Databas Datum Sökord/limits Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Urval 1 Urval 2 

Scopus 150116 Nutrition* 

AND aged 

AND 

intervention* 

(within 

search) meal, 

nursing 

home/ 

Article, 10 

years 

154 15 2 1 

Scopus 150120 nutrition* 

AND 

implement* 

AND elderly 

(within 

search) 

home*/ 10 

years, article, 

70 10 2 2 
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english 

Pubmed 150204 Energy 

intake AND 

nursing 

home*/ free 

full text, 10 

years, 

abstract 

available 

11 4 3 3 

Scopus 150204 Nutrition 

AND nursing 

home AND 

interventions/ 

10 years 

193 16 7 5 

Scopus 150204 Energy 

intake AND 

nursing 

home*/ 10 

years, article 

107 9 6 4 

Scopus 150204 Nutrition* 

AND 

elderly* 

AND 

intervention* 

(within 

search) 

*home/ 10 

years, article 

388 12 3 1 

Scopus 150204 Elderly* 

nutrition* 

implement* 

OR 

intervention* 

OR improv* 

(within 

search) 

home/10 

years, article, 

nursing, 

english 

250 25 5 3 
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För att hitta studier som var relevanta för ämnet och som hade en hög kvalitet upprättades 

vissa inklusionskriterier.  

Inklusionskriterier: 

 Studierna skulle vara publicerade tidigast januari 2005.  

 Studierna skulle ha en kvantitativ metod 

 Skrivna på svenska eller engelska. 

 Abstrakt skulle finnas. 

 Etiskt godkända av kommitté. 

 Tidskrifterna där studierna är publicerade skulle vara kollegialt granskade och 

godkända (peer reviewed). 

Bearbetning och analys 

Kvantitativa studier användes och studiernas egenskaper värderades för att säkerställa 

kvalitén. En översiktstabell utvecklades för att underlätta bedömningen (Bahtsevani, Stolz & 

Willman, 2011). Artiklarna klassades i tre olika nivåer; hög (I), medel (II) eller låg (III). Se 

bilaga 1. Studierna bedömdes utifrån ”Checklista för kvantitativa artiklar”, se bilaga 1. I 

denna checklista fanns ett antal frågor för att fastställa kvalitén, ett högt antal JA ledde till en 

högre kvalité. Checklistan hade 14 relevanta frågor för att bedöma kvalitén (Forsberg & 

Wengström, 2013).   

Tabell 2. Hur kvalitén på studierna bedömdes.  

0-5 JA Låg (III) 

6-10 JA Medel (II) 

11-14 JA Hög (I) 

 

Artiklar som bedömdes ha låg kvalitet inkluderades inte i litteraturstudien. 

Vid analysen lästes alla inkluderade artiklar igenom flera gånger. Varje inkluderad studies 

resultat granskades och analyserades. Resultat som var relevant för litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar sammanfattades och jämfördes. Därefter jämfördes likheter och skillnader 

(Friberg, 2012). 
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Forskningsetiska överväganden 

Denna litteraturstudie följde Vetenskapsrådets riktlinjer för god medicinsk forskning. Den har 

objektivt analyserat data från studier på ett icke missvisande sätt. Resultatet från studierna 

redovisades som det var och förvrängdes inte för att passa in i litteraturstudiens syfte. Endast 

studier som var godkända av en etisk kommitté inkluderades i litteraturstudien (Forsberg & 

Wengström, 2013). 
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Resultat  

Underlaget för resultatet var 19 studier som tillsammans hade totalt 6283 deltagare. Tio av 

studierna bedömdes ha hög kvalité och nio bedömdes ha medel kvalité. För studiedetaljer så 

som bortfall, se Bilaga 2. Utifrån resultatet på de tre första frågeställningarna skapades fem 

kategorier med tillhörande underkategorier, se tabell 3. Vidare skapades rubriken 

implementering för att svara på sista frågeställningen.  

Tabell 3. Kategorier sammanställda som svar till de tre första frågeställningarna.  

Kategori Underkategori 

Smakförstärkare  

Utbildning  

Miljö  

Mellanmål och berikning Näringsdrycker 

Andra tillägg och berikningar för ett ökat 

näringsintag 

Tandvård  

 

Smakförstärkare 

Smakförstärkare kunde ge en positiv effekt på kaloriintaget. Förbättringen var dock beroende 

av mängden tillsatt smakförstärkare. En högre dos smakförstärkare gav ett bättre resultat.  

Enligt Bautista och medarbetare (2013) ökade studiedeltagarnas vikt och kaloriintag efter en 

två månaders interventionsperiod med en tillsats bestående av 0,5 gram monosodiumglutamat 

(MSG) till lunch och middag. Essed och medarbetare (2007) undersökte också effekten av 

MSG men erhöll ingen signifikant förbättring av näringsintaget. I studien tillsattes en svagare 

dos MSG på 0,3 gram i maten till interventionsgruppen under en period på 16 veckor. En 

annan grupp fick MSG i kombination med en av nio olika artificiella smakförstärkare. Ingen 

av grupperna fick ett ökat energiintag eller ökad kroppsvikt efter interventionen (Essed, 

Graaf, Kok & Staveren, 2007).  
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I studien av Bautista (2013) fick deltagarna en påse MSG att strö över valfri del av maten 

medan i studien av Essed (2007) så ströddes MSG över proteindelen av måltiden av 

personalen. Smakförstärkare tolererades bra och ledde till en hög följsamhet (Bautista, 

Magtibay, Tajan & Tanchoco, 2013; Essed et al, 2007). Medelåldern i studien av Bautista och 

medarbetare (2013) var 73 år medan studien av Essed och medarbetare (2007) hade en 

medelålder på 85 år.  

Utbildning 

Att utbilda personalen var ett effektivt sätt att förbättra vikt och BMI hos äldre på särskilda 

boenden. Resultatet var beroende av hur mycket hjälp de boende hade vid måltider.  

En signifikant viktuppgång visades i studien av Lorefält & Wilhelmsson (2012) samt i studien 

av Hedin & Westergren (2010). Lorefält & Wilhelmsson (2012) undersökte hur teoretisk och 

praktisk utbildning om nutritionsproblem påverkade BMI hos äldre. Utöver utbildningen fick 

personalen också kontinuerligt stöd av forskarna samt hjälp att utforma individuella snacks till 

de boende. Interventionen anpassades till boendets befintliga ekonomi men de extra utgifterna 

för utbildningen finansierades av forkarna (Lorefält & Wilhelmsson, 2012). I studien av 

Hedin & Westergren (2010) hade man utbildning i studiecirklar samt riktlinjer bestämda på 

politisk nivå. Riktlinjerna bestämde att alla äldre på det särskilda boendet skulle screenas för 

nutritionsproblem. Den innehöll även riktlinjer angående behandling och rutiner rörande 

nutrition. Studiecirklarna berörde nutrition och ätande och upprepades tre gånger för varje 

grupp. Alla grupper erhöll en signifikant förbättring men endast gruppen med de politiskt 

bestämda riktlinjerna visade en förbättring efter fyra år (Hedin & Westergren, 2010). 

Andrén-Olsson och medarbetare (2005) använde ett 12 timmars långt obligatoriskt 

utbildningsprogram för personalen som delades upp på fyra tillfällen á tre timmar. De som 

utbildade personalen var dietister, läkare samt annan utomstående personal och de 

undervisade i undernäring hos äldre, nutritionsbehov, munvård och identifiering av 

sväljsvårigheter. Praktiska inslag fanns i utbildningen i form av BMI-räkning, tillagning av 

näringsdrycker och konsistensändring av dryck. Till skillnad från i studierna av Hedin & 

Westergren (2010) och Lorefält & Wilhelmsson (2007) så sågs ingen förbättring av 

interventionen (Andrén-Olsson, Basun, Cederholm, Faxén-Irving & Geijerstam, 2005).  

Hedin & Westergren (2010) och Lorefält & Wilhelmsson (2007) gjorde sina studier på 

särskilda boenden utan närmare definition medan Andrén-Olsson och medarbetare (2005) 
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gjorde sin studie på äldre personer boende i servicelägenheter där deltagarna hade varierande 

assistans vid måltider.  

Miljö 

Genom att förbättra miljön vid måltidssituationer kunde man öka matintaget. Förändringar 

som hade en positiv effekt på näringsintaget var de som skapade en mer hemlik miljö runt 

måltiderna. 

Bolton och medarbetare (2010) och Desai och medarbetare (2007) undersökte om en 

förändrad måltidsmiljö kunde öka födointaget. Maten serverades av personal istället för att 

komma på färdiga brickor för att få måltidsmiljön mer hem- och restauranglik (Bolton, 

Hooper, Krenkmann & Price, 2010). I studien av Bolton och medarbetare (2010) fick 

deltagarna även ett bredare utbud av rätter vid måltiderna. Desai och medarbetare (2007) fick 

en signifikant ökning på kaloriintaget under interventionen. Studien av Bolton och 

medarbetare (2010) fick inget signifikant resultat. Interventionen var väl accepterad av 

deltagarna men trots det förlorade interventionsgruppen vikt under studien. Även 

kontrollgruppen förlorade vikt under studieperioden (Bolton et al., 2010).  

Hickey och medarbetare (2008) undersökte vilken effekt ett individualiserat måltidsstöd hade 

på kroppsvikt och vätskeintag. Stödet kunde bestå av att servera maten där deltagaren själv 

ville äta, de fick hjälp med att hitta en ergonomisk position vid måltiderna, de erbjöds 

alternativ till den levererade matbrickan samt fick hjälp med matning vid behov. Efter 

interventionen hade interventionsgruppen ökat signifikant i vikt jämfört med kontrollgruppen 

(Hickey et al., 2008).  

De Graaf och medarbetare (2006) ändrade måltidsmiljön för att den skulle bli mer lik 

hemmamiljön. Interventionsgruppen fick maten framställd på bordet i skålar och åt med 

riktigt porslin medan kontrollgruppen fick färdigpaketerad mat och dryck i plastmuggar. 

Minst en ur personalen satt vid varje bord under måltiderna med interventionsgruppen och såg 

till att ingen annan aktivitet skedde. Interventionen var mycket omtyckt av både personal och 

deltagare. Kontrollgruppen minskade i vikt medan interventionsgruppen höll en stabil vikt. 

Skillnaden mellan gruppen var statistiskt signifikant (De Graaf, Kok, Nijs & van Staveren, 

2006). 
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Mellanmål och berikningar 

Näringsdrycker 

Kaloriintaget kunde förbättras av att ge näringsdrycker som tillskott. Näringsdrycker kunde 

dock ge en ökad mättnadskänsla vilket kunde påverka näringsintaget från dagens övriga 

måltider. Genom att kompakta näringsdrycker med låg volym användes kunde man förhindra 

detta.   

Flera studier (Bartram et al., 2013; Bindels et al., 2009; Hsu et al., 2013; Keeler, Simons & 

Zhuo, 2009) undersökte om näringsdrycker var ett effektivt sätt att förbättra vikt, kaloriintag 

eller BMI hos äldre. Bartram och medarbetare (2013) använde sig av en energität 

näringsdryck med låg volym medan övriga studiers (Hsu et al., 2013; Keeler, Simons & Zhuo, 

2009) dryck hade högre volym eller ej specificerad. Bindels och medarbetare (2009) använde 

sig av en näringsdryck med samma volym som Bartram och medarbetare (2013) dock med 

lägre näringsinnehåll. Interventionsgruppen erhöll en signifikant viktökning i förhållande till 

kontrollgruppen. Endast personer med nutritionsproblematik inkluderades i studien (Bartram 

et al., 2013).  

Hsu och medarbetare (2013) använde sig av en sojabaserad näringsdryck som mellanmål för 

sin intervention. Interventionen var behovsanpassad vilket betydde att endast de i 

interventionsgruppen som uppfyllde kriterierna för undervikt eller som låg i riskzonen för att 

utveckla undervikt erhöll drycken. Interventionsgruppen ökade signifikant i vikt jämfört med 

kontrollgruppen. Bäst resultat sågs hos gruppen som var i risk för undervikt (Hsu et al., 2013).  

Bindels och medarbetare (2009) hade en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Deltagarna 

i båda grupperna fick två drycker per dag. Kontrollgruppens dryck var en placebodryck som 

inte innehöll någon energi. Efter interventionsperioden sågs ingen ökning i kaloriintaget i 

jämförelsen mellan grupperna men det sågs en signifikant ökning inom interventionsgruppen 

(Bindels et al., 2009).  

Keeler med medarbetare (2009) hade tre grupper varav två var interventionsgrupper och en 

var kontrollgrupp. En interventionsgrupp fick näringsdrycker medan den andra 

interventionsgruppen fick mellanmål bestående av bland annat yoghurt, frukt, juice och 

puddingar. Tiden det tog att dela ut näringsdryckerna och mellanmålen mättes och det visades 

att tiden det tog att dela ut näringsdrycken ökade under studietiden. Detta troddes bero på att 

deltagarna i näringsdrycksgruppen inte uppskattade drycken utan krävde mer övertalning 

innan de mottog den (Keeler et al., 2009).  



20 

 

Resultatet visade att gruppen som fick näringsdryck signifikant minskade kaloriintaget från 

övriga måltider under interventionstiden. Även mellanmålsgruppen minskade sitt intag från 

övriga måltider men detta resultat var inte signifikant. Ingen av grupperna fick en signifikant 

ökning av kaloriintaget över dygnet men mellanmålsgruppen fick bättre resultat än 

näringsdrycksgruppen (Keeler et al., 2009). Även studien av Bindels och medarbetare (2009) 

såg en minskning i övriga matintaget. Bartram och medarbetare (2013) granskade också detta 

men erhöll ej samma resultat då näringsdrycken inte nämnvärt påverkade det övriga 

matintaget.   

Andra tillägg och berikningar för ett ökat näringsintag  

Flera metoder kunde användas för att öka det totala näringsintaget. Gjordes tillsatser i den 

befintliga maten för att näringsberika den så fanns det en risk att det totala intaget minskade 

på grund av den ökade mättnadskänslan.  

Cederholm och medarbetare (2007) undersökte om ett extra mål med varm mat per dag kunde 

öka kaloriintaget hos äldre människor boende i servicelägenheter. De äldre hade varierande 

grad av assistans och de flesta hade en dålig ekonomi. Interventionen gav inget signifikant 

resultat men de individuella resultaten varierade kraftigt (Cederholm et al., 2007). 

I studien av Beck och medarbetare (2008) undersöktes om en mångfacetterad intervention 

kunde leda till viktuppgång. Interventionen bestod av choklad, träning två gånger i vecken, 

hemmagjord näringsdryck efter träning, munvård två gånger i veckan av en tandhygienist, 

varm choklad samt lättuggad mat för de med sväljsvårigheter som önskade detta.  

Interventionen accepterades väl hos deltagarna vilket ledde till en hög följsamhet. Efter 

interventionsperioden visades en signifikant viktökning hos interventionsgruppen (Beck, 

Damkjaer & Beyer, 2008).   

Studier har gjorts (Hankey et al., 2012; Hartig et al., 2008; Iuliano, Robbins & Woods, 2013) 

för att undersöka om man kunde göra den redan befintliga maten mer energität och om detta 

ledde till en ökad vikt eller ett ökat energiintag. Studien av Hankey och medarbetare (2012) 

och studien av Iuliano och medarbetare (2013) använde sig av bland annat mejeribaserade 

produkter för att göra maten mer energität. De använde sig till exempel av grädde, smör, ost 

och olika sädesslag. Interventionerna var väl accepterade av deltagarna (Hankey et al., 2012; 

Iuliano et al, 2013). Iuliano och medarbetade (2013) hade en hög följsamhet under studietiden 

som dock endast varade i fyra veckor. 
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Hartig och medarbetare (2008) använde sig av proteinpulver, rapsolja och grädde i maten för 

att uppnå fler kalorier per portion. Deltagarna erhöll också mjölkbaserade mellanmål två 

gånger om dagen. I alla studier (Hankey et al., 2012; Hartig et al., 2008; Iuliano et al, 2013) 

ökade interventionsgruppen signifikant i vikt. Ingen studie visade en signifikant skillnad vid 

jämförelse mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen (Hankey et al., 2012; Hartig et 

al., 2008; Iuliano et al, 2013). 

I studien av Hickey och medarbetare (2008) fick interventionsgruppen erbjudande om 

mellanmål tre gånger om dagen utöver de fasta måltiderna. Personal gick runt till deltagarna 

med en vagn med bland annat olika frukter, yoghurt, glass och bakverk som de kunde välja 

till mellanmål. Bolton och medarbetare (2010) hade frukt, kex, kakor, yoghurt och smörgåsar 

framställda i en kyl där deltagarna själva fick hämta det de var sugna på.  

Flera av interventionerna (Bartram et al., 2013; Beck et al., 2008; Bindels et al., 2009; Hankey 

et al., 2012; Hartig et al., 2008; Hickey et al., 2008; Hsu et al., 2013 & Iuliano et al, 2013) 

resulterade i en signifikant förbättring, dock blev det en förbättring i både 

interventionsgruppen och kontrollgruppen i studien av Hartig och medarbetare (2008). 

Tandvård 

En frekvent, kontinuerlig tandvård kunde hjälpa äldre på särskilda boenden att bibehålla 

vikten.  

Michiwaki och medarbetare (2009) gjorde en studie där de undersökte vilken effekt 

kontinuerlig tandvård hade på äldre människors vikt. Interventionsgruppen fick tandvård av 

tandläkare tre gånger per vecka under ett år. Kontrollgruppen hade en signifikant 

viktminskning efter ett år medan interventionsgruppen höll en stabil vikt under hela året 

(Michiwaki, Miura, Ozawa, Sumi & Umemura, 2009).  

Implementering 

Få studier beskrev implementeringsstrategin för interventionerna. Bautista och medarbetare 

(2013) beskrev att forskarna skötte interventionen majoriteten av dagarna. I övrigt sköttes 

interventionen av personal på boendet men inget sades om vilka strategier som användes för 

att implementera interventionen.    

Några studier lade ner tid på att informera personalen om hur de bland annat ska bedöma 

måltidsintaget (Bartram et al., 2013; Beck et al., 2008; Hartig et al., 2008). Hartig och 

medarbetare (2008) nämnde att de besökte avdelningen varje vecka för att undersöka om 
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interventionen dokumenterades korrekt. Det rapporterades inget om att feedback eller annan 

stöttning gavs under besöken (Hartig et al., 2008). 
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Diskussion 

Vid analysen kunde sex kategorier utrönas och dessa var smakförstärkare, utbildning, miljö, 

mellanmål och berikning samt tandvård. Interventioner inom samtliga teman gav ett 

signifikant positivt resultat i vikt, BMI eller kaloriintag.  

Att tillsätta smakförstärkare i den befintliga maten kan ha en positiv effekt på kaloriintaget. 

Mängden tillsatt smakförstärkare kan behöva individanpassas för bästa resultat. Utbildad 

personal leder till en förbättrad vikt hos de äldre på särskilda boenden. Utbildning av personal 

om näring och mat har dock ingen effekt om personalen inte hjälper de boende med maten. En 

förbättrad måltidsmiljö kan leda till ett ökat matintag för de äldre. Genom att använda 

näringsdrycker som kosttillskott kan kaloriintaget ökas. Kaloriintaget kan även ökas med 

hjälp av energiberikning av de äldres vanliga mat eller genom utdelning av extra mellanmål. 

Ökat fokus på tandvård kan bidra till en stabil vikt. Interventioner inom samtliga teman gav 

ett signifikant positivt resultat i vikt, BMI eller kaloriintag. Liten vikt har lagts vid 

implementeringsstrategier i samtliga studier. 

Resultatdiskussion  

Smakförstärkare.  

Fördelar med smakförstärkare var att det krävdes minimalt med arbete för personalen och det 

påverkade inte mättnadskänslan. Detta minskade risken för att interventionen minskade 

matintaget. Eftersom smakförstärkare inte tillförde någon extra energi till maten så ställdes 

det krav på att maten som serverades höll god kvalitet. Lukt- och smaksinnet förändras med 

ålder och därför kunde resultatet från studier med smakförstärkare vara påverkat av 

deltagarnas ålder relaterat till mängden smakförstärkare. Bautista och medarbetare (2012) & 

Essed och medarbetare (2007) ser olika resultat för samma intervention. Då varken mängden 

smakförstärkare eller medelåldern var densamma i studierna kan det ha bidragit till de olika 

resultaten. Om dosen behövdes justeras efter åldern kunde det försvåra doseringen eftersom 

en ny utvärdering av mängden smakförstärkare skulle erfordras med jämna mellanrum.  

Utbildning 

En fördel med att utbilda personalen var att de sedan kunde tillämpa individuellt utformade 

åtgärder vilket var i linje med Orems (2001) teori om egenvård som handlar just om att 

planera vården efter individuella behov. Det kan dock ta flera år för ett nytt arbetssätt att 

befästas (Socialstyrelsen, 2012), det är därför viktigt med kontinuerligt stöd till personalen 
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(Lorefält & Wilhelmsson, 2012). Eftersom stödet från forskningspersonal endast fanns under 

en begränsad tid krävdes det engagemang från annat håll, till exempel personal eller ledning, 

för att interventionen skulle få en chans att implementeras. Detta ses i studien av Hedin & 

Westergren (2010) där en av interventionerna genomförs på inrådan av både politiker och 

ledning. Detta verkade kunna vara en av faktorerna som påverkat den långsiktiga positiva 

effekten.  

Att genomföra utbildningar för att minska prevalensen av undernäring innebar en ökad 

kostnad men kostnaden behövde vägas mot kostnaden av hälso- och sjukvården som 

uppkommit av undernäring. Socialstyrelsen uppskattar att det skulle kunna sparas 0.5-1 

miljard kronor per år på att hålla en god nutrition, äldrevården är inte medräknad i den 

uträkningen (Sveriges kommuner och landsting, 2011). Troligen är siffran högre om man 

räknar med de äldre på särskilda boenden då 20-50 % av dem är undernärda enligt Kirkevold 

och medarbetare (2010). Att fånga upp patienter som var i riskzonen för att bli undernärda 

och sätta in individuella åtgärder redan då kunde hjälpa till att minska hälso- och 

sjukvårdskostnaden. 

Miljö 

Större förändringar som de av Bolton och medarbetare (2010) och Desai och medarbetare 

(2007) kräver mycket resurser i form av bland annat serveringspersonal. Det kunde göra det 

svårt för de särskilda boendena med mer begränsad budget att genomföra samma intervention. 

Hickey och medarbetare (2008) erbjuder de boende olika mellanmålsalternativ från en vagn 

medan Bolton och medarbetare (2010) ställer fram olika alternativ så de boende själva kan 

hämta det de önskar. Eftersom de äldre är beroende av personalens engagemang och 

inställning (Fjellström & Mattsson Sydner, 2006) kunde det krävas mer än att mellanmål 

endast ställdes fram för de äldre att själva ta av. Bolton och medarbetares (2010) intervention 

där de ställer fram mellanmål krävde mindre resurser men interventionen ställde höga krav på 

att de boende hade bibehållen kognitiv funktion samt de kände sig hemma nog att själva gå 

och ta för sig.  

När man tillfrågar de äldre om vad de tror kan ha en positiv inverkan på deras matintag så 

nämns bland annat miljöns betydelse. Fin dukning med riktigt porslin och bra måltidssällskap 

är några av miljöfaktorerna som nämns (Feldman et al., 2013). Att förändringar i miljön har 

en positiv inverkan på de äldres matintag stämmer överrens med resultatet (Desai et al., 2007; 
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Graaf et al., 2006). Det indikerade att det var bra att ta hänsyn till de äldres tankar och 

önskemål när man ville göra förbättringar.  

Mellanmål och berikning  

Att ge näringsdrycker till äldre med undernäring var en enkel intervention. Det var inte svårt 

att ställa fram näringsdrycken men det kunde vara svårare att motivera den äldre att dricka 

den. Det ses i studien av Keeler och medarbetare (2009) att det tar längre tid för varje vecka 

att dela ut näringsdryckerna. Keeler och medarbetare (2009) har i samma studie en 

interventionsgrupp som får mellanmål istället för näringsdryck. I denna grupp kan inte samma 

fenomen ses vilket indikerar att mellanmål är mer accepterat än näringsdrycker (Keeler et al., 

2009).  

I studierna som går ut på att dela ut extra mål mat, mellanmål eller energiberika den befintliga 

maten nämns inget missnöje (Cederholm, Ljungqvist, Koochek & Ödlund, 2007; Beck et al., 

2008; Hankey et al., 2012; Hartig et al., 2008; Iuliano et al., 2013). Då låg följsamhet ses i 

studierna av Bartram och medarbetare (2013) och Bindels och medarbetare (2009), som även 

de använder sig av näringsdryck, kunde detta tyda på att de äldre föredrog att extra energi 

lades på att förbättra den befintliga maten istället för att dela ut näringsdrycker.    

När man använder en intervention som vill öka näringsintaget genom att näringsberika den 

befintliga maten eller ge näringsdryck utöver den vanliga maten kan det bidra till att 

näringsintaget från huvudmålen minskar på grund av att interventionen ökar mättnadskänslan 

(Keeler et al., 2010; Hartig et al., 2008). Den ökade mättnadskänslan kunde bidra till att 

varken Keeler och medarbetare (2010) & Hartig och medarbetare (2008) får en signifikant 

förbättring av sina interventioner. Vid användning av näringsdrycker med låg volym men med 

högt näringsinnehåll ser man inte samma problem och ett signifikant positivt resultat uppnås 

(Bartram et al., 2013). Äldre upplever nedsatt aptit (Feldman et al., 2013), således var det 

viktigt att vid behov kunna öka näringsintaget utan att nämnvärt öka volymen.  

Tandvård 

Det fanns inga nackdelar med en bra munhälsa. En bra munhälsa kan bidra till ökad 

livskvalité, minska risken för tugg- och sväljsvårigheter samt hjälpa till att bibehålla hälsan 

(Barrios, Bravo, Ferreira de Mello, Gil-Montoya & Gonzales-Moles, 2015).  

Munhälsa har ofta en låg prioritet på särskilda boenden (Beck et al., 2008). Oavsett ålder 

påverkade munhälsan nutritionen. Hiltunen och medarbetare (2014) ser att de som inte har 

kvar sina egna tänder och inte heller får tandproteser i större utsträckning är undernärda än de 
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som har egna tänder eller tandprotes. Trots brist på statistisk signifikans så tyder resultatet på 

att kontinuerlig tandvård kan hjälpa äldre att bevara vikten (Michiwaki et al., 2009). Mer 

fokus och vidare forskning om ämnet kunde bidra till att förbättra nutritionssituationen för 

våra äldre. 

Implementering  

Ingen av studierna hade lagt någon vikt vid att beskriva implementeringsstrategierna av 

interventionerna. Det skrevs att interventionerna var genomförda men hur personalen 

informerades, motiverades och engagerades i processen nämndes inte i någon större 

utsträckning. Vissa studier nämner att en viss utbildning för personalen har förekommit 

(Bartram et al., 2013; Beck et al., 2008; Hartig et al., 2008; Lorefält & Willhelmsson, 2012). 

Studien av Lorefält och Wilhelmsson (2012) stöttar och uppmuntrar personalen att använda 

sina nya kunskaper men stöd ges endast under tre månader. Studierna som använde sig av 

utbildning som intervention beskrev tillvägagångssättet, de har dock inte ingående beskrivit 

implementeringsarbetet (Lorefält & Willhelmsson, 2012; Hedin & Westergren, 2010; Andrén-

Olsson et al., 2005).  

Faktorer som påverkar implementeringsarbetet 

Följsamhet 

Man ser att det ofta finns ett problem med låg följsamhet hos personalen. Upp till 60 % av 

interventionerna blir ej dokumenterade och kan därför inte räknas som genomförda (Beck et 

al., 2009). Mer fokus bör läggas på att anpassa interventionerna till befintliga 

personalresurser. Utöver personalresurser är ledarskap, utbildning, feedback och stämningen i 

personalgruppen faktorer som påverkar personalens engagemang (Blackett et al., 2014). 

Ovanstående punkter kunde bland annat ha påverkat vidmakthållandet av förbättringen efter 

interventionsperioden. Man ser att enkla interventioner avslutas trots att de är effektiva och 

populära hos de boende (Beck et al., 2009).  

Personalresurser 

Några studier har utökad personalstyrka under interventionerna. Antingen utför 

forskningspersonalen själva interventionerna eller så sätts extra personal in under 

interventionen (Beck et al., 2008; Desai et al., 2007; Hickey et al., 2008). Eftersom 

personalstyrkan återgick till den vanliga efter interventionsperiodens slut var det förståeligt att 

förändringarna inte kunde fortgå då de ofta krävde extra tid. Graaf och medarbetare (2006) 

anpassar interventionen till personalstyrkan och budgeten. Det resulterar i positiva reaktioner 
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från både personal och ledning. Detta kan ha lett till att det varit lättare att behålla 

förändringen efter interventionsperioden. Ledningen är då också mer positivt inställd till att 

överföra samma intervention till andra avdelningar (Graaf et al., 2006). 

Individanpassning 

En studie (Bartram et al., 2012) har som inklusionskriterie att deltagarna ska vara i risk för 

undernäring eller redan är undernärda. Att alla studier inte hade det inklusionskriteriet ansågs 

vara en brist då det inte fanns någon anledning att öka näringsintaget för individer som inte 

behövde det. Detta går inte heller i linje med den individanpassning som Orem (2001) 

förespråkar. 

Det är svårt att individanpassa interventioner då det kan ta betydligt längre tid än om man ger 

samma hjälp till alla (Hickey et al., 2008). Det är också svårt att tillfredsställa allas 

individuella preferenser då de kan variera mycket, bland annat vad gäller smak (Beck et al., 

2008; Bindels et al., 2009). Kulturella skillnader var något som borde belysts vid 

individanpassning. Fler kulturer än den inhemska fanns representerad på särskilda boenden. 

Personerna som är utlandsfödda lider i större utsträckning av undernäring (Bai-Habelski et al., 

2013). Kulturella skillnader och individuella preferenser var något som borde undersökts och 

beaktats vid implementeringsarbeten. Ingen hänsyn till kulturella aspekter diskuterades i de 

inkluderade studierna vilket sågs som en brist.  

Kognition 

Ett stort problem i studiens valda målgrupp var den varierade graden av kognitiv funktion. 

Personal upplever att personer med demens ibland är svåra att vårda och att det krävs en hög 

personaltäthet för att kunna möta omvårdnadsbehovet. En av de uppgifterna personalen anser 

är svårast är hjälpen runt måltider (Auyeung, Hui, Kng & Li, 2013). Detta kunde vara en av 

anledningarna som ledde till att vissa interventioner var svårare att implementera i 

boendemiljöer där flera eller alla hade nedsatt kognitiv förmåga.  

Om en deltagare hade en kognitiv funktionsnedsättning kunde det försvåra förklarandet av 

studiens syfte och mål. Det kan ha försvårat acceptansen för interventionen hos 

studiedeltagaren. Personer med full kognitiv funktion kunde ha valt att delta i en studie, trots 

att de kanske inte uppskattade interventionen för att bidra till forskningen. Det visade sig att 

kognitiv funktion sällan diskuterades som något som skulle kunna påverkat interventionens 

resultat.  
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Orem  

Alla inkluderade studier började med att någon såg ett problem i omvårdnaden och valde att 

åtgärda detta genom att sätta in en insats i form av en intervention. Orem (2001) betonar detta, 

att identifiera behov och sedan planera vården utifrån målen som sattes upp. Då dessa 

interventioner ofta var gjorda på en stor skala var det svårt att individanpassa dem vilket är 

det som Orem (2001) förespråkar.  

Som vårdpersonal är det viktigt att identifiera omvårdnadsproblem för att sedan kunna sätta 

upp mål för individens utveckling och förbättring. Sedan ska individen och vårdpersonal, i 

den mån de behövs, jobba tillsammans för att nå målen (Orem, 2001). Var man tidig med att 

identifiera egenvårdsbehoven så att adekvata åtgärder kunde sättas in i ett tidigt skede ökade 

chansen att uppnå ett lyckat resultat. Hsu och medarbetare (2013) ser att det inte var de som är 

undernärda utan de som är i risk för att utveckla undernäring är de som drar mest nytta av 

interventionen. Orem (2001) fokuserar mycket på att identifiera den enskilde individens 

behov. Om man ska följa hennes filosofi borde man således valt en individuellt inriktad 

intervention till exempel som den Hsu och medarbetare (2013) genomför. 

Metoddiskussion  

Studiens design var en systematisk litteraturstudie. Litteraturstudier är en bra metod för att få 

en överblick om dagens kunskapsläge inom ett ämne (Polit & Beck, 2010). Detta ger ett bra 

underlag för att arbeta evidensbaserat vilket sjuksköterskor enligt lag är skyldiga att göra 

(Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763). Litteraturstudien är en bra grund för framtida 

forskning.  

Inklusionskriterierna som användes var relevanta för litteraturstudiens syfte. Samma 

begränsningar användes inte i alla litteratursökningar. Vissa begränsningar lades till när 

sökningen resulterade i ett för stort antal träffar. Dessa begränsningar kunde vara ”nursing”, 

”article” och ”English”.  Detta tros inte har påverkat urvalsprocessen eller resultatet. Samma 

artiklar hittades vid olika sökningar och på olika databaser. Detta redovisas inte i någon tabell 

då det inte ansågs vara relevant.  

Kvalitetsbedömningen, baserad på en granskningsmall av Wennberg och Forsberg (2013), 

som gjordes på artiklarna var inte optimal. Fler artiklar erhöll enligt granskningsmallen hög 

eller medel kvalitet men valdes ändå att exkluderas då de inte ansågs ha vissa essentiella 

delar. Bland annat valdes en artikel bort då den hade en otillräcklig beskrivning av metoden 

som gjorde det svårt att förstå hur interventionen utförts. Dessa artiklar exkluderades efter 
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samråd mellan författarna.  Detta har givitvis påverkat studiens underlag men det ansågs att 

det var en nödvändig åtgärd. Trovärdigheten för de exkluderade artiklarna uppfattades som 

för låg. 

Ett inklusionskriterie var att de skulle vara etiskt godkända av en kommitté vilket ansågs vara 

en styrka med litteraturstudien. Författarna var objektiva vid granskningen och resultatet har 

redovisats i enlighet med detta.  

Mer forskning behövs inom området för att hitta de bästa interventionerna och 

implementeringsstrategierna.  

Slutsats 

Det finns flera interventioner som kan förbättra näringsintaget hos äldre. Liten fokus ligger på 

hur interventionerna har implementerats. Mer forskning behövs inom området, framförallt 

inom implementeringsstrategier.  
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Bilaga 1.  

1. Frågeställningarna/syftet tydligt beskrivna? 

2. Designen lämplig utifrån syftet? 

3. Är undersökningsgruppen representativ? 

4. Var gruppstorleken adekvat?  

5. Användes relevanta mätmetoder? 

6. Var reabiliteten beräknad? 

7. Var validiteten diskuterad? 

8. Hur stort var bortfallet? 

a) Kan det accepteras? 

9. Var den statistiska analysen lämplig? 

10. Erhölls signifikanta skillnader mellan grupperna?  

11. Är slutsatsen rimlig? 

12. Kan resultatet generaliseras till annan population?  

13. Kan resultatet ha klinisk betydelse? 

14. Överväger nyttan av interventionen, eventuella risker? 
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Bilaga 2. 

Författare, 

år, land 

Syfte Design Deltagare (bortfall), 

grupper  

Resultat Kvalitet, ev 

komentarer 

Andrén-

Olsson, B., 

Basun, H., 

Cederholm, 

T., Faxén-

Irving, G. & 

Geijerstam. 

2005, 

Sverige. 

Undersöka om 

nutritionsutbildning för 

personalen kan förbättra 

de äldres nutritions- och 

kognitionsstatus.  

Föreläsningar för det 

ena boendets 

personal om 

nutrition, munvård, 

sjukdomar som 

försvårar 

sväljsvårigheter etc. 

hölls av dietister, 

psykiatriker och 

personal från andra 

boenden.  

n=80  

(Externt bortfall: 35, 

internt bortfall: 9). 

Fördelat på två 

grupper; boende i SF-I 

och boende i SF-C. 

Ingen signifikant 

förbättring på BMI vid 

jämförelse mellan 

grupperna kunde ses 

under 

uppföljningstiden.  

(II) Medel 

Serviceläge

nheter 

Bartram, M. 

et al. 2013, 

Tyskland 

Undersöka hur 

näringsdryck med låg 

volym men med högt 

närings- och 

energiinehåll påverkar 

nutritions- och 

funktionsstatusen samt 

livskvalitén hos de 

boende.  

Randomiserad 

kontrollstudie. 

Interventionsgruppe

n erhöll två 

näringsdrycker per 

dag, utöver de 

ordinarie målen.  

n= 77  

(Externt bortfall: 478, 

internt bortfall:10). 

Fördelat på en 

interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp. 

En signifikant 

viktökning hos de äldre.  

(I) Hög  

Bautista, E. 

N., 

Magtibay, E. 

Syftet är att jämföra 

matintaget hos äldre 

samt undersöka 

Cross-over, double- 

blind, non-

randomised study. 

n= 60 

(Internt bortfall: 7.) 

Statistiskt signifikant 

förbättring på vikt på 

båda grupperna efter 

(I) Hög  

Oklart 

externt 
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V. J., Tajan, 

M. G. & 

Tanchoco, C. 

C., 2013. 

Filipinerna. 

ändringar i vikt efter 

interventionen.  

Smakförstärkare 

tillsattes i maten 

under två olika 

perioder.  

Fördelat på en 

interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp.  

smakförstärkare.  bortfall 

Beck, A., 

Beyer, N. & 

Damkjær, K. 

2008, 

Danmark. 

Undersöka om en 

mångfacetterad 

intervention bestående 

av nutritionstillskott, 

motion och munvård 

kan förbättra 

nutritionsstatusen och 

funktionen hos äldre. 

Randomiserad 

kontrollstudie. 

Intervention: Ena 

gruppen erhöll 

choklad, 

varmchoklad, 

hemgjord 

näringsdryck, 

motion och munvård 

utfört av 

tandhygienist 1-2 

ggr i veckan.  

n=121  

(Externt bortfall: 79, 

internt bortfall: 19). 

Fördelat på en 

interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp..  

Statistiskt signifikant 

viktökning i 

interventionsgruppen. 

(I) Hög  

Bindels, J. et 

al. 2009, 

Nedeländern

a.  

Undersöka om 

näringsdryck har en 

positiv effekt på de 

boendes näringsintag, 

vikt och biokemiska 

markörer samt om de 

boende ändrar sitt 

övriga matintag för att 

kompensera för 

näringsdryckens 

energiinnehåll.  

Randominserad, 

dubbelblindad, 

placebo-controlled, 

parallell-grupp 

intervention trail. De 

boende erhöll en 

näringsdryck eller 

placebodryck 2 

gånger dagligen 

under 24 veckor.  

n=176 

(Externt bortfall: 874 

internt: tas ej upp). 

Fördelat på en 

interventionsgrupp 

och en placebogrupp.   

Signifikant ökning av 

kaloriintag i 

interventionsgruppen 

men ej i jämförelse med 

kontrollgruppen. Båda 

grupperna minskade sitt 

övriga måltidsintag 

något.  

(II) Medel 
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Bolton, J., 

Hooper, L., 

Kenkmann, 

A. & Price, 

G. 2010, UK.  

Undersöka hälsa, 

välmående och 

nutritionsstatus och se 

hur en förändring i mat 

och dryck påverkar 

dessa faktorer.  

Interventionsgruppe

n fick äta i en mer 

restaurangliknande 

miljö. De erbjöds 

också flera olika 

sorters dryck och 

mellanmål som de 

själva fick välja 

bland och ta för sig 

själv för att minska 

institutionskänslan.  

n=105  

(Externt bortfall: 108 

internt bortfall: 42). 

Fördelat på en 

interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp.  

Båda grupperna tappade 

i vikt under studien men 

kontrollgruppen 

tappade dubbelt så mkt 

i vikt som 

interventionsgruppen 

men skillnaden var inte 

signifikant.  

(II) Medel  

Cederholm, 

T., 

Ljungqvist, 

O., Koochek, 

A. & Ödlund, 

Sverige, 

2007. 

Undersöka om ett extra 

serverat varmt 

kvällsmål utöver den 

ordinarie maten kan 

förbättra matintaget och 

nutritionsstatusen samt 

den hälsorelaterade 

livskvaliteten hos de 

boende.  

Ett extra varmt mål 

mat, á 530 kcal 

serverades på 

kvällen till 

interventionsgruppen

. 

n=49  

(Externt bortfall: 62, 

internt bortfall: 11). 

Fördelat på en 

interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp. 

Ingen signifikant 

skillnad sågs på varken 

energiintaget eller 

vikten.  

(II) Medel  

Desai, J., 

Greenwood, 

C., Winter, 

A. & Young, 

K. 2007, 

USA. 

Se om boende ökade sitt 

matintag om de 

serverades mat av 

servitris som på 

restaurang jämfört med 

de som erhöll den för 

boendet vanliga brickan 

med mat.  

Interventionsgruppe

n erhöll sina måltider 

i restaurangliknande 

miljö och serverades 

av 

serveringspersonal. 

Kontrollgruppen 

serverades maten på 

de brickor och den 

n=48  

(Bortfall ej redovisat). 

Fördelat på en 

interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp. 

En signifikant ökning 

av kaloriintag. 

Studien visade att de 

med lägst BMI var de 

som fick störst positiv 

inverkan av 

implementeringen.  

(II) Medel  
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miljö de boende var 

vana vid. 

Essed, N., 

Graaf, C., 

Kok, F. & 

Staveren, W., 

2007. 

Nederländern

a 

Utröna ifall 

smakförstärkare leder 

till ökat energiintag och 

ökad vikt.  

Single blind study. 

Intervention: 

Smakförstärkare i 

olika former för att 

få de äldre att äta 

mer.  

n= 83 

(Internt bortfall: 14). 

Fördelat på fyra 

grupper, tre 

interventionsgrupper 

och en kontrollgrupp. 

Ingen signifikant 

förbättring i någon av 

grupperna. 

(I) Hög  

Oklart 

bortfall.  

Graaf, C., 

Kok, F., Nijs, 

K. & van 

Staveren, W, 

2006. 

Tyskland   

Undersöka om måltider 

serverade på ett mer 

hemtrevligt (family 

style)har någon effekt 

på fysisk förmåga, 

livskvalitén och vikten. 

Interventionsgruppe

n fick finare 

matsalsmiljö, mer 

service och speciella 

protokoll för 

personalen och 

måltiden. 

Kontrollgruppen 

erhöll de vanliga, 

förpackade 

brickorna. 

n=178  

(Externt bortfall: 37, 

internt bortfall: 67) 

Fördelat på en 

interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp. 

Vikten låg stabilt i 

interventionsgruppen 

och minskade 

signifikant i 

kontrollgruppen. 

Skillnaden mellan 

grupperna var 

signifikant. 

(I) Hög  

Inklusionskr

iterie: 

demens 

Hankey, C. et 

al. 

2012, UK. 

Undersöka om 

energiintaget kan ökas 

med hjälp av 

energiberikning utan att 

öka måltidsstorleken 

samt om 

nutritionsstatusen går 

att förbättra hos de med 

Randomiserad 

studie. Intervention: 

Ena gruppernas mat 

berikades med bland 

annat grädde, smör 

och 3% mjölk.   

n=31  

(Externt bortfall: 401, 

internt bortfall: 10). 

Fördelat på en 

interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen 

fick ett signifikant ökat 

kaloriintag men ingen 

signifikant skillnad 

kunde ses på vikten.  

(II) Medel  
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BMI under 18.5.  

Hartig, W. et 

al. 2008, 

Tyskland. 

Utvärdera vilken effekt 

energi- och 

proteinberikad mat och 

mellanmål har på 

nutrition- och 

funktionsstatus. 

Intervention: Ena 

gruppen erhöll 

energi- och 

proteinberikade 

soppor och såser 

samt två extra 

mellanmål med högt 

energi- och 

proteininnehåll. 

n=52 

(Externt bortfall: 230, 

internt bortfall: 13). 

Fördelat på en 

interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp. 

Statistiskt signifikant 

viktökning i båda 

grupperna.  

(II) Medel  

Hedin, G. & 

Westergren, 

A., 2010. 

Sverige. 

Undersöka prevalensen 

av risk för undervikt, 

undervikt och övervikt 

hos äldre på särskilda 

boenden. Vidare är 

syftet att undersöka om 

studiecirklar eller en 

nutritionspolicy kan 

minska prevalensen av 

under- och övervikt i ett 

kort- och långsiktigt 

perspektiv 

Kvasi-experimentell 

pre- och 

postintervention 

design. 

Intervention: 

Studiecirklar som 

fokuserade på 

nutrition och ätande 

samt en ”nutritional 

care policy”. 

  

n= 4711 

(Externt bortfall: 860). 

Fördelat på tre 

interventionsgrupper 

och en kontrollgrupp. 

Statistiskt signifikant 

kortvarig förbättring i 

BMI i grupperna med 

studiecirklar. Statistiskt 

signifikant kort- och 

långvarig förbättring i 

BMI hos gruppen med 

”nutritional care 

policy”.  

(II) Medel  

Oklart 

internt 

bortfall.  

Hickey, K. et 

al. 2008, 

USA. 

Att utvärdera effekten 

på mat- och vätskeintag, 

BMI och vikt av två 

måltidshjälps 

interventioner (måltid 

och mellanmål) som 

Crossover. 

Intervention: Hjälp 

vid måltid, en 

personal per boende 

samt ett brett utbud 

av mellanmål 

n=117  

(Externt bortfall: 285, 

internt bortfall: 31). 

Fördelat på en 

interventionsgrupp 

Interventionsgruppen 

ökade signifikant i vikt. 

Långvarig assistans 

med måltider kan ha 

effekt på vikten och 

leda till bibehållen eller 

(I) Hög  
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under 24 veckor leddes 

av 

forskningspersonalen. 

erbjudet tre gånger 

dagligen.  

och en kontrollgrupp. ökad vikt. 

Hsu et al. 

2013, 

Taiwan. 

Undersöka effekten av 

en behovsbaserad 

strategi för att förbättra 

nutritionsstatusen. 

Ett sojabaserat 

tillskott gav till de 

personer som hade 

både lågt BMI och 

hade dåligt MNA 

poäng. 

n=82  

(Externt bortfall: 118, 

internt bortfall: 10). 

Fördelat på en 

interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp. 

En signifikant 

viktökning sågs i 

interventionsgruppen i 

jämförelse med 

kontrollgruppen.  

(I) Hög  

Iuliano, S., 

Robbins, J. & 

Woods, J., 

2013. 

Australien. 

Undersöka om äldre 

personer på boenden 

kan förbättra sitt 

energiintag med hjälp 

av extra 

mejeriprodukter varje 

dag.  

Kohortstudie. 

Dietister såg över 

menyer och tillsatte 

mer mejeriprodukter.  

n= 130 

(Bortfall ej redovisat). 

Fördelat på en 

interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp. 

Statistisk signifikant 

ökat energiintag i 

interventionsgruppen. 

(II) Medel  

Oklart 

bortfall. 

Keeler, E., 

Simons, & S. 

Zhuo, Z.   

2009, USA. 

Undersöka 

kostnadseffektiviteten 

av nutritionssupplement 

och mellanmål för att 

öka kaloriintaget.   

Intervention: 

Kosttillskott i form 

av näringsdryck eller 

mellanmål 

n= 63  

(Externt bortfall: 502, 

internt bortfall: 23). 

Fördelat på två 

interventionsgrupper 

och en kontrollgrupp. 

Ingen signifikant 

kaloriökning. 

(I) Hög  

Lorefält, B. 

& 

Wilhelmsson, 

A. 

Att med en 

mångfacetterad 

intervention förbättra 

nutritionsstatusen, 

förbättra deras 

Within-subjects 

design. Intervention: 

Utbildning för 

personalen, både 

teoretisk och 

n=67.  

(Bortfall ej redovisat). 

Endast en 

Statistiskt signifikant 

viktuppgång. Det är 

möjligt att uppnå bättre 

nutritionsstatus hos 

boende med hjälp av en 

(I) Hög  
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2011, 

Sverige 

energiintag och 

bibehålla förbättringar 

över tid.   

praktisk om 

nutritionsproblem, 

stöd till personalen 

och 

individualiserade 

mellanmål till de 

boende. 

interventionsgrupp.  mångfacetterad 

implementering.  

Michiwaki, 

Y., Miura, 

H., Ozawa, 

N., Sumi, Y. 

& Umemura, 

O., 2009. 

Japan.  

Utvärdera effekten av 

kontinuerlig tandvård 

på äldres 

nutritionsstatus.  

Randomiserad 

interventionsstudie. 

Intervention: 

Tandvård av 

tandläkare tre gånger 

i veckan under ett år.  

n= 53 

(Bortfall ej redovisat).  

Fördelat på en 

interventionsgrupp 

och en kontrollgrupp. 

Signifikant viktnedgång 

i kontrollgruppen 

medan statistiskt 

oförändrad vikt och 

BMI i 

interventionsgruppen.  

(II) Medel  

Oklart 

bortfall.  

 

 


