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syfte 

Metod Resultat 

Titel: Promoting a 
healthy diet for 
older people in the 
community 
Författare: 
Neno R,& Neno M 
Tidskrift: 
Nursing Standard 
Årtal: 2006 

Omvårdnads-
perspektiv 
      
 
 
                         

Syftet är att belysa 
vikten av en hälsosam 
kost för äldre, samt att 
definiera vad som är en 
hälsosam kost och att 
utforska orsaker och 
effekter av undernäring 
hos äldre personer. 
Detta för att hjälpa 
sjuksköterskan att vidta 
rätt åtgärder när det 
gäller nutrition för äldre 
människor. 

Litteratur-
översikt 

Ett hälsosamt näringsstatus är nödvändigt 
för hälsa, oberoende och god livskvalitet 
hos äldre personer. Att enhetligt definiera 
näringsbehovet för äldre är svårt eftersom 
kroppsmassan och ämnesomsättningen 
minskar med stigande ålder. Åldrandet för 
med sig förändrat näringsbehov. Äldre har t 
ex ett ökat behov av calcium, vitamin A och 
C. Vitamin D behövs för att kroppen ska 
kunna tillgodogöra sig calcium. Vitamin D 
får man främst av solljuset och personer 
som är bundna inomhus riskerar att få brist 
på vitamin D. Undernäring kan bero på: 
otillräckligt intag av näringsämnen, 
malabsorption, förlust av näringsämnen pga 
diarré, andningsproblem, njursjukdom och 
infektion. Artikeln beskriver hur åldrandet 
påverkar matsmältingssystemet.  
Det finns även sociala och ekonomiska 
faktorer som kan leda till undernäring. Med 
hjälp av screening verktyg kan man 
fastställa vad undernäringen beror på samt 
även identifiera personer som riskerar att bli 
undernärda.  

Titel:.Why are 
elderly individuals 
at risk of nutritional 
deficiency? 
Författare: 
Brownie, Sonya 
Tidskrift: 
International Journal 
of Nursing Practice 
Årtal: 2006 

Omvårdnads-
perspektiv 
 
 

Att kritiskt undersöka 
vilka faktorer som 
bidrar till utvecklingen 
av ett dåligt 
nutritionsstatus hos 
äldre personer och vilka 
konsekvenser det får.  
 

Litteratur-
översikt 
 

Undernäring är ett vanligt och allvarligt 
problem hos äldre. Det upptäcks oftast inte 
förrän uttalade fysiska förändringar har 
uppträtt. Undernäring ökar risken för 
ohälsa, och kan ha fysiska, psykiska och 
sociala orsaker. Åldrandet innebär 
förändring i kroppkonstitutionen; det 
naturliga åldrandet innebär förlust av 
muskelmassa, om man dessutom är fysiskt 
inaktiv och inte använder musklerna så 
förstärks denna effekt. Detta är svårt att 
upptäcka eftersom andelen kroppsfett ökar 
när den fettfria vävnaden minskar och 
kroppsvikten kan vara oförändrad. Följden 
av minskad mängd fettfri vävnad blir att 
ämnesomsättningen minskar. Detta är en 
kritisk riskfaktor för undernäring eftersom 
energibehovet minskar och ger ett minskat 
intag av näringsämnen. Kvaliteten på maten 
är mycket viktig. Det är nödvändigt att välja 
mat med högt näringsinnehåll. Åldrandet 
kan även innebära social isolering och 
ensamhet som har negativ effekt på ätandet. 
Undernäring kan leda till ett ökat 
sjukvårdsbehov, längre sjukhusvistelser, 
tidig institutionalisering och fortkortad 
levnadstid. Det ger även försämrad 
livskvalitet. Otillräcklig näringstillförsel ger 
försämrat immunförsvar, detta leder till fler 
och allvarligare infektioner.  



Titel: Bedömning 
och behandling av 
nutritions- och 
undernutritionstillstå
nd inom 
äldrevården. 
Författare: 
Gunnar Akner 
Tidskrift: 
Nordisk geriatrik 
Årtal: 2006 

Omvårdnadsperspe
ktiv, medicinskt 
perspektiv 
 
 
 
 

Hur kan man bedöma 
en persons 
nutritionstillstånd? 
Hur utreder man 
misstänkt undernäring? 
Diskuterar även 
behandling utifrån 
vetenskaplig kunskap 
och praktisk 
handläggning 

Litteratur-
översikt 

Det vanligaste sättet att bedöma en persons 
näringstillstånd är att mäta BMI. 
Undernäring leder till minskad kroppsvikt 
och minskad vikt på inre organ. Detta kan 
leda till minskad funktion i organen eller 
minskad reservkapacitet. Undernäring leder 
till olika former av ohälsosituationer och 
försämrad prognos i samband med 
operationer och behandlingar. Studier visar 
att undernäring förekommer hos 10-50 % av 
äldre som vårdas på sjukhus eller bor i 
särskilt boende. Det finns två orsaker: 
Minskat näringsintag och ökad energi- och 
näringsomsättning. Minskat kostintag 
försöker kroppen kompensera genom bl a 
minskad energiomsättning, lägre 
hjärtfrekvens, lägre blodtryck och minskad 
fysisk aktivitet. För att utreda orsakerna till 
undernäring måste man göra en analys av 
hela hälsotillståndet: Patientens egna 
uppgifter ska kompletteras med objektiv 
utredning. Det finns flera screening-
instrument  för att fastställa undernäring. 
Behandling: Tag först reda på patientens 
och ev. anhörigas önskemål. Därefter: 
Rådgivning baserad på den enskildes 
måltidsvanor, men även specialkoster 
individ anpassade. Nattfastan bör inte vara 
längre än 11 timmar.    Näringstillägg, 
berikning kan bli aktuellt. 

Titel: Tackling 
malnutrition among 
older people in the 
community 
Författare: 
Denny, Anna 
Tidskrift:British 
Journal of 
Community Nursing 
Årtal: 2007 

Omvårdnads-
perspektiv 
 
 

Belyser närings- och 
energibehov hos 
vårdtagare i kommunal 
vård. Diskuterar 
negativa konsekvenser 
av undernäring hos 
äldre. Faktorer som 
påverkar födointaget 
hos äldre personer 
beskrivs. 

Litteratur-
översikt 

Undernäring hos äldre är ett växande 
problem eftersom antalet äldre hela tiden 
ökar. Åldrandet gör att näringsbehovet 
förändras. Energibehovet minskar pga att 
muskelmassan minskar vilket i sin tur leder 
till att ämnesomsättningen minskar. 
Matsmältning och omsättning försämras 
med åldern. T ex så minskar absorptionen 
av vitamin B12 pga minskad mängd 
intrinsic faktor. Personer bara vistas 
inomhus kan få brist på D-vitamin som 
behövs för calciumupptaget. Otillräckligt 
energiintag kan ge undernäring eftersom 
man ofta inte kompenserar lågt intag av 
energi genom att välja livsmedel med högre 
näringsinnehåll. Vitamin- och mineralbrist 
är därför vanligt hos äldre. Artikeln 
redovisar flera studier som tyder på att 
hjärnan påverkas av brist på vitaminer och 
mineraler framför allt folat, vitamin B12 
och B6. Undernäring leder till försämrat 
immunförsvar med ökad känslighet för 
infektioner. Försämrad sårläkning och 
fördröjt tillfrisknande från sjukdom. Ökad 
risk att behöva sjukhusvård och längre 
sjukhusvistelse. Försämrad fysisk och 
psykisk kondition. Att uppmärksamma 
undernäring är särskilt viktigt i kommunen 
därför att det ökar mottagligheten för 
sjukdom och ökar behovet av sjukhusvård. 
Näringsstatus tenderar att försämras 
ytterligare i samband med sjukhusvistelse.  

Titel: What do we 
know about… 
nutrition and older 
people? 

Omvårdnads-
perspektiv 

Summerar bevis för att 
många äldre lider av 
undernäring. Diskuterar 
psykologiska och 
praktiska svårigheter 

Littertur-
översikt 

Nutrition har stor påverkan på fysiskt och 
psykiskt välbefinnande. Trots det så 
upptäcks inte alltid undernäring och det blir 
en nedåtgående spiral som leder till sämre 
hälsa och livskvalitet.  Flera faktorer kan 



Författare: 
Holmes, Susan 
Tidskrift: 
Journal of Family 
Health Care 
Årtal:2004 
 

som äldre människor 
har när det gäller att 
upprätthålla ett gott 
nutritionsstatus. Belyser 
vilken utmaning detta är 
för vårdaren. 

leda till undernäring. Åldrandet är komplext 
och består av både fysiska och psykiska 
förändringar. Flera sjukdomstillstånd 
inskränker förmågan att äta. Hos äldre 
minskar muskelmassan och den basala 
ämnesomsättningen. Förlust av 
muskelmassa leder till försämrad 
muskelfunktion, försämrad andning och 
hjärtfunktion. Även ökad risk för fall och 
skador. Undernäring leder också till fler 
infektioner och förlänger tillfrisknandet 
efter sjukdom. Åldrandet påverkar även 
matsmältning, absorption och omsättning av 
näringsämnen.  Matvanorna försämras pga 
svårigheter att tugga och svälja. Minskat 
intresse för mat pga sämre smak- och 
luktsinne. Därför lider äldre ofta brist på 
vitaminer och mineraler som har stor 
betydelse för hälsan, vilket kan påverka 
både den fysiska och den kognitiva 
förmågan. Ätandet försämras ytterligare av 
att äldres syn försämras och fysiska 
handikapp försvårar inhandling och 
tillredning av maten. Dålig ekonomi 
påverkar också näringsintaget. Social 
isolering leder till minskat intresse för mat 
och överhoppade måltider. Äldre människor 
behöver en välbalanserad diet. Men, 
eftersom aptiten ofta är liten är det viktigt 
att de väljer näringsrika livsmedel. Det är 
därför viktigt att fastställa kostens kvalitet 
och variation. Liten variation i valet av 
livsmedel kan ge för litet intag av 
livsviktiga näringsämnen.  

Titel: Preventing 
undernutrition and 
dehydration in older 
people 
Författare: 
Stanner, Sara 
Tidskrift: 
Nursing & 
Residential Care 
Årtal: 2005 

Omvårdnads-
perspektiv, 
patientperspektiv 

Diskuterar vikten av 
hälsosam kost, adekvat 
vätskeintag, 
regelbundna 
munhälsobedömningar 
och fysisk aktivitet för 
hälsa och välbefinnande 
hos äldre personer i 
särskilt boende. 

Litteratur-
översikt 

Artikeln summerar de viktigaste åtgärderna 
för att förhindra undernäring. Födointaget 
ska baseras på kolhydrater samt mycket 
frukt och grönt. Måttligt intag av 
mejeriprodukter, kött och fisk dagligen. 
Fiberintag för att förhindra förstoppning 
och divertikulit.  För dem som har liten aptit 
är det viktigt att erbjuda smaklig mat med 
högt näringsinnehåll. Många äldre som 
flyttar till särskilt boende är undernärda. Det 
är därför nödvändigt att fastställa/screena 
patienterna för att hitta de som är eller 
riskera att bli undernärda. Det är viktigt att 
kartlägga de boendes önskemål om mat, 
munstatus och ev. problem att äta. 
Personalen ska vara uppmärksamma på 
matvanor, om det lämnas mat vid 
måltiderna, om assistans behövs för att 
kunna äta, sväljningssvårigheter etc. Det är 
viktigt att skapa en tilltalande måltidsmiljö. 
Nyttiga mellanmål och drycker ska 
erbjudas. Dåligt tandstatus och 
sväljsvårigheter kan ge ett lågt näringsintag.  
De som har få eller inga tänder kvar 
undviker ofta vissa livsmedel. Därför är det 
viktigt med regelbundna 
munhälsobedömningar. Att uppmuntra de 
äldre till fysisk aktivitet kan hjälpa dem att 
bygga upp musklerna och öka aptiten.  

Titel: 
Undernutrition in 
the UK 

Omvårdnads-
perspektiv, 
medicinskt 
perspektiv 

Definition och orsaker 
till undernäring. Vad 
kan man göra åt 
problemet? 

Litteratur-
översikt 

Det finns en näringsmässig komponent 
kopplad till all sjukdom. Undernäring kan 
ha allvarlig påverkan på alla system i 
kroppen såsom muskler, immunförsvar och 



Författare: 
Schenker, Sara 
Tidskrift: 
Nutrition Bulletin 
Årtal: 2003 

psykosocial funktion. Undernäring ger ökad 
konsumtion av sjukvårdsresurser. Det är 
viktigt att veta att inte alla med lågt BMI 
lider av undernäring. Det finns svårigheter 
med att definiera undernäring. 
Sväljsvårigheter och sjukdomar i mag-
tarmkanalen påverkar näringsintaget. Även 
social isolering och dålig ekonomi kan bidra 
tillundernäring. Dåligt näringsstatus 
försämras ofta i samband med 
sjukhusvistelse. Det leder till försenat 
tillfrisknande från sjukdom och längre 
sjukhusvistelser. Dessutom skrivs de ut till 
den kommunala vården i ett ännu mer 
undernärt tillstånd, det blir en ond cirkel. 
Detta kan motverkas genom lämplig 
screening och behandling.. Artikeln 
beskriver även problem med 
näringstillförsel på sjukhus. Flera studier 
har visat på vinster med åtgärder för att 
förbättra en persons nutritionsstatus. Därför 
ska sjukdom vara en indikation för 
nutritions-screening för att identifiera de 
som löper särskilt stor risk att utveckla 
undernäring. 

Titel: Hungry for 
help 
Författare: 
Paul Dinsdale 
Tidskrift: 
Nursing Standard 
Årtal: 2006 

Omvårdnads-
perspektiv 

Ger förslag på riktlinjer 
som kan användas för 
att upptäcka/möta 
patienter som riskerar el 
har undernäring. 

 Undernäring är ett mer kostsamt problem än 
övervikt. Artikeln beskriver the NICE 
guidelines; De rekommenderar att alla 
patienter som skrivs in på sjukhus eller 
särskilt boende ska vägas och mätas vid 
inskrivningen och BMI ska beräknas. 
Behandling ska övervägas om en person har 
BMI < 18,5 och en ofrivillig viktnedgång på 
mer än 10 % under de senaste tre till sex 
månaderna. Behandling ska också 
övervägas hos personer som ätit lite eller 
inget under 5 dagar. Undernärda personer 
behöver längre sjukhusvistelser eftersom de 
tillfrisknar långsammare efter sjukdom och 
operationer. De har också lättare för att få 
infektioner. Undernäring kan få allvarliga 
följder såsom ökad känslighet mot 
infektioner, försämrad sårläkning, 
försämrad hjärt- och lungfunktion, minskad 
muskelstyrka och depression. Trots att det 
finns screening-instrument så kan 
undernäring vara svårt att upptäcka. Det 
första steget i behandling av undernäring är 
att uppmuntra patienten att variera sin kost 
för att få ett mer balanserat intag av protein, 
vitaminer, fett och andra näringsämnen. Om 
inte detta hjälper kan man gå över till 
näringsdrycker. 

Titel: Improving 
nutritional care in 
older people 
Författare: 
Jordan, Mary 
Tidskrift: 
Nursing & 
Residential Care 
Årtal: 2006 

Omvårdnads-
perspektiv 

Fokuserar på: 
näringsbehovet hos 
äldre med risk för 
undernäring och 
faktorer som påverkar 
adekvat kostintag och 
matsmältning 

Litteratur-
översikt 

Energibehovet minskar med stigande ålder. 
Detta betyder att kosten måste ha ett högt 
näringsinnehåll för att behovet av 
näringsämnen ska tillgodoses. Vissa 
sjukdomar och fysiska förändringar ger ett 
ökat näringsbehov. Syn, smak, lukt 
förändras men även lusten att äta. Kroppens 
förmåga att hantera kniv och gaffel 
förändras, vilket gör det svårt att rent 
praktiskt få i sig maten.  Matning av 
vårdtagare är oönskat på många sätt. Det är 
tidsödande, den som blir matad kan uppleva 
det ovärdigt och det minskar den sociala 
samvaron vid matbordet. Att erbjuda 



speciella ätredskap, finfördelad mat etc för 
att på så sätt möjliggöra för den äldre att äta 
själv. Ibland är det dock nödvändigt att 
mata den äldre och det är då bättre att göra 
det i den boendes eget rum för att på så sätt 
skapa en social relation mellan den som 
matar och den som matas, man slipper då 
bli distraherad av de andra runt omkring 
som äter själva. 

Titel: Detecting 
and managing 
undernutrion of 
older people in the 
community 
Författare: 
Vera Todorovic 
Tidskrift: 
British Journal of 
Community Nursing 
Årtal: 2001 

Omvårdnads-
perspektiv 
      
 

Kartlägga och 
förebygga undernäring 
hos äldre i kommuner 

Litteratur- 
översikt 

Kommunsjuksköterskan och primär vården 
har en nyckelroll i arbetet att förebygga 
undernäring hos äldre. Det har utvecklats ett 
screenings redskap för vuxna som kan vara 
till hjälp. Forskning visar att många äldre 
som kommer till sjukhus för vård är 
undernärda, De fortsätter att förlora vikt 
under sin vårdtid. Vilket gör att de är i 
sämre skick då de återvänder hem. Äldre 
människor är känsligare för riskfaktorer 
som kan ge minskad aptit- de äter mindre 
mängd mat- tycker sämre om kost 
variationer. Kombinerat med ytterliggare 
riskfaktorer provtagningar och behandlingar 
ger detta en negativ spiral. Pat som redan 
har försämrad matlust förlorar ytterliggare i 
vikt- som leder till sämre respons på 
behandling. Social isolering, ensamhet, och 
fattigdom är ofta bortglömda faktorer. 
Kommun ssk kan identifiera dessa pat då de 
troligtvis kommer i 1:a kontakt med dem. 
Screeningsinstrumentet MUST beskrivs i 
artikeln. 

Titel:.Reliability 
and validity of the 
nutrtional form for 
the elderly (NUFFE) 
Författare: U. 
Söderhamn & O 
Söderhamn 
Tidskrift: 
Journal of advanced 
nursing 
Årtal: 2002  

Omvårdnads-
perspektiv 
 

Validitet i 
nutritionsverktyget 
NUFFE 

Empirisk 
studie och 
litteratur- 
översikt 

Åldrandet är en komplext fenomen som 
medför förändringar psykiskt, fysiskt och 
socialt. Äldre har en ökad risk för 
undernutrition då de har svårare att klara 
förändringar i kosten. Både protein-, 
energibrist och ren undernutrition är 
bristfälligt erkänt som orsak till 
sjukhusvård. Tidig upptäckt är viktigt för att 
tidigt finna patienter som befinner sig i risk 
zonen eller är undernärda. 
Screeninginstrumentet NUFFE- Nutritional 
form for elderly har studerats.Studien 
bestod av 114 nyligen intagna patienter på 
äldreboende. Mentalt klara, och starka nog 
att genomföra intervju på ca 30 min. 
Jämförelse med MNA visade lika hög 
tillförlitlighet vid bedömning av 
nutritionsstatus hos äldre. BMI är inte 
utprovat för att vara fullt tillförlitligt 
nutritionsstatus analys hos äldre. NUFFE 
studien har visat sig vara rättvis, pålitlig, ett 
välgrundat redskap för att påvisa faktisk och 
begynnande undernäring bland äldre. Ett 
enkelt instrument att screena fram patienter 
riskzonen eller med befintlig undernäring. 
Den är förankrad inom den skandinaviska 
kulturen, vilket gör den lämplig att använda 
i Norden.   

Titel: Identifying 
the elderly at risk for 
malnutrition 
The Mini Nutritional 
Assessment 
Författare: Yves 
Guigoz, Sylvie 

Medicinskt 
perspektiv 

Beskriver bedömnings-
instrumentet Mini 
Nutritional Assessment 

Kvantitativ 
studie 

Nutrtion bör ingå i vården av äldre 
människor. För att förhindra undernäring 
och vidta adekvata åtgärder krävs att de 
bakomliggande orsakerna kartläggs. Mini 
Nutritional Assessment, MNA är ett 
bedömningsverktyg som är lätt att använda. 
Artikeln beskriver studier där man inom 



Lauque, Bruno J. 
Vellas 
Tidskrift: Clinics in 
Geriatric Medicine 
Årtal: 2002 

olika områden använt MNA som screening-
verktyg. 
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