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Sammanfattning    
Undernäring hos äldre personer kan ha flera orsaker. Såväl fysiska, psykiska och 
psykosociala faktorer kan leda till undernäring. Uppsatsen fokuserar på undernäring hos 
äldre personer som bor i eget eller särskilt boende. Syftet med uppsatsen är att belysa 
vilka orsaker som kan ligga bakom undernäring hos äldre människor samt beskriva 
vilka åtgärder sjuksköterskan inom hemsjukvården kan vidta för att motverka detta. 
Metoden som använts är litteraturöversikt. I arbetet redovisas vilka effekter undernäring 
får för den äldre människan, såsom ökad infektionskänslighet, försämrad sårläkning, 
nedsatt funktionsförmåga och ökat behov av sjukhusvård. Orsaker till undernäring kan 
bl a vara försämrat tandstatus, sväljningssvårigheter, minskad aptit pga försämrat 
smaksinne och förändringar i mag-tarmkanalen. Även psykosociala och ekonomiska 
faktorer kan ha betydelse. För att bedöma om undernäring eller risk för undernärig 
föreligger finns olika bedömningsinstrument tillgängliga. Här beskrivs Mini Nutritional 
Assessement (MNA), Nutritional Form For Elderly (NUFFE) samt Malnutrition 
University Screening Tool (MUST). När riskpatienten är identifierad blir kostråd en av 
sjuksköterskans åtgärder, såsom vad kosten bör innehålla och hur måltider fördelas över 
dagen.  Måltidsmiljöns betydelse, vikten av fysisk aktivitet för att förbättra aptiten samt 
munnen och tändernas betydelse för aptit och förmåga att äta berörs. Vikten av att ha 
rutiner för riskbedömning diskuteras. Även vårdarens förhållningssätt är av betydelse 
för att lyckas med nutritionsarbetet. Måltiderna bör ges gott om tid och personalen bör 
vara observanta på svårigheter för patienten att äta. Sjuksköterskan ansvarar för att 
patienten får sitt näringsbehov tillgodosett, men de praktiska arbetsuppgifterna kring 
måltiderna utförs av personal med lägre utbildning. Därför är undervisning en viktig del 
av sjuksköterskans arbete. 
 
 
Nyckelord: Undernäring, äldre, hemsjukvård, sjuksköterska, orsaker, konsekvenser, 
förebygga 
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INLEDNING 

Mat och dryck är en betydelsefull del av människors liv. Näring och vätska är en 
förutsättning för överlevnad. När det gäller omvårdnad av äldre människor är nutrition 
en viktig fråga eftersom äldre personer är sårbara för de följder undernäring för med sig. 
Enligt Allmänna råd från Socialstyrelsen (1995:5) ska sjuksköterskan kunna bedöma 
patientens grundläggande behov och avgöra vilka insatser som behöver göras. 
Sjuksköterskans arbete ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. I 
sjuksköterskans arbete ingår att kunna bedöma näringstillståndet hos dem hon vårdar. 
Hon ska också i god tid kunna upptäcka eventuella svårigheter att äta och vidta 
förebyggande åtgärder. Sjuksköterskan ska regelbundet följa upp och dokumentera 
detta. Sjuksköterskan har på detta sätt möjlighet att genom förebyggande åtgärder, 
information och undervisning, förebygga att friska människor blir sjuka och även 
underlätta för redan sjuka att upprätthålla ett normalt nutritionsstatus. 
 
Eftersom undernäring hos äldre kan ha olika bakomliggande orsaker, som ska behandlas 
på olika sätt, krävs det att sjuksköterskan har kunskap inom området. Vi upplever att det 
hos sjuksköterskor inom hemsjukvården finns ett behov av djupare kunskap om 
undernäring hos äldre. Det är ett angeläget ämne eftersom en stor del av 
hemsjukvårdens patienter är äldre. När dessutom antalet vårdplatser på sjukhusen 
minskar och vårdtiderna blir allt kortare så ökar sjukvårdsinsatserna som ges utanför 
sjukhusen. Hemsjukvården är därför en växande verksamhet. Detta examensarbete 
beskriver vilka orsaker som kan leda till undernäring och hur sjuksköterskan inom 
hemsjukvård kan arbeta för att förebygga undernäring hos äldre människor. 
 
 
BAKGRUND 

Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1997:10) är hemsjukvård den hälso- och sjukvård som 
ges i patientens eget hem eller på särskilt boende (äldreboende, ålderdomshem etc). 
Hemsjukvård utförs av distrikts- eller sjuksköterska och bedrivs i kommunernas regi.  
Hälso- och sjukvårdsuppgifter kan efter delegering även utföras av undersköterska. För 
att få hemsjukvård krävs att patienten har ett långvarigt behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser. I kommunernas sjukvårdsansvar ingår sjukvård upp till 
distriktsköterskenivå. Läkarvård ges av landstingets läkare via vårdcentral eller sjukhus.  
 

 

Definition av undernäring 
Det finns flera studier om undernäring, men det saknas en enhetlig definition för 
begreppet. Det används flera olika benämningar för att beskriva undernäring, t ex 
felnäring, svält, näringsbrist och malnutrition. För att betona att det handlar om ett 
fysiskt tillstånd och inte hur mycket en person äter så används ibland begreppet 
undernäringstillstånd, UNT (Akner 2006). En annan definition är att undernäring kan 
vara en störning i balansen mellan näringsintag och energiförbrukning hos en person, 
dvs näringsintaget är lägre än näringsbehovet. Undernäring hos vuxna fastställs ofta 
genom graden av viktförlust med hjälp av BMI (Body Mass Index; kroppsvikten i kg 
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dividerat med kvadranten av kroppslängden i m) (Schenker 2003). Akner (2006) menar 
att bristen på en enhetlig definition leder till stora variationer i resultat i studier om 
förekomsten av undernäring. Svenska studier har visat att 10-50 % av äldre personer 
som vårdades på sjukhus eller äldreboende är undernärda (Akner 2006). Enligt Saletti 
(2003) förekommer undernäring hos mellan 6 och 71 % av patienterna inom 
äldreomsorgen. Enligt Saletti (2003) beror de varierande siffrorna på att antalet 
undernärda skiljer sig mellan de olika boendeformerna. Störst andel undernärda finns på 
kommunernas särskilda boenden. Lägsta andelen undernärda finns bland de äldre som 
bor i eget boende, men nära hälften av de som bor i eget boende ligger i riskzonen för 
att bli undernärda. 
 
 
Effekter av undernäring hos äldre människor  
Äldre människor är mer känsliga för dålig näringstillförsel än yngre personer och kan 
lättare utveckla näringsbrist. Sviktande nutritionsstatus kan leda till större 
omvårdnadsbehov, längre vårdtider på sjukhus och ökad risk för sjukdom och död. För 
äldre personer innebär undernäring en större hälsorisk än övervikt (Brownie 2005). 
Cederholm (2006) skriver att för 25 år sedan uppmärksammades undernäring som 
vanligt förekommande. Fortfarande finns det enligt Cederholm (2006) inga rutiner för 
att tillgodose patienternas behov av mat och dryck på ett tillfredsställande sätt.   
 
Schenker (2003) skriver att vid undernäring försvinner den för kroppen minst viktiga 
vävnaden först; cellerna i fettvävnaden förlorar fett för att förse kroppen med energi. 
Livsviktiga näringsämnen, protein, vitaminer och mineraler förbrukas samtidigt. När 
man förlorar protein från skelettmuskulaturen så krymper muskelfibrerna och utrymmet 
fylls med extracellulär vätska. Hos äldre människor samlar sig en del av denna vätska i 
benen under dagen som ödem. Om proteinförlusten inte är för allvarlig så försvinner 
ödemen när personen lägger sig ner en stund. Hos en undernärd person bibehåller 
skelettet sitt yttre utseende och form, men den fetthaltiga benmärgen minskar och ersätts 
med vattenartat material. Huden förlorar protein och blir lätt infekterad. De inre 
organen, framför allt levern förlorar vävnad. Hjärtat och njurarna minskar i storlek, 
precis som resten av kroppen. Tarmarna blir tunnare. Dock behåller hjärnan sin storlek 
och struktur. Vid undernäring är pulsfrekvensen och det arteriella blodtrycket lågt. Vid 
medelsvår undernäring fungerar tarmarna normalt, men vid allvarlig undernäring kan 
patienten få svår diarré som resulterar i uttorkning som kan vara dödlig (Schenker 
2003). 
 
Undernäring har skadlig inverkan på flera av kroppens system. Konsekvenserna kan bli 
försämrat immunförsvar, försämrad sårläkning och det tar längre tid innan man 
tillfrisknar efter sjukdom. Undernäring leder till minskad muskelstyrka, trötthet och 
depression (Denny 2007). Förutom ökad risk för infektioner pga nedsatt immunförsvar 
kan undernäring leda till anemi. Ofrivillig viktminskning innebär också stor risk för 
sjuklighet och död samt ökade risker vid operationer och andra behandlingar (Akner 
2006). Undernäring förvärrar sjukdomar som en person redan har och ökar risken för 
komplikationer i samband med sjukdom. Det leder till försämrad funktionsförmåga, 
längre sjukhusvistelser, återinläggning på sjukhus, tidigare behov av särskilt boende och 
minskad överlevnadstid. Det påskyndar funktionsnedsättning och ger försämrad 
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livskvalitet för äldre personer (Brownie 2006). Ett bra näringstillstånd är positivt för 
hälsa, oberoende och livskvalitet hos äldre personer. Ett försämrat näringstillstånd kan 
vara kopplat till rubbad blodförsörjning till hjärnan. Eftersom hjärnan har ett konstant 
behov av syre och näringsämnen för att fungera optimalt så kan detta få allvarliga 
följder. Studier har visat att förhöjda värden av homocystein, som kan bero på folat-
brist, gav en tvåfaldigt ökad risk för att utveckla demens och Alzheimers sjukdom 
(Denny 2007). 
 
Ett för litet näringsintag leder till minskad lymfocytproduktion och därmed försämrat 
immunförsvar. Brist på zink, selen och vitamin B6 har också visat sig vara negativt för 
immunförsvaret hos äldre personer. Den som har dåligt näringstillstånd får oftare 
infektionssjukdomar och mer allvarliga följder av dessa (Brownie 2006). 
 
Den kommunala äldrevården och hemsjukvården har omvårdnadsansvaret för äldre 
människor som är beroende av vårdpersonal och dessutom sårbara för de konsekvenser 
undernäring för med sig. Utan ett adekvat intag av mat och dryck riskerar dessa 
människor att få sämre hälsa och minskat välbefinnande (Stanner 2005). Bjerkreim 
(1998) menar att sjuksköterskan har det övergripande ansvaret för att de äldre inom 
kommunal vård och omsorg ska kunna upprätthålla ett fullgott näringsintag. Bjerkreim 
(1998) betonar vikten av att sjuksköterskan ser sin undervisande och rådgivande roll i 
samspelet med patienten. Han lyfter även fram att upplevelsen kring maten och 
måltiden är betydelsefull för att patienten ska kunna uppleva välbefinnande. 
 

Vårdvetenskap och konsensusbegrepp 
Målet med all omvårdnad är att främja hälsa. För att uppnå optimal känsla av hälsa och 
välbefinnande bör patienten själv tillgodose sina egenvårdsbehov så långt det är möjligt. 
Hälsa har en innebörd av integration och helhet av kropp, själ och ande ( Kirkevold 
2000).  Eriksson (1997) beskriver människan som en helhet, som befinner sig i olika 
grader av hälsa, att vara hel är både en inre känsla men samtidigt beroende av andra. 
Eriksson (1994) menar att lidandet kan ge hälsan en mening. När känslan av lidande 
uppstår rubbas känslan av hälsa. Uthärdligt lidande är förenligt med hälsa och kan 
liknas vid kampen mellan liv och död ( Eriksson 1994).  
 
Nationalencyklopedin (1992) förklarar ordet hälsa med att det härstammar från 
fornnordiskan, knutet till ordet hel och lycka, men påpekar att det teoretiskt är svårt att 
avgränsa begreppet. Nationalencyklopedin skriver att enligt WHO är definitionen av 
hälsa: 
 

”Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 
och inte blott frånvaron av sjukdom och handikapp” (s. 252) 

 
För att bibehålla eller återfå hälsa behöver människan ett balanserat intag av mat och 
dryck. En människas näringstillstånd är det hälsotillstånd som påverkas av mat och 
dryck. Med nutrition menas vetenskapen om födoämnen och dess inverkan på 
människors hälsa och ohälsa. Nutrition är också den process där människokroppen intar, 
smälter och upptar näringsämnen ur kosten (Eriksson 1986).  
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Näringsprocessen påverkar människan i alla hennes dimensioner; fysiskt, psykiskt, 
socialt, andligt och kulturellt (Eriksson 1986). För att förstå människans dimensioner 
krävs att vårdaren är nära patienten och genom att lyssna och observera tar del av 
hennes livsvärld (Wiklund 2005). Livsvärlden är den värld vi lever och har i vår vardag. 
Det är den miljö som människan känner till och vet hur hon ska hantera. 
Livsvärldsperspektivet är att se världen så som människor erfar den och att låta den 
bilda grundsten för vårdandet. Människors komplexa verklighet måste ses, inte enbart i 
fakta och påvisbart, utan som patienterna själva upplever verkligheten. Vårdaren måste 
försöka se ur patientens och de anhörigas perspektiv, verkligheten så som den visar sig 
för dem. Hur de förstår verkligheten beror på vilken förmåga, kunskap och erfarenhet de 
har med sig från tidigare i livet. Sjuksköterskan ska vara öppen och hela tiden reflektera 
över hur patienten erfar den vård och behandling som ges. Varje människa är unik och 
upplever därmed varje omvårdnadshandling olika (Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud & Fagerberg 2003). Vidare beskriver Dahlberg m fl (2003) att det är genom 
livsvärlden människor finner meningen med livet. Genom livsvärlden erfar patienten 
välbefinnande, lidande och hälsa. För att kunna möta patienten i dennes livsvärld krävs 
en öppenhet och närvaro av sjuksköterskan vid varje möte. Hon ska i varje situation 
skapa trygghet och tillit. Wiklund (2003) och Antonovsky (1991) skriver om vikten av 
att våga vara öppen i relationer och upplevelser vilket ger möjligheter för människan att 
kunna älska, hoppas och tro.  Wiklund (2003) belyser vikten av att finna jämvikt 
emellan närhet och distans till patienten. Vårdaren ska inte göra patienten till objekt, 
utan lyfta fram närhet och helhetssyn i vårdrelationen. Att registrera och observera den 
kliniska verkligheten för att få en förståelse för vårdsituationen anser Wiklund (2003) är 
ett uttryck för professionalism. Detta ger ett ökat vårdutrymme för medvetna val av 
sjuksköterskan, då hon inte låter sig överväldigas av situationen. För att nå hit krävs 
regelbunden reflektion över omvårdnadsinsatserna, för att finna att de är relevanta i 
vårdarens egen livsvärld.   
 
I människors livsvärld finns både lidande och välbefinnande. En svårt sjuk människa 
kan känna välbefinnande trots sitt lidande. Målet med allt vårdande är att lindra lidande 
och möjliggöra välbefinnande. Varje vårdrelation och möte ska innebära att vårdaren 
har en följsamhet mot patienten och ser patienten som den unika människa det är.  
Genom att hjälpa patienten att acceptera sin sjukdom och därmed också sitt lidande kan 
han/hon uppleva välbefinnande (Dahlberg m fl 2003). Eriksson (1994) skriver att 
välbefinnande är ett fenomenologiskt begrepp som utgår från människans livsvärld. 
Välbefinnande är tillsammans med sundhet och friskhet delar som gemensamt bygger 
upp känslan av hälsa. Antonovsky (1991) skriver att känslan av välbefinnande är 
förankrad i människans inre upplevelser och livsvärld och är på så vis personlig och 
unik. Wiklund (2003) menar att välbefinnande inte är mätbart, enligt samma grunder 
som sundhet och friskhet. Det är en subjektiv upplevelse och känsla, som är ensam i sitt 
slag och varierar över tid. Välbefinnande utgår från personens livsvärld och är en 
subjektiv upplevelse, vilket gör den svår att mäta i objektiva kriterier. Antonovsky 
(1991) menar att välbefinnande är en inre upplevelse som är nära kopplad till 
människans förmåga till ha förståelse för sammanhang. Enligt Kirkevold (2000) uppstår 
välbefinnande då det är balans mellan människans faktiska tillvaro, möjligheter och 
upplevda meningsfullhet. Välbefinnande bygger på känslan av att vara omhändertagen 
och trygg i de sammanhang individen befinner sig. Mat och dryck har ett stort 
symbolvärde i människors livsvärld och kan bidra till välbefinnande. Maten och 
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måltidssituationen är en av grunderna för att ge trygghet, glädje och gemenskap 
(Bjerkreim 1998).  
 
PROBLEMFORMULERING 

Undernäring hos äldre människor är ett problem inom den kommunala äldreomsorgen. 
Det förekommer hos äldre i såväl eget som särskilt boende. Det får uppenbara följder 
såsom ökad infektionskänslighet, risk för trycksår och frakturer mm. Undernäring kan 
därför innebära ett stort lidande för den som drabbas. Det är ett problem som vi 
upplever är svårt att komma tillrätta med när det väl har uppstått.  
 
Eftersom nutrition är en viktig del i sjuksköterskans arbete och ett bra nutritionsstatus är 
nära kopplat till hälsa och välbefinnande så är detta ett angeläget ämne som vi vill 
fördjupa oss i. Med tanke på det lidande som äldre personer får utstå vid undernäring är 
följande frågeställningar intressanta: 

• Vilka orsaker finns till undernäring  hos äldre? 
• Vilka förebyggande åtgärder kan sjuksköterskan  inom hemsjukvården 

vidta?  
 
 
SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att belysa vilka orsaker som kan ligga bakom undernäring hos 
den äldre människan. Vi vill också beskriva vilka åtgärder sjuksköterskan inom 
hemsjukvård kan vidta för att förebygga undernäring hos äldre i eget och särskilt 
boende. 
 

 
METOD 

Inom vårt ämnesområde finns en hel del forskningsartiklar och rapporter publicerade 
och vi fann ett antal artiklar som motsvarade vårt problemområde och syfte. Vi valde 
metoden litteraturöversikt för att skapa oss en överblick över forskningen som finns 
inom det område vi valt. Det ger oss möjlighet att granska både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar i ämnet. I en litteraturöversikt granskar man olika aspekter av 
likheter och skillnader (Friberg  2006). Vi har valt att analysera likheter och skillnader i 
resultat.  Att göra en litteraturanalys innebär att granska forskning inom det valda 
området för att få underlag för den praktiska omvårdnaden. Sjuksköterskans arbete ska 
utgå  från bästa tillgängliga vetenskapliga bevis (evidens). Enligt Forsberg och 
Wengström (2003) definieras evidensbaserad omvårdnad som ”en systematisk och 
medveten användning av bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag” (s. 20). Målet 
med evidensbaserad omvårdnad är att finna rutiner som på effektivast sätt förbättrar 
omvårdnaden ( Forsberg & Wengström 2003 ). 
 

Litteratursökning 
De artiklar som vår uppsats baseras på har vi sökt i databaserna Cinahl och Medline. Vi 
har använt sökorden: nutrition*, nurs*, older people, elderly, ageing, nutrition-disorder, 
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intervention, prevent*, community och home care i olika kombinationer. Artiklarna 
valdes i första skedet efter titel och årtal. Därefter läste vi artiklarnas abstract och valde 
ut de artiklar som motsvarade vårt syfte. Vi har läst 20 artiklar och av dem har vi valt ut 
12 som ligger till grund för vårt resultat. Artiklar valdes bort enligt nedan angivna 
exklusionkriterier. De artiklar vi valt är alla vetenskapligt granskade och godkända för 
publicering i vetenskapliga tidskrifter. Bland de utvalda artiklarna finns både vårdar- 
och patientperspektiv representerat. 
 
Exklusionskriterier har varit:  
 

• Annat språk än engelska, svenska, danska eller norska. 
• Artiklar äldre än år 2000. 
• Artiklar som beskriver undernäring vid specifika sjukdomstillstånd. 
• Artiklar som beskriver undernäring hos personer yngre än 65 år. 

 
För att få en inblick i det nationella arbetet med att förhindra undernäring hos äldre har 
vi även sökt rapporter på Socialstyrelsens hemsida. Då har vi använt sökorden: äldre*, 
undernäring. En av dessa rapporter refererar vi till i diskussionen. På socialstyrelsens 
hemsida fann vi referenser till Akners  (2006) artikel som vi tog fram och analyserade. 
 

Analys 
Vi har gjort en innehållsanalys som innebär att redan befintliga studier sammanställts 
till ett nytt resultat. Metoden kan beskrivas i tre steg: helhet-delar-helhet. Vi började 
med att läsa de valda artiklarna flera gånger. Därefter har vi diskuterat artiklarna och 
jämfört deras problemställning, syfte, metod och resultat. Vi gjorde en innehållsanalys 
med avseende på likheter och skillnader i resultaten. Efter upprepade genomläsningar 
plockade vi ut den information som motsvarade vårt syfte. Därefter sorterade vi 
informationen i två kategorier. Inom var och en av kategorierna sorterade vi 
informationen ytterligare en gång och fick fram ett antal subkategorier. Dessa har vi satt 
som rubriker och underrubriker. Artiklarnas innehåll har därmed analyserats och ställts 
samman till ett nytt resultat, dvs redan befintlig kunskap har ställts samman och givit en 
ny helhet. Enligt Forsberg och Wengström (2003) innebär innehållsanalys att 
klassificera data för att kunna urskilja mönster och teman. Genom analysen görs en 
större mängd data förståelig genom att volymen minskas och mönster identifieras. Med 
tanke på att forskning inom omvårdnad ökar så finns det behov av att göra analyser och 
sammanställningar av befintliga forskningsresultat samt att använda denna nya kunskap 
i praktisk omvårdnad (Forsberg & Wengström 2003). 
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RESULTAT 

Här redovisas resultatet av de analyserade artiklarna under två huvudrubriker som kan 
ses som kategorier, vilka återkommer i artiklarna vi har granskat. Vi fann också elva 
subkategorier som redovisas som underrubriker.  
 
Huvudkategorier: Orsaker till undernäring 

hos den äldre människan 
Åtgärder för att förhindra 
undernäring hos den äldre 
människan 

Subkategorier: Mun- och tänder Riskbedömning 
 Förändrat lukt- och 

smaksinne 
Kostråd 

 Minskad muskelmassa Måltidsmiljö 
 Förändringar i ma-

tarmkanalen 
Fysisk aktivitet 

 Kronisk sjukdom och 
fysiska hinder 

Mun- och tandstatus 

 Psykosociala och 
ekonomiska faktorer 

 

 

 
Orsaker till undernäring hos den äldre människan 
Undernäring kan ha såväl psykiska, fysiska som psykosociala orsaker. Det naturliga 
åldrandet innebär i sig en försämring av flera fysiologiska funktioner som påverkar en 
människas nutritionsstatus (Brownie 2006).  
Schenker (2003) skriver att undernäring ofta startar långsamt som ett resultat av veckor 
eller månader av att födointaget inte täckt näringsbehovet. Det kan bero på: 

• minskat födointag 
• ökat närings- och energibehov 
• försämrad förmåga att absorbera och utnyttja näringsämnen 

 

Mun och tänder 

Hos äldre människor är tänderna torrare och skörare. De har lätt för att spricka och bli 
ojämna. Med stigande ålder minskar muskelvävnaden och gommen blir insjunken. I 
kombination med urkalkning av skelettet leder detta till ökad risk för karies i 
tandrötterna och tandlossning. Det gör även att det är svårare att få proteser att sitta 
ordentligt (Neno & Neno  2005). Förändringar i munhålan, såsom tandlossning, proteser 
som inte passar, minskad salivproduktion och tandköttsinflammation påverkar äldre 
människors förmåga att tugga och svälja. Det leder till att vissa livsmedel, som är svåra 
att tugga, väljs bort. Ofta erbjuds dessa personer puré-kost eller mosad mat. Att laga mat 
på detta sätt kräver förlängd koktid vilket troligen leder till sämre näringsinnehåll. 
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Förmågan att tugga och svälja påverkas också av muntorrhet som kan bero på sjukdom, 
läkemedel eller otillräckligt vätskeintag. Cirka 40 % av de äldre besväras av muntorrhet 
(Brownie 2006). 
 
Äldre personer som har kvar sina egna, naturliga tänder har generellt sett ett högre intag 
av vitaminer och mineraler och därmed bättre nutritionsstatus. Personer med få eller 
inga av sina naturliga tänder kvar är mer begränsade i sitt val av mat. De undviker ofta 
svårtuggad mat som äpplen, apelsiner, råa morötter, nötter och grovt bröd (Stanner 
2005). Personer utan sina egna naturliga tänder är mindre benägna att välja mat som 
behöver tuggas såsom frukt och grönsaker vilket leder till ett lägre intag av järn, vitamin 
C och E och retinol (Schenker 2003).  
 

Förändrat lukt- och smaksinne 
Åldrandet för med sig försämrat lukt- och smaksinne. Luktsinnet försämras konstant 
med åren, men smaksinnet förändras annorlunda. Förmågan att känna sött och salt 
försämras först, så att det som äts tenderar att uppfattas som surt eller beskt. Detta för 
med sig minskad aptit eller felaktigt val av livsmedel. Minskad förmåga att känna smak 
kan bero på zinkbrist eller minskat antal smakpapiller på tungan. Även sjukdom, 
läkemedel och medicinsk behandling kan påverka förmågan att känna lukt och smak 
(Brownie 2006). För vissa äldre leder detta till minskad aptit eftersom de inte längre ser 
fram emot och uppskattar en god måltid (Jordan 2006). När sinnenas känslighet blir 
sämre kan äldre människor visa minskat intresse för mat eftersom de inte längre kan 
identifiera dofter och smaker (Holmes 2004). 
 

Minskad muskelmassa 
En viss minskning av skelettmuskulaturen hör till det naturliga åldrandet. Denna effekt 
förstärks av fysisk inaktivitet och därmed minskad användning av musklerna. Minskad 
muskelmassa leder till långsammare ämnesomsättning och minskat energibehov. Detta 
gör att den äldre äter mindre och därmed har minskat intag av näringsämnen (Brownie 
2006), (Denny 2007). Den basala omsättningen minskar med 10-15 % eller mer efter 50 
års ålder. Detta beror på minskad muskelmassa (Holmes 2004). 
 

Förändringar i mag-tarmkanalen 

Förändringar i mag-tarmkanalen kan påverka näringsupptaget. Åldrandet är förknippat 
med nedsatt funktion i mage och tarm pga atrofisk gastrit, minskad mängd saltsyra, 
långsammare tarmperistaltik och förändrad rörlighet i matstrupen. I kombination med 
försämrat smaksinne leder detta till att valet av mat blir begränsat och personen njuter 
inte på samma sätt som tidigare av en god måltid. Det försämrade näringsupptaget 
verkar vara kopplat till sjukdom och inte till åldrandet i sig (Brownie 2006). Många 
läkemedel kan påverka tarmens rörlighet och t ex orsaka diarré eller förstoppning och 
därmed leda till sämre näringsupptag (Akner 2006). Matsmältningssystemet har stor 
reservkapacitet och åldrandets påverkan är förhållandevis liten jämfört med hur andra 
organ påverkas. Däremot innebär åldrandet ofta att man har olika sjukdomar i mag-
tarmkanalen som har negativ inverkan på näringstillståndet, tex divertikulos och 
förstoppning som kan vara en effekt av läkemedel. Laktasbrist är vanligare vid högre 
ålder vilket leder till intolerans av mejeriprodukter (laktosintolerans). Överväxt av 
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bakterier i tunntarmen blir också vanligare med stigande ålder och kan leda till ofrivillig 
viktminskning. Bakteriell överväxt kan bero på minskad saltsyreproduktion i 
magsäcken och minskad rörlighet i tarmarna som kan leda till försämrat upptag av folat, 
järn och calcium (Neno & Neno  2006).  
 

Kronisk sjukdom och fysiska hinder 
Många äldre lider av en eller flera kroniska sjukdomar. Stroke, demens, depression, 
cancer, reumatoid artrit och osteoporos är exempel på sjukdomar som kan leda till  
svårigheter att röra sig, känsla av ostadighet, inkontinens, förvirring, smärta, illamående 
och trötthet. Detta påverkar den äldres oberoende och förmåga att bibehålla en god 
kosthållning (Brownie 2006). Personer med demens kan t ex ivrigt börja äta när maten 
ställs framför dem, men sedan glömma bort att fortsätta äta. Upprepade påminnelser är 
då nödvändiga. När en person med demens ständigt behöver uppmanas att äta är risken 
stor att personen till slut utvecklar undernäring. En person med reumatisk sjukdom som 
drabbat lederna i händerna kan ha svårt att använda kniv och gaffel på vanligt sätt. De 
kan också ha svårt att föra maten från tallriken till munnen utan att spilla mat på vägen. 
Detta kan leda till undernäring om det inte uppmärksammas av vårdpersonalen (Jordan 
2006). Kroppsliga rörelsehinder påverkar också en persons förmåga att handla, 
förbereda och laga mat. T ex att öppna en konservburk är svårt för den som har 
reumatoid artrit och värk i händerna (Schenker 2003). På grund av svårigheter att röra 
sig så begränsar en del äldre sitt vätskeintag för att minska antalet toalettbesök, vilket 
leder till risk för vätskebrist (Stanner 2005). Den som inte har möjlighet att vara 
utomhus, t ex pga funktionshinder, löper risk att drabbas av brist på vitamin D eftersom 
detta vitamin fås främst genom solljuset. Vitamin D behövs för att kroppen ska kunna 
tillgodogöra sig calcium (Denny 2007), (Neno & Neno 2006). 
 

Psykosociala och ekonomiska faktorer 
Äldre människor som är socialt isolerade riskerar att tappa intresset för mat. Detta kan 
leda till dålig kosthållning och överhoppade måltider. Nyblivna änkor/änkemän löper 
särskilt stor risk (Holmes 2004). Att äta ensam kan ha stor inverkan på en persons 
nutritionsstatus. Studier har visat att den som bor ensam, eller äter ensam, äter mindre 
vilket innebär risk för undernäring. Män påverkas mer negativt än kvinnor av att äta 
ensamma (Brownie 2006). Sorgen som följer av förlust av en make/maka innebär ofta 
minskad aptit, dessutom ska han/hon nu klara sig själv. Det kanske var den förlorade 
livspartnern som skötte matinköp och matlagning och nu ska den som är kvar klara 
detta på egen hand (Schenker 2003). 
 
Kosthållningen i hushåll med låg inkomst är ofta mindre varierad än i ett hushåll med 
bättre ekonomi. Personer med lägre inkomst konsumerar mindre frukt och grönt, mindre 
mängd magert kött och fet fisk. Många av de livsmedel som anses vara hälsosamma ses 
som ”lyxiga” och dyra. Svårigheter att ta sig till större matvarubutiker där maten är 
billigare påverkar också inköpen. Det är ofta mer kostsamt att handla i mindre, 
närliggande butiker än att åka till större affärer som ligger en bit bort (Schenker 2003). 
Att vara tvungen att förlita sig på släkt och vänner för att kunna göra sina inköp kan 
medföra att de livsmedel som behövs inte finns hemma (Holmes 2004). 
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Åtgärder för att förhindra undernäring hos den äldre människan 
Denny (2007) menar att det är viktigt att tidigt upptäcka undernäring hos äldre i den 
kommunala vården eftersom det ökar mottagligheten för sjukdom och därmed ökar 
behovet av sjukhusvård. Studier har visat att en persons nutritionsstatus ofta försämras 
ytterligare i samband med sjukhusvistelse. Patienten skrivs då ut till den kommunala 
vården i ett sämre näringstillstånd än tidigare och det blir en ond cirkel.  
 
För att ge rätt behandling är det nödvändigt att finna orsaken till att en person är 
undernärd. Sjuksköterskan måste göra en analys av hela hälsotillståndet (Guigoz 2002). 
Enbart mätning av BMI är inte tillräckligt. En person kan ha ett lågt BMI utan att vara 
undernärd och en person som har ett normalt BMI kan trots allt vara undernärd 
(Söderhamn U., Söderhamn O. 2002). Schenker (2003) skriver att BMI-värdet dock kan 
ses som en indikation på om en person är undernärd eller ej; vid BMI < 20 kg/m2 kan 
undernäring misstänkas. 
 

Riskbedömning 
För att upptäcka undernäring eller risk för undernäring finns det idag flera 
skattningsskalor till hjälp. Exempel på sådana instrument är: Mini Nutritional 
Assessment (MNA), Nutritional Form For Elderly (NUFFE) och Malnutrition 
University Screening Tool (MUST). 
 
Mini Nutritional Assessment (MNA) är det i Sverige vanligast förekommande 
skattningsverktyget för att bedöma risk för undernäring (Akner 2006). MNA är 
utvecklat i samarbete mellan Centre for Internal Medicine and Clinical Gerontology of 
Toulouse i Frankrike, Clinical Nutrition Program at the University of Mexico i USA 
och Nestlés forskningscenter i Schweiz. MNA är ett verktyg som är lätt att använda. Det 
är billigt eftersom det inte behövs några laboratorieundersökningar. MNA-testet består 
av 18 punkter och innefattar frågor om längd, vikt, viktminskning, livsstil, läkemedel, 
rörlighet, frågor om mat- och vätskeintag samt om man är oberoende eller beroende av 
hjälp vid intag av måltider. Det innehåller också frågor om hur patienten själv upplever 
sin hälsa och sitt näringstillstånd. Patienter med nedsatt kognitiv förmåga kan behöva 
hjälp av anhöriga eller vårdpersonal att besvara frågorna. Varje svar motsvarar en viss 
poäng. Poängen räknas samman och bedöms enligt en fastställd graderingsskala. Om 
poängsumman visar att patienten löper risk att bli undernärd ska sjuksköterskan 
noggrant gå igenom frågeformuläret för att utröna vilka faktorer som gör att patienten 
riskerar att bli undernärd. Specifika åtgärder ska sättas in mot dessa faktorer. Om 
poängsumman tyder på att patienten är undernärd kan det bli aktuellt med 
laboratorieanalyser efter kontakt med ansvarig läkare. MNA har begränsningar; det kan 
inte användas för att fastställa om en patient har brist på specifika näringsämnen som t 
ex vitamin D, folat, järn och zink (Guigoz 2002). 
 
Nutritional Form For Elderly (NUFFE) är ett nytt instrument för att fastställa 
nutritionsstatus hos äldre personer. Testet består av 15 frågor och innefattar vikt- och 
kosthistorik, nuvarande kostintag samt frågor om sällskap vid måltid, aktivitet och 
läkemedel. Svaren på frågorna ger olika poäng. Ju högre poäng patienten får desto 
högre är risken för undernäring. Mätningen ska helst äga rum i början av vårdperioden. 
Även patientens längd och vikt bör registreras för att sjuksköterskan ska kunna beräkna 
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patientens BMI. NUFFE har utvecklats i Sverige och ska i första hand användas i de 
skandinaviska länderna för att undvika felaktiga resultat pga kulturella skillnader 
(Söderhamn  & Söderhamn 2002). 
 
The British Association for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN) har utvecklat ett 
instrument för att upptäcka undernäring hos äldre i kommunerna, Malnutrition 
Universal Screening Tool (MUST). Det finns flera lämpliga tillfällen att använda 
MUST t ex vid årliga hälsokontroller. MUST kan med fördel användas på patienter med 
demens och psykiska besvär. Instrumentet är inriktat på att fastställa undernäring med 
protein och energibrist, men ofta finns det samtidigt brist på spårämnen, vitaminer och 
mineraler. Testet är uppdelat i tre delar. I första delen kartläggs BMI, viktminskning de 
senaste 3-6 månaderna och om patienten har någon akut sjukdom som påverkar 
näringsintaget. Dessa parametrar ger olika poäng. I nästa steg räknas poängen samman 
och patienten placeras i en risk-kategori. I tredje steget ska en vårdplan upprättas. 
Åtgärder och råd dokumenteras. Regelbunden uppföljning planeras in. I MUST-
instrumentet ingår även alternativa sätt att mäta BMI. Det kan t ex användas på patienter 
där det är svårt eller omöjligt att mäta längden. Om längden inte kan mätas på 
traditionellt sätt kan den istället uppskattas enligt en tabell efter mätning av 
underarmens längd (från armbåge till handled). Utifrån detta värde beräknas sedan BMI. 
BMI kan också uppskattas genom mätning av omkretsen mitt på överarmen (Todorovic 
2001).  
 
Todorovic (2001) skriver vidare att patienter som nyligen varit inlagda på sjukhus, 
framför allt efter större kirurgiska ingrepp och höftfrakturer, löper särskilt stor risk att 
utveckla undernäring och behöver extra uppmärksamhet med avseende på 
näringsintaget. Att tidigt upptäcka den som är i riskzonen för att bli undernärd och att 
snabbt vidta åtgärder kan leda till omedelbara förbättringar i näringstillståndet. Även 
hos den som väntar på elektiv kirurgi, t ex höftoperation, finns det vinster att göra med 
att kartlägga näringsintaget inför inläggning på sjukhus. Smärta kan hos dessa patienter, 
enligt Todorovic (2001), göra att näringsintaget försämras. 
 

Kostråd 
Att ha förståelse för matsmältningssystemet och hur det förändras vid åldrande är 
nödvändigt för att sjuksköterskan ska kunna ge adekvata råd om kost och näring till 
äldre. Hon ska beakta personens förmåga att äta och kroppens möjlighet att ta upp de 
näringsämnen som behövs för att uppnå optimal hälsa (Neno & Neno 2006). Akner 
(2006) skriver att åtgärderna vid undernäring kan beskrivas som en trappa. Det första 
”trappsteget” är rådgivning om kost och mat. Rådgivningen ska vara väl genomförd och 
grunda sig på analys av den enskildes matvanor och önskemål. Om detta inte hjälper går 
man vidare till nästa steg i ”trappan” som innebär råd om hur man kan förändra den 
normala kosten t ex genom att anpassa konsistensen på maten, ändra måltidsordning och 
ge råd om specialkost. När det gäller måltidsordning så menar Akner (2006) att det är 
nödvändigt att se till att nattfastan inte blir längre än 11 timmar. Tredje steget innebär 
att  ge näringstillägg, t ex näringsdrycker, vitamin- och mineraltabletter (Akner 2006). 
 
Stanner (2005) skriver att äldre personer bör uppmuntras att vara intresserade av och att 
njuta av mat. Kosten bör innehålla stärkelserika kolhydrater såsom bröd, pasta, ris, 
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spannmålsprodukter och potatis. Även mycket frukt och grönt bör ingå, gärna 5 ggr/dag. 
Måttliga mängder mjölk- och mejeriprodukter ingår i en hälsosam diet. Kött, fisk och 
ägg bör ätas dagligen. Fiberrik mat som t ex fullkornsprodukter minskar problem med 
förstoppning. För den som har liten aptit är det viktigt att välja livsmedel med högt 
energi- och näringsinnehåll (Stanner 2005). En liten mängd fett i kosten är nödvändigt. 
Det bör vara fett av god kvalitet, omättat eller fleromättat, t ex vegetabilisk olja eller fet 
fisk. Protein, som behövs för uppbyggnad och läkning av vävnad, finns i bl a kött, fisk, 
ägg, nötter och bönor. Vitaminer och mineraler är viktigt för att bibehålla optimal hälsa. 
Kosten bör innehålla calcium, vitamin A och C . Eftersom vitamin D framför allt fås via 
solljuset och personer som mest är inomhus riskerar att få brist på detta vitamin, kan det 
därför behövas tillskott av D-vitamin (Neno  & Neno  2006). 
 
En person vars smaksinne försämrats kan stimuleras till bättre aptit genom att prata om 
mat och servera maten på ett smakfullt sätt. Att smaksätta maten med örter, kryddor och 
extra sås kan också hjälpa (Jordan 2006). Todorovic (2001) skriver att små portioner 
underlättar för den med liten aptit. Patienten bör få flera små mål inklusive mellanmål 
under dagen. För att göra maten mer energirik kan man blanda i mjölkpulver i mjölken 
för att sedan använda den i matlagningen, i såser, grytor etc. Potatismos kan 
energiberikas med ost och fet mjölk. Vidare kan, enligt Todorovic, patienten uppmanas  
att äta desserter, kakor och andra bakverk. Man kan även tillsätta extra socker i maten i 
form av sylt, sirap och honung. Stanner (2005) skriver att äldre bör ges valmöjlighet och 
variation i kosten, detta ökar sannolikheten att de tycker om maten som erbjuds. Holmes 
(2004) menar att nyckeln till ett normalt nutritionsstatus är en varierad kost. Om intaget 
av livsmedel begränsas till ett fåtal produkter ökar risken för brist på livsviktiga 
näringsämnen. Även Dinsdale (2006) skriver att första steget vid behandling av 
undernäring ska vara råd om ändrade och varierade kostvanor för att få ett balanserat 
intag av protein, fett, vitaminer och andra näringsämnen. Först därefter, om behov 
kvarstår, ska näringsdrycker erbjudas. Schenker (2003) menar att näringsdrycker bör 
intas i små portioner, fördelat över dagen och inte före måltider då man riskerar att 
försämra aptiten ytterligare. Neno och  Neno  (2006) skriver att för den som besväras av 
muntorrhet, och därför har svårt att tugga och svälja, kan det hjälpa att suga på isbitar 
för att på så sätt stimulera salivproduktionen. 
 
 

Måltidsmiljö 
Enligt Stanner (2005) har det betydelse att maten serveras i en tilltalande miljö. Maten 
som erbjuds ska smaka bra, se aptitlig ut och serveras på ett smakfullt sätt. Detta kan 
vara avgörande för om de äldre njuter av maten och äter upp den. Även storleken på 
matportionen har betydelse, en allt för stor portion på tallriken kan ha negativ inverkan 
på aptiten, särskilt för den som redan har liten matlust. Stanner (2005) anser att på 
särskilda boenden bör mat-tiderna ses över, maten ska hållas varm, de boende ska ges 
tillräckligt med tid för att äta samt erbjudas hjälp om de har problem med att äta själva. 
Jordan (2006) menar att sättet som personalen dukar och serverar maten på har inverkan 
på de äldres matlust. Personalen bör enligt Jordan (2006) vara observanta på om de 
äldre har svårt att nå det som står på bordet och anpassa dukningen efter detta. 
Specialanpassade ätredskap bör användas vid behov (Jordan 2006). Schenker (2003) 
skriver att tallrikens placering på matbordet har betydelse eftersom personer med 
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funktionshinder, som har svårt att äta, kan känna sig generade över att de spiller och 
sölar vid matbordet och undviker då detta genom att lämna mat. Neno & Neno (2006) 
skriver att social samvaro vid måltiderna har stor betydelse för matlusten och bör 
uppmuntras.  
 
Jordan (2005) menar att matning bör undvikas så långt det är möjligt eftersom det kan 
upplevas ovärdigt av den som blir matad, det stör den sociala samvaron kring bordet 
och det är dessutom tidsödande. Enligt Jordan (2005) bör omvårdnadspersonal istället 
erbjuda begränsad assistans till den som har svårt att äta och måltiden ska ges gott om 
tid så att personen ges största möjlighet att äta själv. När matning är enda lösningen för 
att personen ska få i sig tillräckligt med mat så bör det, enligt Jordan (2005), ske på 
vårdtagarens rum. Då får vårdtagare och vårdare ett tillfälle för social samvaro med 
varandra. Gott om tid är en förutsättning för att måltiden ska bli en positiv upplevelse 
för den som blir matad.  
 

Fysisk aktivitet 
Stanner (2005) skriver att fysisk aktivitet gör att musklerna byggs upp och får aptiten att 
öka. Att vara fysiskt aktiv påverkar dessutom aptiten positivt genom att det förebygger 
förstoppning, bibehåller rörligheten, minskar risken för fall och förbättrar humöret. 
Stanner (2005) menar att även en person med funktionshinder kan vara fysiskt aktiv och 
ger som exempel att en rullstolsburen person kan uppmuntras att regelbundet göra arm- 
och benrörelser för att hålla sig aktiv. Även Denny (2007) skriver att det är viktigt att 
äldre personer fortsätter att vara fysiskt aktiva för att upprätthålla en god aptit och 
främja rörligheten. 
 

Mun- och tandstatus 

Stanner (2005) anser att regelbundna munhälsobedömningar är nödvändigt för en god 
munhälsa och för ett adekvat intag av mat och dryck. Munhälsobedömning kan initieras 
av sjuksköterskan. Ett lämpligt tillfälle för detta är enligt Stanner i samband med 
inflyttning till särskilt boende. Jordan (2006) skriver att, eftersom många äldre har svårt 
att borsta och sköta sin tänder, så kan det underlätta om man använder en elektrisk 
tandborste. Den som har nedsatt förmåga att tugga ska erbjudas mat med anpassad 
konsistens.  
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi använde oss av litteraturöversikt som metod eftersom vi fann flertalet artiklar inom 
vårt valda område och att denna metod ger oss möjlighet att granska både kvalitativa 
och kvantitativa artiklar. Det var lätt att finna material. Litteratursökningen gjorde vi i 
databaser tillgängliga via Högskolan i Borås hemsida. En del av artiklarna var 
tillgängliga i fulltext, andra fick vi beställa via biblioteket. Vi valde att inte använda 
artiklar som var skrivna tidigare än år 2000. Vi fann flera artiklar som endast var några 
år gamla. En av de artiklar vi valde ut var bara några månader gammal. Detta tyckte vi 
var bra eftersom vi då fått ta del av den senaste forskningen på området. Enligt metoden 
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”Litteraturöversikt” ska likheter och skillnader på olika områden analyseras. Vi valde att 
analysera likheter och skillnader i artiklarnas resultat och tyckte att likheterna var större 
än skillnaderna. Vi fann inga motstridiga uppgifter i resultaten. Flertalet av artiklarna vi 
har använt är litteraturöversikter med sjuksköterskans och patientens perspektiv i fokus. 
Litteraturöversikter kan ibland ha svagheter som t ex att de grundar sig på för lite 
mängd forskning eller att författaren har en viss förförståelse och därmed väljer studier 
som styrker författarens egna teorier och åsikter. De artiklar vi valt har en stor mängd 
referenser. 
 

Resultatdiskussion 
Att äta och dricka är en naturlig del av livet, som vi ofta tar för given. Det är först när 
problem uppstår som vi blir medvetna om processen kring maten och ätandet. Mat och 
dryck är ju en förutsättning för liv och hälsa, men det är mer än bara näring till kroppen. 
Hur vi intar våra måltider omges ofta av traditioner och ritualer. Det kan visa på social 
tillhörighet och ge gruppkänsla. Ätandet och måltidssituationen har med andra ord stor 
betydelse i människans livsvärld. Både näringen i sig och måltidssituationen kan bidra 
till känsla av välbefinnande. Måltidssituationen kan även ha betydelse för den upplevda 
hälsan, eftersom hälsa bl a är att uppleva mening och sammanhang i livet. 
 
Välbefinnande kan upplevas trots att personen har en eller flera sjukdomar. En av 
vårdarens uppgifter är att ta reda på hur patienten ska få möjlighet att uppleva känslan 
av välbefinnande. För den som är undernärd kan detta göras genom att denne får hjälp 
med att få födointaget att fungera. För vårdaren är första steget att tidigt upptäcka den 
som riskerar bli undernärd och därefter vidta åtgärder. Det är nödvändigt med rutiner för 
kartläggning av näringsstatus och riskbedömning. Vi tror att ett lämpligt tillfälle för 
riskbedömning är vid inskrivning i hemsjukvården eller i samband med inflyttning på 
särskilt boende. Riskbedömningen underlättas genom användandet av ett 
screeningsverktyg/bedömningsinstrument. Det bör tas gemensamt beslut på 
arbetsplatsen/vårdinrättningen om vilket instrument som ska användas. Sedan ska alla 
berörda vårdare få utbildning i hur de använder instrumentet. Instrumentet kan även 
vara till hjälp för att ska fastställa orsaken till varför en person är undernärd. Ofta 
behövs det dock ytterligare frågor om hälsa, välbefinnande och psykosocial situation. 
När orsakerna är identifierade ska specifika omvårdnadsåtgärder vidtas beroende på 
vilken eller vilka orsaker som ligger bakom. Sjuksköterskans roll består ofta i 
information och undervisning. Hon ska ge råd om kost, specifika åtgärder som t ex 
vikten av munhälsobedömning, fysisk aktivitet osv. Sjuksköterskan uppgift är att stötta 
och ge råd till både den enskilde, anhöriga och till omvårdnadspersonal. För att 
tydliggöra sjuksköterskans ansvar så tror vi att det är av stor betydelse att de 
nutritionsåtgärder som ska vidtas dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Åtgärderna ska 
också delges patienten, vårdpersonal och anhöriga. Det ska vara tydligt vem som utför 
åtgärderna och när de ska utvärderas Önskvärt vore att även patientansvarig läkare 
engageras i patientens nutritionsvård. 
 
På särskilda boenden kan vårdarna använda sig av det som Murray (2006) skriver om 
”protected mealtimes”. Murray (2006) beskriver detta som måltider där patienten är i 
fokus och onödiga, störande avbrott undviks. Måltiderna prioriteras och annat arbete får 
vänta. Patienterna får i lugn och ro den hjälp de behöver för att äta. Personalen får 
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tillfälle att fokusera på den enskildes behov. Vidare beskriver Murray vad som behövs 
för att ett sådant koncept ska lyckas. Personalen behöver förbereda sig, patienter och 
omgivning för dessa prioriterade måltider. Atmosfären ska vara avslappnad och de 
gamla ska ha möjlighet att äta i sin egen takt. Personalen ska vara observanta på dem 
som löper risk att bli undernärda och erbjuda hjälp till dem som behöver. Personalens 
raster läggs så att så mycket personal som möjligt är tillgängliga vid måltiderna. Murray 
(2006) menar att lösningen inte behöver vara komplicerad; ätande är en naturlig del av 
det dagliga livet och av omvårdnaden - allt patienten behöver är omsorgsfull 
uppmärksamhet på sina behov. Har vårdaren detta förhållningssätt, på särskilda boenden 
framför allt, så är chanserna stora att lyckas med nutritionsarbetet. Många gånger 
handlar det om att vårdaren behöver sätta sig in i patientens livsvärld för att förstå 
varför han eller hon äter för lite. Eftersom måltiderna ofta är en social aktivitet så 
innebär det stora förändringar i livsvärlden för den som plötsligt blir ensam efter en 
make eller makas bortgång. Att äta ensam kan då upplevas meningslöst.  
 
Inom den kommunala äldreomsorgen räcker det dock inte med att vårdaren har insikt 
och förståelse för patienten. I en rapport från Socialstyrelsen skriver Edqvist (2007) att  
för att den äldre människan ska äta maten som serveras krävs att även produktion och 
distribution fungerar. Det krävs ett samarbete och att de som arbetar inom olika 
områden använder ett gemensamt språk. Edqvist (2007) beskriver vidare vikten av att 
ha menyer som är förankrade hos de äldre. Hänsyn bör tas till olika mattraditioner i 
olika delar av landet, samt att många äldre inte är vana vid internationell mat som pizza, 
taco´s etc. 
 
I artiklarna som vi har analyserat återkommer författarna ofta till att ett sunt 
näringstillstånd är en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Ibland går det inte, trots 
ihärdiga försök, att undgå att en vårdtagare blir undernärd och minskar i vikt. Akner 
(2006) skriver att undernäring ofta drabbar äldre med flera allvarliga sjukdomar och 
kort återstående livslängd och därför är de etiska aspekterna viktiga. Patientens och 
anhörigas önskemål måste i möjligaste mån ligga till grund för beslut om behandling. 
Matvägran kan ju vara en del i det naturliga döendet, men kan vara svårt för 
vårdpersonal att hantera och acceptera (Akner 2006). Vi upplever även att anhöriga 
ibland har svårt att acceptera detta. Att sluta äta är ju den enda möjligheten en sjuk 
människa har att skynda på döden. För att helt förstå detta bör sjuksköterskan ha ett 
livsvärldsperspektiv och försöka ta del av hur patienten upplever situationen. Hon ska 
vara öppen och lyhörd för hur patienten tänker och känner och på så sätt ta del av 
dennes livsvärld. Genom att göra anhöriga delaktiga i omvårdnaden kan även de få ökad 
förståelse för den äldres livsvärld och därmed ha lättare att acceptera situationen. 
 
Vården av äldre personer inom kommunen omfattas ofta av båda Socialtjänstlagen och 
Hälso- och sjukvårdslagen. Olika personalgrupper är involverade och har olika 
kunskapsnivå och synsätt. Det är därför viktigt att patienten sätts i centrum och att de 
olika yrkesgrupperna samarbetar mot gemensamma mål. I omvårdnaden inom 
hemsjukvården har ofta sjuksköterskan den högsta utbildningen och därmed den mest 
ingående kunskapen. Sjuksköterskan har ansvar för att patienterna får sitt näringsbehov 
tillgodosett, men de praktiska arbetsuppgifterna kring mat och måltider utförs ofta av 
personal med lägre utbildning. Det är därför nödvändigt med information och utbildning 
till den personal som arbetar närmast patienten. Sjuksköterskans roll blir då att 
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undervisa och informera, samt att fungera som inspirationskälla. Hon bör, tillsammans 
med andra yrkesgrupper, medverka till att kost- och näringsstrategier tas fram. Ett nära 
samarbete med enhetschefer på äldreboenden tror vi är nödvändigt då deras inställning 
har stor betydelse för att få till stånd ett lyckat nutritionsarbete. Enhetschefen har även 
de ekonomiska befogenheterna för att satsa på utbildning samt att genom riktlinjer till 
köket se till att de äldre serveras hälsosam och näringsriktig mat. 
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