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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Undernäring är ett återkommande och stort problem inom sjukvården, i 

genomsnitt är var tredje patient undernärd. På ett sjukhus i mellansverige finns rutiner att 

mellanmål ska serveras, men varje avdelning får ansvara att det serveras. I november 2015 

genomfördes en intervention för att öka serveringen av mellanmål på avdelning 1. 

Syfte: Syftet med studien var att genom en punktprevalensmätning, Dagen nutrition, mäta i 

vilken grad patienter på ortopedisk avdelning 1 och 2 på ett sjukhus i mellansverige uppnår 

beräknat energibehov. Samt se om interventionen om servering av mellanmål har bidragit 

till att fler mellanmål har serverats på avdelning 1. Studien kommer även se över hur väl 

avdelningarna följer rutinen för att riskbedöma patienter för undernäring vid inskrivningen 

och uppföljningen till vårdplaner.  

Metod: En punktprevalensmätning utfördes på avdelning 1 och avdelning 2 under ett dygn. 

Under mätdygnet uppmättes även antalet serverade mellanmål och riskbedömningar på 

avdelningarna. 

Resultat: Resultatet visade att endast fyra patienter uppnådde ett energiintag på mer än 75 

% på avdelningarna avdelning 1 och avdelning 2, skillnader i energiintaget mellan 

avdelningar förekom efter mellanmålsinterventionen. Interventionen kan ha bidragit till att 

fler antal mellanmål har serverats på sikt. Endast 8 % av patienterna var riskbedömda vid 

inskrivningen.  

Slutsats: Studiens huvudresultat visar att majoriteten av patienterna inte uppnår ett 

energiintag mer än 75 %. Anledningarna till att en låg andel patienter kommer upp i ett 

energiintag mer än 75 % beror förmodligen på många olika faktorer. Interventionen från 

november 2015, kan ha bidragit till att flera mellanmål har serverats sedan förmätningen 

samt att personalen fått inspiration och vägledning i arbetet med nutritionen för patienterna. 

För att ytterligare kunna fastställa vad som kan göras för att öka patienternas energiintag 

behöver forskning som redan finns implementeras i den kliniska vården.  

Nyckelord: Nutrition, mellanmål, intervention, undernäring 
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ABSTRACT 

Background: Malnutrition is a frequent and serious problem in health care, on average, 

every third patient malnourished. At a hospital in central Sweden routines are that in-be-

tween-meal should be served, but each ward will be responsible to have it served. To in-

crease the serving of in between meals at ward 1 a intervention was conducted in November 

2015. 

Objective: The purpose of the study was that through a point prevalence survey, Day Nutri-

tion, measure the degree to which patients on the orthopedic wards 1 and 2 at achieves cal-

culated energy intake at a hospital in central Sweden. And see if the intervention of the serv-

ing of in-between-meal has helped more in-between-meal have been served on ward 1. The 

study will also look at how well departments are following the routine for risk assessment of 

patients for malnutrition at enrollment and follow-up to the care plans. 

Method: A point prevalence survey was conducted on wards 1 and 2 for one day. During 

the survey the number of served in-between-meal and risk assessments were measured. 

Results: The results showed that only four patients achieved an energy intake of more than 

75 % of the wards 1 and 2, differences in energy intake between wards occurred after in-be-

tween-meal intervention. The intervention may have contributed to a number of more served 

in-between-meal. Only 8 % of patients were risk assessed at enrollment.  

Conclusion: The study's main results show that the majority of patients do not achieve an 

energy intake more than 75 %. The reasons for a low percentage of patients going into an 

energy intake greater than 75 % is probably due to many different factors. Intervention in 

November 2015 may have contributed to an increase of in-between-meal have been served 

since the preliminary measurement, and that staff received inspiration and guidance in the 

work of nutrition for there patients. To further determine what can be done to increase the 

patients' energy intake needs the research that already exists be implemented in clinical care. 

 

Keywords: Nutrition, in-between-meal, intervention, malnutrition 
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1. BAKGRUND 

 

Undernäring är ett återkommande och stort problem globalt inom sjukvården, i genomsnitt 

är var tredje person som vårdats på sjukhus undernärda och förekommer redan vid 

inskrivningstillfället eller utvecklas under vårdvistelsen (Norman, Pichard, Lochs & Pirlich 

2008). Undernäring förekommer i större utsträckning hos den äldre populationen och beror 

på riskfaktorerna låg fysisk aktivitet, nedsatt aptit och kroniska sjukdomar (Holst et al., 

2013). 

 

Nutritionen är ett av individens grundläggande behov och krävs för att undvika sjukdom och 

återuppbygga hälsa. Individen har rätt till en adekvat anpassad näringstillförsel 

(Vårdhandboken, 2015). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har kravet att 

sjukvården ska bedrivas på ett sätt som uppfyller kraven på god vård. Kravet innefattar att 

patienters nutritionsbehandling ska följa samma krav på utredning, behandling, diagnos och 

uppföljning som annan hälso-och sjukvård. 

Undernäring definieras enligt Socialstyrelsen, (2011) som ett ”Tillstånd där brist på energi, 

protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i 

kroppens sammansättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp”. 

Undernäringens påverkan på individ och samhället 

Undernäring på sjukhus får stora konsekvenser både för individen som drabbas och 

samhället i stort. Komplikationer som är relaterade till undernäring bidrar till förlängda 

vårdtider. Detta ökar kostnader för sjukvården och därmed påverkas även samhällets 

ekonomi negativt . Undernärda patienter har lättare att utveckla komplikationer. Vid ett 

undernäringstillstånd ökar risken för infektioner, trycksår, påverkan på muskler, inre organ, 

trötthet, nedstämdhet och mortalitet (Norman et al. 2008; Socialstyrelsen, 2011). 

Patientsäkerhetslagen avser att vården ska verka förebyggande med åtgärder för att undvika 

vårdskador (Socialstyrelsen, 2015). Patienter med undernäring får en ökad förlust av 

skelettmuskulatur och styrka vilket kan minska förmågan till egenvård som i förlängningen 

kan leda till försämrad livskvalitet (Thomas m.fl., 2015, Norman et al. 2008; Isabel, Correia 

& Waitzberg, 2013; Price, McMurdo & Anderson, 2006; Trabal, 2015). 
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Nutritionens betydelse vid ortopediska trauma 

Enligt årsrapporten från Svenska frakturregistret (2014) var antalet registrerade frakturer ca 

68000 år 2014. Av dessa frakturer är ca 18000 höftfrakturer (Socialstyrelsen, 

2003).  Patienter som drabbas av höftfrakturer, är oftast äldre patienter som är undernärda 

redan innan frakturen (Avenell & Handoll, 2004). Vid en fraktur med eller utan 

efterföljande operation, arbetar kroppen för att säkerhets ställa energibehovet genom 

nedbrytning av proteiner och glykogen. Nedbrytningen kan leda till en viktnedgång på 0,5 - 

1 kg per dygn och ökar risken för sekundär infektioner (Lindgren & Svensson 2014). 

Sjukhusets nutritionsansvar 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling 

vid undernäring ska vårdgivaren fastställa rutiner för hur och när patientens energitillstånd 

ska utredas och utföras. Vårdgivarens ansvar är även att fastställa hur undernäringen ska 

förebyggas och behandlas (SOSFS 2014:10). I enlighet med detta har ett sjukhus i 

mellansverige infört rutinen; Undernäring, prevention och behandling i slutenvård. 

Patienter över 16 år ska riskbedömas inom 24 timmar från inskrivningstillfället. Rutinen 

beskriver att nutrtionsbedömning enligt SKL-modellen, se bilaga fyra, ska utföras i olika 

steg och göras i samråd med patienten och/eller anhöriga. Första steget innefattar 

riskbedömningen för undernäring, där information av viktförändring, aktuell vikt, längd och 

Body Mass Index (BMI) fastställs. Riskbedömningen utvärderar om patient har tugg- och 

sväljsvårigheter eller lider av aptitlöshet. Patienter under 70 år räknas som underviktiga när 

BMI ligger mer än20 och patienter över 70 år räknas som underviktiga om BMI ligger mer 

än 22. För patienter med en eller flera riskfaktorer föreligger en risk för undernäring. Steg 

två innefattar en utvärdering av patientens nutritionsbehov och upprättande av en vårdplan, 

GVP malnutrition, för att dokumentera åtgärder och insatser. Sista steget är att kontinuerligt 

utvärdera och omvärdera vårdplanen utifrån att patientens nutritionsstatus förändras 

(Akademiska sjukhuset, 2013). 

Arbetet med nutrition på ett sjukhus i mellansverige 

Maten från sjukhusköket kan täcka ungefär 50 % av det dagliga energibehovet hos 

patienten. Det resterande 50 % av energiintaget ska tillgodoses av avdelningen genom 

frukost och mellanmål. Socialstyrelsen rekommenderar att 30-35 % av det dagliga 
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energiintaget  tillgodoses genom mellanmål (Socialstyrelsen, 2011). På ett sjukhus i 

mellansverige finns lokala rutiner som framgår att mellanmål ska tillhandahållas, men det är 

upp till varje avdelning att ansvara för när och vad som serveras (Akademiska sjukhuset, 

2015).  

Årligen utför sjukhuset en punktprevalensmätning, Dagen nutrition, under ett dygn. Syftet är 

att undersöka hur sjukhuset uppnår nutritionsmålen. Resultatet ska används som en 

utgångspunkt för vidare arbete med nutritionen. Nutritionsmålen för sjukhuset är att alla 

patienter ska ha ett intag som uppnår mer än 75 % av sitt beräknade energibehov samt att 

patienterna inte oönskat ska förlora vikt under vårdtiden. Punktprevalensmätningen mäter 

och redovisar beräknat energibehov och uppmätt energiintag, ålder, kön, utförd 

nutritionsbedömning, viktutveckling, BMI, ätproblem och om patienten är fastande. 

Mätningen utförs på alla avdelningar bortsett från barnavdelningarna och hospice. Inför 

mätningen bör patienterna vara riskbedömda enligt SKL-modellen, se bilaga 4, och ha 

utformade vårdplaner. Materialet sammanställs och analyseras i SAS Visual Analytics 

(Akademiska sjukhuset, 2013; Akademiska sjukhuset, 2015). Resultatet från Dagen 

nutrition 2015, se tabell 1, som jämförde uppnått energiintag på olika avdelningar, visade att 

uppnått energiintag mer än 75 % skiljer sig åt. År 2015 uppnådde 55 % alla patienter på 

sjukhuset som deltog i mätningen ett energiintag mer än 75 % (Akademiska sjukhuset, 

2015).  Denna studie baseras på mätningar gjorda på ortopedisk avdelning 1 och avdelning 2 

år 2015 och 2016. Mätningen från sjukhuset, (2015) visade att avdelning 2 hade fler 

patienter som uppnådde ett energiintag mer än 75 %  jämfört med avdelning 1 samma år. 

Patienter som blev bedömda med risk för undernäring, hade inga utformade vårdplaner. 

 

Tabell 1.Översikt av bakgrundsfakta om patienter, riskbedömningar, utformade vårdplaner 

och uppnått energiintag från Dagen nutrition 2015.  

 

 Avdelning 1 (n=10) Avdelning 2 (n=17) 

Antal riskbedömda 9 16 

Risk för undernäring 2 6 

Utformad vårdplan 0 0 
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Fastar 3 2 

Mindre än 25 % av beräknat energibehov* 0 0 

25-50 % av beräknat energibehov* 4 2 

50-75 % av beräknat energibehov* 1 6 

Mer än 75 % av beräknat energibehov* 2 7 

 

* Antal patienter som uppnått sitt individuella beräknade energibehov i procent. 

Sjuksköterskors attityder och inställning till nutritionsbehandling 

Back & Saarela, (2015) tar upp aspekter om varför det finns brister kring nutritionsarbetet 

på Akademiska sjukhuset. Back & Saarela menar även att sjuksköterskan har ett mer 

avancerat och medicinfokuserat arbete som resulterar i att patienternas nutritionsbehandling 

blivit åsidosatt och/eller delegerat till annan personal. Näringsfrågorna nedprioriteras eller 

anses inte vara viktiga av sjuksköterskan trots att nutritionen är viktig för patientens 

tillfrisknade och välmående (Socialstyrelsen 2011). En undersökning om sjuksköterskans 

attityder gällande nutrition och äldre visade att 81 av 110 (74 %) sjuksköterskor ansåg att 

arbetet med äldre och nutrition var en mindre viktig arbetsuppgift. Arbetet med nutrition 

ansågs nedprioriterad jämfört med andra sjuksköterskans uppgifter (Casanova, Bagnasco, 

Bonetti & Sasso,2015). Attityder om äldre och nutritionsbehandling är relaterade till 

utbildning och kunskap. Sjukvårdspersonal med högre utbildning och större kunskap hade 

en mer positiv attityd mot äldre och nutritionsbehandling (Bauer, Halfens & Lohrmann, 

2015). 

Metoder som kan öka energiintaget 

I Socialstyrelsens publikation (2007) framhävs de positiva effekter på energiintaget som 

uppkommer när måltiderna är utformade utifrån patienters behov. Katarina Wikman 

(2013)  framhävde i sin studie vikten av ökad kompetens med hjälp från en dietist som 

ansvarar för nutritionsbehandlingen samt de positiva effekterna av att förbättra 

måltidsmiljöer och servering. Resultatet blev att patienterna intog fler mellanmål under 

dagen. En systematisk litteraturöversikt från Trabal (2015), visade att servering av 

energiberikad mat, energirika livsmedel och mellanmål hjälpte patienten att öka 
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energiintaget  med upp till 996 kcal/dag. Patienter som fått möjligheten att välja mellan sex 

olika typer av mellanmål ökade sitt energiintag och minskade risken för undernäring (Gall, 

Grimble, Reeve & Thomas, 1998) 

I en  interventionsstudie från 2015 (Lundin & Skytt, 2015) var syftet att med hjälp av 

servering av mellanmål två gånger dagligen till 22 inneliggande patienter i två veckor, öka 

det genomsnittliga energiintaget. Serveringen av mellanmål innebar en signifikant ökning 

med 28 % av det totala energiintaget. Författarna till studien uppmärksammade att några 

specifika rutiner eller regelbundenheter om mellanmål inte existerade på avdelningen. Det 

som fanns var en instruktion uppsatt i köket om hur en mellanmålsvagn skulle förberedas 

dagligen så att personalen kunde servera mellanmål till patienterna. Författarna upplevde att 

servering av mellanmål var en nedprioriterad arbetsuppgift av vårdpersonalen. 

Teoretisk referensram 

 

Om patienter utsätts för en förändring i sitt habitualtillstånd kan egenvårdbrist uppkomma, 

det kan innebära att patienten inte längre kan tillgodose sig sitt individuella energi- och 

näringsbehov. Eftersom energi- och näringsintag är betydelsefullt för patientens 

återhämtning är det viktigt att det täcks och det blir vårdpersonalens uppgift att tillgodose 

patientens behov när patienten inte längre kan utföra det själv (Kristoffersen, 

2006.;Socialstyrelsen, 2011). 

Den teoretiska referensramen utgår ifrån Dorothea Orems egenvårdsteori, som grundas på 

tre ospecifika teorier: egenvård, omvårdnadssystemet och egenvårdsbristen, som 

tillsammans bildar ”Teorin om egenvårdsbalans” (Kristoffersen 2006). Där man ser tydligt 

att patienter som utsätts för förändringar där de inte kan tillgodose sitt energi-och 

näringsbehov självständigt blir en brist i egenvården. Orems egenvårdsteori beskriver att 

egenvården är när individen själv tar initiativ och har egen vilja för att kunna utföra 

handlingar så att hälsan och välbefinnandet kan upprätthållas. Egenvårdsbristen uppkommer 

när individen utsätts för begränsningar (till exempel vid sjukdom) som leder till att de 

mänskliga behoven inte kan tillgodoses optimalt av individen själv. Då är individen i behov 

av att en annan individ som tar över ansvaret för omvårdnaden (Kristoffersen, 2006). I fall 

där patienten har drabbats av undernäring och möjligheten till egenvård är obefintlig, blir 

det vårdpersonalens ansvar att hjälpa patienten bibehålla sin möjlighet till egenvård, 

paralleller med Orems omvårdadssystem är densamma här. I omvårdnadssystemet 

tillgodoser vårdpersonalen de brister som uppkommit i egenvården och omvårdnaden 
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(Kristoffersen, 2006). Omvårdnadssystemet ser till att strukturera den obalans som skapats 

mellan behoven och kapaciteten. Individens omvårdnad blir en central roll i vårdpersonalens 

uppgift (Kirkevold, 2000). Teorin om omvårdnadsystemet och egenvårdsbristen kan hjälpa 

patienten att tillgodose sitt energiintag. Omvårdnadssystemet innefattar den 

sjukvårdspersonal som arbetar kring patienten och ska fungera som stöd och hjälp när 

egenvårdsbristen uppkommer (Kristoffersen 2006). För en undernärd patient kan det 

innebära att få hjälp med att iordningställa mat, uppmuntran vid måltid eller hjälp vid ät- 

och sväljsvårigheter. Omvårdnadssystemet ser till att strukturera den obalans som skapats 

mellan behoven och kapaciteten. Patientens omvårdnad blir en central roll i vårdpersonalens 

uppgift (Kirkevold, 2000). 

 

Problemformulering 

 

Tidigare forskning visar att undernäring förekommer hos patienter som är inlagda på 

sjukhus. Patienter med undernäring löper större risk att drabbas av postoperativa 

komplikationer och ökad mortalitet jämfört med de patienter som inte är undernärda. Den 

senare gruppen riskerar förlängda vårdtider som medför ett lidande för patienten och större 

kostnader för både sjukvården och samhället. Maten som tillhandahålls från sjukhusköket 

kan täcka ungefär 50 % av det dagliga energibehovet, vilket innebär att personalen på 

vårdavdelningarna behöver servera frukost och mellanmål för att patienternas energiintag 

ska kunna uppnås. På sjukhuset i mellansverige finns lokala rutiner som beskriver att 

mellanmål ska serveras till patienterna. Varje avdelning ansvarar för att mellanmål serveras 

och vad de innehåller. Trots detta så förekommer undernäring i stor grad och brister i 

servering av mellanmål.  

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att genom en punktprevalensmätning, Dagen nutrition, mäta i vilken 

grad patienter på ortopedisk avdelning 1 och 2 på ett sjukhus i mellansverige uppnår 

beräknat energibehov. Samt se om interventionen om servering av mellanmål har bidragit 

till att fler mellanmål har serverats på avdelning 1. Studien kommer även se över hur väl 

avdelningarna följer rutinen för att riskbedöma patienter för undernäring vid inskrivningen 

och uppföljningen till vårdplaner.  
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Frågeställningar 

 

 1.          Uppnår patienterna på avdelning 1 och 2 sitt beräknade energibehov?  

 2.          Har fler mellanmål serverats på avdelning 1 efter intervention? 

 3.          Hur många patienter riskbedöms för undernäring vid inskrivningen och hur 

många vårdplaner utformas för undernäring? 

 

METOD 

 

Design 

 

Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie där en population, i det här fallet patienterna på 

ortopedisk avdelning 1 och avdelning 2 studerades under ett dygn. 

 

Urval 

 

Bekvämlighetsurval (Ejlertsson, 2012), användes för att lättare nå  rätt urvalsgrupp och 

lättare få kontakt med patienterna. Urvalet bestod av alla patienter på avdelning 1 och 2 på 

ett sjukhus i mellansverige.  

 

Kontext 

 

Avdelning 1 har 22 vårdplatser med två överbeläggningsplatser och bedriver akut, trauma- 

och planerad ortopedi. Avdelning 2 har 16-23 vårdplatser och två överbeläggningsplatser 

med planerad vård för ortopedisk operation. 

 

Inklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier var inneliggande patienter under hela mätningsdygnet på avdelning 1 och 

avdelning 2. 
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Exklusionskriterier 

 

Exklusionskriterier var bristande kommunikations- och/eller kognitiv förmåga hos 

patienterna. 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Datainsamlingen, se tabell 1, utfördes på avdelning 1 och 2 med hjälp av 

punktprevalensmätning, Dagen nutrition, se bilaga 2. Mätningen pågick under ett dygn med 

start den 1 mars kl. 07.00 till 2 mars kl. 07.00. Patienter på avdelningarna mat- och 

vätsekeregistrerades av behörig personal. Materialtet som används har hög reliabilitet 

eftersom materialet är utformat och utprovat efter syftet. Dock är det osäkert om realibiteten 

är lika hög gällande antal serverade mellanmål, då det är svårt att veta om registreringen har 

utförts felfritt.  

 

Tabell 1 Översikt av arbetsgången vid datainsamlingen 

 

Punktprevalensmätning Mellanmålsintervention Punktprevalensmätning 

Oktober 2015 

Dagen nutrition på avd 1 

och avd 2 

November 2015 

Ökning av servering av 

mellanmål på avd 1 

Mars 2016 

Dagen nutrition på avd 1 och 

avd 2 och mellanmålsmätning. 

 

Tillvägagångssätt 

 

Personalen informerades, se bilaga 1, om vilken dag punktprevelansmätningen skulle 

genomföras samt hur den skulle utföras. Personalen ansvarade för att bilagorna blev korrekt 

ifyllda under mätdygnet. Patient- och anhöriginformation, se bilaga 2, sattes upp på lämpligt 

ställe på avdelningen samt delades ut till varje patient. Mätningen var frivillig och patienten 

kunde avstå från att delta eller avbryta deltagandet när som helst under dygnet. 

Blanketterna, se bilaga 3 och 4, delades ut till personalen för att användas under dygnet och 

varje blankett var märk med patientens förnamn och rums- och platsnummer. I samband 
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med utdelning av blanketterna fick personalen en kort informativ beskrivning av syftet med 

studien och tillvägagångssättet. Patienterna mat- och vätskeintag registrerades, se bilaga 3, 

under ett dygn och allt insamlat material samlades i en mapp för att analyseras efter 

mätningen. Alla patienter riskbedömdes av författarna enligt SKL - modellen, bilaga 4 med 

risk för undernäring och resultatet från riskbedömningarna dokumenterades i Cosmic.  

 

Bearbetning och analys 

 

Resultatet från Dagen nutrition, fr.o.m. 1 mars kl. 07:00 2016 till och med den 2 mars 07:00, 

2016, matades in i ett protokoll av författarna och bearbetades sedan av annan behörig 

personal i beslutstöd, SAS Visual Analytics. Resultatet från tidigare mätning från 2015 

jämfördes med de nya siffrorna och analyserades. Resultatet av serveringen av mellanmål 

sammanställdes i Excel med en tabell med totalt antal serverade mellanmål och antal 

procent som serverats. För att sammanställa serveringen av mellanmål användes deskriptiv 

statistik.  

 

Projektets betydelse 

 

Nutritionen är en av individens viktigaste förutsättningar för ett optimalt tillfrisknande och 

för att minska risken för komplikationer Vid ett undernäringstillstånd ökar risken för 

infektioner, trycksår, påverkan på muskler och inre organ, trötthet, nedstämdhet och 

mortalitet. Komplikationerna vid undernäring ökar vårdtiderna och innebär en större 

kostnad för sjukhuset som i förlängningen innebär en negativ påverkan på samhällets 

ekonomi. Studien gav en inblick i hur väl avdelning 1 och 2 eftersträvar för att förebygga 

undernäring med hjälp av kunskapsunderlagen och de gemensamma rutinerna för servering 

av mellanmål. Projektet kommer att användas för kvalitetssäkring av sjukvården, genom att 

upplysa personal om hur väl patienternas på avdelning 1 och 2 får sitt beräknade energiintag 

tillgodosett med hjälp av mellanmål. 

 

Forskningsetiska övervägande  

 

Alla patienterna på avdelningarna informerades enligt Paragraf 16 om syftet med studien, 

metoden som användes, riskerna, att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som 

helst under mätningen kunde avsluta sitt deltagande. Studien utfördes enbart om personen 
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hade samtyckt till studien. Studien och föregående material var godkänd av klinikchefen, se 

bilaga 6, att användas för studiens syfte. Eftersom resultatet redovisas anonymt kan inget 

material i studien kopplas till en enskild individ. Materialet hanterades enligt lagen om 

etikprövning som avser människor (2003:460), där det finns regelverk kring hur uppgifterna 

ska hanteras av privatpersoner 

 

Deltagande och bortfall 

Avdelning 1 hade 22 vårdplatser och nio patienter deltog under hela mätningen. Avdelning 

2 hade vid mätningen 24 vårdplatser och 14 patienter deltog under hela mätningen. 

Exkluderade patienter var de patienter som inte kunnat delta i hela mätningen från starten. 

Antalet exkluderade patienter var 13 från avdelning 1 och 11 patienter från avdelning 2. 

Under mätdygnet skrevs ytterligare patienter in på avdelningarna, dessa patienter fanns ej 

närvarande från starten av mätningen och exkluderades automatiskt. 

3. RESULTAT 

 

Uppnått energiintag och skillnader mellan avdelningarna 

Resultatet från mätdygnet 2016 visade att patienterna på avdelning 1 inte uppvisade några 

skillnader i uppnått energiintag mer än 75 % från tidigare mätning 2015. Däremot fanns en 

skillnad på avdelning 2 i uppnått energiintag mer än 75 % med en minskning av fem 

patienter från mätningen 2015. Skillnader i uppnått energiintag på 25-50 % fanns från 

mätningen 2015 och mätningen 2016, där avdelning 1 minskat antalet patienter och 

avdelning 2 ökat antalet patienter. 

Tabell 3.1 Översikt av bakgrundsfakta om patienter, riskbedömningar, utformade 

vårdplaner, BMI och uppnått energiintag från Dagen nutrition 2015 och 2016. 

 

Avd 1 

2015 

(n=10) 

Avd 2 

2015 

(n=17)  

Avd 1 

2016 

(n=9) 

Avd 2 

2016 

(n=14) 

Antal riskbedömda 9 16 Antal riskbedömda 9 14 
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Risk för 

undernäring 2 6 

Risk för 

undernäring 4 3 

Utformad vårdplan 0 0 Utformad vårdplan 0 0 

BMI mindre än 22 1 2 BMI mindre än 22 0 2 

BMI mer än 30 3 5 BMI mer än 30 1 5 

Fastar 3 2 Fastar 1 3 

Mindre än 25 % av 

beräknat 

energibehov* 0 0 

Mindre än 25 % av 

beräknat 

energibehov* 0 0 

25-50 % av 

beräknat 

energibehov* 4 2 

25-50 % av 

beräknat 

energibehov* 2 4 

50-75 % av 

beräknat 

energibehov* 1 6 

50-75 % av 

beräknat 

energibehov* 4 5 

Mer än 75 % av 

beräknat 

energibehov* 2 7 

Mer än 75 % av 

beräknat 

energibehov* 2 2 

* Antal patienter som uppnått sitt individuella beräknade energibehov i procent. 

 

Antalet serverade mellanmål på avdelning 1 och avdelning 2 

 

Resultatet visar att sammanlagt serverade avdelning 1 mellanmål till sju av nio (77 %) 

patienter som deltog i mätning. Avdelning 2 serverade mellanmål till åtta av 14 (57 

%)  patienter som deltog i mätningen, se tabell 3.2.  

 

Effekter av interventionen 2015 

 

Resultatet visar att en ökning av serverade mellanmål inte har inträffat. En ökning har dock 
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skett sedan förmätningen. Antal serverade mellanmål i procent på avdelning 1 har minskat 

sedan interventionen 2015, se tabell 3.2.  

 

Tabell 3.2 Översikt av period, avdelning, antal serverade mellanmål och antal serverade 

mellanmål i procent.  

 

 

Förmätning 

(2015) 

Intervetnion 

(2015) 

Serverade mellanmål på 

avdelningen (2016) 

Avd 1 (n=totalt, 

%) 8 (22) 36 % 19 (22) 86 % 7 (9) 77 % 

Avd 2 (n=totalt, 

%) 

 - - 8 (14) 57% 

 

 

Riskbedömda patienter och utformade vårdplaner 

 

I samband med mätningen riskbedömdes alla patienter på båda avdelningarna. På avdelning 

1 var två patienter redan riskbedömda vid mätningens start, dessa var i risk för undernäring 

och saknade utformad vårdplan. Under riskbedömningen upptäcktes ytterligare två patienter 

som var i risk för undernäring. Avdelning 2 hade inga patienter riskbedömda vid mätningens 

start, vid riskbedömningen upptäcktes tre patienter med risk för undernäring, se tabell 3.1.  

 

4. DISKUSSION   

 

Resultatdiskussion 

 

Huvudresultat 

Resultatet från avdelning 1 och 2 visade att endast fyra patienter uppnådde ett energiintag på 

mer än 75 %. Ingen skillnad i uppnått energiintag mer än 75 % förekom mellan 

avdelningarna efter interventionen som ses. Avdelning 1 har minskat antalet patienter som 

endast uppnår ett energiintag mellan 25 - 50 % och avdelning 2 har ökat antalet patienter 

som uppnår ett energiintag på 25-50 %. På avdelning 1 serverades mellanmål till 77 %  och 
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på avdelning 2 serverades mellanmål till 57 % av patienterna under mätningen. Resultatet 

visar att serveringen av mellanmål har sjunkit i procent sedan interventionen. Endast 2 

patienter (8 %) var riskbedömda för undernäring vid inskrivning, samtliga patienter saknade 

utformad vårdplan.    

Uppnått energiintag på avdelningarna och skillnader från avdelningarna efter 

interventionen 

 

Det förekom ingen skillnad i uppnått energiintag mer än 75 % mellan avdelningarna efter 

interventionen. Däremot fanns en skillnad i antalet patienter som hade ett energiintag mellan 

25-50 %. På avdelning 1 har antalet patienter minskat och avdelning 2 har antalet patienter 

ökat. 

 Mätningen i mars 2016 visar att patienterna på avdelningarna inte uppfyllde sjukhuset mål 

för nutrition (Akademiska sjukhuset, 2015). Det innebär att majoriteten av patienterna inte 

uppnår sitt beräknade energibehov och var tredje patient riskerar undernäring. Tidigare 

forskning (Norman et. al, 2008) bekräftar att var tredje patient som vårdas på sjukhus är 

undernärd eller riskerar undernäring. Arbetsuppgifterna kring nutrition har nedprioriterats 

och delegerats till icke -legitimerad personal (Back & Saarela, 2015). Hälso-och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har kravet att sjukvården ska bedrivas på ett säkert sätt så att 

den uppfyller kraven på god vård. Ett av kraven är att patienternas nutritionsbehandling ska 

bedrivas som  övrig hälso-och sjukvård. Nutritionsbehandingen ska utredas, diagnostiseras, 

behandlas och följas upp på lika villkor. För att uppnå energiintaget får avdelningarna mat 

från sjukhusköket som kan täcka cirka 50 % av det dagliga beräknade energiintaget och 

tillsammans med frukost uppnår patienterna cirka 75 % av sitt energiintag (Akademiska, 

2015; Lindgren & Svensson 2014). 

Riskerna med att inte uppnå energiintaget kan kopplas till Orems egenvårdsteori. Bristen på 

energi kan försämra patientens förmåga till egenvård, begränsa patientens autonomi och 

även försämra livskvaliteten (Kristoffersen 2006). Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska 

nutritionsbehandlingen utföras på samma sätt som annan hälso- och sjukvård. Majoriteten av 

patienterna uppnår inte sitt beräknade energiintag och för patienterna på avdelning 2 har 

gruppen som endast uppnår ett energiintag på 25-50 % dubblerats. Det kan bero på en 

nedprioriterad nutritionsbehandling som delegeras till annan vårdpersonal. 
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Nedprioriteringen visar att arbetsuppgiften inte är lika viktig som andra 

sjuksköterskeuppgifter. Författarna fick uppfattningen av observationen att personalen som 

delegerats att sköta delar av nutritionssbehandlingen saknar tillräckliga kunskaper för att 

upprätthålla en fullgod nutrition utifrån patientens behov. Frågan har väckts om personalen 

är informerad om energiinnehållet i maten från köket samt om personalen vet att frukost och 

mellanmål ska ingå för att täcka det totalt dagliga energiintaget. Mellanmål är en viktigt del 

för att patienterna ska uppnå det beräknade energiintaget och frågan är om personalen 

känner till nödvändigheten av mellanmål eller om mellanmålen anses vara en förmån för de 

patienter som är intresserade. 

Registrering av energi-och vätskeintag 

 

Mätningen påvisade på ett lågt energiintag, vilket kan vara relaterat till dåliga eller felaktiga 

ifyllda mat- och vätskelistor. I en studie gällande Dagen nutrition intervjuades 

sjuksköterskor.  De påpekade att problemen med Dagen nutrition exempelvis var 

ofullständiga mat- och vätskelistor, bristande kunskap och bristen på engagemang från 

personalgruppen (Back & Saarela 2015). 

Kunskapsbristen och bristen på engagemang beskrivs även i en studie som visar att 

sjuksköterskor med högre utbildning hade, jämfört med annan vårdpersonal, en mer positiv 

inställning till nutritionsbehandling (Bachrach-Lindström, Jensen, Lundin & Christensen, 

2007). Faktorerna kunskapsbrist och bristande engagemang tror författarna kan vara en 

bidragande orsak till att nutritionsbehandlingen inte fungerar enligt rutinerna. 

Kunskapsbristen kan ligga i att mat- och vätskelistan är för komplicerad att fylla i korrekt 

och tolkas. En ofullständigt ifylld lista kan vara ytterligare en bidragande orsak till att 

patienten inte erhåller en fullständig nutritionsbehandling enligt rådande hälso -och 

sjukvårdslag. På  avdelning 1 möttes vi av personal med ett genuint intresse, kunskap och 

engagemang för patienternas nutritionsbehandling. Trots detta vittnar de ofullständigt ifyllda 

listorna om att ett ointresse finns. Det är viktigt att ledningen och cheferna prioriterar 

vidareutveckling av personalens kunskaper inom nutritionsbehandling och att ledningen 

visar personalen att nutritionen är behandling som ska prioriteras. En prioriterad 

nutritionsbehandling bidrar till ett minskat lidande för patienten och en mer kostnadseffektiv 

vårdtid. En negativ attityd till nutritionsarbetet kan innebära svårigheter med mat- och 

vätskelistan. Arbetet kan upplevas besvärligt, krångligt och rentav omöjligt att utföra. För att 
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arbetet med bristande mat- och vätskelistor ska förbättras anser författarna att personalen 

tillsammans ska utforma en lista efter avdelningens behov. Utbildning inom mat- och 

vätskeregistrering kan även vara aktuellt.  För att avdelningarna ska kunna utvärdera var 

kunskapsbristen finns i olika arbetsområden och yrkesgrupper, bör avdelningen göra en 

utvärdering anpassad efter avdelningen. Baserat på de kunskapsbrister som utvärderingen 

belyser, bör avdelningen arbeta strukturerat och tillsammans med personal och chefer för att 

utveckla en åtgärdsplan som är anpassad efter avdelningens behov. 

Antal serverade mellanmål 

 

På avdelning 1 fick 77 % av de inneliggande patienterna mellanmål under mätdygnet och 

avdelning 2 fick 57 % mellanmål. Vilket visade att interventionen 2015 inte har bidragit till 

att fler mellanmål har serverats på avdelning 1. Mätningen visade en sänkning från 86 % till 

77 % i servering av mellanmål på avdelningen 1. I en studie där patienterna erbjöds 

valmöjligheter mellan sex olika mellanmål ökade energiintaget och risken för undernäring 

minskades (Gall, m.fl, 1998). Socialstyrelsens publikation (2007) betonar vikten av att 

måltiden ska utgå ifrån patientens önskemål och individuella behov samt nödvändigheten av 

en lugn och stimulerande måltidsmiljö. Wikman (2013) fann i sin studie att antal serverade 

mellanmål på avdelningen ökade till det dubbla när legitimerade dietister fanns tillgängliga 

och tog över ansvaret för nutritionsbehandlingen. Interventionen på avdelning 1 från 2015 

påpekade att saknades direkta rutiner eller regelbundenheter om mellanmål på avdelning 

avdelning 1 innan interventionen. Serveringen av mellanmål upplevdes som en 

nedprioriterad arbetsuppgift (Lundin & Skytt, 2015). Mellanmålsinterventionen upplever 

författarna har bidraget med inspiration och utökad kunskap kring mellanmål. Författarna 

anser att valmöjligheter av mellanmål ger patienten en möjlighet att själv få bestämma och 

förstärkt autonomi kan leda till att patienten ökar sitt energiintag. Under studien 

uppmärksammades av författarna att avdelning 1 hade en fikavagn som stod framme med 

tanken att patienterna själva eller vårdpersonalen skulle hjälpa att tillhandahålla mellanmål. 

Många av patienterna klarade inte själva att servera sig själva fika eller mellanmål och det 

tyder på att patienten lider av egenvårdsbrist och behöver hjälp av vårdpersonal. Eftersom 

mellanmål är en förutsättning för att energiintaget ska tillgodoses, skulle vårdpersonalen 

enkelt kunna erbjuda olika alternativ av mellanmål samtidigt som de tar upp 

matbeställningen under dagen. Detta ger även positiva effekter för personalen som sparar tid 

genom att kunna förbereda mellanmålen innan. Avdelning 1 har personal som arbetar i 
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köket dagtid för att hjälpa till vid måltider och skulle kunna vara behjälplig med att 

förbereda mellanmål utifrån en beställning. På avdelning 1 bakades det under mätdygnet 

men ingen av patienterna serverades bakverk som mellanmål enligt mat- och vätskelistorna. 

Författarna diskuterade om bakningen var avsedd för personal eller patienter, om alla 

patienter tackade nej till bakverk eller om det missats att dokumenteras på mat- och 

vätskelistan som tänkbara orsaker. Personalen behöver bättre rutiner för att alla patienter ska 

få samma valmöjlighet till fika och mellanmål. 

Skillnader i antalet serverade mellanmål på avdelning 1 sedan förmätningen 

 

Avdelning 1 har ökat serveringen av mellanmål sen förmätningen, vilket troligen bevisar att 

interventionen bidragit till en viss förbättring på avdelningen. Från Socialstyrelsens 

publikation (2007) betonas vikten av valmöjligheter och bättre måltidsmiljö. Genom att 

införa valmöjligheter vid mellanmål och bättre måltidsmiljöer skulle båda avdelningarna 

kunna höja sitt antal serverade mellanmål. Genom att höja antalet serverade mellanmål 

skulle även det individuella energiintaget kunna höjas och fler patienter skulle kunna uppnå 

målet med nutritionsbehandlingen på sjukhuset. Författarna anser i enlighet med forskningen 

att mellanmålen förbättrar välbefinnandet och ökar autonomin för patienterna.   

Riskbedömda patienter enligt SKL-modellen 

 

Under mätdygnet riskbedömdes alla patienter av författarna utom två patienter som 

riskbedömdes vid inskrivningen. Inga av patienterna som bedömdes med risk för 

undernäring hade någon vårdplan utformad. En riskbedömning enligt SKL-modellen ska 

göras rutinmässigt vid varje inskrivning. Riskbedömningen används för att tidigt upptäcka 

och förebygga undernäring (Akademiska sjukhuset, 2015). Att inte riskbedöma patienterna 

kan leda till vårdskador. Enligt patientsäkerhetslagen ska sjukvården arbeta för att förebygga 

och undvika vårdskador (Socialstyrelsen, 2015). Sjuksköterskor på avdelningarna hade 

uppmärksammats på att det förelåg risk för undernäring hos två patienter men ej utformad 

någon vårdplan. Eftersom riskbedömningen var utförd kan avsikten varit att efter riklinjerna 

behandla patienterna för undernäring. Avsaknaden av utformade vårdplaner och insatser kan 

antas beror på olika faktorer som tidsbrist, vårdkrävande patienter, vårdtyngden, korta 

vårdtider, andra mer prioriterade arbetsuppgifter, bristande kunskaper och/eller 

oengagemang. För att förbättra antalet utformade vårdplaner och öka säkerheten för 
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patienterna kan avdelningarna erbjuda personalen att utöka sina kunskaper kring nutrition. 

Personalen bör få regelbunden undervisning om hur vårdplaner ska formuleras, 

dokumenteras och utvärderas. Arbetet med nutritionsrelaterade uppgifter bör få mer avsatt 

tid för att öka personalens möjligheter att förbättra patientens energiintag.  

 

Klinisk relevans 

 

Utifrån studiens resultat behöver arbetet med nutritionen förbättras ytterligare för att 

optimalt kunna tillgodose patientens individuella energibehov. Sjuksköterskan har ett ansvar 

för patientens nutritionsomvårdnad från det att patienten skrivs in på avdelningen tills dess 

att patienten skrivs ut från avdelningen. Genom att belysa hur dagens nutritionsbehandling 

fungerar kan arbetet utformas till det bättre och ge ökad kunskap och engagemang hos 

sjuksköterskorna. Det vi vet sedan tidigare är att en dålig nutritionsstatus bidrar till 

sekundära infektioner och längre vårdtider vilket kan innebära ökade kostnader för 

sjukhuset och samhället. Genom att belysa hur nutritionsstatus och servering av mellanmål 

fungerar idag kan avdelningarna välja att arbeta förebyggande och lägga resurser på 

nutritionen. Författarna anser att arbetet med serveringen av mellanmål är i behov av 

utökade riktlinjer och rutiner för att säkerställa att patientens energibehov tillgodoses. 

Förebyggande åtgärder, utökade riktlinjer och rutiner skulle i ett längre perspektiv kunna 

minska kostnaderna för sjukhuset och samhället med en minskning av sekundära infektioner 

och förlängda vårdtider. 

Metoddiskussion 

Styrkor 

 

Ett av studiens styrka var att det fanns ett standardiserat sätt som data samlades in på och att 

det genomfördes på samma sätt på sjukhuset varje år. Antalet deltagande patienter var på 

samma nivå som mätningarna från tidigare år. Resultatet från mellanmålsinterventionen 

2015 gick att använda för att jämföra resultat med resultatet av studien från 2016. Studien 

var lätt att praktiskt genomföra då personalen deltog med positiv inställning och ingick 

också i  deras dagliga arbete på avdelningen. Inget av studiematerialet var kränkande för 

någon individ och det var därför lätt att få medgivande från patienter. 
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Svagheter 

Författarna diskuterade efter studiens genomförande om det hade varit bättre att ha 

genomfört studien i flera dagar för att samla ytterligare data och ha variation av personal 

som arbetade på avdelningarna. Vi valde dock att inte göra så då tiden för studien var 

begränsad. Vi uppfattade att avdelningen inte fick den information som behövdes innan 

mätningen. Vi upplevde att personalen inte blivit informerade om att mätningen skulle 

utföras. Författarnas brist på erfarenhet kring kliniska studier är ytterligare en svaghet och 

för att stärka upp bristen på erfarenhet utfördes efterforskning på material och sedan tidigare 

fanns det kännedom om avdelningarna. Mellanmålsmätningen och energiintagsmätnigen 

kan ha ett osäkert resultat eftersom vi inte kan garantera att allt är dokumenterat på mat- och 

vätskelistorna. Det låga antalet deltagare försvårar möjligheten att generalisera resultatet till 

en population. 

Forskningsetiska överväganden 

Hela studien har hanterats enligt lagen om etikprövning (2003:460), där patienterna har 

informerats om syftet med studien och att deltagandet är frivilligt och när som helst kan 

avslutas av patienten. Ingen patient har under studiens gång avslutat deltagandet eller 

upplevt att materialet var kränkande. Vi ansåg att materialet som användes där patienterna 

deltog inte kunde identifierats till vilken som svarat och därmed kunnat användas i flera 

studier utan att vara kränkande eller få misstolkade svar. 

Mätinstruments reliabilitet och validitet 

 

Mätinstrumentet, bilaga 3, 4 & 5, som användes var relevant och validerat för att mäta det 

som studien var ämnad för. Med materialet från Dagen nutrition anses resultatet av uppnått 

energiintag ha hög reliabilitet, då materialet var utformat och utprovad för just det syfte. 

Dock kan antalet mellanmål som serverades samt uppmätt energiintag anses ha mindre 

reliabilitet då vi inte kunnat vara säkra på att all data registrerats och att mätningen gjorts 

under för kort tid. Metoden som användes var enkel och rätt för arbetet, dock fanns det 

svårigheter att få ett högt antal deltagande på grund av valda exklutionkriterier. 
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Slutsats 

Studiens huvudresultat visade att majoriteten av patienterna inte uppnår ett energiintag mer 

än 75 %, vilket ses som en motgång för ett sjukhus. Anledningarna till att en låg andel 

patienter kommer upp i ett energiintag mer än 75 % beror förmodligen på många olika 

faktorer som tillexempel brist på kunskap, tid och engagemang. Interventionen från 

november 2015, kan vara en bidragande faktor till att flera mellanmål har serverats sedan 

förmätningen samt att personalen fått inspiration och vägledning i arbetet med nutritionen 

för patienterna. För att ytterligare kunna fastställa vad som kan göras för att öka patienternas 

energiintag behövs forskningen som redan finns kring nutrition implementeras i det kliniska 

arbetet.  
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Bilaga 1- Personalinformation om dagen nutrition- & mellanmålsmätning 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter, Malin Thieme Andersson och Sandra Hultqvist som under 

en dag v 9 kommer vara på avdelningen och genomföra en del av vårt examensarbete under 

termin 6. 

Vi ska göra en uppföljning på Dagen nutrition och kommer göra en upprepad mätning. 

Alla patienter blir mat-och vätskeregistrerade enligt rutin och patienterna bör ha en aktuell 

vikt och längd, minst en vecka gammal vikt. 

I receptionen kommer det att finnas en specifik plats att lägga listorna som är ifyllda, märk 

med SSK- examensarbete. 

 

Bästa hälsningar, 

Malin Thieme Andersson och Sandra Hultqvist sjuksköterskestudenter från Uppsala 

Universitet. 

malin.thieme@hotmail.se 

sandra.hultqvist@hotmail.com 

 

Under handledning av Anna-Karin Gunnarsson och Karin Kauppi 

anna-karin.gunnarsson@akademiska.se 

karin.kauppi@akademiska.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:malin.thieme@hotmail.se
mailto:sandra.hultqvist@hotmail.com
mailto:anna-karin.gunnarsson@akademiska.se
mailto:karin.kauppi@akademiska.se
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Bilaga 2 - Patient- och anhöriginformation 

 

Patientinformation 

Energi - och vätskeregistrering och antal mellanmål per dag. 
  

Hej! Vi är två studenter som går sista terminen på sjuksköterskeprogrammet på Uppsala Universitet 

och skriver vårt examensarbete om att förebygga undernäring på vårdavdelning. 

  

Vad innebär det för dig? 

Du kommer att få väga och mäta dig samt svara på några frågor om kostvanor. Under mätdygnet 

kommer allt som du äter, dricker eller, får via sond eller näringsdropp att skrivas upp. Tänk på att 

det går bra att anhöriga hjälper till att skriva upp det som du äter och dricker. 

  

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. 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Sandra Hultqvist och Malin Thieme, sjuksköterskestudenter vid Uppsala Universitet 

  

malin.thieme@hotmail.se 

sandra.hultqvist@hotmail.com 
 

Under handledning av Anna-Karin Gunnarsson och Karin Kauppi 

anna-karin.gunnarsson@akademiska.se 

karin.kauppi@akademiska.se 

 

 

 

 

 

mailto:malin.thieme@hotmail.se
mailto:sandra.hultqvist@hotmail.com
mailto:anna-karin.gunnarsson@akademiska.se
mailto:karin.kauppi@akademiska.se
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Bilaga 3 - Mat- och vätskelista 

Mat- och Vätskeregistrering för:  

 

 
 

 

 Vätska: Ange sort av; Dryck, näringsdryck, soppa, sondmat etc Max mängd:____ml 

Sort Insatt 

ml 
kl Urdrucket 

ml 
S:a ml Kcal S:a Kcal Kräkning 

ml 
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Energilista 

Frukost  
Havre/råggröt/dl  

Manna/risgrynsgröt  

Musli/dl  

Cornflakes/dl 

Välling/dl 

Ägg st.  

Bröd mjukt, 1 sk.  

Bröd hårt, 1 sk.  

Lättmargarin 1 tsk = 5g  

Margarin 70%, 1 tsk = 5g  

Marmelad/honung 1msk  

Sylt/mos 1 msk  

Sylt/mos lågkal. 1msk  

Kaviar, 2 tsk = 10g Leverpastej 

1p. 15g Medvurst 1 sk.  

Messmör, 1 msk  

Skinka 1 sk. ~ 20g  

Ost 1 sk. tunn = 10g  

Bredbar ost, 2 tsk  

kcal 
50 

100 

120 

50 

70 

90   

70 

40 

20 

30 

45 

25 

10 

40 

40 

40 

40 

25 

35 

20 

Diverse  
Banan 1 st.  

Socker, 1msk  

Socker 1 tsk  

Socker, 1 bit Smågodis, 

st.  

Smågodis, 100g  

Chokladkaka/100g  

Glass/isglass/dl  

Glass lätt 1dl  

Oljebas. dressing 1 msk  

Vispgrädde 1 msk ovispad  

Vispgrädde 2 msk vispad 

Vispgrädde ½ dl   

Skorpa/småkaka st. Bulle, 

st., ~ 45 g Veteskiva, st.  

Smörgåsrån, st.  

Kex/pepparkaka st.  

Sockerkaka 1 skiva  

Tårtbit 110g  

kcal 
110 

50 

15 

15 

20 

380 

550 

100 

70 

45 

60 

60 

190 

50 

140 

80 

15 

25 

110 

310 

Näringsdryck: se förpackning 

Sondmat: se förpackning   

Berikning: se förpackning   

 

 

        

        

        

        

Smörgås hård + marg.+ pålägg ~ 90 Smörgås 

mjuk + marg + pålägg ~120 



 

 

34 

Dryck/dl  kcal Vätskemått ml 
 Standardmjölk/-fil  60 

 Mellanmjölk  45 

 Lättmjölk  40 

 Saft/läsk  40 

 Lättöl  30 

 Saftsoppa/proviva/juice  50 

 Lättdryck/os. saft  25 

 Yoggi/dl  80 

 Delikatessyoghurt/dl  130 

 Kräm/kräm lågkalori/dl  90/20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glas 175 

Porslinsmugg stor 200 

Porslinsmugg liten 175 

Plastmugg stor 150 

Plastmugg liten 80 

Djup tallrik 250 

  

Från köket  

Varm soppa  240 

Kall soppa  240 
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Bilaga 4 - Punkprevelansmäting Dagen nutrition 

 

Protokoll: Dagen Nutrition 
Mätningen skall utföras kl. 07- 07 

Patienten skall vara inskriven på avdelningen under hela mätdygnet 

 

Sjukhus:___________________ 

  

Verksamhetsområde:_______________________ 

Avdelning: ___________________ 

Patientens namn ____________________________________________________       

                          år        månad    dag 

Födelsedata ______ /_______/______ 

                      

 Kön              Man         Kvinna    

  

Ålder (hela år) ___________ 

          år      månad     dag 

Datum för inskrivning  på avdelningen ______ /_______/______ 

                                                                         

 

Vårdtid (antal dygn på sjukhuset t o m. mätdagen, inskrivningsdygnet = dygn 0) ______ 

  

Längd (cm) _________cm 

Uppmätt med mätsticka eller arm spännvidd med måttband (långfingertopp till långfingertopp) 

  

Vikt (kg) ________ kg 

Vikt i kg uppmätt mindre än 1 vecka innan registreringen eller samma dag 

  

BMI _________ 
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Energibehov: __________ 

Hämtas från Cosmic: mall infoinsamling ssk. Status/nutrition/energibehov. 

Vid BMI över 25 välj de mallar som beräknar energibehovet justerat utifrån ett högre BMI. 

Om dessa finns inlagda, följ annars instruktion i pingpong. 

  

Ätproblem    Ja            Nej 

Kan vara t. ex. tugg- sväljproblem, svårt att föra maten till munnen, matsmältningsproblem       

                    

Viktutveckling? 

Viktutveckling känd       Ja            Nej          Ej möjligt att bedöma 

  

Om viktutvecklingen är känd fyll i lämpligt alternativ nedan: 

Stabil vikt                        Ja            Nej 

Ofrivillig viktnedgång    Ja            Nej 

Ofrivillig viktuppgång    Ja            Nej 

Frivillig viktnedgång      Ja            Nej 

Frivillig viktuppgång      Ja            Nej 

  

  

Finns Riskbedömning avseende nutrition enligt ”SKL-modellen” dokumenterad i 

Cosmic utförd på din avdelning?       

Ja            Nej 

När gjordes riskbedömningen? ______ /_______/______ 

                                                    år        månad    dag 

  

Vad blev resultatet av riskbedömningen i Cosmic under sökord   

”Bedömning malnutrition”?    

ingen risk för undernäring    

risk för undernäring   

övernäring 

ej möjligt att bedöma 

  

Finns Generell vårdplan (GVP) Malnutrition, Risk för eller misstanke 

om/ohälsosamma matvanor skapad i Cosmic? 

Ja            Nej           

  

Är riskbedömning avseende ohälsosamma matvanor utförd i ”Journaltabell 

levnadsvanor”? 

Ja            Nej          Ej möjligt att fråga patienten 

  

Kostindex poäng________ 

  

Är dietist kontaktad pga. låga poäng (0-4)? 
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Ja            Nej 

                                          

Är patienten fastande in för operation/undersökning/annat under mätdygnet?      

(Välj ”Ja” endast när fullgod nutrition inte är målet för patienten under mätdygnet)      

  

  Nej           Ja            

                                              

Administrationsväg? 

  Per os      

  Enteral    

  Parenteral 

  

Uppmätt energiintag uppdelat på administrationsväg och typ av näring. 

Fyll i 0 i dataformuläret om 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     
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Bilaga 5 -Vårdplan GVP Malnutrition, risk för & misstanke om/ohälsosamma matvanor 

  

     

 

Sökord 

Vårdbehov 

Analys, 

problembeskrivni

ng, 

omvårdnadsdiag

nos kan anges 

som fasta val 

Sökord  

Mål 

Kan anges 

som fasta 

val 

Sökord 

Åtgärder/Behandlin

g 

Sökord 

Kan anges som fasta 

val 

Sökord 

Resultat 

Kan anges som 

fasta val 

Sökord 

Utvärdering 

Alltid fritext 

Fasta val 

Ange: 

Enval eller Flerval 

 

 

Numeris

kt 

Ange: 

Enhet 

Min-

värde, 

Max-

värde 

Ref-

värde 

Nutrition 

 

    Flerval: 

Risk för 

undernäring 

Risk för felnäring 

Ohälsosamma 

matvanor/kostindex 

0-4 poäng 

 

 Mål    Uppnå beräknat 

energi- och 

näringsbehov. 

Uppmärksammad 

på matvanornas 

betydelse för hälsan 

Uppmärksammad 

på möjligheter till 

stöd 

 

    Utvärdering Målet uppfyllt 

Målet ej uppfyllt på 

grund av: 

Har avböjt en eller 

flera av de planerade 

åtgärderna 

 

       

Förvaltning Avsedd för  Profession 

All slutenvård LUL Alla 

Mallnamn Vårdplanens faktainnehåll  

GVP Malnutrition, risk för 

& misstanke 

om/ohälsosamma matvanor 

 2014-05-20 
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  Utbildning   Enkla råd om 

matvanor 

 

     Rådgivande samtal 

om matvanor 

 

   Resultat  Utvärdering   

  Observation/öve-

rvakning 

  Inspektera 

munstatus 

 

  Övervakning av 

näringsintag 

  Registrering av 

närings- och 

vätskeintag upp till 

3 dygn. 

Registrering av 

närings- och 

vätskeintag i mer än 

3 dygn. 

 

  Information/under

visning 

  Flerval: 

Information, 

rådgivning eller 

handledning om 

nutritionsbehandling 

Information/utbildni

ng inom området 

mat till närstående 

Matskola 

 

   Resultat 

 

 Flerval: 

Påbörjat 

Utfört 

Fått muntlig 

information 

Fått skriftlig 

information 

Behov av upprepad 

information 

Oförmögen att 

tillgodogöra sig 

information 
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  Nutritionsbehandli

ng 

  Flerval: 

Mellanmål 

Berikning av kosten 

Protein- och 

energirik kost 

Konsistensanpassnin

g 

Näringsdryck 

Anpassa maten efter 

kulturella och 

religiösa behov 

Minska nattfasta till 

max 11 timmar 

Enteral nutrition 

Parenteral nutrition 

 

 

  Omgivningsanp-

assning 

  Flerval: 

Anpassa stol/bord, 

säng/sängbord, ljus 

och ljud 

Anpassa 

bostad/vårdrum 

Skapa trevlig 

måltidsmiljö 

Skapa gemenskap 

Skapa avskildhet 

 

  Underlätta 

äta/svälja 

  Flerval 

Anpassa 

äthjälpmedel 

Anpassa födans 

konstistens 

Munvård före måltid 

Munvård efter 

måltid 

Anpassa 

matningsteknik 

Ge aptitretare 

 

  Träning äta/dricka   Muntlig guidning 

Handgriplig 

guidning 

 

  Samordning   Initiera kontakt med 

dietist  

Initiera kontakt med 

logoped 
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  Läkemedelsgenom

gång 

  Flerval: 

Initiera översyn av 

läkemedelslista 

Initiera borttagande 

av läkemedel som 

nedsätter aptit, ger 

muntorrhet, 

illamående eller 

förstoppning. 

 

       

  Ätstödjande 

åtgärder 

 

  Omgivningsanpassn

ing för en 

individuell 

måltidssituation 

Uppmuntran och 

påstötning  

Matning  

Hjälpmedelsförskriv

ning  

Träning i att äta och 

dricka  

Annan åtgärd – 

Ätstödjande åtgärder 

 

   Resultat  Utfört  
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Bilaga 6 - Godkännande till studien 

 

 

 

ANSÖKAN OM ATT GENOMFÖRA EN STUDIE  
För ansökan om genomförande i primärvård, se www.lul.se/pvansokanstudie  

UPPSALA  

UNIVERSITET  
Sjuksköterskeprogrammen samt för fristående kurser inom vårdvetenskap/folkhälsa  

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE INOM RAMEN 

FÖR EXAMENSARBETE  

Preliminär titel:Förebygga undernäring  

Studiensdesin: se bifoadro•ektIan Tidunktfördatainsamlin. . 1/3 - 2/3-16  

Namn:  

Sandra Hultqvist och Malin Thieme Andersson  

Program / Kurs:  

Examensarbete ssk  

Termin: 6  

Gatuadress:  

Postnummer:  Ort:  

UPPSALA  

Telefon:  

Handledare:  

Anna- Karin Gunnarsson och Karin 

Kauppi  

Gatuadress:  

Postnummer:  Ort:  Telefon:  

 

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

del av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses därför ej behöva 

granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  
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Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör granskas av 

Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

Tillstånd för att genomföra 

ovanstående studie lämnas ej  

Datum: 29/2-16  

Namnteckning ansvarig klinikchef/överläkare 

Namnförtydligande:  

Klinik (motsv.): 

 


