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SAMMANFATTNING 
Bakgrund 

Malnutrition är ett globalt problem i både industri- och utvecklingsländer. Svenska studier 

genomförda under 2000-talet har påvisat att drygt var fjärde patient i slutenvården är 

malnutrierad. Vårdgivare är ansvariga att identifiera malnutrierade patienter och de som löper 

risk för malnutrition. Punktprevalensmätningen Dagen nutrition utförs årligen på Akademiska 

sjukhuset. Under ett dygn registreras inneliggande patienters nutritionsstatus för att utvärdera 

uppsatta nutritionsmål. År 2013 samt 2014 registrerades data på ca 60 % av patienterna. 

Orsaken till att registreringar inte genomfördes på alla aktuella patienter är inte kartlagt.  
 
Syfte 
Att få fördjupad kunskap om involverad personals syn på varför alla aktuella patienter inte 

deltog i punktprevalensmätningen Dagen nutrition åren 2013 och 2014. Syftet var även att 

belysa förutsättningar som kan bidra till att öka patientdeltagandet i framtiden. 
 
Design 
Kvalitativ metod. En deskriptiv studie med induktiv ansats. Datainsamlingen skedde genom 

semistrukturerade intervjuer. 
 
Resultat 
Orsaker till att patienter inte deltog eller att resultatet från Dagen nutrition uteslöts var 

bristfälligt ifyllda registreringslistor, samt bristande kunskap och engagemang hos personalen. 

Respondenterna ansåg att delat ansvar, väl genomfört förarbete, personalengagemang samt 

avsatt tid skulle kunna öka patientdeltagandet. De belyste även vikten av utbildning och 

information. Det skriftliga informationsmaterialet ansågs vara svårtillgängligt. 

Respondenterna föredrog muntlig information framför webbaserad utbildning. De 

efterfrågade även återkoppling av resultatet från Dagen nutrition samt förbättringsförslag till 

avdelningarna.  
 
Slutsats 
Ofullständiga registreringslistor samt bristande kunskap och engagemang hos personalen 

orsakade att alla aktuella patienter inte deltog eller uteslöts från Dagen nutrition. 

Respondenterna ansåg att det kan vara möjligt att öka patientdeltagandet om föreslagna 

åtgärder vidtas. 
 
Nyckelord  
Slutenvårdspatient, malnutrition, omvårdnad och nutritionsbedömning  



ABSTRACT 
 

Background 
Malnutrition is a global health problem occurring in both industrialized and developing 

countries. Swedish studies conducted in the 21st century show that more than one in four 

inpatients are malnourished. Caregivers are responsible to identify the malnourished patients, 

and those at risk of malnutrition. The point prevalence survey Dagen nutrition, is performed 

annually at Uppsala university hospital. During one day inpatients' nutritional status is 

recorded in order to evaluate the set goals regarding nutrition. In 2013 and 2014 data was 

recorded on approximately 60 % of the patients. The reason why data wasn’t registered 

among all viable patients was not investigated. 
 

Aim 
To gain in-depth knowledge in involved personnel´s views on why all viable patients did not 

participate in the point prevalence survey Dagen nutrition in the years 2013 and 2014. An 

additional aim was to highlight conditions which may contribute to increase patient 

participation in the future. 
 

Design 
A qualitative design. A descriptive study with an inductive approach. Data was collected 

through semi-structured interviews. 
 

Findings 
The reasons why patients did not participate or that the results from Dagen nutrition were 

excluded was inadequately completed forms and that the personnel lacked knowledge and 

engagement. According to the respondents a shared responsibility, well performed prepar-

atory work, personnel engagement and dedicated time could improve the potential to increase 

patient participation. Moreover the respondents emphasised the importance of education and 

information. The written information was experienced as hard to understand. The respondents 

preferred oral information rather than web-based training. They also requested feedback on 

the results from Dagen nutrition along with suggestions for improvement to pass on to the 

wards.  
 

Conclusions 
Inadequate filled out register forms and lack of knowledge and engagement among the 

personnel caused lack of participation and exclusion in Dagen nutrition among the viable 

patients. The respondents thought that it is possible to increase patient participation through 

suggested active measures. 
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BAKGRUND 
De ingångna vårdavtalen mellan Akademiska sjukhuset och deras kunder föreskriver att det 

ska genomföras registreringar av kostintag på alla inneliggande patienter i syfte att förbättra 

nutritionsstatusen (Landstinget i Uppsala län, LUL, Akademiska sjukhuset, AS, 2011). Med 

anledning av detta vårdavtal utförs årligen en lokal mätning kallad Dagen nutrition. Denna 

mätning är en punktprevalensmätning (Sveriges kommuner & Landsting, SKL, 2011) som 

genomförs under ett dygn och avser att ge ett mått på hur väl sjukhuset når upp till uppsatta 

mål avseende nutrition. Resultatet är tänkt som utgångspunkt för ett intensifierat 

nutritionsarbete på sjukhuset och är en del i kvalitetsarbetet för en förbättrad 

nutritionsbehandling på avdelningarna. Under 2013 samt 2014 genomfördes registreringar på 

cirka 60 % av de inskrivna patienterna. Orsaken till att registreringar inte genomfördes på 

omkring 40 % av de aktuella patienterna är inte kartlagt. 

 
Malnutrition 

Malnutrition är ett tillstånd som uppstår när det råder en obalans i energi-, protein- och 

näringsämnesintag. Detta orsakar mätbara negativa effekter på kroppens vävnader och organ 

(Norman, Pichard, Lochs & Pirlich, 2008). Malnutrition innebär både övernäring (intag som 

överstiger behovet) och undernäring (intag som understiger behovet). I denna studie är 

malnutrition definierad som bristfällig nutritionsstatus, som ett resultat av antingen inadekvat 

nutritionsintag eller oförmåga att ta upp näringsämnen (Kubrak & Jensen, 2007; Salva et al., 

2009). Malnutrition kan orsakas av inflammatorisk stressmetabolism, funktionella problem, 

nedsatt aptit, illamående, svälj och tugg-problem, smärta samt akut- och kronisk sjukdom 

(Mowe et al., 2006; Tannen & Lohrmann, 2012).  

 

Malnutrition är ett globalt problem som finns i både industri- och utvecklingsländer (World 

Health Organization, WHO 2008). I industriländer har inneliggande patienter ett bristfälligt 

näringsintag som i många fall ligger på liknande näringstal som påvisas i utvecklingsländer 

(Dickinson, Welsh & Ager, 2007; Johansson et al., 2006; Lassen, Grinderslev & Nyholm, 

2008). Malnutrition är ett viktigt hälsoproblem i samhället, och i kontrast till allmän 

uppfattning, kan malnutrition förekomma hos annars hälsosamma individer. Malnutrition kan 

även orsaka sjukdom, eller uppstå under sjukdomsförloppet (Lainscak et al., 2014; Schindler 

et al., 2010). Det är vanligt förekommande bland patienter i slutenvården, och är ofta 

underskattad (Norman et al., 2008; Tannen & Lohrmann, 2012). Den äldre populationen är 

särskilt sårbar och bland kroniskt sjuka äldre är förekomsten av malnutrition störst (Mowe et 

al., 2006; Norman et al., 2008). Forskning har visat att de vanligaste riskfaktorerna för 



 2 

malnutrition i den äldre populationen är låg fysisk aktivitet, nedsatt aptit och kronisk sjukdom 

(Holst et al., 2013). 

 

Prevalensen av malnutrition på sjukhus är utförligt rapporterad i internationell litteratur och 

varierar mellan 20-60 % (Schindler et al., 2010; Tannen & Lohrmann, 2012). I ett flertal 

svenska studier genomförda under 2000-talet påvisas att mer än var fjärde patient är 

malnutrierad (Johansson et al., 2006). Trots kännedom om vidden av malnutritionens 

förekomst, finns lite empirisk data över bakomliggande orsaker (Tannen & Lohrmann, 2012). 

Malnutrition leder till ökad morbiditet och mortalitet (Holst et al., 2013; Jefferies et al., 2011; 

Kubrak & Jensen, 2007; Norman et al., 2008). Malnutrition bland inneliggande patienter kan 

orsaka komplikationer i form av nedsatt immunförsvar, sårinfektioner, lunginflammation, 

sepsis, hypotermi, benskörhet, påföljande frakturer, ökad risk för trycksår och försämrad 

läkemedelsmetabolism. Det är dessutom associerat med depressiva symtom och försämring 

av livskvalitet (Holst et al., 2013; Jefferies et al., 2011). Malnutrition medför ett ökat 

vårdbehov, förlänger vårdtiderna, ökar graden av oplanerad återinläggning, samt leder till 

ökade sjukvårdskostnader (Guerra et al., 2015; Holst et al., 2013; Jefferies et al., 2011; 

Tsaousi, Stavrou, Ioannidis, Salonikidis & Kotzampassi, 2015).  

   En god nutritionsvård är grundläggande för patienters välbefinnande, och sjuksköterskor bör 

se matens centrala del för patienternas tillfrisknande. Patienters upplevelse av kvaliteten på 

sjukhusmaten är korrelerat till deras tillfredsställelse av den medicinska behandlingen, samt 

påverkar patientens övergripande tillfredsställelse av sjukhusvistelsen. Maten är en av få saker 

som upplevs bekant för en patient i sjukhusmiljö, och är något som uppskattas av patienten. 

Maten är betydelsefullt i den stressfulla miljön patienten befinner sig, då maten symboliserar 

trygghet (Jefferies et al., 2011).  

 

Bedömning av nutritionsstatus 

Nutritionsbedömning och nutritionsscreening är begrepp som används omväxlande i 

litteraturen. Nutritionsscreening syftar till processen att identifiera malnutrierade patienter 

samt patienter i riskzon för malnutrition. Nutritionsbedömning innebär en omfattande 

utvärdering av patientens nutritionsstatus med anamnes inkluderat viktutveckling, 

kroppsundersökning och lab-värden (Kubrak & Jensen, 2007). Nutritionsscreening är 

rekommenderat att utföras vid varje ny patientinläggning som ett första steg i kartläggningen 

av en patients nutritionsstatus. Screeningen är nödvändigt för att upptäcka patienter i riskzon, 

samt för att kunna starta behandling i tidigt skede (Tannen & Lohrmann, 2012). Studier har 

påvisat att förekomsten av screeningrutiner i den dagliga vården är suboptimal. Det brister i 
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den kliniska verksamheten gällande identifiering av malnutrierade patienter (Campbell, 

Avenell & Walker, 2002; Tannen & Lohrmann, 2012). Många patienter med akuta eller 

kroniska sjukdomstillstånd kräver sjukhusvård. Detta är ett tillfälle då vårdpersonal kan 

synliggöra patienterna och undersöka deras nutritionsstatus samt att vidta lämpliga åtgärder 

(Lainscak et al., 2014). Enligt Jefferies et al. (2011) ska sjuksköterskan bedöma patientens 

ätförmåga och nutritionsstatus inom 24 timmar från inläggning. Sjuksköterskan ska överväga 

faktorer som kan påverka patientens nutritionsstatus, exempelvis patientens emotionella 

status, begränsningar i mobilitet eller kognitiv påverkan. Dessutom ska sjuksköterskan 

observera om patienten fastar en längre tid eller vid upprepade tillfällen, då detta är en 

riskfaktor för malnutrition (Jefferies et al., 2011).  

   Mätinstrument som kan tillämpas för att identifiera malnutrierade patienter eller de som är i 

riskzonen är längd och vikt vid inläggning, kostregistrering, uppföljning av viktutveckling, 

bedömning av nutritionsrelaterade hälsoproblem samt utvärdering av läkemedel som kan 

förändra nutritionsintaget (Campbell et al., 2002; Cederholm et al., 2015; Kubrak & Jensen, 

2007; Norman et al., 2008; Tannen & Lohrmann, 2012). 

 

Nutritionsvård är en viktig del av den medicinska behandlingen och patientens omvårdnad, 

och malnutrition går ofta att förebygga och behandla (Dickinson et al., 2007; Jefferies et al., 

2011; Mowe et al., 2006). En studie av Tannen & Lohrmann (2012) visade att patienter i 

riskzon för malnutrition i stor utsträckning var inadekvat behandlade. Färre än en tredjedel av 

högriskpatienterna var remitterade till dietist, trots att alla kliniker hade anställda dietister. 

Resultatet visade även att endast en liten andel av patienterna fick energiberikad mat eller 

specialkost. 

   Om en patient uppvisar riskfaktorer för malnutrition ska sjuksköterskan utforma en lämplig 

åtgärdsplan och dokumentera denna i den medicinska journalen. Åtgärdsplanen ska 

implementeras för att tillrättalägga brister, eller för att förebygga malnutrition och alla 

åtgärder som kan främja patientens nutritionsstatus ska diskuteras och utvärderas vid varje 

överrapportering (Jefferies et al. 2011). 

 

Prevalens av malnutrition påverkas av screening- och bedömningsverktyg, samt de 

diagnoskriterier som använts för att definiera malnutrition (Holst et al., 2013). European 

society of clinical nutrition and metabolism (ESPEN) rekommenderar att patienter med risk 

för malnutrition ska identifieras genom validerade screeninginstrument, och bör utvärderas 

och behandlas därefter (Cederholm et al., 2015). ESPEN har utvecklat nutritionsriktlinjer med 

fokus på följande: 
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• Screening av alla patienter som läggs in på sjukhus 

• Bedömning av patienter med särskilda problem 

• Föreskrifter av nutritionsrelaterade insatser inkluderande dokumentation i patientens 

medicinska journal 

• Utvärdering av nutritionsinsatser under patientens sjukhusvistelse 

• Rapportering av nutritionsåtgärder till primärvården och omvårdnadsboenden vid 

utskrivning (Mowe et al., 2006) 

 

Professionens roll och ansvar 

Socialstyrelsen har sedan september 2014 skärpt vårdens och omsorgens ansvar för att 

förebygga och behandla malnutrition (Socialstyrelsen, SoS, 2014b). Vårdgivaren är nu 

ansvarig för att tidigt identifiera malnutrierade patienter, de som löper risk för malnutrition, 

samt att förebygga och åtgärda problemet (SoS, 2011). Många patienter är malnutrierade vid 

ankomst till sjukhuset, men samtidigt visar studier att patienternas nutritionsstatus ofta 

försämras under vårdtiden (Jefferies et al., 2011). Trots att prevalensen av malnutrition på 

sjukhus är välkänd, så rankas nutritionsvården lågt i prioriteringsordningen av behandlingar 

och undersökningar inom slutenvården (Dickinson, et al., 2007; Mowe et al., 2006; Schindler 

et al., 2010).  

 

Det finns flera orsaker till incidensen och prevalensen av malnutrition. Dessa inkluderar 

föreställningar om att sjuksköterskan har blivit mindre aktivt involverad i patienternas 

måltider under de senaste åren. Sjuksköterskans roll har blivit alltmer komplex och 

traditionella nutritionsrelaterade omvårdnadsåtgärder som att servera patienterna måltider har 

delegerats till andra personalkategorier. Detta förstärker tanken om att nutritionsvården är 

oviktig och kan utföras av outbildad arbetskraft (Dickinson et al., 2007). Detta har även 

medfört att sjuksköterskans roll i patientens nutritionsvård är bristfälligt definierad, och 

många sjuksköterskor tror numera att nutritionsvård inte är deras ansvarsområde. 

   Sjuksköterskor har en nyckelroll i att inneliggande patienter får adekvat nutritionsvård, och 

anses ha en idealisk position för att genomföra nutritionsscreening (Dickinson et al., 2007; 

Jefferies et al., 2011; Kubrak & Jensen, 2007). Sjuksköterskan ska prioritera patientens 

nutritionsvård och måste förstå vikten av nutritionens betydelse för patientens återhämtning 

(Jefferies et al., 2011; Kubrak & Jensen, 2007). Omvårdnad och medicinsk vård stör 

patienterna vid måltider, samt distanserar sjuksköterskorna från nutritionsvården. Detta 

inkluderar läkemedelsadministrering, som ofta sker i samband med måltider, vilket därigenom 
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bidrar till dåligt näringsintag (Dickinson et al., 2007). Sjuksköterskor bör även besitta 

kunskaper för att hjälpa patienter med måltider, utan att över- eller underskatta patientens 

egna möjligheter (Wilson & Best, 2012).  

 

Inneliggande patienter erhåller en variation av kostsamma medicinska- och kirurgiska 

behandlingar samt läkemedel, medan adekvat nutritions- och vätskeintag ofta negligeras 

(Mowe et al., 2006). Olyckligtvis får endast en bråkdel av de malnutrierade patienterna en 

god nutritionsvård på grund av brist i medvetenhet om malnutritionens negativa effekter 

(Kubrak & Jensen, 2007; Norman et al., 2008). En skandinavisk studie visade att det inom 

nutritionsvården råder en stor diskrepans mellan riktlinjer och klinisk praktik. Orsakerna 

berodde på brister i prioritering, samt brister i kunskap och intresse bland läkare och 

sjuksköterskor. Det fanns ett behov av utbildning för vårdpersonalen med syfte att förbättra 

bedömningen av patienternas nutritionsstatus (Mowe et al., 2006).  

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982: 763), 2 §, är målet för hälso- och 

sjukvården att ge en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården och behandlingen 

ska så långt det är möjligt utformas och genomföras tillsammans med patienten, med respekt 

för alla människors lika värde (SFS, 1997: 142). Vården ska vara av god kvalitet, vara 

lättillgänglig, tillgodose patientens behov av trygghet, bygga på respekt för patientens 

självbestämmande, främja goda kontakter och tillgodose patientens behov av kontinuitet och 

säkerhet i vården (SFS, 1982: 763). 

 

Sjuksköterskans roll och ansvar enligt Patricia Benner 

Patricia Benner gav tillsammans med Judith Wrubel ut en bok The primacy of caring (1989). I 

den beskriver de en interaktionsteori som bygger på relationen mellan patient och vårdare. 

Det är ett hermeneutistiskt teoriperspektiv där fokus ligger på individens upplevelse av sitt 

eget liv. I interaktion med patienten ska sjuksköterskan betrakta patienten som en individ, där 

vården utformas efter individens egna önskningar och behov (Benner, 1993). En förutsättning 

för att kunna ge adekvat omvårdnad och medicinsk omsorg är att sjuksköterskan vet hur 

individen själv tolkar sina symtom. För att kunna hjälpa individen att nå en förändring i livet 

bör fokus ligga på dennes positiva resurser (Benner & Wrubel, 1989; Bidstrup-Jörgensen & 

Östrergaard-Steenfeldt, 2012). Benner har i sitt verk From novice to expert beskrivit hur 

utvecklingen av klinisk omvårdnadskompetens sker i flera steg (Benner, 1984). Benner 

argumenterar för en teoriutveckling som utgår ifrån praktiskt omvårdnadsarbete. Praktisk 



 6 

omvårdnad har mycket att tillföra sjuksköterskeprofessionens teoriutbildning. Det bör råda ett 

likaförhållande mellan teoretisk och praktisk omvårdnad (Benner, 1993). Individers 

förutsättningar att bemästra situationer skapas utifrån bakgrund, kunskaper, erfarenheter och 

praxis, samt värderas utifrån individens egen förståelse, möjligheter och värderingar (Benner 

& Wrubel, 1989). 

   Förutom individens upplevelse, har omgivningen runt individen stor betydelse för hur denne 

bemästrar sin situation (Kirkevold, 2000). För att hjälpa individen måste sjuksköterskan vara 

närvarande och skapa förståelse för hur patienten upplever situationen. Det finns inte enbart 

ett sätt att gå tillväga i omvårdnadsarbetet, då sjuksköterskan hjälper patienten på dennes 

premisser (Benner & Wrubel, 1989). Omvårdnaden bygger på ett helhetsperspektiv. Den 

handlar inte enbart om känslor och attityder, utan även om relationella och praktiska 

färdigheter. En god klinisk kunskap bygger på förmågan att observera och handla utifrån 

sjuksköterskans erfarenheter (Benner, Tanner & Chesla, 2007; Benner & Wrubel, 1989). Det 

är omvårdnadsfärdigheterna som gör högteknologiska behandlingsmetoder och akuta 

insatsåtgärder säkra. För att tidigt upptäcka kliniska varningssignaler krävs en kontinuerlig 

övervakning av patienten. Sjuksköterskans kliniska omdöme och goda omvårdnadskunskaper 

behövs för att kunna observera, bedöma och åtgärda patientens omvårdnadsbehov, som till 

exempel malnutrition. Om arbetsuppgifter delegeras, som servering av måltider finns risk att 

viktig information går förlorad, (Benner, 2007). Sjuksköterskans skicklighet och kunnande 

utgörs av de fyra begreppen: skicklighet, klinisk visdom, engagemang och etisk 

omdömesförmåga. Skickligheten innebär sjuksköterskans möjlighet till fortsatt yrkesmässig 

utveckling. Klinisk visdom är resultatet av sjuksköterskans kliniska expertis och innehåller en 

klinisk uppfattnings- och förutsägelseförmåga. Engagemanget representerar förmågan att på 

ett genuint och motiverande sätt få människor, episoder, händelser och ting att betyda något 

för andra människor. Etiskt omhändertagande innebär sjuksköterskans bedömning av en 

situation ur flera perspektiv, då flera parters synpunkter blir beaktade (Bidstrup-Jörgensen & 

Östergaard-Steenfeldt, 2012).  

 

Etiskt perspektiv  

Den etiska aspekten är viktig då sjuksköterskan ska agera för att gynna individens intressen. 

Lärandet om att vara en bra sjuksköterska erfordrar förmågan att forma relationer och 

engagemang i etiskt och kliniskt resonemang. Rättigheter är viktiga och avhjälpande, men de 

är inte enda lösningen på etiska problem. En stark känsla av det goda som inspirerar den 

moraliska drivkraften krävs av sjuksköterskan (Benner, 2005). I praktiken kan patientens 
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autonomi vara svår att skydda. För att respektera patientens rättigheter till autonomi krävs 

planering och utveckling av metoder som bygger på en säker sjukhusvistelse där autonomi 

bevaras (Benner, 2003a). För lite uppmärksamhet har riktats mot den vardagliga etiken och 

relationen mellan patienten och vårdaren. Den vardagliga etiken består i att vårdaren möter 

patienten och anhöriga, samt erkänner deras oro kring vården. Eftersom patienten förlitar sig 

på och har en förtroenderelation till vårdaren, innebär ett etiskt perspektiv att vårdaren 

förväntas handla utifrån patientens bästa. Tekniska och vetenskapliga aspekter av vårdandet 

blir ineffektivt utan en god patient/vårdar relation.  

 

Samhällsperspektiv 

Synen på människan handlar i teorin om individ och situationsanpassning. Omvårdnaden ska 

ej vila på effektivitet och teknik (Benner, 2003b). Weiss, Malone, Merighi & Benner (2009) 

beskriver att sjukvårdssystemet förändras och sjukhusen omstruktureras i syfte att öka 

effektivitet och produktion. De genomförde en studie i USA som visade att sjuksköterskor 

upplevde att dessa förändringar störde den kliniska praxisen. Detta ledde till svårigheter att 

möta kraven på kvalitet i omvårdnaden, samt begränsade de handlingar av medkänsla som 

behövs vid sjukdom, förlust och död. Konflikter mellan verksamhetsmålen och 

omvårdnadsmålen handlade om ett moraliskt ansvar. Resultatet visade att såväl vårdpersonal 

som patienter och deras anhöriga upplevde en ökad misstro mot hälso- och sjukvårdssystemet. 

Detta tyder på att diskussioner om moralen i den praktiska omvårdnaden bör belysas.  

 

Ansvar 

I det dagliga vårdarbetet används begreppet ansvar. Utifrån ett etymologiskt perspektiv 

beskrivs begreppet ansvar som att skapa en länk mellan sig själv och den andre (Wallinvirta, 

1992). Ansvaret innebär ett etiskt krav och en nödvändig plikt (Wiklund-Gustin & Bergblom, 

2012). Begreppet ansvar berör vården och vårdandet och handlar om det professionella 

ansvaret där principer, riktlinjer och praktiska regler dominerar. Det övergripande ansvaret 

framhålls även, och innebär ett ansvar mot sjukvårdsinrättningar och samhället (Clark, 2004; 

Hayes, 2004; McCarthy & Murphy, 2008). Det individuella ansvaret innefattar att på ett 

professionellt sätt förvalta, utföra och verkställa sina uppgifter (Berlandi, 2002). 

Sjuksköterskan anses förstå vad som är patientens bästa och ansvaret liknar snarare ett 

kontrakt i det utlovade uppdraget (LaSala, 2009). 

   Ansvar kan innebära ett socialt sammanhang, eller höra ihop med vårdandet i ett 

mellanmänskligt möte (Eriksson, 1995). Det mellanmänskliga mötet kan innebära ett inre 

ansvar och ett yttre ansvar. Det inre ansvaret är ett djupt personligt ställningstagande, medan 
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det yttre ansvaret utgörs av den plikt som yrkesansvaret medför i form av att handla utifrån de 

befattningssamlingar, föreskrifter, lagar och regler som styr det dagliga arbetet (Lévinas, 

1993).  

   Det viktigaste för en vetenskaplig hållning i vårdandet är ödmjukhet för kunskapen. 

Vårdaren uppför sig sällan ansvarslöst med avsikt, men kan hamna i situationer där det 

professionella ansvaret upplevs som omöjligt. Det finns tillfällen då patienten inte förmår ta 

ansvar för sig själv, och då behöver vårdaren ta ansvar för patientens eget ansvar (Igra, 2001).  

Ansvar är sammankopplat med personlig mognad och träning i att öva upp ansvarskänslan, 

både gällande yrkesutövningen och i den mellanmänskliga relationen (Lönnebo, 2006). I 

vårdarens professionsansvar ligger ansvaret att arbeta hälsofrämjande för patienten. I 

vardagsarbetet innebär detta att handla (det vill säga att ge), och att reflektera över 

handlingen. Syftet är att i praxis ansvara för vad som blir bäst för patienten och att handla 

utifrån vad som bäst bevarar patientens värdighet (Lögstrup, 1992). 

 

The Nutrition Day 

The Nutrition Day study är en europeisk standardiserad endags- multinationell studie, som 

genomförs i enlighet med ESPEN, the Austrian Society of Clinical Nutrition (AKE) och the 

Medical University, Wien. Det är den största pågående undersökningen där data samlas in om 

nutrition bland inneliggande patienter (Lainscak et al. 2014). Studien har designats så att 

datainsamling kan genomföras av lokala vårdgivare, utan ytterligare externt. Resultat från The 

Nutrition Day study visade att nutritionsrutinerna och nutritionsvården är bristfällig i Europa 

och Israel. Det är stora skillnader mellan enheter gällande rutiner för nutritionsscreening, 

planering av nutritionsvård, och övervakning av patienternas näringsintag. Förekomsten av 

dietistkonsultation, användandet av screeningsverktyg, samt främjandet av specialkost 

varierade. Inrättande av nutritionsscreening är en viktig startpunkt för att förbättra 

nutritionsvården i Europa. Det behövs en förbättring av det interprofessionella samarbetet och 

identifiering av ansvaret för nutrition på både enhets- och sjukhusnivå (Schindler et al., 2010). 

Akademiska sjukhuset deltar inte i The Nutrition Day study, däremot genomförs Dagen 

nutrition. 

 

Dagen nutrition 

Dagen nutrition (Bilaga 1) har genomförts vid Akademiska sjukhuset årligen sedan 2007 och 

avser att ge ett mått på hur väl sjukhuset når upp till uppsatta mål avseende nutrition. Under 

ett dygn utförs bland annat kostregistrering, mätning av energibehov samt mått på 

patienternas BMI (Bilaga 2 & 3). Resultatet från Dagen nutrition är tänkt som utgångspunkt 
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för ett intensifierat nutritionsarbete på sjukhuset. Det är även en del i kvalitetsarbetet för en 

förbättrad nutritionsbehandling på de olika avdelningarna på sjukhuset. Alla uppgifter 

behandlas konfidentiellt och deltagandet för patienten är frivilligt. Ansvariga för mätningen är 

nutritionsrådet, vilkets uppgift är att utveckla, leda och samordna nutritions- och kostfrågor på 

sjukhuset (LUL, 2014a). De avdelningar som enligt instruktion ska exkluderas är hospice- och 

barnavdelningarna.  

   Resultaten från Dagen nutrition (LUL, 2013; 2014b) visade bristfälligt näringsintag bland 

inneliggande patienter. På mätdagen 2013 var 788 patienter inskrivna på sjukhuset, och data 

registrerades på 487 (61,8 %) av patienterna. Mätningen visade att 54,3 % av deltagarna inte 

uppnådde sjukhusets nutritionsmål på 75 % av beräknat energibehov. År 2014 var 709 

patienter inskrivna på sjukhuset, varav data registrerades på 413 (58,3 %) av patienterna. 

Åldersfördelningen bland deltagarna var 18-101 år. Medelåldern var 67,4 år och 

medianåldern 69 år. Av dessa nådde inte 39,5 % upp till nutritionsmålet. Var femte patient 

uppnådde inte 50 % av sitt beräknade energibehov något av åren. 

 

Problemformulering 

Dagen nutrition utförs årligen med ett syfte att utvärdera uppsatta nutritionsmål. Under ett 

dygn registreras inneliggande patienters nutritionsstatus. Resultatet från Dagen nutrition 

visade bristfälligt näringsintag bland inneliggande patienter. Registreringar genomfördes på 

drygt hälften av de inskrivna patienterna. Orsaken till att registreringar inte genomfördes på 

alla aktuella patienter är inte kartlagt. 

    Nutrition är en viktig del av den medicinska behandlingen och patientens omvårdnad 

(Jefferies et al., 2011; Mowe et al., 2006). För att kartlägga malnutritionens förekomst på 

sjukhuset vore det önskvärt med ett högre patientdeltagande.  

 

Syfte 

Syftet var att få fördjupad kunskap om personalens syn på varför alla aktuella patienter inte 

deltog i punktprevalensmätningen Dagen nutrition åren 2013 och 2014. Syftet var även att 

belysa förutsättningar som kan bidra till att öka patientdeltagandet i framtiden. 

 

METOD  
Design  

Kvalitativ metod. En deskriptiv studie med induktiv ansats. Datainsamlingen skedde genom 

semistrukturerade intervjuer. 
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Urval 

Bekvämlighetsurval användes för att rekrytera respondenter. Avdelningscheferna vid tre olika 

verksamhetsområden kontaktades. Efter verksamhetschefernas godkännande (Bilaga 4a-c) 

hjälpte avdelningscheferna till med namnuppgifter på de sjuksköterskor och undersköterskor 

som ansvarat för Dagen nutrition under 2013 och 2014. Inom de tre verksamhetsområdena 

fanns nio vårdavdelningar som sammanlagt hade åtta sjuksköterskor och undersköterskor som 

ansvarat för sammanställning av resultaten från Dagen nutrition. En av dessa hade ansvarat 

för Dagen nutrition vid två vårdavdelningar. Dessa sjuksköterskor och undersköterskor fick ta 

del av ett skriftligt informationsbrev (Bilaga 5) och tillfrågades sedan om deltagande i studien. 

Alla tillfrågade tackade ja till deltagande. Det genomfördes även test- och pilotintervjuer med 

totalt tre personal från ett annat verksamhetsområde. Dessa svar kom att inkluderas i resultatet 

efter råd från handledare och kursledning. Detta innebar att totalt 11 respondenter 

inkluderades i studien och intervjuades. 

 

Datainsamlingsmetod 

Vid de semistrukturerade intervjuerna fick respondenterna svara på öppna frågor (Lundman & 

Hällgren-Granheim, 2008) utifrån en intervjuguide (Bilaga 6). Bakgrundsinformation om 

respondenterna avseende födelseår, kön, utbildning, examensår och antal verksamma år i 

yrket inhämtades (Tabell 1).  

   De respondenter som medverkat både 2013 och 2014 uppmanades att besvara frågorna 

utifrån en övergripande uppfattning om nutritionsmätningen för båda åren. Frågorna 

utformades av författarna utifrån studiens syfte samt informationsmaterialet för Dagen 

nutrition. Samtliga frågor ställdes till alla respondenter och lika lång intervjutid avsattas för 

varje intervju. Frågorna var öppna för att ge möjlighet till svar med olika riktning. För att 

säkerställa att likvärdiga områden täcktes in, ledde intervjuaren respondenten vidare med 

hjälp av följdfrågor. Frågorna testades genom en testintervju med två personal, som haft 

arbetsuppgiften att registrera resultat vid Dagen nutrition. Testpersonernas respons gav en 

indikation om vilka frågor som var centrala och produktiva, samt vilka frågor som var 

överflödiga eller behövde omformuleras (Gillham, 2008). När frågorna justerats och 

strukturen i intervjuguiden omorganiserats, testades denna på ytterligare en person verksam 

på en vårdavdelning från ett annat verksamhetsområde. Pilotintervjun spelades in och 

transkriberades. Detta gav ytterligare ett perspektiv på vad frågorna täckte in, formuleringar, 

samt gav en indikation på om någon fråga skulle komma att skapa problem i den slutgiltiga 

analysen (Gillham, 2008). Syftet med detta var att validera metoden och säkerställa att 
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frågorna uppfyllde studiens syfte (Malterud, 2014). Tidsåtgången per intervju beräknades till 

30 minuter, och denna tid bekräftades vid testintervjuerna.  

 

Tillvägagångssätt 

Intervjun genomfördes i ostörd miljö i anslutning till respondentens arbetsplats. Samtalen 

spelades in med hjälp av diktafon. I fältanteckningar dokumenterades observationer och 

reflektioner under arbetets gång. Fältanteckningarna dokumenterades för att fånga upp intryck 

och funderingar under intervjuerna.  

   Anteckningar kan i efterhand ge extra information som kompletterar ljudinspelningen 

(Malterud, 2014). 

 

Dataanalys 

För att belysa likheter och variationer i personalens uppfattningar valdes kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Induktiv ansats ansågs passa väl för studiens 

syfte, eftersom den innebär en förutsättningslös analys av texter som kan vara baserat på 

människors berättelser om sina upplevelser (Granskär-Höglund & Nielsen, 2008). 

   Efter avslutade intervjuer transkriberades det inspelade materialet med stöd av en 

transkriptionsnyckel (se sid. 14). Transkriberingen utfördes av författarna själva, i syfte att 

stärka analysmaterialets validitet. Den som själv deltar i ett samtal kommer ofta ihåg moment 

som kan vara betydelsefulla för innebörden i en text (Malterud, 2014). Det inspelade 

materialet raderades omedelbart efter transkriberingen genomförts. Centrala begrepp som 

användes under analysprocessen var: analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, 

abstraktion, kod och kategori (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  

 

Schematiserad beskrivning av dataanalysen efter inspiration av Burnard (1991). 

1. De transkriberade intervjuerna lästes igenom i sin helhet upprepade gånger av bägge 

författarna. Minnesanteckningar fördes fortlöpande under genomläsningen för att få en 

god helhetsbild av texten.  

2. Meningsbärande enheter plockades ut, kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar.  

3. Kondensering av de meningsbärande enheterna utfördes. 

4. De meningsbärande enheterna kodades. 

5. Koder med liknande innebörd fördes samman till underkategorier.  

6. Underkategorierna grupperades till kategorier.  
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7. En tabell skapades med exempel på meningsbärande enheter, kod, underkategori och 

kategori (Figur 1) 

8. Under analysprocessen gick författarna fram och tillbaka mellan de olika stegen för att 

hålla sig så nära det ursprungliga textinnehållet som möjligt. 

9. Handledaren utförde en oberoende systematisk kontroll av data och kodningsprocess 

under analysens gång.  

10. Citat valdes ut för att stärka underkategorierna i resultatet.  

 

Meningsenhet  
 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Nej, det tycker jag 
väl inte att 
listorna var 
korrekt ifyllda. 
För det där är ju 
ett, det största 
problemet, ja, det 
är vätskelistorna. 
Det var det 
faktiskt, det var 
värre med 
vätskelistorna, om 
man säger så. 

Listorna var ej 
korrekt ifyllda, 
det största 
problemet det 
är 
vätskelistorna. 
 

Listorna var 
ej korrekt 
ifyllda. 

Ofullständiga 
registrerings-
listor 

Avböjt/uteslutna 

Resultatet av 
mätningen, Nej, 
det gör jag inte, 
de har kanske 
presenterats men 
jag kommer inte 
ihåg. 

Okänt 
mätresultat, om 
så bortglömt 

Resultat 
okänt  

Resultat/ 

återkoppling 

Förutsättningar 

Figur 1 Exempel på analysprocessen. 
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Transkriptionsnyckel 

Författarna har skapat en transkriptionsnyckel utifrån (Anward, 2006). 

(.) paus på max 5 sekunder 

(6 s) tidsangivelse i sekunder 

nutrition betonat ord 

så… förlängning/tveksamhet 

(den?) osäker transkribering 

(xxx) ohörbart tal 

NUTRITION högre uttal än andra ord 

((skratt)) egna kommentarer 

 

Författarnas förförståelse 

Båda författarna har gått gymnasial utbildning, vårdlinjen respektive omvårdnadsprogrammet 

och därefter arbetat en tid som undersköterskor. Därefter har båda genomfört grundutbildning 

på högskola/universitet till Legitimerad sjuksköterska. Bägge författarna har avlagt en 

kandidatexamen i vårdvetenskap. Efter det har båda haft anställning som sjuksköterskor i 29 

respektive 7 år. Huvuddelen av denna tjänstgöringstid har utförts i kliniskt omvårdnadsarbete 

vid olika kirurg- respektive medicinavdelningar vid Akademiska sjukhuset. Nuvarande 

anställningar är som avdelningschef respektive forskningssjuksköterska. 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden som togs var att respektive verksamhetsområdeschef (Bilaga 4 a-c) 

tillfrågades om deras anställda gavs möjlighet att delta i studien. De tilltänkta respondenterna 

fick i god tid skriftlig information om studien. Vetenskapsrådets fyra områden: 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav har beaktas och 

presenterades i ett missivbrev till respondenterna (Bilaga 5). Av detta brev framgick det att 

respondenterna när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att motivera varför, att enbart 

författarna och dess handledare har tillgång till materialet och att allt det insamlade materialet, 

såväl som respondenternas personuppgifter, efter studiens godkännande kommer att 

destrueras (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS, 2003: 460) behöver arbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildning 

på avancerad nivå ej genomgå forskningsetisk prövning. 
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RESULTAT  

Bakgrundsuppgifter om respondenterna (Tabell 1).  

Tabell 1 Bakgrundsinformation   
Respondenter 11 st 
Kvinnor: 10  91 % 
Män: 1  9 % 
Medelålder M=41 år 
Variationsvidd 27-52 år 
Standardavvikelse SD=±9,5 
Högsta utbildningsnivå  
Gymnasial, 4 st 36 % 
Grundutbildad sjuksköterska kandidatnivå, 3 st 27 % 
Specialistsjuksköterskeutbildning 
magister/master nivå, 4 st 36 % 
Tjänstgöringstid  
Medeltjänstgöringstid 13,5 år 
Variationsvidd 2-25 år 
Standardavvikelse SD=±7,2 
Är nutrition/kostombud vid arbetsplatsen 64 % 

Resultaten i samtliga tabeller som redovisas i procent är avrundade till närmaste hela tal. Därför kan summan av 
frekvenserna variera mellan 99 och 101 %. 
 

I studien identifierades tre kategorier med underkategorier (Figur 2). 

Avböjt/uteslutna, Förutsättningar och Förbättringsförslag. 

Avböjt/uteslutna 
 

Förutsättningar Förbättringsförslag 
 

Ofullständiga 
registreringslistor 

Introduktion Tid till förfogande 

Palliativ vård Delaktighet Information i tid 
Inte äta/dricka Understödjare Delat ansvar 
Ej helt vård- 
dygn 

För/efter  
arbete 

Förenklad kostregistrering 

Operation Resultat/ 
återkoppling 

Samarbete inom  
vårdlagen 

Överlämnat ansvar  Svårtillgängligt  
informations-material 

Brist i information  
till patienten 

 Utbildning 

Brist i kognitiv förmåga  Engagera läkarna 
Kunskapsbrist  Motivera patienten 
  Dokumentation 
Figur 2 Kategorier och underkategorier. 
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Avböjt/uteslutna 

Ofullständiga registreringslistor 

Samtliga respondenter berättade om att bristfälligt och ofullständigt ifyllda registreringslistor 

ledde till att resultatet ej gick att använda. Att efterregistrera var svårt och tidskrävande. I 

många fall var det omöjligt att hitta data för att komplettera de uppgifter som saknades. 

Tidsaspekten (tiden mellan mättillfället och efterregistreringen) var avgörande för 

möjligheterna att komplettera. En av respondenterna ansåg att det största problemet var 

vätskelistorna. Även patienter med infusionsbehandling uteslöts på grund av att 

infusionslistor var bristfälligt ifyllda. 

“Det är väldigt svårt att kostregistrera på vår avdelning…. alla fyller i det olika.”  

Respondent nr 7 

 

“det har varit ett otroligt mycket efterjobb att försöka hitta, försöka komplettera listorna för 

att få ett bättre material” 

Respondent nr 8 

 

Palliativ vård 

Palliativa patienter exkluderades, även patienter som var för svårt sjuka uteslöts.  

“Vi vill inte pressa på” 

Respondent nr 3 

 

Inte äta och dricka 

Patienter som inte åt eller drack inkluderades inte på vissa enheter. 

”så är problemet med alla våra, att de inte är registrerade som de borde, det kan inte vara så 

att informationen inte har varit tydlig nog, för det tycker jag att den har varit, men man 

tänker så att den äter inte så…” 

Respondent nr 8 

 

Ej helt vårddygn 

Alla respondenter angav att de uteslöt patienter som inte vårdats ett fullt dygn, det vill säga 

skrevs ut eller in under mätdygnet. 

“och sen att så enkelt att dem åker hem samma dag eller att de precis har kommit precis mitt 

på dagen också, det har också varit anledningar” 

Respondent nr 11 
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Operation 

På grund av operationer undantogs många patienter. 

 

Överlämnat ansvar 

En orsak till att resultatet ej gick att använda var att personalen överlämnat ansvaret till 

patienten att sköta sin egen kostregistrering, och att patienten inte klarade av den uppgiften.  

“Då kan det nog ha varit det att man har lämnat över ansvaret till patienten, möjligen, att 

man inte riktigt förstår” 

Respondent nr 5 

 

Brister i information till patienten 

En orsak till att patienter ej deltog uppgavs vara bristfällig information till patienterna.  

“Bristande information gjorde det besvärligt.” 

Respondent nr 6 

 

”för det blir ju lite när man har kostregistrerat på en del patienter kan det bli lite grann att, 

men att dem känner sig, att dem måste prestera på den här listan, vilket gör att de istället inte 

alls kan äta, tycker det är pest bara” 

Respondent nr 3 

 

Brist i kognitiv förmåga 

Brist i kognitiv förmåga hos patienten uppgavs vara en orsak till att patienter uteslöts enligt 

respondenterna. En del ansåg att det var för svårt att registrera nutritionsintaget på dessa 

patienter på grund av att de själva försåg sig med mellanmål och liknande. Andra 

respondenter ansåg att dessa patienter skulle inkluderas i alla fall, eftersom det är personalens 

arbetsuppgift att följa patientens nutritionsintag oavsett brist i kognitiv förmåga hos patienten.  

   En respondent ansåg att patienter med kognitiv svikt borde exkluderas på grund av att det 

var oetisk att inkludera de som ej kunde ge sitt samtycke. 

“Absolut, det är sådana som kanske går runt och plockar själva i kyl och frys och att 

anhöriga kommer upp med fikabröd, läsk och drickor, och så blir det inte registrerat och så 

kan dom kanske ha gömt en chokladkaka i skåpet, så det (.). Vi har en del tomtar som 

springer runt ibland.” 

Respondent nr 3  

 

 



 17 

“Nej, de ska ju inkluderas ändå” 

Respondent nr 11 

 

Kunskapsbrist 

Kunskapsbrist hos personalen var en återkommande synpunkt. Flera tog upp att det 

framförallt var kunskapsbrist hos timanställda som ledde till oanvändbara registreringslistor. 

”kunskapsbrist definitivt, men vi gjorde vårt bästa.” 

Respondent nr 10 
 

“Ja men sen har vi en del timvikarier och det är också en sån där bias och vi har haft för lite 

personal till och från och timvikarier upplever jag nog också kan ha gjort mätningen sämre, 

de är inte vana att fylla i listan på det sättet” 

Respondent nr 8 
 

Förutsättningar 

Introduktion 

Informationsmöte 

Respondenter som deltagit vid informationsmötet berättade att de fått en bra introduktion och 

uppskattade möjligheten att kunna ställa frågor.  

“men det fanns flera tillfällen där man hade möjlighet att gå, så man fick information. Och 

sen kom de även upp dagen innan och pratade, eller ja bara gick igenom och checkade av om 

man hade funderingar eller frågor och så vidare. Så det var bra start” 

Respondent nr 3 
 

Ja den är ju ganska omfattande egentligen, men den är ju, det är ju många delar som ska 

fyllas i, så att säga, som man vanligtvis inte riktigt fyller i. Eeehh, åå, men jag tycker (.), ja, 

för att svara på frågan så här, ja jag tycker den var bra, det var ingenting sådär som, alltså 

när man är där och lyssnar, de som är där och lyssnar, förstår nog hur man ska gå tillväga. 

Respondent nr 5 
 

Webbaserad utbildning 

Några av respondenterna hade genomfört den webbaserade utbildningen om Dagen nutrition i 

utbildningsportalen pingpong. En del kände inte till att det fanns en webbaserad utbildning.  
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Ja men den var ganska pedagogisk vad jag kan minnas. Jag hade inte några (6 s), nu visste 

jag, jag har ju gjort det här några gånger, och det kan väl påverka i och för sig, att man inte 

tycker att det är så komplicerat.  

Respondent nr 5 
 

“Bristfällig, den i ping-pong var KASS” 

Respondent nr 2 

 

Utebliven introduktion 

Några av respondenterna saknade helt introduktion. De hade själva läst sig till hur de skulle 

gå tillväga direkt ur kostregistreringspärmen som ansvariga erhållit i samband med mätdagen. 

“Ingen, tror jag, vi fick nog bara upp papperen, å så var det kanske något skriftligt om vilka 

som fick vara med.” 

Respondent nr 9 

 

Ja, jo men det är klart, om man har läst hur man ska gå tillväga så blir det ju lättare. “ 

Respondent nr 6 

 

Delaktighet 

Patientengagemang 

Respondenterna angav att det förekom i enstaka fall att patienter avböjde samtycke till 

deltagande.  

”Ja, jo det tror jag, det är alltid såna som inte känner för att vara med” 

Respondent nr 10 

 

Några respondenter uppgav att patienterna hade hög motivationsgrad att deltaga och att själva 

fylla i sin kostregistrering, andra menade att patientengagemanget var lågt och att personalen 

skötte all registrering. 

“Ja, om man introducerade dem rätt, så finns det många, det har ju inget annat att göra så de 

tyckte det var jättekul att få något att göra, så att det (.)” 

Respondent nr 3 

 

“Nähej du ((skratt)), här får personalen sköta all registrering…” 

Respondent nr 2 
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Personalengagemang 

Personalens engagemang var varierande. Några respondenter berättade att personalen var 

engagerad i uppgiften, ordet arbetsglädje angavs, och andra berättade att personalen var helt 

ointresserade och enbart såg negativt på uppgiften.  

 

“Ja måttligt skulle jag vilja säga, det är ytterligare något som ska göras;....det svåra är det 

där att få personalen att fylla i” 

Respondent nr 5 

 

“Det är ju si och så med engagemanget, men alla gör det ju ändå.”  

Respondent nr 10 

 

Tvångsanslutning 

Respondenterna angav att patienterna mer eller mindre “tvångsanslöts” till mätningen.  

“Jag tror nog kanske att vi tog med alla, utan att fråga om de ville….” 

Respondent nr 7 

 

“Jag tror att alla deltog, och att vi sa att det här är en del av vår dagliga vård….” 

Respondent nr 8 

 

Understödjare 

Omvårdnadsansvarig personal informerade patienterna 

Flertalet respondenter angav att omvårdnadsansvarig personal hade informerat patienterna om 

Dagen nutrition.  

 

Ansvarig sjuksköterska informerade patienterna 

Enligt vissa respondenter var det ansvarig sjuksköterskas uppgift att informera patienterna. 

 

Nutritionsombud informerade patienterna 

Det förekom att nutritionsombudet hade informerat samtliga patienter om Dagen nutrition.  

 

För- och efterarbete 

Svårighetsgrad 
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För- och efterarbetet beskrev respondenterna som en lagom lätt uppgift, men många ansåg att 

det var tidskrävande. Den största svårigheten var efterarbetet i form av att försöka komplettera 

ofullständiga listor.  

“Alltså, förarbetet var väl egentligen bara att fylla i de där energibehov om jag kommer ihåg 

rätt, efter var det lite krångligt för det var så dåligt ifyllt så man fick ju, alltså det var ju inte 

så lätt, många blev ju sådär halvt (.), det gick inte att räkna allt de hade fått i sig så det var ju 

lite (.)” 

Respondent nr 9 

 

Avsatt tid 

En majoritet av respondenterna har fått avsatt tid för arbetsuppgiften med mätningen, vissa 

både före, under och efter mätningen. En respondent hade inte fått någon tid alls avsatt. 

“Ja jag fick tid för arbetet och det är nog till viss del helt nödvändigt” 

Respondent nr 5 

 

“Sen är har vi ett till bias och det var att vi inte förde in resultatet direkt och det skulle ha 

gett oss mindre bortfall…,ju längre man väntar ju svårare är det att komplettera” 

Respondent nr 8 

 

Kostregistrering 

Några respondenter ansåg att det var tidskrävande att fylla i kostregistrering, medan andra 

ansåg att det inte var tidskrävande. Det är en viktig uppgift som måste utföras, enligt en 

respondent. Det svåra var när någon personal som inte kunde eller visste hur det skulle utföras 

hade skrivit på kostregistreringslistan, detta gav merarbete. 

“Det blev tidskrävande om inte mina kollegor hade fyllt i som man ska, och det är svårt” 

Respondent nr 7  

 

Resultat/återkoppling 

Resultat känt 

Några respondenter kände till resultatet av Dagen nutrition och visste var de kunde finna det. 

“Ja tyvärr känner jag till det.” 

Respondent nr 8 

 

Resultat osäkert 
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En del respondenter var osäkra på om de fått veta resultatet. Några respondenter visste vart de 

kunde finna resultatet och några hade ingen kännedom om det. 

“Jag har för mig att det kom något resultat att läsa.” 

Respondent nr 9 

 

Resultat okänt 

Några respondenter kände inte till resultatet och visste inte var de kunde finna det. 

“Resultatet från Dagen nutrition? Njaa.. finns i sjön ((skratt)) ”1 

Respondent nr 4 

 

Rimligt mål? 

Ett resonemang framfördes om det var rimliga mål uppsatta för Dagen nutrition.  

”Målen har ju överhuvudtaget inte ändrats på de år som mätningen har utförts;…Vi 

förbättras ju inte någon gång, vi ligger där vi ligger ((skratt)) år efter år, och är det rimligt? 

Det kanske man borde lyfta!” 

Respondent nr 5 

 

Ett annat resonemang fördes om varför inga åtgärder vidtagits utifrån resultatet.  

”Varför ska vi registrera nutrition om ändå ingen bryr sig?!” 

Respondent nr 7 

 

Förbättringsförslag 

Tid till förfogande 

För att öka patientdeltagandet ansåg många respondenter att tid till förfogande för 

arbetsuppgiften var en viktig faktor. Det förbättrar förutsättningarna för en korrekt utförd 

registrering.  

“Ja, jag tror att man, för det första att det ska vara en som ska hålla i det, och att man går 

runt och informerar alla på samma vis;...Ska man gå runt och prata med alla, då tar det ju 

lite tid, det kanske inte behöver vara hela dagen, men x antal timmar i alla fall att man inte, 

för det blir ju att sen kommer de och drar i en och då blir det (.), så det, det vore väl väldigt 

bra. 

Respondent nr 6 

 

                                                 
1 Avser här Navet, intranätet på sjukhuset 
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“Det är ju också något man kan göra för att förbättra, att vi faktiskt har en ansvarig på 

kvällen också” 

Respondent nr 8 

 

Information i tid 

Vikten av tydlig information i god tid lyftes av många respondenter. Flertalet 

nutritionsansvariga ville själva ha möjligheten att arbeta dagarna kring Dagen nutrition för att 

kunna sköta för- och efterarbetet.  

“Tidigare information. Att det här går ut, så att man har tid att förbereda, ja dels förbereda, 

och sen, eftersom jag då är nutritionsansvarig så känner jag liksom att jag vill gärna rodda i 

det och ta hand om det, och då kan man, kan det väl vara bra om man får reda på lite innan, 

alltså, några veckor innan så man hinner byta turer, och dels få in tid och se att det finns 

personal, för det är ganska mycket runt omkring och är man då på golvet och jobbar och inte 

kan gå ifrån då blir det liksom ett, ja men då blir det ett stressmoment” 

Respondent nr 3 

 

Delat ansvar 

Att inte vara ensam med uppgiften Dagen nutrition utan att ha någon att dela ansvaret med 

framfördes som positivt av respondenterna. Framförallt under genomförandedagen vid 

tillfällena då matvagnen anlände till avdelningarna. 

“...och att inte vara ensam med uppgiften.” 

Respondent nr 2 

 

Förenklad kostregistrering 

Alla respondenter belyste svårigheten med kostregistrering. Några ansåg att en förenkling av 

kostregistreringslistan (Bilaga 3) skulle kunna bidra till mer kompletta och korrekta 

registreringar. Fler alternativ på baksidan efterfrågades, likaså alternativet att noll procent av 

portionen var uppäten. Ytterligare en aspekt som diskuterades var noggrannheten i 

registreringen av uppäten och uppdrucken mängd. Några respondenter ansåg att det viktigaste 

var att registreringen utfördes och inte den exakta summan kalorier som patienten ätit och 

druckit. Genom att göra kostregistreringslistan mer tillgänglig skulle följsamheten till 

kostregistreringen kunna öka enligt respondenterna.  
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“Men så ser ju våran ut också, och vi tycker den är väldigt dålig (.), för att det liksom…, för 

det finns ju tillexempel, när man kryssar i hur mycket patienten har ätit upp, så finns det inte 

noll procent. Så hur fyller man i det, för att visa att den inte har ätit upp något?” 

Respondent nr 7 

 

“ alltså den är ju ändå gjord så att den underlättar, eller, det är möjligtvis att man skulle ha 

lättare att kunna beräkna vad en måltid innehåller, så att…, möjligtvis att man skulle ha 

någon schablonberäkning där, det inte spelar någon roll med 50 kilokalorier hit eller dit, 

eller inte ens 100 (.), så att man kan, alltså en måltid är 400 och en halv är 200, så där tror 

jag att man skulle kunna underlätta.” 

Respondent nr 5 

 

“instrumentet man använder tror jag man kan göra enklare, jag skulle önska att de hade 

ännu fler alternativ på baksidan på den delen där det faktiskt står hur många kalorier man får 

i sig” 

Respondent nr 11 

 

Det angavs vara mycket värdefullt för registreringsarbetet att spara patienternas matkort under 

mätdygnet. Av dessa framgick det vad patienten hade beställt och matens kaloriinnehåll. 

“Att spara matkorten från patienternas brickor underlättar registreringsarbetet OERHÖRT!” 

Respondent nr 1 

 

Samarbete inom vårdlagen 

Det framhölls av respondenter att det oftast var undersköterskorna som serverade maten och 

utförde nutritionsregistreringar. Svårigheter togs även upp i samband med lunchavlösning för 

personalen, när en personal delar ut brickorna och en annan personal samlar in brickorna. 

Bättre samarbete inom vårdlagen med en dialog vid varje måltid kunde öka patientdeltagandet 

enligt respondenterna.  

”men jag tror att det är en del undersköterskor, för att de är dem det handlar om i det här 

läget, som bär in och bär ut, till 90 % skulle jag vilja säga hos oss…, jag tror att det 

egentligen är bristande kunskap, att de inte riktigt, även om de har jobbat länge så tar de inte 

riktigt till sig den här informationen” 

Respondent nr 5 
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“Att sjuksköterskan och undersköterskan för en dialog vid varje måltid kan öka deltagandet” 

Respondent nr 5 

 

Svårtillgängligt informationsmaterial 

Respondenterna ansåg att informationsmaterialet om Dagen nutrition var svårtillgängligt och 

komplicerat att sätta sig in i. 

“..det är väl mastigt att ta till sig.” 

Respondent nr 11 

 

“Mäktigt att ta till sig, man ledsnar nog snabbt om man inte har intresset för ämnet.” 

Respondent nr 10 

Utbildning 

Behovet av utbildning till samtliga personalkategorier efterfrågades av respondenterna. 

Flertalet ansåg att ökad kunskap och förståelse hos personalen skulle kunna bidra till ökat 

patientdeltagande.  

“Jag tror att i alla fall min avdelning behöver utbildning, det tror jag verkligen.” 

Respondent nr 7 

 

“För personalen behöver bättre kunskaper och information, och sen att saluföra filmen i 

ping-pong (.), och så sen tillbaka med det här mötet, för åren innan…, nu är det ett par år 

sedan, så hade man ju en träff där dietisterna tog emot de som skulle hålla på med 

mätningen” 

Respondent nr 8 

 

Engagera läkarna 

Respondenterna tog upp att läkarna måste vara delaktiga i nutritionsvården. Genom ett visat 

intresse för nutritionsomvårdnad i det dagliga arbetet skulle det kunna påverka inställningen 

till att nutritionsvården är viktig. Detta ansågs kunna påverka mätresultatet, i så väl det 

dagliga registrerandet som under Dagen nutrition. Om uppgifterna om nutrition inte 

efterfrågas av läkarna, och det inte påverkar vård och behandling ansåg några respondenterna 

att det var meningslöst att samla in dem. 

“De som har den högsta utbildningen har det minsta intresset.” 

Respondent 8 
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“Vem har egentligen ansvaret för patienternas nutrition, läkarna, sjuksköterskorna eller 

undersköterskorna? Jag tycker LÄKARNA.” 

Respondent nr 7 

 

Motivera patienten 

Information till patienterna om vikten av Dagen nutrition skulle kunna öka deltagandet enligt 

respondenterna. De ansåg att det skulle vara bra om en person informerade samtliga patienter 

vid avdelningen. Då skulle alla patienter få höra samma sak. 

“ja patienterna behöver kanske också mer information om hur viktigt det är” 

Respondent nr 9 

 

“att prata och motivera patienten. För ibland behöver man prata med patienterna, för även 

på min avdelning har man friska patienter som kan fylla i protokollen själv och jag tror att 

man måste använda personen i sängen mer än, vad vi gör idag” 

Respondent nr 8 

 

Dokumentation 

Flera respondenter påtalade vikten av att i patientjournalen dokumentera basuppgifter såsom 

längd och vikt inför mättillfället, samt att undersköterskorna i högre utsträckning borde 

dokumentera i patientjournalen. Om vårdplanen för nutritionsvård var dokumenterad på 

patienterna, skulle det underlätta arbetet under punktprevalensmätningen avsevärt. Det var en 

risk att nutritionsdokumentation föll bort på patienter som var under 65 år, på grund av att de 

inte omfattades av kvalitetsregistret Senior alert (SKL, 2013). 

“Det hänger mycket på att vårdplanen om nutrition i Cosmic är utförd; läng och vikt ska 

journalföras regelbundet.” 

Respondent nr 1 

 

“Vi undersköterskor skriver sällan eller aldrig i Cosmic.” 

Respondent nr 2 

 

Nutritionsrutinerna på respondenternas arbetsplatser varierade. Goda nutritionsrutiner 

underlättade registreringen under Dagen nutrition. Personalen var väl bekant med 

kostregistrering och behövde ingen ytterligare utbildning inför punktprevalensmätningen. På 

arbetsplatser som saknade nutritionsrutiner fanns en osäkerhet inför kostregistreringen i 

samband med Dagen nutrition.  
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”Mycket bra. Vi är ju fem stycken som sitter i en nutritionsgrupp som jobbar aktivt och har 

patientfria dagar och ser till att, vi har förbättrat kostlistan så att den ska vara lättare, förut 

var det så mycket plotter på som egentligen inte behövde finnas där utan, vi har gjort den lite 

mer basic så att det, alla kan förstå den, och det gör ju också att det är lätt att räkna ut den 

när man har all text svart på vitt, vad har vi för mat på avdelningen, vad är det för, när 

kalorierna redan är uträknade, så det är ju väldigt lätt att sätta sig och räkna ut den då när 

man har fem minuter över”  

Respondent nr 3 

 

”Här är det nej rakt igenom, tydliga, kända, nedtecknade, praktiskt användbara och dålig 

följsamhet”  

Respondent nr 9 

 

”jag vet inte om det finns några riktiga rutiner” 

Respondent nr 7 

 

DISKUSSION  
Resultatet visar att involverad personals uppfattning är tämligen samstämmig om orsakerna 

till varför alla aktuella patienter inte deltog eller att resultatet uteslöts från Dagen nutrition. 

Huvudorsaken var på grund av bristfälligt ifyllda registreringslistor och att det var svårt eller 

omöjligt att komplettera med de uppgifter som saknades. Bristande kunskaper och 

engagemangsproblematik hos personalen var andra bidragande orsaker. Flera respondenter 

hade fått introduktion om Dagen nutrition via ett informationsmöte och ansåg att det var 

avgörande för att kunna genomföra en bra punktprevalensmätning. Ett antal respondenter 

hade genomfört den webbaserade utbildningen. Några tyckte att den var pedagogisk och bra, 

andra tyckte att den var bristfällig. Det framkom att den webbaserade utbildningen inte kunde 

ersätta informationsmötet. Resultatet visar att flertalet respondenter inte hade kännedom om 

den webbaserade utbildningen vilket indikerar att den behöver implementeras bättre. Det 

skriftliga informationsmaterialet om Dagen nutrition ansågs vara bristfälligt och 

svårtillgängligt enligt respondenterna. Respondenterna framförde förbättringsförslag såsom 

separerad patient- och personalinformation, förbättrad kostregistreringslista samt att enkel- 

och lättillgänglighet bör genomsyra informationsmaterialet. Engagerad personal, samt avsatt 

tid skulle kunna förbättra förutsättningarna för ökat patientdeltagande enligt respondenterna. 

Ett väl genomfört förarbete och att inte vara ensam med arbetsuppgiften angavs också vara 

avgörande för genomförandet. Respondenterna belyste även vikten av utbildning och 
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information till samtliga personalkategorier i avseende att öka engagemanget bland 

personalen. Kännedomen om resultatet hade en del övrigt att önska. Respondenterna 

efterfrågade återkoppling av resultatet från Dagen nutrition samt förbättringsförslag till 

avdelningarna.  

 

Resultatdiskussion 

Samtliga elva respondenter i studien hade tagit del av informationsbrevet om studiens syfte. 

Ingen tillfrågad avböjde deltagande. Fördelningen (Tabell 1) bland respondenterna avseende 

ålder och kön speglar väl personalstrukturen hos omvårdnadspersonalen på sjukhuset. 

Utbildningsnivåerna är väl fördelade från gymnasialutbildning till specialistsjuksköterskenivå.  

Resultatet är en sammanställning av intervjuer och presenteras i tre kategorier med 

underkategorier.  

 

Malnutrition är ett globalt problem i både industri-och utvecklingsländer (WHO, 2008), samt 

är vanligt förekommande bland patienter i slutenvården (Norman et al., 2008). Flertalet 

svenska studier genomförda under 2000-talet har påvisat att mer än var fjärde patient är 

malnutrierad (Johansson et al., 2006). Dagen nutrition utförs årligen på Akademiska sjukhuset 

med ett syfte att ge ett mått på hur väl sjukhuset når upp till uppsatta mål avseende 

nutritionsvård. Resultatet är tänkt att ha som utgångspunkt för ett intensifierat nutritionsarbete 

på sjukhuset och är en del i kvalitetsarbetet för förbättrad nutritionsbehandling. En hög andel 

av de inskrivna patienterna deltog inte i Dagen nutrition år 2013 och 2014. Orsaken till att alla 

aktuella patienter inte deltog eller att registreringar inte genomfördes är inte kartlagt. 

   Malnutrition orsakar negativa effekter på både individnivå och samhällsnivå (Lainscak et 

al., 2014). Studier tyder på brister i följsamheten till rekommendationer för att upptäcka risk 

för malnutrition, samt brister i behandlingen av malnutrierade patienter (Campbell et al., 

2002). Målet med Dagen nutrition var att alla inneliggande patienter skulle delta i 

punktprevalensmätningen, exkluderat hospice-och barnavdelningarna. Syftet med denna 

studie var att kartlägga orsaken till det låga patientdeltagandet. Förhoppningen var att 

resultatet skulle kunna bidra till att öka patientdeltagandet i kommande mätningar.  

   Nutrition är en viktig del av den medicinska behandlingen och patientens omvårdnad 

(Jefferies et al., 2011; Mowe et al., 2006). På grund av detta vore det önskvärt med ett högre 

patientdeltagande med syfte att kartlägga nutritionsstatusen på sjukhuset.  
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Avböjde/uteslutna 

Respondenterna var tämligen samstämmiga om orsakerna till varför alla aktuella patienter 

inte deltog eller att resultatet uteslöts från Dagen nutrition. Samtliga respondenter berättade 

att bristfälligt och ofullständigt ifyllda registreringslistor ledde till ofrivillig exkludering av 

deltagande patienter. Att i efterhand försöka komplettera med saknade, eller rätta till felaktiga 

uppgifter var svårt och tidskrävande. Kostregistrering är en viktig uppgift som måste utföras 

(Tannen & Lohrmann, 2012). Bristfälliga registreringar ansåg respondenterna bero på 

okunskap eller engagemangsbrist hos personalen som ansvarade för kostregistreringen. 

Brister i kostregistreringen förekom på alla enheter. Några av respondenterna uppgav att 

personalen såg det som en extra arbetsbelastning och att det var svårt att få personalen att 

fylla i. Andra respondenter ansåg dock att personalen borde se det som sin arbetsuppgift att 

genomföra punktprevalensmätningen. Det var därmed inte någonting som personalen själva 

kunde välja att utföra eller inte. Resultatet visade att personalengagemanget under Dagen 

nutrition var betydelsefullt för patientdeltagandet. Arbetsglädje och positiv attityd inför 

arbetsuppgiften främjade deltagandet.  

   Malnutrition kan förekomma hos annars hälsosamma individer med akut eller kronisk 

sjukdom (Lainscak et al., 2014). På grund av detta är det viktigt att samtliga patienter som är 

inneliggande på sjukhuset under mätdygnet inkluderas och att personalen förstår vikten av 

detta. En måttligt engagerad personal var i vissa fall en orsak till att patienter inte 

inkluderades. Respondenterna efterfrågade utbildning och information till all personal om 

nyttan med Dagen nutrition och dess genomförande. Detta skulle kunna öka förståelsen för 

Dagen nutrition bland personalen. 

 

Palliativ vård ledde till exkludering av patienter. Flera respondenter angav att patienter som 

var för sjuka för att delta uteslöts. Enligt instruktionerna ska alla patienter som är inskrivna 

under 24 timmar inkluderas, endast patienter på hospice och barnsjukhuset ska exkluderas. 

Undantaget är patienter i palliativ vård där heltäckande nutrition inte är målet. Andelen 

palliativa patienter på sjukhuset under förekommande mätdygn torde inte vara en 

övervägande exklusionsorsak, i så stor utsträckning som respondenterna uttryckte. Likaså 

angavs ut- och inskrivning samt flytt till annan enhet som orsak till att patienter uteslöts ur 

mätningen. Frågan är om ut- och inskrivning är en så vanligt förekommande orsak som 

respondenterna angav. Alternativt om det kunde vara så att personalen valde att inte inkludera 

patienter i tron om att de förväntades skrivas ut under mätdagen. Tydliga och samstämmiga 

inklusions- och exklusionkriterier skulle kunna förbättra deltagandet genom fler korrekta 

inklu- och exklusioner.  
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Fasta inför operation eller andra undersökningar ledde till att många deltagare uteslöts från 

Dagen nutrition. Flertalet av de fastande patienterna fick infusionsbehandlingar som skulle 

registrerats under mätdygnet. Respondenterna uppgav fasta som en orsak till att inte inkludera 

patienter trots att det i informationsmaterialet framgår att patienter med parenteral- och enteral 

tillförsel ska registreras på mat- och vätskelistan.  

   Sjuksköterskan ska observera ifall patienten fastar en längre tid eller vid upprepade 

tillfällen, då detta är en riskfaktor för malnutrition (Jefferies et al., 2011). Det var inte rätt att 

med automatik undanta fastande patienter eftersom alla patienter som erhåller infusioner 

skulle inkluderas. Patienter med infusionsbehandling var ett stort bortfall enligt flera 

respondenter på grund av bristfälligt ifyllda registreringslistor. Detta trots att några av 

respondenterna ansåg att det inte var svårt att registrera infusioner. Genom att ta en 

arbetskopia av infusionslistan ur patientjournalen bidrog detta till att de på ett enkelt vis 

kunde beräkna dessa uppgifter. 

   En orsak till att registreringar fick räknas bort var att personalen hade överlämnat ansvaret 

till patienten att sköta registreringen under mätdygnet. En annan åsikt var att patienterna 

skulle kunna bära ett större ansvar över sin egen kostregistrering. Några respondenter belyste 

vikten av sjukvårdspersonalens ansvar. De ansåg att det tillhörde arbetet att utföra 

punktprevalensmätningen. Om patienten samtyckte till deltagande så skulle det inte vara 

avgörande att patienten själv kunde fylla i kostregistreringen, utan huvudansvaret var alltid 

ålagt personalen enligt flera respondenter. Sjuksköterskans kliniska omdöme och goda 

omvårdnadskunskaper behövs för att kunna observera, bedöma och åtgärda patientens 

omvårdnadsbehov. För att tidigt upptäcka kliniska varningssignaler krävs en kontinuerlig 

övervakning av patienten. Om arbetsuppgifter delegeras finns risk att viktig information går 

förlorad (Benner, 2007). Med stöd av Benners omvårdnadsteori bör sjuksköterskan bära 

ansvaret för patienternas kostregistrering under Dagen nutrition som en del i det 

omvårdnadsansvar en sjuksköterska har. Praktisk omvårdnad har mycket att tillföra 

sjuksköterskeprofessionens teoriutbildning. Det bör råda ett likaförhållande mellan teoretisk 

och praktisk omvårdnad (Benner, 1993). Omvårdnaden bygger på ett helhetsperspektiv. En 

god klinisk kunskap bygger på förmågan att observera och handla utifrån sjuksköterskans 

erfarenheter (Benner, Tanner & Chesla, 2007; Benner & Wrubel, 1989). Sjuksköterskan är 

omvårdnadsexpert och bär omvårdnadsansvaret över patienten utifrån sina kunskaper om 

nutrition.  

 

Patienterna hade informerats på olika sätt beroende på arbetsplats. Vanligast var att 

omvårdnadsansvarig personal informerade patienterna. Några respondenter angav att 
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bristfällig information kunde leda till att patienter avböjde medverkan. Patientinformation 

som är separerad från personalinformationen samt avsatt tid för att informera patienterna 

efterfrågades av respondenterna. Flera lyfte fördelen med att ha en huvudansvarig som 

informerade alla patienter, istället för att lägga ansvaret på omvårdnadsansvarig personal.  

Kognitiv svikt låg till grund för att utesluta patienten enligt några respondenter. Att patienter 

med kognitiv svikt uteslöts ansåg en av respondenterna vara helt korrekt, eftersom det var 

svårt att ha tillsyn över patienternas näringsintag. En annan ansåg att det var lätt att registrera 

uppgifter på dessa patienter då de fick all mat och dryck av omvårdnadspersonalen. En 

respondent ansåg att kognitiv svikt kunde användas som orsak till att inte inkludera en patient 

vid oengagemang hos personalen.  

   Inom nutritionsvården råder en stor diskrepans mellan riktlinjer och klinisk praktik. 

Orsakerna beror på brister i prioritering, samt brister i kunskap och intresse bland läkare och 

sjuksköterskor. Det finns ett behov av utbildning för vårdpersonalen med syfte att förbättra 

bedömningen av patienternas nutritionsstatus (Mowe et al., 2006). Kunskapsbrist hos 

personalen var en återkommande synpunkt. Flera respondenter tog upp att det framförallt var 

kunskapsbrist hos timanställda som ledde till oanvändbara registreringslistor  

   Det viktigaste för en vetenskaplig hållning i vårdandet är ödmjukhet för kunskapen. 

Vårdaren uppför sig sällan ansvarslöst med avsikt, men kan hamna i situationer där det 

professionella ansvaret upplevs som omöjligt (Igra, 2001). I vårdarens professionsansvar 

ligger ansvaret att arbeta hälsofrämjande för patienten. I vardagsarbetet innebär detta att 

handla (det vill säga att ge), och att reflektera över handlingen. Syftet är att i praxis ansvara 

för vad som blir bäst för patienten (Lögstrup, 1992). Olyckligtvis får endast en bråkdel av de 

malnutrierade patienterna en god nutritionsvård på grund av brist i medvetenhet om 

malnutritionens negativa effekter (Kubrak & Jensen, 2007; Norman et al., 2008). Det finns ett 

behov av mer medvetenhet och utbildning av vårdpersonalen (Tannen & Lohrmann, 2012). 

Utbildning efterfrågades av flera respondenter.  

 

Introduktion 

Flertalet respondenter hade fått introduktion om Dagen nutrition vid ett informationsmöte och 

ansåg att det var avgörande för att kunna genomföra en bra punktprevalensmätning. Ett antal 

respondenter hade genomför den webbaserade utbildningen. Några tyckte att den var 

pedagogisk och bra, medan andra tyckte att den var bristfällig. Det framkom att den 

webbaserade utbildningen inte kunde ersätta det vid senaste mätningen borttagna 

informationsmötet. Respondenterna uppskattade informationsmötet och såg det som positivt 

att det gav möjligheten att ställa frågor samt att föra en dialog med ansvariga för mätningen. 
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Resultatet visade dessutom att flertalet respondenter inte hade kännedom om den 

webbaserade utbildningen, vilket tyder på att den behöver implementeras bättre. Flera av de 

respondenter som ansåg att den webbaserade utbildningen var tydlig och bra, hade tidigare år 

medverkat vid informationsmötet och besatt erfarenhet och förförståelse för 

punktprevalensmätningen. Respondenterna ansåg att utbildningsmaterialet var opedagogiskt 

och svårgenomträngligt. Detta gjorde det svårt att ta till sig informationen. Ett mer 

okomplicerat och tydligare informationsmaterial efterfrågades. 

 

Delaktighet  

Patientengagemanget var varierande enligt respondenterna. Några uppgav att patienterna hade 

hög motivation till att delta och att själva fylla i sin kostregistrering, medan andra menade att 

patientengagemanget var lågt och att personalen skötte all registrering. Endast ett fåtal 

patienter avböjde deltagande enligt respondenterna. Detta var inte en avgörande orsak till att 

patienter inte deltog. 

   Flera av respondenterna angav att patienterna mer eller mindre “tvångsanslutits” till 

mätningen. Patientens fria val att delta i Dagen nutrition hade inte alltid tillgodosetts. På 

flertalet avdelningar hade patienterna inkluderats utan deras samtycke. En respondent uppgav 

att det var en del av den dagliga vården. Enligt informationsmaterialet behöver inte patientens 

samtycke inhämtas, samtidigt som det är angivet att ett nej från patienten alltid ska 

respekteras. Detta lämnar en öppning för egna tolkningar. Instruktionerna för hur personalen 

ska agera vid inklu- och exklusion är otydliga och motstridiga.  

   Patienten förlitar sig på och har en förtroenderelation till vårdaren (Benner, 2003a). Ur ett 

etiskt perspektiv behöver instruktionerna förtydligas. En respondent ansåg att inga patienter 

borde inkluderas utan deras uttryckliga samtycke, och att det var oetiskt att inte tillfråga 

patienterna först.  

 

Förbättringsförslag 

En orsak till den ökade incidensen och prevalensen av malnutrition är föreställningen om att 

sjuksköterskan har blivit mindre aktivt involverad i patienternas måltider (Dickinson et al., 

2007). Malnutrition bland patienter i slutenvården kan reduceras genom att tydliggöra 

sjuksköterskans roll i nutritionsvården (Jefferies et al., 2011). Respondenterna framhöll att det 

oftast var undersköterskorna som utförde mathantering och kostregistreringar, samt att det 

fanns brister i nutritionskunskaper hos undersköterskorna. Enligt studier har sjuksköterskans 

roll blivit alltmer komplex, och traditionella nutritionsrelaterade omvårdnadsåtgärder som att 

servera patienterna måltider delegeras till andra personalkategorier. Detta förstärker tanken 
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om att nutritionsvården är oviktig, och många sjuksköterskor tror numera att 

nutritionsomvårdnad inte tillhör deras arbetsuppgift (Dickinson et al., 2007; Jefferies et al., 

2011).  

   En utveckling av sjuksköterskans omvårdnadskompetens kan bidra till en förbättrad 

nutritionsstatus (Jefferies et al., 2011). Resultatet i denna studie bekräftar att sjuksköterskorna 

har distanserat sig från nutritionsvården i likhet med vad tidigare forskning visat. 

Respondenterna belyste vikten av en dialog mellan sjuksköterska och undersköterska i 

samband med varje måltid. Sjuksköterskan skulle på så sätt kunna vara delaktig i 

nutritionsvården även om uppgiften delegerats. Svårigheter i samband med lunchavlösning 

för personalen belystes av respondenterna. Problem uppstod när en personal delat ut 

patienternas matbrickor och en annan personal samlat in brickorna. Respondenterna uppgav 

överrapportering mellan personalen som en avgörande faktor för korrekt ifyllda 

registreringslistor. Enligt Jefferies et al. (2011) ska alla åtgärder som kan främja patientens 

nutritionsstatus diskuteras och utvärderas vid varje överrapportering. 

 

Goda nutritionsrutiner på arbetsplatsen bidrog till korrekt ifyllda kostregistreringar. Mycket 

beroende på att personalen hade goda kunskaper och kände sig trygga i hur uppgiften skulle 

utföras. På avdelningar som saknade nutritionsrutiner uppgav flertalet respondenter att det 

fanns en osäkerhet i personalgruppen om hur en kostregistreringslista skulle fyllas i. Utifrån 

det resultatet drogs slutsatsen att goda nutritionsrutiner skulle kunna främja patientdeltagandet 

i Dagen nutrition. En förutsättning för att kostregistreringarna skulle bli korrekt ifyllda när 

uppgiften delegerades, var att det fanns goda nutritionsrutiner på arbetsplatsen.  

   Tydliga rutiner och god nutritionsvård kan minska onödigt lidande och dödsfall (Norman et 

al., 2008). Flera respondenter påtalade vikten av dokumentation. Förutsättningarna för 

korrekta registreringslistor ökade om basuppgifter såsom längd och vikt fanns dokumenterat 

inför mättillfället. Ett förslag var att undersköterskorna i högre utsträckning borde 

dokumentera i patientjournalen. Om vårdplanen för nutritionsvård var dokumenterad i 

patientens journal, så underlättade det arbetet under punktprevalensmätningen avsevärt.  

 

En majoritet av respondenterna hade fått avsatt tid för arbetsuppgiften i samband med 

mätningen. För- och efterarbetet beskrevs som en lagom lätt uppgift, men att den trots detta 

var tidskrävande. Efterarbetet tog mest tid i anspråk. En respondent hade inte fått någon tid 

alls avsatt. Sjukvårdssystemet har förändrats och sjukhusen omstruktureras i syfte att öka 

effektivitet och produktion. Sjuksköterskor upplever att dessa förändringar har bidragit till 

svårigheter att möta kraven på kvalitet i omvårdnaden (Benner, 2003b; Weiss et al., 2009). 



 33 

Flera respondenter ansåg att tidsaspekten var väsentligt för möjligheterna att genomföra en 

bra mätning. Utifrån detta resonemang drogs slutsatsen att kvaliteten på resultatet i 

punktprevalensmätningen påverkades av förutsättningarna som personalen fick. Det är 

därmed viktigt att vårdgivaren tillåter personalen att avsätta tid för att utföra arbetet i samband 

med punktprevalensmätningen.  

 

En förbättring av samarbetet mellan olika personalkategorier och identifiering av ansvaret för 

nutrition på både avdelnings- och sjukhusnivå behövs (Schindler et al., 2010). Några 

respondenter kände till resultatet av mätningen, medan andra var osäkra eller saknade 

kännedom om resultatet. Respondenterna efterfrågade återkoppling av resultatet från Dagen 

nutrition. Genom att belysa vikten av god nutritionsvård och att återkoppla resultatet ansåg 

flera respondenter att engagemanget skulle kunna öka. Trots bristfälliga resultat från 

punktprevalensmätningen år efter år, saknas åtgärdsplaner och riktade insatser. En respondent 

uttryckte att det inte är någon mening att genomföra registreringen under Dagen nutrition om 

ändå ingen bryr sig. Det tyder på att återkoppling saknas och att personalen saknar kännedom 

om vad resultatet från Dagen nutrition leder till. Inrättande av nutritionsscreening är en viktig 

startpunkt för att förbättra nutritionsvården.  

   Genom att höja statusen på nutritionsvården och belysa vikten av Dagen nutritions 

genomförande skulle ansvarskänslan och engagemanget i personalgruppen kunna öka ansåg 

respondenterna. Ett ökat engagemang i läkargruppen efterfrågades. Respondenterna förde 

även ett resonemang om målet som är uppsatt för Dagen nutrition är rimligt. Flera 

respondenter menade att postoperativa patienter kanske inte borde ha heltäckande nutrition 

som nutritionsmål de första dygnen efter operation. Detta borde framgå av instruktionen för 

Dagen nutrition för att inte ge missvisande resultat. Respondenter poängterade även att 

sjukhusets målsättning inte har förändrats trots varierande resultat genom åren. Frågan är om 

resultatet leder till några praktiska förändringar eller om det bara är ett konstaterande att 

nutritionsvården är och förblir bristfällig.  

 

Metoddiskussion 

Datainsamlingmetoden som valdes var kvalitativ studie med induktiv ansats. Datainsamling 

skedde genom semistrukturerade intervjuer. Det var ett lämpligt val då studiens syfte var att 

beskriva involverad personals upplevelser om varför alla aktuella patienter inte deltagit eller 

exkluderats från Dagen nutrition, samt att kartlägga förbättringsförslag från respondenterna. 

Kvalitativ metod kan bidra till mångfald och nyanser. Den bygger på teorier om mänsklig 

erfarenhet (fenomenologi) och tolkning (hermeneutik). Målet var att utforska 
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meningsinnehållet i sociala och kulturella fenomen så som det upplevdes av de involverade 

själva i deras naturliga sammanhang (Malterud, 2014). Intervjuer ger respondenten möjlighet 

att med egna ord berätta om hur de upplever något (Polit & Beck, 2012). Kvalitativ 

innehållsanalys valdes för att fokusera på tolkning av texten. Enligt Granskär-Höglund & 

Nielsen (2008) är det en metod som ofta används inom vårdvetenskap. Den är applicerbar på 

olika texter och tolkning kan ske på olika nivåer. Inom omvårdnadsforskningen har kvalitativ 

innehållsanalys använts för att granska och tolka texter, såsom utskrifter av inspelade 

intervjuer, observationsprotokoll, dagböcker, journaler och videofilmer.  

   Induktiv ansats ansågs passa väl för studiens syfte. Den innebär en förutsättningslös analys 

av texter, som bland annat kan vara baserat på människors berättelser om sina upplevelser 

(Granskär-Höglund & Nielsen, 2008). 

   För att uppnå syftet att distansera sig användes en semi-strukturerade intervjuguide som 

innebar att intervjuaren ställde frågorna på samma sätt till alla deltagare (Granskär-Höglund 

& Nielsen, 2008). Semi-strukturerade intervjuer inrymmer en flexibilitet som balanseras av en 

struktur och ger därmed data av god kvalitet. För att säkerställa en likvärdighet i materialet 

leddes respondenterna vidare med hjälp av följdfrågor, om någon av de relevanta 

underrubrikerna inte spontant tagits upp (Gillham, 2008). Den kortaste intervjun tog 20 

minuter och den längsta varade i 36 minuter. 

 

Två testintervjuer och en pilotintervju genomfördes innan datainsamlingen påbörjades. Detta 

var värdefullt för att finna vilka frågor som var mest centrala och produktiva samt vilka som 

var överflödiga eller behövde omformuleras (Gillham, 2008). Intervjuguidens utformning 

diskuterades även med handledaren. Frågornas ordningsföljd justerades när det 

uppmärksammades att respondenterna missuppfattade frågan. Exempel på detta var frågan om 

respondenten deltagit i för- och efterarbetet, samt frågan om de hade medverkat i att 

kostregistrera i samband med patientvård. Författarna fick bättre och tydligare svar när 

ordningsföljden kastades om på dessa frågor. Frågan om uppfattningen hur nutritionsrutinerna 

såg ut på kliniken togs bort när den inte gav någon bärande information för resultatet. 

Intervjuguiden kompletterades med frågan om reflektioner över det skriftliga materialet till 

Dagen nutrition. Revideringar genomfördes även i förtydligande av begrepp. Istället för 

begreppet mat och vätskelista, användes begreppet kostregistrering i den slutgiltiga studien. 

När frågorna hade förfinats och ordningen och strukturen i intervjun hade omorganiserats 

genomfördes en pilotintervju med en respondent. Då användes en intervjuguide som var 

mycket lik den som användes i den slutliga studien. Under pilotstudien spelades intervjun in 

och transkriberades för att få en uppfattning ifall någon fråga skulle skapa problem i den 
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slutgiltiga analysen (Gillham, 2008). I samband med detta testades även 

inspelningsutrustningen. Frågan om respondenten kände till resultatet från Dagen nutrition 

inkluderades efter pilotintervjun. Detta var ett ämnesområde som spontant kommit upp i både 

testintervjuerna och i pilotintervjun och ansågs vara värdefull data. Svaren från 

testintervjuerna och pilotintervjun inkluderades i resultatanalysen efter råd från handledare 

och kursledning. Detta godkännandes av testpersonerna, innan innehållet analyserades. Detta 

ansågs inte påverka resultatet, då justeringen av intervjuguiden genomfördes efter den första 

intervjun. 

 

Intervjuerna genomfördes i närhet till respondenternas arbetsplats i en lugn och ostörd miljö, 

avskild från respondentens avdelning. Intervjuaren ledde samtalet med stöd av intervjuguiden, 

men lät respondenten prata så fritt som möjligt. Transkriberingen utfördes av författarna 

själva för att stärka analysmaterialets validitet. Den som själv deltar i samtalet kommer ofta 

ihåg moment som kan klargöra oklarheter eller som har betydelse för innebörden i texten 

(Malterud, 2014). Ljudfilerna transkriberades utifrån en egen transkriptionsnyckel skapad av 

författarna utifrån litteraturen (Anward, 2006). Efter avslutad transkribering genomlyssnades 

ånyo ljudfilen och jämfördes med både avskriften samt med fältanteckningen. 

Fältanteckningarna var en viktig del av projektloggen. I ett forskningsprojekt som ska 

leverera vetenskaplig kunskap förutsätts en tillförlitlig dokumentation som ger synliga spår i 

texten (Malterud, 2014). För att samtalet inte skulle störas på bekostnad av intervjuarens 

kontakt med respondenten, så fördes fältanteckningarna av den författare som inte 

intervjuade. Denna person skötte även den tekniska utrustningen. En av författarna arbetar 

som avdelningschef på den division där studien utfördes. För att inte detta skulle bli en brist i 

studien och för att detta faktum inte skulle påverka respondenterna, så intervjuade den 

författare som inte var chef. Den personen kände inte någon av respondenterna och 

intervjuade samtliga. Det kunde annars funnits en risk att respondenterna inte vågat svara 

sanningsenligt inför en intervjuande chef. Författarna tror inte att chefskapet påverkade 

respondenternas svar, då alla som intervjuades var erfarna och trygga i sin yrkesroll och 

författarna upplevde under samtalen att respondenterna var avslappnade och gav svar som 

indikerade på att respondenterna inte påverkades av detta. 

 

Innehållsanalys valdes som analysmetod för att den bedömdes tillvarata meningsinnehållet på 

ett tillförlitligt och giltigt sätt (Materud, 2014). Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att 

beskriva variationer genom att identifiera likheter och skillnader i textinnehåll (Granskär-

Höglund & Nielsen, 2008). Systematisk textkondensering lämpar sig för att utveckla 
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beskrivningar (Malterud, 2014). I denna studie har båda författarna läst samtliga intervjuer 

och gemensamt genomfört analysen. Detta ökade tillförlitligheten i resultatet. I varje steg i 

analysprocessen reflekterat och resonerat skiftande tolkningsmöjligheter och detta har gjort 

tolkningen till koder och kategoribenämningar mer konsekvent (Granskär-Höglund & 

Nielsen, 2008). I studien valdes en hel intervju som analysenhet, då den ansågs vara 

tillräckligt stor för att utgöra en helhet och tillräckligt liten för att den ska kunna vara möjlig 

att hantera i analysprocessen. Domäner som identifierades i analysprocessen var delar i 

intervjutexter som många gånger sammanföll med frågeområden i intervjuguiden. 

Meningsenheter plockades ut ur delar av texterna. Därefter abstraherades de kondenserade 

meningsenheterna och försågs med koder. Koderna fördes samman till underkategorier som 

resulterade i tre kategorier.  

   Ett resultat anses giltigt om det lyfter fram det karaktäristika som är representativt eller 

typiskt för det som var avsett att beskrivas (Granskär-Höglund & Nielsen, 2008). 

Abstraktionens giltighet kontrollerades genom att kontinuerligt stämma av att koder och 

kategorier motsvarade innehållet i analysenheten. Giltigheten stärktes även genom att citat 

från intervjuerna presenterades i resultatet. 

 

Strategier för val av deltagare och antalet deltagare har också betydelse för resultatets 

trovärdighet (Granskär-Höglund & Nielsen, 2008). I studien valdes deltagare genom 

bekvämlighets urval, eftersom det var sammansatt utifrån målsättningen att dessa bedömdes 

ha bästa möjliga potential att belysa den problemställning som togs upp. Bekvämlighets urval 

kan medverka till att resultaten blir mer tillförlitliga. Det kan dock innebära en kalkylerad risk 

för urvalsbias, men så blev inte fallet.  

   Självfallet påverkas vår kunskap av varifrån vi har valt att inhämta vårt material (Malterud, 

2014). Författarna har själva aldrig medverkat i Dagen nutritions genomförande. Det kan vara 

en styrka att inte ha så mycket förförståelse för ämnet då författarna inte ansågs sig ha några 

förutfattade meningar eller givna svar på förhand (Granskär-Höglund & Nielsen, 2008). Vid 

författarnas genomgång av det informationsmaterial som tagits fram i samband med Dagen 

nutrition, genomlästes detta i sin helhet. Detta gällde även e-postutskick som skickats ut till 

enheterna inför mätningen. Information om Dagen nutrition på Intranätet- Nutritionsrådets 

sida på Navet studerades. Likaså genomfördes den webbaserade utbildningen i ping-pong av 

författarna. 

 

Informationen om respondenternas subjektiva upplevelse skedde retrospektivt. Det hade 

förlupit en förhållandevis lång tid sedan Dagen nutrition genomförts och intervjuerna hölls. 
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Detta skulle kunna vara en nackdel, då det fanns en risk att respondenterna inte mindes varför 

vissa patienter valt att avstå deltagande i Dagen nutrition, eller varför patientansvariga 

bedömde att patienten inte var lämplig att delta i nutritionsmätningen. Denna form av bias gör 

validiteten osäker i retrospektiva studier (Socialstyrelsen, 2014a). Författarna har dock 

kommit fram till att respondenternas svar är så samstämmiga att detta inte torde ha påverkat 

resultatet nämnvärt. Flertalet respondenter hade även medverkat i Dagen nutritions 

genomförande vid flera tillfällen, och hade därmed en relativt klar uppfattning om 

punktprevalensmätningens genomförande. 

   Utifrån metoden som valdes i denna studie anser författarna att studien skulle kunna 

upprepas på andra enheter som genomfört Dagen nutrition vid sjukhuset. Författarna anser att 

resultatet är representativt för det valda verksamhetsområdet, då analysmättnad är uppnådd. 

Överförbarheten till andra verksamhetsområden kan påverkas av de patientkategorier som 

studien är utförd på. Möjligen kan det finnas andra orsaker som är mer representativa till att 

patienter inte deltog i Dagen nutrition på andra avdelningar. Resultatets generaliserbarhet är 

osäker ur bemärkelsen huruvida resultatet skulle kunna överföras till andra 

verksamhetsområden och situationer. Däremot kan studien vara av lokalt intresse för 

utvecklingsarbetet på sjukhuset då informanternas erfarenheter och upplevelser var väl 

överensstämmande. 

Uppsatsens utformning och disposition upprättades enligt ordning koherens hämtad från 

litteraturen (Backman, (2011). 

 

Vidare forskning 

Förhoppningen hos författarna är att en revision och översyn av Dagen nutrition utförs med 

avsikt att öka patientdeltagandet. En uppföljning om några år skulle kunna bidra till ökad 

kunskap om punktprevalensmätningen. 

 

Kliniska implikationer 

Det finns ett informationsbehov om malnutritionens utbredning och dess konsekvenser.  

Genom att belysa vikten av god nutritionsvård samt återkoppla resultatet från Dagen nutrition 

till avdelningarna, skulle personalen kunna använda sig av resultatet för att förbättra det 

dagliga kliniska nutritionsarbetet.  

 

Slutsats 

Av resultatet drogs slutsatsen att ofullständiga registreringslistor samt bristande kunskap och 

engagemang hos personalen orsakade att alla aktuella patienter inte deltog eller uteslöts från 
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Dagen nutrition. Respondenterna ansåg att det kan vara möjligt att öka patientdeltagandet om 

föreslagna åtgärder vidtas. 
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BILAGOR 

 
 
 
 
Patientinformation Dagen nutrition den 13 februari 2014 
 
Sjukhuset genomför årligen en rad mätningar för att se om uppsatta mål för god vård nås. En av 
dessa mätningar är Dagen nutrition. Där ingår en beräkning av i hur hög grad som mat, dryck, 
näringsdryck, näringsdropp osv tillgodoser energi- och näringsbehov.  
 
Vad innebär det för dig? 
Du kommer att få väga och mäta dig. Under mätdygnet kommer allt som du äter, dricker eller, får via 
sond eller näringsdropp att skrivas upp.  
 
Hur garanteras din anonymitet? 
Alla upplysningar Du lämnar behandlas konfidentiellt och just Dina svar kommer inte att kunna 
identifieras i resultatredovisningen. 
 
Deltagandet är frivilligt 
Ditt deltagande är frivilligt. Du kan när som helst avböja medverkan utan att motivera varför. Detta 
påverkar inte Din vård. 
 

Förberedelser 
• Informera all personal om att registreringen ska ske och vilket datum. 
• Anslå det exemplar av patientinformationen som finns i pärmen på lämplig plats på 

avdelningen. ”Dagen Nutrition” är ett vårdutvecklingsarbete, där patientens samtycke 
inte krävs, för deltagande, men ett nej skall respekteras. 

• Kontrollera att det finns aktuella uppgifter på vikt och längd. Finns uppgifterna inte så 
ska patienten mätas och/eller vägas. 

• Protokoll och blanketter för mat- och vätskeregistrering skrivs till varje patient. 
• Fyll i de uppgifter som går i pappersprotokollet. 
• Informera patienterna. De som äter i matsalen kan själva registrera vad de ätit till 

frukost och mellanmål på ”Mat- och Vätskregistreringsblanketten”.  
 
Mätning av längden: 
Uppegående patienter mäts stående med mätsticka. På patienter som inte kan mätas stående 
går längden att uppskatta genom att mäta, armspännvidden, dvs. avståndet mellan 
långfingertopparna när armarna är utbredda. 
 
Energibehov: 
Uppgiften kan i de flesta fall hämtas direkt från cosmic. Om inte görs beräkningarna enligt 
exempel nedan: 
 
Energibehov: 
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För patienter 69 år och yngre räknas 30 kcal/kg/d ex. 30 x 70 kg = 2100 kcal/d 
För patienter 70 år och äldre räknas 25 kcal/kg/d ex. 25 x 70 kg = 1750 kcal/d 
För patienter som får enteral eller parenteral energitillförsel räknas 25 kcal/kg/d 
 
Energibehov vid övervikt: (BMI är mer än 25) 
För patienter med ett BMI över 25, används den vikt som patienten skulle haft vid BMI 25 
med tillägg av 25% av den överskjutande vikten. Se BMI-sticka eller räkna enligt formel: 25 
x längden i meter x längden i meter 

 
BMI > 25 och < 70år  
Exempel: patientens vikt 120 kg, längd 1.67 m, ålder 56. BMI 25 ger en vikt på 70 kg.  
Tillägg av 25% : 120kg-70 kg= 50 kg→50 kg x0,25 =12,5kg→70kg+12,5=82,5 
Energibehov: 82,5 kg x 30 kcal = 2475 kcal. 
 
BMI > 25 och > 70år 
Exempel: vikt 120 kg, längd 1.67 m ålder 76. BMI 25 ger en vikt på 70 kg. 
Tillägg av 25% : 120kg-70 kg= 50 kg→50 kg x0,25 =12,5kg→70kg+12,5=82,5 
Energibehov 82,5 kg x 25 kcal = 2062,5kcal ~ 2065 
 

Registrering 
Registreringen sker i 24 timmar, 06-06 eller 07-07, med början den 13 februari. All personal 
kontrollerar att ”Mat- och Vätskregistreringsblanketten”, fylls i ordentligt under dygnet. 
 

• All mat och dryck registreras på ”Mat- och Vätskregistreringsblanketten”. 
Uppegående patienter kan själva registrera vad de ätit till frukost och mellanmål. 

 
• Lunch och middag registreras av personalen. Anteckna vilken portionsstorlek.  

o Tips: Tejpa fast matkortet på matbrickan. Detta för att lättare kunna registrera 
mängden uppäten mat. 

 
• Skriv upp energiinnehållet i den portion som serverats på ”Mat och 

Vätskeregistreringsblanketten”, i rutan för Kcal/p. 
 

• Ange hur stor del av portionen som ätits upp. 
 

o Räkna ut och anteckna energiinnehållet i det som förtärts. 
 

• All parenteral och enteral tillförsel registreras på mat- och vätskelistan. Anteckna 
mängd och vilken produkt som givits.  

o Exempel:  
 Nutriflex lipid peri 1250ml, 955 kcal  
 Fresubin energy fiber 500ml, 750 kcal) 

 
 
Att tänka på 

• Vid måltidsrutorna fyll i antalet smärgåsar 
o fyll i antalet smörgåsar 

 
• Vid dryckeslistan ange sort t.ex: lätt-/mellan/standardmjölk, näringsdryck, saft/light 

saft, saftsoppa, förrättssoppa 
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• En gång per pass tillfrågas patienten om ev. övrigt intag 
 
 
 
Efterarbete 
Efter mätningen slut, samla in samtliga patienter ”Mat och Vätskeregistreringar”. Räkna 
samman dessa och för in i protokollet. 
 
Matat in protokollen i webbprotokollet. Länk till protokollet kommer att publiceras på 
Nutrtionsrådets hemsida på mätdagen. 
Sök väg: Navet  →  Kunskapsbanken  →  Sjukvård  →  Nutritionsrådet → Dagen Nutrition  
→  Inmatning av protokoll 
 
Spara sedan materialet och sätt tillbaks det i den pärm som tillhör mätningen. Skicka den 
sedan omgående eller senast den 25 februari till: 
Viktor Näslund 
Verksamhetsutvecklingsavdelningen, ing 17, 3tr 
 
Använd sekretessbanderoll och skicka med bed eller internpost. 
 
Tack för ert deltagande. 
 
 
 
Kontaktpersoner 
Akademiska 
Sigrid Wegener, dietist, Klinisk Nutrition  14380  
Lena Åkerlind, sjuksköterska 50B   0709-38448, 12559 
Viktor Näslund, verksamhetsutvecklingsavd   070-6114539 
Enköping 
Ann-Sofie Geschwindt, pateintsäkerhetssamordnare 18023  
Anna Erlewing, dietist Enköping   18551 
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Protokoll: Nutrition 13 februari 2014 
 
Mätningen skall utföras kl.06–06 eller kl. 07- 07 
Patienten skall vara inskriven på avdelningen minst 24 timmar 
 
Avdelning: ___________________ 
 
Patientens namn ____________________________________________________
  
Födelsedata ______/______/____ 
 År        Månad   Dag  
                         
Kön:  � Man      � Kvinna  
 
Ålder (hela år) ___________ 
 
Datum för inskrivning  på din avdelningen ______/______/____ 
           År        Månad   Dag 
 
Vårdtid (antal dygn på sjukhuset t o m mätdagen, inskrivningsdygnet = dygn 0) ______  
 
Längd (cm, i heltal)  
Uppmätt med mätsticka eller armspännvidd med måttband  
(långfingertopp till långfingertopp)   ______________________cm 
Vikt (kg, i heltal)  
Uppmätt i anslutning till mätningen   ______________________ kg 
 
BMI  (i heltal) ________________ 
 
Energibehov ______________Kcal 
( Hämtas från journal eller beräknas utifrån anvisningarna, avrunda till heltal) 
 
Ätproblem  � Ja � Nej 
 
Viktutveckling 
Viktutveckling känd � Ja � Nej � Ej möjligt att bedöma  
 
Om viktutveckling är känd svara på nedan, annars gå direkt till nutritionsbedömning. 
Stabil vikt  � Ja � Nej 
Ofrivillig viktnedgång � Ja � Nej 
Ofrivillig viktuppgång � Ja � Nej 
 
Nutritionsbedömning: 

a) Nutritionsbedömning gjord: (på din avdelning)      � Ja � Nej 
b) Om ja: datum ___________________ 

            
 

c) Bedömning utfall   � ingen risk för malnutrition   � risk för malnutrition  � 
övernäring 

d) Vårdplan för malnutrition � Ja � Nej 
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Fasta för operation/undersökning/annat under mätdygnet  
� Ja  � Nej                                                              
 
 
Administrationsväg: (flerval) 
 � Per os (via munnen � Enteralt/Sond  � Parenteralt  
 
 
Uppmätt energiintag uppdelat på administrationsväg och typ av näring. 
Fyll 0 (noll) på de rader där det inte varit något intag. 
 
Administrationsväg Typ av näring Totalt antal Kcal/dygn 
Per os Fast föda  
 Dryck/Flytande kost 

(ej näringsdryck) 
 

 Näringsdryck  
Enteralt Sondmat  
Parenteralt  Infusion  
Summa    
 
 
OBS: 
För att protokollet skall kunna matas in behövs samtliga frågor vara besvarade  
 
Inmatning av protokollen sker i Webropol.  
Länk finns på: Navet →Kunskapsbanken→Sjukvård→Nutritionsrådet→Dagen 
Nutrition→Inmatning av protokoll 
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Mat- och Vätskeregistrering          

                
Namn: _____________________. 
Rum:____________.  Beräknat energibehov:________________  
                

  
Uppäten mängd 
% Total     Uppäten mängd %  

Frukost  25 50 75 100 kcal  Mellanmål    25 50 75 100 Kcal. 
smörg.mj.st.            smörg.mj.st               
smörg.h.st              smörg.h. st               
flingor dl              skorpa               
musli dl              bulle st.              
gröt dl              glass             
ägg              godis               
                        
Kost: A � SNR � E � 
Annan.______                    

p 7� 9� 12�  
Uppäten mängd 
% Total                  

Lunch Kcal/p 25 50 75 100 kcal                  
varmrätt                      
tillval               Summa mat:       kcal 
dessert                      
råkost               Summa dryck:       kcal 
smörgås st                      

         
S:a 
näringsdryck:       kcal 

Kost: A � SNR � E � 
Annan.______            

p 7� 9� 12�  
Uppäten mängd 
% Total   S:a sondmat:       kcal 

Middag Kcal/p 25 50 75 100 kcal          

varmrätt               
S:a 
dropp:        kcal 

tillval                      

dessert               
Summa 
totalt:       Kcal 

råkost                      
smörgås st                      
                
                

Dryck:   

Max mängd:_____________ml                       

Vätskesort 

Insatt   Uttagen      

Kcal S:a kcal Kräkning mängd kl mängd Sign Summa 
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Blanketten är utarbetad av Maria Sundberg Hjelm och Sigrid Wegener,       

Enheten för Klinisk nutrition  AS                               2012 12 12       
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Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap  

 

 

Ansökan om tillstånd för att genomföra en studie inom ramen för examensarbete 
 

Titel: Varför genomfördes inte punktprevalensmätningen Dagen nutrition på alla aktuella patienter? 
En kvalitativ studie om involverade personals uppfattningar. 
 
Studiedesign: Enligt bifogad projektplan 

Datainsamlingsperiod: 2015-02 till 2015-03 

Namn: David Back och Marie Saarela 

Kurs: Examensarbete i vårdvetenskap, avancerad nivå 15 HP, vid institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap 

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms utgöra en del av det 

kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs vid kliniken och anses därmed ej behöva granskas av medicinska 

fakultetens forskningsetikkommitté   

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör granskas av medicinska 

fakultetens forskningsetikkommitté    

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej   

 

 

Uppsala 20150127 

 

_______________________________________ 

Claes Juhlin 

Verksamhetschef 

Verksamhetsområde Kirurgi 

Kirurgdivisionen 

 

Leg. Sjuksköterskor   Handledare: 

David Back och Marie Saarela  Afsaneh Koochek, PhD 

Urologkliniken/Endokrinonkologen,  Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Akademiska sjukhuset  Uppsala Universitet  
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Ansökan om tillstånd för att genomföra en studie inom ramen för examensarbete 
 

 

Titel: Varför genomfördes inte punktprevalensmätningen Dagen nutrition på alla aktuella patienter? 
En kvalitativ studie om involverade personals uppfattningar. 
 
Studiedesign: Enligt bifogad projektplan 

Datainsamlingsperiod: 2015-02 till 2015-03 

Namn: David Back och Marie Saarela 

Kurs: Examensarbete i vårdvetenskap, avancerad nivå 15 HP, vid institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap 

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms utgöra en del av det 
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     150112 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  
Vårdvetenskap  

Förfrågan om deltagande i studie 
 
Du tillfrågas härmed om deltagandet i en studie. Vi vill ta reda på hur deltagandet i Dagen nutrition 

som utförs årligen på Akademiska sjukhuset, kan optimeras. Vi är särskilt intresserade av tänkbara 

orsaker till att patienter inte deltar i nutritionsmätningen. Resultaten av studien är ett steg i arbetet med 

att vidareutveckla nutritionsarbetet på sjukhuset. Den färdiga uppsatsen kommer även att presenteras 

för Nutritionsrådet vid Akademiska sjukhuset. 

 

Vi ber om att få intervjua dig om ditt arbete med Dagen nutrition. Intervjun kommer att ske på 

Akademiska sjukhuset och beräknas ta cirka 30 minuter i anspråk. Som bakgrundsinformation om 

deltagarna önskar vi ta del av några uppgifter om dig. Vi kommer att registrera uppgifter om kön, 

födelseår, utbildning, examensår och antal yrkesverksamma år.  

 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. Det är enbart undertecknade och 

dess handledare som kommer att ha tillgång till materialet. De insamlade uppgifterna kommer att 

avidentifieras, inga uppgifter kommer att kunna härledas till dig personligen. I förekommande fall 

kommer anonyma citat från intervjun att användas i studien. När uppsatsen är examinerad och 

godkänd kommer allt insamlat material att destrueras.  

 

Vi kommer inom en snar framtid att kontakta dig personligen om ditt önskade deltagande. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

David Back, Leg sjuksköterska, Urologavdelning 70 E1, Akademiska sjukhuset  
Telefon: 018-6114646 E-post: david.back@akademiska.se  
 
Marie Saarela, Leg sjuksköterska, Endokrinonkologisk avdelning 78D, Akademiska sjukhuset  
Telefon: 018-6112385 E-post marie.saarela@akademiska.se  
 
Handledare; Afsaneh Koochek, PhD Instutionen för vårdvetenskap, Uppsala universitet 
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Intervjuguide 
 
Bakgrundsinformation 
 

Kvinna    Antal yrkesverksamma år: 

Man    Usk:_____ Ssk:_____ Spec ssk:____ 

Födelseår:_____________   Nuvarande vo/avd:_____________ 

    Är du nutritions-/kostombud? 

Undersköterskeutbildning  Examensår:_________ Ja  

Sjuksköterskeutbildning  Examensår:_________ Nej  

Spec ssk utb vilken?_______  Examensår:_________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

1. Har du läst det skriftliga informationsbrevet om 

denna studie och dess syfte? 

Ja  

Nej  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

2. Vilken introduktion fick du inför Dagen nutrition?  

Information    

Utbildning   

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

3. Vem på din enhet hade ansvaret att informera 

personalen om Dagen nutrition? 

Avdelningschef   

Bitr avdelningschef  

Nutritionsansvarig/kostombud  

Deltagare vid centralt infomöte   

Annan:_________________  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

4. Har du ansvarat för 

förberedelser/sammanställning/registrering/inmatni

ng av uppgifter i samband med Dagen nutrition? 

Om ja, var uppgiften  

Lagom lätt    

Svår   

Tidskrävande   

Fick du avsatt tid för uppgiften  

Var listorna korrekt ifyllda  

Ytterligare synpunkter på eventuella  

svårigheter med uppgiften  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

5. Har du ansvarat för kostregistrering under Dagen 

nutrition i samband med patientvård? 

Om ja, var uppgiften       

Lätt         

Svår        

Tidskrävande        

Fick du avsatt tid för uppgiften       

Ytterligare synpunkter på ev svårigheter med 

uppgiften        

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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6. Vem hade uppgiften att informera patienterna vid 

enheten om Dagen nutrition? 

Avdelningschef   

Bitr avdelningschef  

Nutritionsansvarig/kostombud  

Omvårdnadsansvarig personal    

Annan:_________________  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

7. Upplevde du att patienterna var motiverade att delta i 

mätningen? 

Ja    

Nej    

Beskriv varför    

Medverkade pat i ifyllandet  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

8. Kan du ange några exempel på orsaker till att 

patienter ej deltog i Dagen nutrition? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Pat eget val   

Brist i kognitiv förmåga  

Språkbarriärer   

Fastade    

Hög arbetsbelastning  

Kunskapsbrister  hos pers  

Engagemangsbrist hos pers  

Attityd hos pers   

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________ 

9. Anser du att din enhets våg och mätutrustning 

uppfyller dina önskemål för att kunna ta fram 

uppgifter om längd & vikt på samtliga patienter? 

Ja  

Nej  

Beskriv varför  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

10. Vet du hur BMI räknas ut?? 

Ja  

Nej  

Eventuellt  

Jag tror det   

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

11. Vad är din uppfattning om rutinerna vid 

arbetsplatsen rörande nutrition? 

Tydliga    

Nedtecknade    

Kända   

Praktiskt genomförbara  

Följsamhet till dessa  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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12. Vad är din upplevelse av kunskapsläget hos 

personalen gällande nutrition på kliniken/arbetsplatsen? 

Goda    

Bristfälliga    

Vad brister   

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

13. Hur tror du att vi skulle kunna öka antalet 

deltagande patienter i Dagen nutrition? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

14. Är det något ytterligare du vill tillägga angående 

dagen nutrition som vi inte berört? 

Ja   

Nej   

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

15. Var instruktionen i det skriftliga mtrl inför Dagen 

nutrition lätt att förstå? 

Ja  

Nej  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

16. Känner du till resultatet från Dagen nutrition? 

Ja    

Din enhet    

Division    

Sjukhusnivå    

Nej    

Vet du var du skulle kunna hitta resultatet?  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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