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Sammanfattning    
 
Årligen ådrar sig ca 18 000 personer i Sverige en höftfraktur. Det är främst äldre som 
drabbas, medelåldern är 80 år. Vid rehabiliteringen efter en höftfraktur är det 
övergripande målet att patienten skall återfå samma fysiska, psykiska och sociala nivå 
som han/hon hade före frakturen. 
 
En förutsättning för god hälsa, att undvika sjukdom och för att återvinna hälsa är ett gott 
nutritionstillstånd. Vid malnutrition råder ett tillstånd då kroppens intag av energi och 
näring understiger kroppens faktiska behov och det finns då en ökad risk för sjuklighet. 
Enligt Socialstyrelsen som sammanställt olika studier lider 50 % av de patienter som 
ådrar sig en höftfraktur av malnutrition. 
 
Studiens syfte är att finna omvårdnadshandlingar som kan leda till ett förbättrat 
nutritionsstatus hos patienter som ådragit sig en höftfraktur för att förbättra läkning och 
rehabilitering och därigenom öka patientens välbefinnande och minska lidandet. 
 
Som metod har analys av aktuella vetenskapliga artiklar använts. 
 
Resultatet visar olika teman som beskriver olika omvårdnadshandlingar. Temana är: 
”Att finna och åtgärda orsaker till ett försämrat födointag vid en höftfraktur”, ”Att göra 
en bedömning av patientens nutritionsstatus och mäta patientens intag av mat och 
väska”, ”Att informera och kommunicera med patienten om kost och nutrition”, ”Att ge 
omvårdnad i samband med måltid” samt ”Att ge olika näringstillägg”.  
 
 
Nyckelord: Nutrition, höftfraktur, omvårdnadshandlingar, patient, malnutrition, 
undernäring, lidande och välbefinnande. 
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INLEDNING 

I mitt arbete som sjuksköterska på en ortopedavdelning vid ett mindre sjukhus i 
Västsverige träffar jag ofta patienter som drabbats av höftfrakturer. Dessa patienter är 
oftast äldre och upplevs som sköra. Ofta har de haft en lång väntan innan de blir 
opererade och sedan en tuff tid med rehabilitering innan de skrivs ut till hemmet eller 
till ett boende i kommunal regi (tillfälligt eller permanent). Ibland är kanske inte dessa 
patienter alltid är så högt prioriterade då mycket räknas i korta vårdtider och elektiva 
operationer för att klara vårdgarantin. 
 
Som sjuksköterska är mitt ansvarsområde omvårdnaden kring patienten. Emellanåt 
upplever jag att jag inte kan ta det ansvaret fullt ut, t.ex. då det är mycket patienter och 
lite tid. Stundtals kan det också upplevas att den medicinska vården med främst 
operationer prioriteras och att omvårdnaden hamnar i andra hand. 
 
Då ca 50 % av patienterna som ådragit sig en höftfraktur lider av malnutrition 
(Socialstyrelsen, 2000) har sjuksköterskan en viktig funktion genom att med olika 
omvårdnadshandlingar optimera näringstillståndet hos dessa patienter. Ett starkt 
samband finns mellan malnutrition och förlängd vårdtid (Socialstyrelsen, 2000). 
 
Enligt Socialstyrelsen (2000) finns det en betydande potential för besparing av såväl 
mänskligt lidande och samhällsekonomiska resurser genom effektiv prevention och 
behandling av patienter med malnutrition.  
 
I denna studie vill jag undersöka vilka omvårdnadshandlingar sjuksköterskan kan utföra 
för att optimera patientens nutrition vid en höftfraktur. Jag tror att mycket kan göras 
genom olika omvårdnadshandlingar och att detta kan medföra att patientens ”status” blir 
förbättrat/optimerat.  
 
BAKGRUND 

Höftfraktur 

Årligen drabbas ca 18 000 personer i Sverige av en höftfraktur. Det är främst äldre 
personer som drabbas, medelåldern är 80 år och bakomliggande orsaker är i allmänhet 
benskörhet och ökad risk att falla (Socialstyrelsen, 2003). Frakturen uppkommer oftast 
genom ett lindrigt fall då patienten halkar eller snubblar inomhus (Lindgren & 
Svensson, 1996). Många av patienterna har sjukdomar som bidrar till muskelsvaghet, 
balansproblem och ökad falltendens. Tre fjärdedelar av patienterna är kvinnor, dels 
finns det fler kvinnor i denna åldersgrupp och dels har kvinnor en mer uttalad risk för 
benskörhet (Socialstyrelsen, 2003). Hos personer som är yngre än 50 år är höftfrakturer 
sällsynta och utgör 2 %. Livstidsrisken för att en kvinna får en höftfraktur är 20 %. 
Bland de kvinnor som blir 90 år har nästan varannan haft en höftfraktur (Thorngren, 
1995). Risken för höftfraktur är exponentiellt med stigande ålder – bl.a. korrelerat till 
benskörhet. Även faktorer som försämrad balans och koordinationsförmåga som 
drabbar äldre har ett sammanhang till förekomsten av frakturer (Lindgren & Svensson, 
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1996). Antalet frakturer har ökat kraftigt under slutet av 1900-talet och ökningen 
kommer förmodligen att fortsätta med en ökande andel äldre i befolkningen (Lindgren 
& Svensson, 1996, Socialstyrelsen, 2003). 
 
Höftfraktur är en gemensam beskrivning av huvudsakligen två frakturtyper i proximala 
femur. Den ena är lokaliserad till lårbenshalsen (cervikal fraktur) och den andra genom 
muskelfästena i proximala femur (trokantär fraktur). Höftfrakturer diagnostiseras oftast 
med hjälp av röntgenbilder. Den viktigaste skiljelinjen är om frakturen går genom 
lårbenshalsen (cervikal, intrakapsulär) eller genom trokanterpartiet (trokantär, 
extrakapsulär) (figur 1). Den cervikala frakturen indelas i odislocerad (s.k. Garden 1 och 
2) respektive dislocerad (s.k. Garden 3 och 4). Trokantära frakturer indelas i 
tvåfragmentsfrakturer (stabila) och flerfragmentsfrakturer (instabila) (Socialstyrelsen, 
2003). 

 
Figur 1. Frakturtyper i olika områden av övre lårbensänden (höftfrakturer) 
(Socialstyrelsen, 2003). 
 
Symtom vid en höftfraktur är smärta i ljumske, lår och ibland knä. Är frakturen 
dislocerad ligger benet ofta förkortat och utåtroterat (Önnerfält & Önnerfält, 2002).  
 
Enligt Socialstyrelsen (2003) är det viktigt att dessa patienter får ett snabbt 
omhändertagande i ambulans, på akutmottagning och på vårdavdelning. Andra 
samtidiga sjukdomar, nutritionsläget före fraktur (vätska och föda), liksom vissa äldre 
människors svårighet att plötsligt anpassa sig till nya miljöer, kan bidra till att 
patienterna kan drabbas av förvirring och snabb försämring av allmäntillståndet. Till 
detta skall läggas den påverkan som sker p.g.a. smärtan från frakturområdet. Den 
initiala bedömningen bör förutom den ortopediska skadan även omfatta bedömning av det 
allmänmedicinska tillståndet, behov av omvårdnad samt sociala faktorer som påverkar 
rehabiliteringsresultatet. Värdet av ett snabbt omhändertagande är uppenbart 
(Socialstyrelsen, 2003).  
 
Patienter med en höftfraktur behöver oftast opereras akut och de flesta frakturer 
opereras med reposition (tillrättaläggande av brottet) och osteosyntes (sammanfogning 
med skruvar, pinnar och/eller plattor av metall). Vid kraftigt felställda lårbenshalsbrott 
hos äldre görs ofta en halvartoplastik (utbyte av övre lårbensänden mot metallkula) 
(Socialstyrelsen, 2003). Viktiga vård- och omvårdnadshandlingar vid en höftfraktur är 
att ge patienten smärtlindring och att observera eventuella blodförluster. Vidare är det 
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viktigt att förebygga trombos, emboli, luftvägsbesvär, trycksår, förstoppning, 
infektioner samt malnutrition (Almås, 2002). 
 
Övergripande mål för rehabiliteringen är att patienten skall återfå samma fysiska, 
psykiska och sociala nivå som han/hon hade före frakturen. Därför bör patientens 
funktionsnivå före frakturtillfället dokumenteras snarast möjligt efter ankomsten till 
sjukhuset via patienten själv eller medföljande anhöriga eller vårdare. Även sociala 
förhållanden, aktuellt status samt riskfaktorer för fall och frakturer skall dokumenteras 
för att kunna beaktas när behandlingsmålet för patienten tas fram (Socialstyrelsen, 
2003). 
 
En höftfraktur innebar förr ofta slutet på ett självständigt liv för den äldre. Med 
förbättrad operationsteknik och intensifierad rehabilitering samt med direkt 
mobilisering och belastning på det opererade benet kan patienten numera ofta återvända 
till den boendeformen som han/hon hade innan frakturen (Socialstyrelsen, 2003). 
Omkring hälften av patienterna får dock någon form av funktionsnedsättning till följd 
av frakturen (Lindgren & Svensson, 1996). Det första året efter höftfrakturen är risken 
för dödligheten något ökad (10-15 %). Högst är dödligheten för de patienter som 
vårdats på någon form av särskilt boende före frakturen, för dem är dödligheten tre 
gånger högre jämfört med de patienter som kommer från eget hem (Socialstyrelsen, 
2003).  
 
Vårdtiden har förkortats avsevärt under de senaste decennierna genom att patienten 
opereras så snart som möjligt efter frakturen, genom direkt gångbelastning på benet 
efter operation och fortsatt rehabilitering i egna hemmet. Medelvårdtiden i Sverige är nu 
runt 10 dagar och cirka hälften av patienterna återgår därefter direkt till tidigare 
boendeform. Dagens vårdtider kan jämföras med vårdtiderna på 1950-talet. Då hade 
patienter som vårdades i Lund en medelvårdtid på 139 dagar vid en cervikal höftfraktur 
och 125 dagar vid en trockantär fraktur. Under denna vårdtid hade patienten en 
belastningsfri tid på ca 100 dagar. Man vågade inte låta patienten belasta det opererade 
benet då man trodde att detta skulle försämra läkningen (Socialstyrelsen, 2003).  
 

Att drabbas av en höftfraktur och att bli patient  

Då en människa ådrar sig en höftfraktur förändras hennes tillvaro radikalt. Med tanke på 
hur prognosen var tidigare är detta en diagnos som förmodligen många personer är 
rädda att råka ut för. Trots att prognosen blivit mycket bättre sista åren blir det ändå en 
stor förändring för den enskilda människan under den första tiden efter olyckan som 
medförde frakturen. Då en person ådrar sig en höftfraktur blir han/hon oftast akut 
opererad och får sedan en ansträngande tid med rehabilitering. Han/hon kan inte heller 
röra sig som tidigare direkt efter traumat och operationen och kan därmed inte 
tillgodose sitt ADL-behov själv.  
 
Att själv kunna tillgodose sina mest primära behov hör till människans natur. När det 
inte är möjligt att göra detta själv t.ex. när en person ådragit sig en höftfraktur, hör det 
till hennes rätt att någon i hennes omedelbara omgivning hjälper henne, ser hennes 
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behov och ingriper utan att hon måste be om hjälp. Att vara tvungen att be om hjälp för 
de mest fundamentala behoven, att uppleva att ingen ser en och förstår vad man 
behöver, att inte uppleva full värdighet som människa, kan upplevas som ett lidande. Då 
det självklara och invanda för patienten rubbas och mer eller mindre tas ifrån en, som 
när en person drabbas av sjukdom och ohälsa, berörs hela patientens livssituation. Detta 
kan innebära allt ifrån en förlust av möjlighet att fullfölja olika sociala uppdrag till ett 
hot mot ens totala existens (Eriksson, 1994).  
 
Hur patienten upplever hotet och lidandet som sjukdomen eller skadan vid en 
höftfraktur medför beror dels på hennes förflutna och de tolkningsregler och livsregler 
som hon utvecklat under livet, dels på hennes förväntningar på hur framtiden ska 
utforma sig. Patienten finns mitt emellan det förflutna och framtiden och detta formar 
patienten att betrakta sin situation med hälsans eller lidandets ögon. Om hon ser med 
lidandets öga gör hon det med tidigare erfarenheter som referensram. Har hon tidigare 
blivit nonchalerad eller bemött med förakt förväntar hon sig att framtiden ska te sig på 
samma sätt. Ser hon i stället med hälsans ögon dominerar de positiva upplevelserna. 
Goda erfarenheter och/eller hoppet för framtiden ger kraft att närma sig det svåra. Det 
innebär inte att patienten blundar för det som är svårt men låter inte det smärtsamma 
förmörka hennes seende. Den som enbart ser med hälsans öga riskerar att idealisera och 
försköna lidandet. Att ibland se med båda ögonen kan ge ett konkret perspektiv 
(Wiklund, 2003).  
 

Att vårda en patient – ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

Enligt Socialstyrelsen så behöver alla patienter som ådragit sig en höftfraktur opereras 
akut. Även om vårdtiden efter operationen minskat avsevärt senaste decennierna till ca 
10 dagar (Socialstyrelsen, 2003) blir det ändå en tid för patienten då han/hon blir 
beroende av andra för att klara av sin livsföring. Sjuksköterskan är en av dem som 
patienten blir beroende av. Sjuksköterskans arbetsområde innefattar omvårdnaden av 
patienten, och hon skall tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov 
(Socialstyrelsen, 2005). En viktig uppgift för sjuksköterskan förutom att hjälpa 
patienten med dennes ADL och att träna så att funktionsförmåga återvinns är att lindra 
det lidande som uppkommit för patienten i samband med traumat som uppstått. 
 
För att vården ska kunna lindra är det är förutsättning att det skapas en kultur i vården 
där patienten känner sig välkommen och respekteras. Att människan upplever rätten och 
utrymmet att få vara patient. För den som vårdar innebär det att lindra en patients 
lidande genom att framförallt att inte kränka hennes värdighet, inte fördöma och 
missbruka makt utan istället ge den vård människan behöver. Det viktigaste är att våga 
möta lidandet (Eriksson, 1994). I relationen mellan patient och den som vårdar 
(sjuksköterskan) finns det tydliga särdrag som skiljer den från att vara en 
vänskapsrelation. Vårdaren har makt, men makt betyder också ansvar och att främja för 
patientens bästa. Relationen mellan patienten och vårdaren värnar om patientens 
värdighet. I den vårdande relationen ska patienten få utrymme och stöd av den som 
vårdar (Wiklund, 2003). 
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Katie Erikssons vårdteori talar om olika former av ansning, lekande och lärande i 
vårdandet. I praktiken, vid vårdande av en patient med höftfraktur, kan detta gestalta sig 
följande: 

• Vid ansande vårdaktiviteter är det i första hand fokus på kroppen men det 
handlar också om att ge bekräftelse och att se patientens upplevelser, att ge 
utrymme för gråt och förtvivlan och på så sätt få patienten att närma sig sitt 
lidande. Till en patient med en höftfraktur innebär detta bland annat att hjälpa 
patienten med dennes hygien och se till att han/hon får i sig näring och energi. 
Vidare är det viktigt att låta patienten få känna och eventuellt gråta för att 
han/hon skall kunna komma närmare sitt lidande.  

• Den lekande vårdaktiviteten används med hjälp av fantasin. Patienten kan 
tillsammans med den som vårdar fantisera följder, i tanken och som rollspel. I 
tanken kan patienten få prova på olika situationer som ”Vad skulle hända om du 
gjorde så här”? ”Hur ser ditt liv ut om fem år?”. Till patienten med höftfrakturen 
kan tankarna bestå av funderingar på hur livet ska gestalta sig efter hemkomsten, 
vilken hjälp som patienten då behöver och vad han måste träna på för att klara 
av sitt liv hemma.  

• Lärande vårdaktiviteter inriktas också på människan från ett kroppsligt, själsligt 
och andligt perspektiv. Det handlar om att lära patienten att sköta kroppen på ett 
bättre sätt och hur denne ska kunna hantera känslor. Patienten måste få utrymme 
att utforska sina livsregler och upptäcka dess betydelse för dennes hälsa och 
lidande. Det är vid de lärande vårdaktiviteterna som patienten med höftfraktur 
får lära sig att förflytta sig med gånghjälpmedel efter operationen och hur 
han/hon ska ta hand om sin kropp så att nya frakturer kan förhindras i framtiden. 
Vidare får patienten lära sig att hantera de känslor som uppkommer då han/hon 
inte kan röra sig som tidigare (Wiklund, 2003).  

 
Ansandet, lekandet och lärandet sammanflätas ständigt i olika vårdaktiviteter och utgör 
tillsammans en helhet så att patienten själv kan börja formulera sina problem och 
reflektera över vad han/hon önskar. När patienten får utrymme och stöd i att reflektera 
över det som hänt och vilken betydelse livsreglerna om oss själva, andra och världen 
har, blir det möjligt för patienten att koppla samman sin lidandeberättelse och sin 
livshistoria (Wiklund, 2003). 
 

Nutrition 

Ett gott nutritionstillstånd är en förutsättning för god hälsa, för att undvika sjukdom och 
för att återvinna hälsa. Alla individer, friska, sjuka, unga och gamla har rätt att få en 
adekvat näringstillförsel som är anpassas till individen och dennes eventuella 
sjukdomstillstånd (Socialstyrelsen, 2000). 
 
En viktig förutsättning för att man ska hålla sig frisk är att kroppen tillförs de ämnen 
som är nödvändiga för att cellerna ska kunna fungera. Proteiner, kolhydrater, fett, 
mineraler, vitaminer och vatten är nödvändiga komponenter för uppbyggnad och 
underhåll av kroppens celler. De olika ämnena deltar i den kontinuerliga nedbrytningen 
och uppbyggnaden av molekyler i kroppen, vilket innebär att vävnaderna förnyas. 
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Gamla komponenter bryts ner samtidigt som nya bildas. Processen pågår hela tiden och 
hos friska vuxna människor sker processen i ett dynamiskt balansförhållande. Processen 
kan dock störas om tillförsel och förbrukning inte är lika stor och balansen blir då 
positiv eller negativ (Almås, 2002). 
 
Vid allvarlig sjukdom eller skada som vid en höftfraktur, är näringsintaget som regel 
kraftigt reducerat. Vid en sådan situation sker det i kroppen ingen anpassning till det 
låga näringsintaget. Glukogendepåerna förbrukas snabbt och fettsyrorna mobiliseras 
från fettdepåerna. En ökad användning av ketonkroppar sker som energikälla. Vid 
allvarlig sjukdom är dock inte kroppens behov av att bilda glukos från aminosyror 
minskat utan i stället kraftigt ökat eftersom metabolismen är ökad. De aminosyror som 
omvandlas till glukos härrör från nedbrytningen av muskelproteiner. Aminosyror från 
muskelproteiner används dessutom för att bilda viktiga proteiner t ex antikroppar och 
akutfasproteiner, och för att bygga upp proteiner i samband med celldelningen i de 
celler som deltar i sårläkningen. Även i försvaret mot infektioner är aminosyror ett 
viktigt byggmaterial. Detta medför att både proteinnedbrytningen och proteinsyntesen i 
kroppen ökar medan nedbrytningen är större än syntesen. Dessa förändringar i 
omsättningen av energigivande näringsämnen kan ses som kroppens försök till att skapa 
optimala villkor för att bekämpa sjukdomen.  Det kan dock ske till priset av minskad 
muskelmassa (Almås, 2002). 
  

Malnutrition och undernäring 

Cirka 50 % av dem som ådrar sig en höftfraktur lider av malnutrition. Malnutrition är 
ett tillstånd då det råder en obalans mellan intag och förbrukning av näringsämnen och 
det uppstår då en störning i näringstillståndet. Malnutrition kan därmed innebära både 
ett bristtillstånd och ett tillstånd som utvecklas p.g.a. för riklig näringstillförsel. Oftast 
förknippas begreppet malnutrition med det förstnämnda, det vill säga avmagring, 
undernäring och bristtillstånd (Socialstyrelsen, 2000). I det fortsatta arbetet används 
malnutrition som beteckning för undernäring. 
 
Malnutrition är alltså ett tillstånd då intaget av energi och näring understiger kroppens 
faktiska behov och det finns en ökad risk för sjuklighet. Ett tillstånd av malnutrition 
uppstår vanligen som ett resultat av samverkande medicinska, psykologiska och 
socioekonomiska faktorer och utvecklas oftast under påverkan av bristande födointag, 
en ökad omsättning samt nedbrytning av kroppens depåer. Som socioekonomiska 
faktorer kan ”att leva ensam” nämnas. Att leva ensam kan innebära att inte tillaga mat 
av samma kvalitet och med samma regelbundenhet som någon som äter och lever 
tillsammans med någon annan skulle ha gjort (Socialstyrelsen, 2000). 
 
Malnutrition kan leda till mental apati, muskelatrofi och reducerad muskelstyrka, 
liksom försämrad hjärtfunktion. Alla dessa faktorer förhindrar rörlighet och ökar 
tendensen att utveckla postoperativa komplikationer och förhindra rehabiliteringen. 
Malnutrition hämmar immunförsvaret, vilket kan öka risken för postoperativa 
infektioner (Socialstyrelsen, 2003). Andra konsekvenser av malnutrition är minskad 
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muskelkraft, nedsatt lungfunktion, försämrad sårläkning samt orkeslöshet, dåligt 
välbefinnande och försvårad mobilisering (Almås, 2002). 
 
Den vanligaste formen av malnutrition i svensk sjukvård är orsakad av en kombination 
av energi- och proteinbrist. Inom den svenska hälso- och sjukvården är 
näringsbristtillstånd vanligt. Enligt Socialstyrelsen (2000) som granskat 25 svenska 
studier var den genomsnittliga frekvensen av PEM (protein- och energi-malnutrition) 28 
% men enligt studien kan siffran vara betydligt högre inom vården av kroniskt sjuka 
äldre. Studierna hade olika målgrupper och nästan alla var kliniska studier. De olika 
patientgrupperna som studerades kom ifrån medicin, kirurgi, psykogeriatrik, sjukhem, 
kardiologi, infektion, ortopedi, kärlkirurgi, strokeenhet, medicinskt akutintag och 
särskilt boende. 
 

Nutritionsstatus hos patienter med höftfrakturer 

Av de personer som ådragit sig en höftfraktur lider cirka 50 % av malnutrition 
(Socialstyrelsen, 2000).  
 
Enligt Socialstyrelsen (2000) har omfattande litteratur dokumenterat starka samband 
mellan malnutrition vid kroniska sjukdomar och ökad sjuklighet, dödlighet och förlängd 
vårdtid. Detta gäller också vid rehabiliteringen efter en höftfraktur. I en studie där den 
prognostiska betydelsen av malnutrition hos patienter med höftfraktur värderades 
noterades att ”risk för malnutrition” var förenat med längre tid på sjukhus och en lägre 
grad av rehabilitering.  Detta medförde ett ökat lidande för patienten, ett vårdlidande. 
 
Det bräckliga allmäntillståndet hos många i diagnosgruppen gör att de oftast är 
väsentligt mer känsliga för bl.a. rubbningar i vätske- och elektrolytbalans än yngre 
friska människor. Inte sällan föregås ankomsten till akutmottagningen av att patienterna 
utsatts för många timmars ofrivillig fasta. Institutionspatienter kan dessutom redan vara 
malnutrierade och undervätskade i sitt habitualtillstånd (Tierney, 1996). Detta gäller i 
många fall också patienter från självständigt boende med känd demens (Socialstyrelsen, 
2003). Ett vanligt förekommande samband mellan malnutrition vid höftfrakturer är 
post-operativa komplikationer som delirium och trycksår finns. Dessa komplikationer 
kan minskas om patienten får proteinberikade måltider och proteindrinkar efter 
operationen (Olofsson, Stenvall, Lundström, Svensson & Gustafsson, 2007).  
 

Sjuksköterskans omvårdnadshandlingar med inriktning på nutrition 

Nutrition utgör en del av sjuksköterskans omvårdnadshandlingar och aktiva insatser 
inom dessa områden har stor betydelse för att förhindra utveckling av malnutrition och 
behandling av redan malnutrierade patienter. God behandling och omvårdnad kräver 
rutinmässig dokumentation av patientens omvårdnadsproblem, vidtagna åtgärder och 
effekter av åtgärder samt överföring av information mellan olika vårdgivare. Enligt 
Socialstyrelsen (2000) finns det sannolikt en betydande potential för besparing – av 
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såväl mänskligt lidande som resurser – genom effektiv prevention för malnutrition och 
behandling av patienter med malnutrition.  
 
Sjuksköterskans har omvårdnadsansvaret när det gäller patientens intag av näring och 
energi. Ansvaret omfattar att identifiera eventuella problem med mat och vätskeintag 
och se till att patienten får i sig näring enligt fastlagd ordning och givna ordinationer. 
Tillsammans med övrig personal ansvarar sjuksköterskan också för att maten serveras 
på ett trevligt och aptitligt sätt och att de patienter som behöver får hjälp med att äta 
(Socialstyrelsen, 2000).  
 
PROBLEMFORMULERING 

Ett bra nutritionstillstånd är en förutsättning för god hälsa, för att undvika sjukdom och 
återvinna hälsa. Cirka 50 % av dem som ådrar sig en höftfraktur lider av malnutrition. 
Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret när det gäller patientens intag av näring och 
energi (Socialstyrelsen, 2000).  
 
Nutrition utgör en del av omvårdnaden och aktiva insatser inom detta område har stor 
betydelse för att förhindra utveckling av malnutrition och främja behandling för 
patienter med höftfraktuer som blivit malnutrierade. Genom prevention och behandling 
av patienter med malnutrition finns det en betydande potential för besparing av såväl 
mänskligt lidande och samhällsekonomiska resurser (Socialstyrelsen, 2000). 
 
Denna studie vill därför belysa följande fråga: 
Vilka omvårdnadshandlingar kan sjuksköterskan utföra för att befrämja en god nutrition 
hos patienter med höftfrakturer för att förbättra läkning och rehabilitering och 
därigenom öka patientens välbefinnande och minska lidandet 
 
SYFTE 

Syfte med studien är beskriva olika omvårdnadshandlingar som kan leda till ett 
förbättrat nutritionsstatus för patienter som ådragit sig en höftfraktur. 
 
METOD 

I denna studie har jag som metod valt att göra en litteraturöversikt med analys och 
tolkning av ett antal vetenskapliga artiklar. Syftet med en litteraturöversikt kan vara att 
skapa en översikt av forskningsresultat inom ett specifikt område. Inom denna metod 
kan både kvalitativ och kvantitativ forskning användas (Friberg, 2006). 

Datainsamling 

Utifrån studiens syfte har jag som metod valt att analysera aktuella vetenskapliga 
artiklar. Till en början gjordes sökningar efter artiklar enbart baserade på kvalitativ 
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forskning men efter viss genomläsning och flertalet sökningar fick efterforskningen 
vidgas till artiklar som var baserade på kvantitativ forskning.  
 
Ett urval gjordes av artiklar som var publicerade mellan 1999 till 2007. I sökandet efter 
lämpliga artiklar har olika databaser använts. I databasen Cinahl har följande sökord 
använts i olika kombinationer: energy intake, elderly, fracture, geriatric nutrition, hip 
fracture, hospital, nursing, nutrition, nutritional status, weight loss. Som mest fanns det 
drygt 100 artiklar med vissa sökord men genom olika kombinationer kunde antalet 
minskas så det blev hanterbart. I databasen Pub-Med har följande sökord använts i olika 
kombinationer: elderly, energy intake, malnutrition, fracture, nursing, nutrition. Antalet 
träffar med olika kombinationer var 56 och 70 stycken. En sökning på ”Vård i Nordens” 
artiklar har också gjorts med sökordet fraktur och där hittades en artikel. 
 
I letandet efter lämpliga artiklar gjordes ett första urval med genomläsning av rubrikerna 
på artiklarna i de olika databaserna. Av de artiklar vars rubriker hade relevans till 
problemområdet gjordes en genomläsning av abstrakten. Många var skrivna av 
dietister/läkare och handlade om olika proteinberäkningar etc. och hade inte anknytning 
till omvårdnadsområdet och sorterades därför bort. Efter utgallring fanns det kvar nio 
artiklar (8 kvantitativa och 1 kvalitativ) som gav tillräckligt material för att möjliggöra 
en analys för att uppnå syftet med studien.  
 
I de ingående artiklarna beskrivs tre studier som var utförda i Sverige; två var utförda i 
Danmark; två i Storbritannien; en i Belgien och en i Frankrike. En av artiklarna var 
skriven på danska. 
  
Alla artiklarna handlade inte explicit om patienter med höftfrakturer. Fyra av studierna 
var utförda på geriatrisk avdelning och sjukhem. Det var i dessa studier inte specificerat 
vilka diagnoser dessa patienter hade. Dessa artiklar inkluderades ändå i analysen då det 
var svårt att finna artiklar om enbart patienter med höftfrakturer som besvarade 
frågeställningen och då omvårdnadshandlingar som gäller för t.ex. geriatriska patienter 
också kan appliceras på patienter med höftfrakturer. Artiklarna inkluderades dessutom 
utifrån resonemanget att många av patienter som ådragit sig en höftfraktur kommer till 
geriatriska avdelningar och sjukhem efter vården på ortopedavdelning och förmodligen 
hade flera av patienterna i dessa studier tidigare behandlats på en ortopedisk klinik för 
en höftfraktur. 
 

Dataanalys 

Materialet analyserades med hjälp av Evans (2003) analysbeskrivning. Metoden kan 
enkelt beskrivas som en rörelse mellan helheter och delar som sker i fyra steg. Under 
steg ett sker en insamling av olika studier. Det andra steget innebär genomläsning av 
artiklarna under upprepade tillfällen för att kunna skapa en helhetsuppfattning. I det 
tredje steget skall olika fynd fastslås som är relaterade till varandra, detta sker genom att 
likheter och olikheter analyseras i de olika artiklarnas resultat. Under steg fyra skall de 
likartade fynden föras samman och skapa en förklaring av fenomenet. Efter att först ha 
haft en helhet i varje artikel skapas delar som sedan blir till en ny helhet 
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Efter momenten med att söka artiklar under steg ett påbörjades analysen i föreliggande 
arbete genom att artiklarna lästes igenom ett flertal gånger under steg två för att en 
helhetsuppfattning skulle kunna skapas. En översättning gjordes av samtliga artiklar av 
det som var relevant för arbetes syfte och detta bildade en sammanfattning som skrevs 
ner i ett textdokument i datorn. Alla artiklar fick var sin ”färg” för att det skulle vara 
lättare att hålla reda på källan genom att använda olika teckenfärg i textdokumentet. 
Under steg tre pågick processen med att hitta olika nyckelfynd i sammanfattningarna 
från de olika artiklarna. Nyckelfynden skulle ha relevans till arbetes syfte. Under steg 
fyra sammanfördes nyckelfynden från de olika artiklarna genom att de placerades efter 
varandra i textdokumenten och detta bildade sedan tänkbara teman. Då de olika 
artiklarna/referenserna hade olika färger i textdokumenten var det lätt att hålla isär 
källorna. Artiklarna läses igenom ytterligare för att skapa fler samhörigheter och under 
tiden skapades de olika teman som hade relevans för uppsatsens syfte. Flera av temana 
hade andra rubriker under arbetets gång men efterhand växte de slutliga teman fram. 
Detta genom att bl. a. påminna sig om arbetets syfte så att fokus och resultat fanns på 
olika omvårdnadshandlingar och inget annat.   
 
RESULTAT 

I analysen framkom följande teman: ”Att finna och åtgärda orsaker till ett försämrat 
födointag vid en höftfraktur”, ”Att göra en bedömning av patientens nutritionsstatus och 
mäta patientens intag av mat och vätska”, ”Att informera och kommunicera med 
patienten om kost och nutrition”, ”Att ge omvårdnad i samband med måltid” samt ”Att 
ge olika näringstillägg”. 
 

Att finna och åtgärda orsaker till malnutrition vid en höftfraktur 

Om sjuksköterskan skall kunna åtgärda orsakerna till malnutrition genom adekvata 
omvårdnadshandlingar är det viktigt att först finna de bakomliggande orsakerna som ger 
ett försämrat födointag.  
 
Orsakerna till ett försämrat födointag vid en höftfraktur kan vara flera. En artikel av 
(Hallström, Elander, & Rooke, 2000) påvisades att orsakerna till ett otillräckligt 
födointag kunde bero på svaghet, smärta, kväljningar, svårigheter att röra sig och 
nedsatt aptit och detta kunde framkalla en ond cirkel då det vid ett otillräckligt födointag 
fanns risk för trycksår, infektion och andra komplikationer. I studien som låg till grund 
för artikeln observerades tillfällen då patienter inte hade möjlighet att äta, inte tilläts att 
äta och inte ville äta. Vid dessa tillfällen var det viktigt att patienterna fick hjälp av 
sjuksköterskan med olika omvårdnadshandlingar att eliminera orsakerna så att 
födointaget kunde optimeras. 
 
Tillfällen då patienter inte hade möjlighet att äta var bl.a. då frakturen medförde smärta 
och svårigheter att röra sig och sitta upp vilket gav problem vid måltiden. Patienter 
kunde välja att avstå från att äta måltiden p.g.a. svårigheterna. Besvär med att skära 
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maten, att behålla maten på tallriken då den lätt gled omkring, och att inte kunna äta 
utan att spilla kunde medföra att patienterna valde att inte äta alls vilket i sin tur gav ett 
försämrat födointag med risk för malnutrition. Om patienterna fick hjälp med att sitta 
upp i en bekväm ställning, fick hjälp med att skära upp maten och eventuellt hjälp med 
matning medförde detta att patienterna fick ett ökat födointag (Hallström, et al. 2000). 
 
Artikeln av Hallströms, et al. (2000) påvisar att ett tillfälle då patienterna inte tilläts att 
äta var tiden innan operationen då patienterna var fastande (den pre-operativa fastan). 
Denna tid var ofta lång och det berodde bl.a. på uppskjutna operationer och detta gav 
konsekvenser för patienternas nutritionsstatus. Artikeln konstaterar att det fanns 
varierande rutiner kring den pre-operativa fastan men att det var viktigt att försöka hålla 
denna tid så kort som möjligt. I artikeln framkommer det också att sjuksköterskans 
attityd, handlande och kunskapsnivå hade betydelse för patienternas nutritionsstatus. 
Patienterna blev ofta tillfrågande när de hade ätit senast men sällan erbjuden något att 
äta, speciellt inte på akutvårdsavdelningar, även om patienterna blev tvungen att vänta 
åtskilda timmar inför operationen. Det fanns patienter som inte fått äta och dricka något 
förutom vatten under två dygn i väntan på operation. Då operationen blev uppskjuten 
upprepade gånger blev också fastan förlängd. Det var viktigt att patienterna fick hjälp 
med att äta så länge det var möjligt inför operationen. Annan adekvat 
omvårdnadshandling var behandling med dropp under fastan (Hallström, et al. 2000). 
 
Att patienterna inte ville äta kunde bero på att maten inte liknade den som de åt hemma. 
En patient med diabetes valde att inte äta då hon bara åt mat som hon tyckte om. Genom 
att finna orsaker som medförde att patienterna åt och drack dåligt kunde sjuksköterskan 
eliminera bort dessa orsaker genom olika omvårdnadshandlingar som att t.ex. låta 
patienterna få vara med och välja mat som han/hon tyckte om och kände igen. Därmed 
kunde också risken för malnutrition reduceras (Hallström, et al. 2000). 
 
Även i artikeln av Nematy, Hickson, Brynes, Ruxton och Frost (2006) gick att läsa att 
det fanns flera olika faktorer som kunde leda till att patienterna åt sämre och som 
medförde ett försämrat födointag vid en höftfraktur. Orsaker var av både fysiologisk 
och psykologisk natur. Det försämrade intaget kunde bero på smärta, illamående, 
förvirring, immobilitet och biverkningar av mediciner. Smärtan och illamåendet kunde 
minimeras om sjuksköterskan gav smärtlindring och antiemetika. Sjukhusmaten 
inverkade också då valet av mat var obekant för patienterna och tiden då måltiderna 
serverades var inte vid de tider som patienterna var van att äta vid där hemma. Även 
otrevliga miljöfaktorer som obehaglig lukt, att äta ensam och/eller brist på assistans 
spelade in. Allt detta i en tid när patienterna hade ett ökat behov av vätska och näring. 
Med olika omvårdnadshandlingar som assistans vid måltiden, att låta patienterna sitta 
upp så bekvämt och smärtfritt som möjligt, att låta patienterna vara delaktig i valet av 
mat och dryck och att vädra innan måltiden serverades kunde patienternas födointag 
ökas (Nematy, et al. 2006). 
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Att göra en bedömning av patienternas nutritionsstatus och mäta 
intaget av mat och vätska 

Vikten av att göra en utförlig bedömning av patientens nutritionsstatus tidigt i 
vårdförloppet framkom i en artikel av Nematy, et al. (2006). Trots bra metoder var det 
svårt att få i patienterna tillräckligt med föda och det är känt att risken för dödlighet ökar 
vid ett försämrat födointag. Artikeln säger det att 50 % av patienterna med höftfraktur 
inte fick i sig tillräckligt med energi och att samtliga patienter (100 %) åt mindre än 
deras faktiska behov. Patienternas nutritionsstatus försämrades ofta under vårdtiden då 
de många gånger hade ett reducerat födointag. Om ”riskpatienterna” kunde upptäckas 
tidigt under vårdtiden kunde också riskerna med malnutrition minimeras. En metod för 
att upptäcka ”riskpatienten” var att mäta intaget av vätska och näring.  
 
Även Pedersens (2005) artikel fokuserar på vikten av att identifiera riskpatienter. Brister 
i närings- och energiintaget kunde lättare upptäckas om en jämförelse gjordes över 
patienternas faktiska intag med patienternas egentliga behov av mat och vätska. Genom 
att mäta och registrera vätske- och födointaget kunde det faktiska intaget lätt ses och 
sedan jämföras med behovet och då kunde eventuella riskpatienter lätt upptäckas. 
Genom olika omvårdnadshandlingar som information och extra näring kunde patientens 
vätske- och näringsintag höjas. 
 
Hallström, el al. (2000) påpekar också vikten av att protokollföra patienternas intag av 
dryck och föda. Då patienterna av olika orsaker som t ex smärta och rörelseproblem 
hade svårt att få i sig tillräckligt med vätska och näring kunde denna brist lättare 
upptäckas genom att protokollföra vätske- och födointaget. Det var viktigt att ett dåligt 
vätske- och näringsintag upptäcktes i god tid då ett försämrat födointag medför 
komplikationsrisker som bl.a. sår och infektioner. Utifrån artikelns resultat 
konstaterades att protokollföring av intag av mat och dryck borde vara en etablerad 
omvårdnadshandling. I artikeln fastställdes också att det tyvärr ofta är mycket svårt att 
ändra på rutiner för olika omvårdnadshandlingar som att föra protokoll över intag av 
mat och vätska trots att dessa i sig sällan kräver någon större ansträngning för den som 
ska utföra handlingen. 
 

Att informera och kommunicera med patienterna om kost och 
nutrition  

Att det var viktigt att sjuksköterskan informerade patienterna om kost i allmänhet och 
vilken kost som var lämplig efter en operation framkom i artikeln av Pedersen och 
Cameron (1999). Ett lämpligt tillfälle att informera patient och eventuella anhöriga var 
vid samtalet som gjorde i samband med inläggningen på avdelningen. Vid detta tillfälle 
kunde sjuksköterskan informera om nutrition vid sjukdom och om avdelningens 
måltidsrutiner. Patient och/eller anhöriga kunde få berätta om patientens måltidsvanor 
hemma, om eventuella svårigheter att få i sig mat och önskemål om måltidsmiljöer etc. 
Genom att sedan kommunicera vid det dagliga samtalet mellan sjuksköterska och 
patient kunde sjuksköterskan få reda på mera om dennes behov och önskemål angående 
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måltiderna. Vidare kunde sjuksköterska och patient gå igenom de närmaste måltiderna – 
och dennes önskemål om dessa, för att optimera födointag och nutritionsstatus.  
 
En orsak till ett för lågt intag av näring och energi kunde vara att patienterna hade svårt 
för att be om ett extra mellanmål mellan måltiderna utöver det som serverades på 
sjukhuset. Om sjuksköterska och patient hade samtalat om patientens intag hade 
sjuksköterskan kunnat uppmuntra patienten att be om ett extra mellanmål när han/hon 
ville ha detta och på så vis ökat näringsintaget (Pedersen & Cameron, 1999).  
 
Artikeln framhöll också att patienterna ville ha information om vilken slags kost de 
skulle äta efter operationen och det var viktigt att sjuksköterskan gav denna information 
till patienten (Pedersen & Cameron, 1999). 
 
En bristande kommunikation mellan patient och sjuksköterska kunde leda till brister i 
det faktiska födointaget konstaterades i artikeln av Hallström, et al. (2000). Då en del 
patienter inte ville äta den mat som serverades på sjukhuset minskade intaget av mat och 
vätska. Anledningen till att patienterna inte åt var att de inte tyckte om eller var van vid 
maten. Om sjuksköterskan hade frågat patienterna varför de inte åt maten hade intaget 
kunnat bli bättre om patienterna hade fått annan mat i stället. Ett samtal mellan 
sjuksköterska och patient hade kunnat eliminera skillnaden för patienterna så att 
måltiden och kosten kunnat bli så lik som möjligt som de var van vid hemifrån. Artikeln 
uppvisade också att patienter som uppmuntrades av sjuksköterskan i samband med 
måltiden åt och drack bättre. Då sjuksköterskan uppmuntrade patienterna att äta och 
dricka och få ett gott intag av vätska och näring kunde komplikationer som var orsakade 
av malnutrition undvikas. 
 
Att det dagliga samtalet mellan sjuksköterska och patient kunde öka intaget av protein 
och energi fastställdes i en artikel av Pedersen (2005). Patienterna kunde bli mer 
involverade då sjuksköterskan tillsammans med patient gjorde en genomgång av 
registreringen från föregående dygns mat- och vätsketillförsel. Om sjuksköterskan 
samtidigt informerade om vikten av att äta ordentligt och jämförde det individuella 
nutritionsbehovet med det faktiska intaget kunde sjuksköterskan och patient 
tillsammans komma fram till orsaker av ett för lågt intag och samtidigt göra upp en 
strategi för hur intaget skulle kunna ökas. I studien där detta testades hade patienter som 
dagligen fick en genomgång tillsammans med sjuksköterska och samtidigt fick 
information om vikten av att äta ordentligt ett betydligt större intag än kontrollgruppen 
(23 % högre intag av energi och 45 % högre intag av proteiner). 
 

Att ge omvårdnad i samband med måltid 

Att helheten av vården till patienterna kunde förbättras genom god omvårdnad av 
sjuksköterskan gick att läsa i artikeln av Hallström, et al. (2000). Det framkom att 
patienterna hade önskemål och behov av hjälp vid måltiden. Var patienterna oförmögna 
att äta själv behövdes hjälp med matning och sättet att ”mata” spelade stor roll för 
intaget. Fick patienterna sitta i bekväm ställning blev intaget av mat och vätska större. 
Höftfrakturer kunde orsaka smärta och svårighet att röra sig och detta kunde i sin tur 
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medföra problem för patienterna vid måltiden. Patienterna kunde välja att inte äta något 
alls när de hade svårt att komma åt maten, svårt att dela maten eller inte kunna äta ”fint 
utan att spilla”. Patienter som satt upp ordenligt vid måltiden åt och drack bättre. 
Genom olika omvårdnadshandlingar som gjorde att patienterna hade lättare för att inta 
mat och dryck kunde intaget optimeras. Dessa omvårdnadshandlingar kunde vara att 
patienterna fick sitta upp bekvämt och kom åt maten på ett enkelt sätt utan att bli 
tvungen att röra på sig i obekväma ställningar. Andra omvårdnadshandlingar var att få 
maten uppskuren och att den låg så att den inte gled av tallriken och att få äta i lugn och 
ro utan att känna sig jäktad, även när han/hon fick hjälp med matning. Vidare var det 
viktigt att patienterna fick smärtstillande läkemedel för att minimera smärtan och 
därmed också svårigheten att röra sig. 
 
Pedersens och Camerons (1999) artikel påvisade några ytterligare 
omvårdnadshandlingar som var baserade på de olika önskemål som patienterna hade i 
samband med måltiden. Patienterna ville ha möjlighet att få tvätta sig innan de skulle 
äta frukost. Vidare ville de få sitta vid ett bord (och inte i sängen) när de åt varm mat 
och de ville sitta tillsammans med andra. Men när patienterna skulle äta tillsammans 
med andra framkom det att patienterna tyckte att det var viktigt att ha ett bra bordskick, 
att kunna äta utan att spilla och ha god hygien. Patienterna tyckte att det var lätt att 
tappa matlusten om den som satt bredvid hade svårt för att äta utan att spilla.  
 
Artikeln av Pedersen och Cameron (1999) belyser också vikten av att sjuksköterskan 
observerade patienterna under måltiden för att upptäcka eventuella problem i samband 
med denna. Genom att upptäcka problemen kunde patienterna få hjälp med detta genom 
t ex matning, delning av mat eller att beställa kost med annan konsistens. Genom att 
utföra olika omvårdnadshandlingar kunde sjuksköterskan hjälpa patienterna att äta och 
dricka bättre och därmed öka intaget av vätska och näring. Dessa handlingar kunde vara 
att hjälpa patienten att tvätta sig innan måltiden och att hjälpa denne att få komma upp 
och sitta vid ett bord tillsammans med andra patienter, allt för att öka intaget av vätska 
och energi.  
 
Betydelsen av att äta tillsammans visas också i Wright, Hickson och Frost (2006) 
artikel. I studien som ligger till grund för artikeln jämfördes intaget hos patienter som åt 
tillsammans med andra patienter i dagrum med intaget hos patienter som åt på 
”sängkanten”. De patienter som åt i dagrummet hade ett högre energiintag (36 %) än de 
som åt på sängkanten. Det var däremot ingen skillnad på proteinintaget. Det fanns ingen 
signifikant viktskillnad men det fanns en trend av viktökning hos de patienter som åt i 
dagrummet. Studien visar att födointaget kunde förbättras om patienten var ”övervakad” 
i dagrummet och detta kunde möjligtvis medföra en viktökning vilket i sin tur gav en 
förbättring i patientens nutritionsstatus och rehabilitering (Wright, et al. 2006). 
 

Att ge olika näringstillägg  

Genom olika omvårdnadshandlingar som att ge patienterna dropp, näringsdrycker och 
näringstillägg i den ordinarie maten kan patienternas nutritionsstatus förbättras. 
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Extra näringstillägg borde ges till alla patienter vars födointag var inadekvat påstods i 
artikel av Hallström, et al. (2000). Det var en omvårdnadshandling som minimerade 
risken att patienten skulle drabbas av malnutrition. Även Gazzotti, Arnaud-Battandier, 
Parello, Farine, Seidel, Albert, et al. (2003) artikel menade att näringstillägg dagligen 
som omvårdnadshandling under och efter sjukhusvisten upprätthöll kroppsvikten. Orala 
näringstillägg spelade en stor och viktig roll vid intaget av energi och nutritionen då de 
var enkla att använda, tog liten volym på avdelningen (små tetrapack) och det var enkelt 
för sjuksköterskan att administrera dem. Genom att patienterna fick dessa kunde 
näringsintaget öka hos patienter med risk för undernäring. Orala 
näringstillägg/näringsdrycker var enligt studiens författare väl accepterat och tolererat 
och gav ett signifikant ökat kalori- och proteinintag på en liten volym. I studien fick 
patienterna i experimentgruppen 200 ml näringstillskott två gånger dagligen i 60 dagar. 
De patienter som fick denna omvårdnadshandling behöll vikten medan patienterna i 
kontrollgruppen som inte fick något näringstillskott hade en signifikant viktminskning. 
Vikten av att låta patienterna få ett extra tillägg av nutritionstillägg bekräftas ytterligare 
i en artikel av Lauque, Arnaud-Battandier, Mansourian, Guigoz, Paintin, Nourhashemi 
et al. (2000). Där framkom det att ett extra tillägg av oralt näringsintag ökade det 
dagliga intaget av proteiner och energi. Även kroppsvikt och nutritionsstatus ökade och 
detta var främst synligt hos patienter med undernäring eller risk för undernäring. 
Nutritionstillägget var också väl accepterat av patienterna och enkelt att administrera för 
sjuksköterskan. 
 
En annan artikel av Eneroth, Olsson och Thorngren (2005) påpekade att om patienterna 
fick både dropp och oralt näringstillskott som en omvårdnadshandling av 
sjuksköterskan kunde patientens energi- och vätsketillförsel ökas så att patienternas 
faktiska intag var relativt nära deras egentliga behov, den mängd energi och vätska som 
patienterna egentligen behövde. Kontrollgruppen fick ordinarie sjukhusmat medan 
experimentgruppen fick ordinarie sjukhusmat samt intravenöst supplement på 1000 
kcal/dagligen under första tre dagarna och sedan ett oralt näringstillskott med 400 
kcal/dagligen under resterande sju dagar eller tills de skrevs ut. Både energi- och 
vätskeintaget var större i experimentgruppen än i kontrollgruppen. Experimentgruppen 
fick i stort sett i sig det den behövde men kontrollgruppen hade ett betydligt lägre intag 
än det faktiska behovet. Skillnaden mellan det dagliga intaget och det faktiska behovet 
var i kontrollgruppen –783 kcal och i experimentgruppen – 228 kcal/dagligen. 
  
En adekvat omvårdnadshandling som framkom i artikeln av Ödlund Olin, Armyr, 
Jernström, Cederholm, Ljunggren och Ljungqvist (2003) var att ge patienterna ett 
tillägg av naturligt energitäta ingredienser i standarddieten som serverades. Om denna 
omvårdnadshandling skulle utfördes kunde patienterna självmant få ett förbättrat 
energiintag. Denna omvårdnadshandling skulle i sin tur kunna öka förmågan för 
patienterna att utföra aktiviteter som ADL samt minska risken för infektioner. När detta 
undersöktes fick experimentgruppen ett tillägg av naturliga energitäta ingredienser i 
dieten så de totalt fick 2100 kcal/dagligen medan kontrollgruppen fick standarddieten på 
1600 kcal/dagligen. Studien pågick i 15 veckors tid och efteråt var ADL funktionen i 
experimentgruppen oförändrad medan den hade minskat signifikant i kontrollgruppen. 
Även antalet infektioner tenderade vara mindre i experimentgruppen än i 
kontrollgruppen.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien har varit att beskriva olika omvårdnadshandlingar som kan bidra till 
ett förbättrat nutritionsstatus hos patienter som ådragit sig en höftfraktur. Metoden för 
att finna detta har varit att göra en litteraturöversikt och analysera vetenskapliga artiklar. 
Till en början var ansatsen att analysera artiklar baserade på kvalitativ forskning men 
snart fick det vidgas till kvantitativ forskning då det inte fanns tillräckligt med kvalitativ 
forskning som täckte forskningsfrågan. I den kvalitativa artikeln användes resultatet 
men i de kvantitativa artiklarna fick ibland också diskussionen användas då resultaten i 
en del av dessa artiklar enbart bestod av siffror och tabeller. Detta var stundtals svårt då 
dessa diskussioner även innehöll författarnas tolkningar. Ett urval gjorde till artiklarna 
som var skrivna från 1999 och framåt för att kunna analysera den aktuella forskningen.  
 
Inom vårdvetenskapen fanns det inte så mycket forskat om det aktuella området med 
den aktuella patientgruppen och en utvidgning fick göras så att nutritionsfrågorna 
hamnade i fokus. Jag valde alltså att analysera artiklar som inte enbart handlade om 
patienter med höftfrakturer utan främst nutritionsproblem i samband med 
sjukhusvistelse/sjukhem och applicerade mina resultat på aktuell patientkategori för att 
få fram svar på min frågeställning. 
 
När litteratursökningarna gjordes fanns många artiklar under sökorden men många hade 
ett resultat som mera riktade sig till andra yrkeskategorier än sjuksköterskans 
omvårdnadsområde. Dessa valdes bort för att arbetets syfte var att finna adekvata 
omvårdnadshandlingar. En risk med denna utsortering var att artiklar som hade relevans 
till arbetets syfte inte hittades då metod som att läsa artiklarnas titel och abstrakt fick 
användas vid utsorteringen. Framkom det inte tydligt i titel och abstrakt att artikeln hade 
relevans till omvårdnad valdes denna artikel bort. 
 
Artiklarna är främst skrivna i Europa och arbetet speglar därför vården/omvårdnaden i 
Europa. Det hade varit intressant att se om problemet även förekommer i andra delar av 
världen och i andra kulturer och vilka omvårdnadshandlingar som används utanför 
Europa. En svaghet kan tyckas men tyvärr hittades inga artiklar som speglar 
problemområdet som var skrivna utanför Europa.  
 
I arbetet med att göra en litteraturöversikt och analysera artiklarna har Fribergs (2006) 
metod använts. Nya övergripande teman har skapats då nyckelfynd har identifierats 
utifrån de olika artiklarnas resultat och diskussion. Metoden innebar mycket 
genomläsning av artiklarna för att förstå helheten och att finna de olika likheterna och 
skillnaderna. För mig fungerade metoden bra då jag skrev en sammanfattning av varje 
artikel i textprogrammet och gav varje artikel sin egen färg för att lättare hålla reda på 
referenserna vid texthanteringen. Arbetet med att skapa de olika temana tog tid. Flera 
teman hade olika rubriker under arbetets gång men efterhand växte de slutliga teman 
fram genom att bl. a. påminna sig om arbetets syfte så att fokus fanns på 
omvårdnadshandlingar.   
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Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar att det finns flera olika omvårdnadsåtgärder som 
sjuksköterskan kan göra för att optimera patientens nutritionsstatus och därmed också 
minska patientens lidande. Teman som har presenterats innehåller viktiga 
omvårdnadshandlingar som kan bidra till god vård för patienten. Dessa utesluter inte att 
det finns fler omvårdnadshandlingar som också kan förbättra nutritionsstatuset för 
patienter som ådragit sig en höftfraktur.  
 

Eliminera bort orsaker till malnutriton genom omvårdnad 

Det finns flera orsaker till ett försämrat födointag vid en höftfaktur. I Hallström, et al. 
(2000) och i Nematy, et al. (2006) artiklar tas en del av orsakerna upp som svaghet, 
illamående, smärta, immobilitet. Att hitta dessa orsaker och sedan åtgärda dem genom 
olika omvårdnadshandlingar anser jag vara ett av sjuksköterskans arbetsområde. Ett 
otillräckligt födointag medför risk för komplikationer och därför är det viktigt att 
patienten får i sig allt den klarar av att äta och dricka då komplikationer kan leda till 
ökat lidandet för patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan tar sig tid för att finna 
orsaker som minskar födointaget och sedan med olika omvårdnadshandlingar åtgärdar 
orsakerna. I processen att finna orsakerna är det viktigt att göra patienten delaktig. 
Genom att fråga patienten om varför han/hon äter så mycket kan han/hon berätta vad det 
är som ligger till grund för det försämrade födointaget. Omvårdnadshandlingar för att 
eliminera orsakerna kan vara att ge patienten läkemedel som minskar smärtan och 
illamåendet. Vidare är det viktigt att patienten får hjälp med att sitta i en bekväm 
ställning, så han/hon har minimal smärta och lätt kommer åt maten och att maten är i 
rätt konsistens så det blir lättare för patienten att äta. Det är i de ansande 
vårdaktiviteterna som patienten får hjälp av sjuksköterskan att få i sig näring och energi 
och i de lärande vårdaktiviteterna som patienten får lära sig hur denne ska röra sig så att 
han/hon kommer åter maten (Wiklund, 2003).  En omvårdnadshandling kan vara att se 
till att rummet som patienten ska äta i är fräscht, att det är vädrat och inte luktar 
instängt. Att behöva äta bredvid en annan patient som nyligen kräkts eller haft avföring 
medför dofter som oftast minskar aptiten avsevärt. Att vädra och kanske vänta en liten 
stund med maten eller hjälpa patienten så han/hon kan äta i dagrummet är 
omvårdnadshandlingar som befrämjar ett ökat födointag.  
 
Den pre-operativa fastan är ett tillfälle då inte patienten ges möjlighet att äta och denna 
tid blir ofta lång p.g.a. uppskjutna operationer (Hallström, et al. 2000). Då det är flera 
olika enheter (avdelning, operation, narkos och ortoped) som är inblandade i patientens 
operationstid är det svårt att veta hur länge patienten kan äta och dricka utan att riskera 
missa operationstiden för att patienten inte varit fastande tillräckligt länge. På min enhet 
hålls även patienten som ska opereras på eftermiddagen fastande oftast från midnatt – 
om det skulle bli en ledig operationstid på förmiddagen. Tänk om dessa patienter kunde 
få äta frukost, vad skulle detta innebära för patienternas rehabilitering post-operativt? 
Vidare kan man fundera på vilken typ av mat som kan serveras inför operationen. Det 
behöver kanske inte vara fast föda som exempelvis smörgås utan ett flytande 
näringstillskott fungerar kanske bättre för patienten som väntar på operation. Ett 
flytande näringstillskott ger också energi och näring men den stora skillnaden mellan 
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fast och flytande föda är tiden som måste passera mellan peroralt intag och när patienten 
kan sövas. Denna tid brukar vara avsevärt längre efter fast än flytande föda. Om 
patienten skulle få ett flytande näringstillskott någon timma innan tänkt operationsstart 
skulle kanske patientens förmåga under rehabiliteringen post-operativt bli avsevärt 
bättre än om han/hon varit helt fastande i flera timmar inför operationen.  
 

Att registrera patientens mat- och vätskeintag – problem men också vinster 

Att det är viktigt att protokollföra patientens intag av mat och dryck framkommer i 
artikeln av Hallström, et al. (2000). Pedersen (2005) fokuserar på vikten av att 
identifiera riskpatienter genom att jämföra patientens faktiska intag med det egentliga 
behovet av mat och vätska. Att det är viktigt att göra en utförlig nutritionsanalys tidigt i 
vårdförloppet skriver Nematy, et al. (2006). Om detta gjordes skulle en brist lättare 
upptäckas och åtgärdas. Min erfarenhet är att det är svårt att mäta patientens intag av 
vätska och energi och detta har jag upplevt på flera arbetsplatser. Problemen med 
”vätskelistan” är många. Den finns inte där patienten äter och kommer inte med ut i 
dagrummet. Det är olika personer som ger patienten dennes mat och som tar bort 
brickan och därför att det svårt att göra en uppskattning över hur mycket patienten har 
ätit och druckit. Det är krångligt och tar tid att räkna ihop hur mycket patienten 
verkligen har fått i sig. Det är svårt att veta hur mycket patienten egentligen skulle ha 
behövt få i sig (det egentliga behovet) och därför är det svårt att använda den som ett 
instrument för undersöka om patienten verkligen fått i sig sitt behov. Men ändå är det så 
viktigt att vi vet att patienten verkligen får i sig det den behöver och därför måste det 
vara en prioriterad arbetsuppgift att listan blir använd på rätt sätt. Jag vet inte hur de 
olika problemen ska lösas men klart är att mycket information missas om inte listorna 
används på rätt sätt. Om inte listorna används korrekt framkommer det inte tydligt att 
patienten inte får i sig tillräckligt med energi och näring och därmed riskerar att drabbas 
av malnutrition och en förlängd tid av rehabilitering. Patienten riskerar även att drabbas 
av komplikationer p.g.a. malnutrition och detta leder till ett onödigt lidande för 
patienten samt inte minst en samhällsekonomisk förlust. Att listorna inte används 
korrekt beror säkert till viss del på okunskap om patientens näringsbehov – det är inte 
prioriterat att använda ett instrument som känns osäkert. Om sjuksköterskan kunde få en 
ökad kunskap i att räkna ut patientens näringsbehov hade detta förmodligen ökat 
säkerheten med att se till att patienten fick i sig det som han/hon behövde. Jag tror att 
jag och många kollegor inte har tillräcklig kompetens i nuläget i hur stort patientens 
egentliga näringsbehov är efter en operation och vad detta motsvarar i mat och dryck.  
 
Ett system där listan alltid följde med patienten ut till dagrummet och att samma person 
gav och hämtade brickan för att noggrannare kunna fylla i listorna skulle medföra en 
korrektare användning. Om en jämförelse också gjordes över det faktiska intaget med 
patientens egentliga behov och att det vid ett eventuellt underskott gavs ett tillägg för att 
kompensera bristen skulle risken för malnutrition minska för patienten. 
 

Omvårdnadshandlingar vid måltiden 

När en människa blir en patient som ådragit sig en höftfraktur hör det till hennes rätt att 
någon ser och hjälper till med hennes fundamentala behov (Eriksson, 1994). 
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Sjuksköterskan är en person som med olika omvårdnadshandlingar kan bistå med denna 
hjälp. Med olika omvårdnadshandlingar av sjuksköterskan i samband med måltiden kan 
patientens intag av mat och vätska optimeras enligt Hallström, et al. (2000) och 
Pedersen och Cameron (1999). Omvårdnadshandlingar som kan vara aktuella är att 
erbjuda patienten så han/hon får tvätta av sig innan måltid, hjälpa patienten så att 
han/hon sitter i en bekväm ställning (i stol och helst inte i sängen). Att hjälpa patienten 
med att dela på maten och om det behövs hjälpa patienten med matning. Att stundtals ta 
över från patienten och hjälpa till med matning även om patienten till viss del klarar av 
att äta lite är ibland ett sätt för sjuksköterska att hjälpa patienten så att denne får i sig 
näring och energi så att han/hon klarar av att utföra en del av sin ADL (däribland 
måltiderna). När patienten inte klarar av att äta själv måste sjuksköterskan förklara för 
patienten om värdet av att han/hon får i sig så mycket som möjligt och varför 
sjuksköterskan väljer att ”ta över” och mata. Om patienten till viss del kan äta – men 
inte orkar hela måltiden är ett alternativ för sjuksköterskan att låta patienten äta det som 
han/hon orkar själv först och sedan hjälpa till med resten om patienten orkar mera mat. 
Detta borde vara ”självklara” omvårdnadshandlingar som gjordes med automatik men 
tyvärr upplever jag att det inte alltid blir gjort och en av anledningen till detta tror jag är 
tidsbrist.  
 
Att som patient inte få den hjälp som behövs kan upplevas som lidande då personen inte 
upplever full värdighet som människan (Eriksson, 1994). Det är viktigt att patienten 
upplever situationen som positiv så att personen i framtiden kan ta med detta och kunna 
se genom hälsans ögon. Om en person tidigare blivit nonchalerad är det risk att han/hon 
i framtiden förväntar sig detta igen. Om han/hon istället kan se med hälsans öga kan de 
positiva upplevelserna dominera (Wiklund, 2003). Genom olika omvårdnadshandlingar 
har sjuksköterskan möjlighet att påverka patientens upplevelse – både för hur han/hon 
upplever det i under vårdtiden men också hur han/hon ska uppleva liknande 
vårdsituationer i framtiden då de tidigare upplevelserna ger förväntningar.  
 
När jag läste min grundutbildning var ovan beskrivna arbetsuppgifter givna – att göra 
det bästa för patienten var självklart. Efter några år i yrket har jag tyvärr ofta upplevt att 
verkligheten inte alltid stämmer överens med den syn och önskan jag hade under min 
utbildning. I verkligheten hinner jag inte alltid att göra det så optimalt för patienten och 
stundtals ökar jag patientens lidande. Under tiden som jag sitter och matar en patient har 
jag samtidigt på mig den bärbara telefonen som ringer, annan personal kommer och 
frågar saker och för patienten blir det inte alls en lugn och avslappnad måltid där 
han/hon kan äta i den takt han behöver – då det märks att jag inte är lugn och 
avslappnad utan i stället i tanken tänker ut vad jag ska göra här näst – för att hinna med 
allt som jag ska få gjort under dagen.  
 
En annan anledning till att måltiden inte alltid blir optimal för patienten tror jag beror på 
att arbetsuppgifter som hör ihop med patientens måltid (att dela ut maten och eventuellt 
hjälpa patienten med matning) inte är så högt prioriterad. Det finns så många andra 
arbetsuppgifter som också ska bli utförda av vårdpersonalen och jag kan ofta uppleva att 
det som hör ihop med den medicinska vården som såromläggningar och 
medicinutdelning (som naturligtvis också är viktiga) är mycket mer prioriterade än de 
omvårdnadshandlingar som vårdpersonalen utför i samband med patientens måltid. 
Erikson (1994) talar om att det i vården behöver råda en kultur där patienten känner sig 

 19



välkommen och respekterad. Att de som vårdar patienten lindrar patientens lidande. 
Varför de arbetsuppgifter som hör ihop med måltiden inte är så högt prioriterade vet jag 
inte. Men jag tror det beror på en tradition i svensk sjukvård att den medicinska vården 
är den mest prioriterade och att vårdpersonal som har omvårdnad som sitt huvudansvar 
inte alltid ser värdet av sina omvårdnadshandlingar för patientens tillfrisknande. 
 
Wright, Hickson och Frost (2006) konstaterar att om patienten fick sitta i dagrum och 
äta tillsammans med andra stimulerade detta till ett förbättra födointag för patienten. 
Samtidigt säger Pedersen och Cameron (1999) att patienten ville att de som satt bredvid 
skulle ha ett bra bordskick för att det var lätt att tappa matlusten om den som satt 
bredvid hade svårt för att äta. En tanke som väcktes hos mig var hur detta ska 
organiseras. Ska de som kan äta ”fint” utan att spilla sitta vid ett bord och resten vid ett 
annat? Eller ska de som inte kan äta ”fint nog” få hjälp med matning fastän de 
egentligen orkar och har energi att äta själv men inte får spilla för att patienten bredvid 
inte ska få försämrad aptit? Vems näringsbehov har högst prioritet? Jag tror att det är 
viktigt att sjuksköterskan är öppen för de olika patienternas behov. Genom viss 
smidighet kan kanske patienterna placeras i dagrummet efter deras förmåga att ”äta 
fint”. Ofta tycker jag att en del patienter drar sig till varandra och själva vill sitta 
bredvid varandra i dagrummet. 
 
Enligt Wright, et al. (2006) skulle det dagliga intaget i teorin öka med 20 % om 
dagrummet användes vid alla måltider och detta skulle vara signifikant kostsparande. 
Det skulle ge ett tryggt och adekvat födointag för patienten i jämförelse med att äta 
ensam ”på sängkanten”. Ur ett ortopediskt omvårdnadssammanhang kan här också ses 
vinsten av att patienten samtidigt får en promenad ut till matsalen och därmed naturlig 
gångträning. Självklart vill inte alla patienter äta ute i dagrummet men med dessa siffror 
anser jag att det är viktigt att försöka motivera dem som är tveksamma till att äta i 
dagrummet. Vidare ger det förutom ett ökat intag även en social stimulering genom att 
patienten får samtala med andra patienter. Detta tror jag är bra för rehabiliteringen. 
Genom att se hur andra patienter med höftfrakturer har klarat av rehabiliteringen kan 
patienten bli motiverad att själv träna för att klara sig lika bra som övriga patienter. 
 
Genom att se till att patienten inte drabbas av malnutrition under sjukhusvistelsen kan 
mänskligt lidande undvikas. Även en samhällsekonomisk vinst kan skapas genom att 
patientens rehabilitering förkortas och antalet dagar på sjukhus sparas. De olika 
omvårdnadsåtgärder som identifierats i studien är enkla att genomföra och tar 
egentligen ingen lång tid att utföra. Hallström, et al. (2000) konstaterar är det ofta 
mycket svårt att ändra på rutiner för t.ex. olika omvårdnadshandlingar men att det sällan 
kräver någon större ansträngning för att utföra ”nya omvårdnadshandlingar” som att 
t.ex. föra protokoll över intag av mat och vätska. Jag tror att det är vikigt att all personal 
är motiverad till att utföra de ”nya omvårdnadshandlingarna” och ett sätt att bli 
motiverad är att få kunskapen om nyttan med handlingarna. Att se att 
omvårdnadshandlingarna som görs faktiskt spelar stor roll för patientens rehabilitering 
tror jag är motiverande för att personalen inom sjukvården ska orka ta till sig nya 
arbetsuppgifter.  
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Fortsatt forskning 

Som fortsatt forskning vore det intressant att undersöka genom kvalitativ forskning hur 
patienter som ådragit sig en höftfraktur erfar/upplever den pre-operativa fastan och 
måltidssituationen under sjukhusvistelsen. Vidare vore det intressant att ta reda på 
vilken samhällsekonomisk vinst som skulle kunna vara möjlig genom de olika 
omvårdnadshandlingar som studien har presenterat och om det skulle medföra någon 
vinst för den enskilde patienten i ökat välbefinnande och minskat lidande.  

Praktiska implikationer 

Genom följande omvårdnadshandlingar kan sjuksköterskan förbättra nutritionsstatus för 
patienten som drabbats av en höftfraktur: 

• Finna orsaker som kan ge ett försämrat födointag och eliminera dessa i så stor 
utsträckning som möjligt. 

• Registrera patientens intag av mat och vätska och jämföra det faktiska intaget 
med patientens individuella behov. 

• Samtala med patienten om kostens betydelse för tillfrisknandet och uppmuntra 
patienten att äta bra. Detta kan ske genom inläggningssamtal och dagliga samtal 
mellan sjuksköterska och patient. 

• Ta reda på om patienten har några speciella önskemål eller behov vid 
måltiderna. 

• Hjälpa patienten så att han/hon har fått tvätta sig innan måltid, och att han/hon 
får sitta upp bekvämt vid ett bord och äta sin mat tillsammans med andra i lugn 
och ro. Att maten är lätt att äta.  

• Om patienten behöver hjälp med matning ska patienten känna att han/hon kan 
äta i lugn och ro. 

• Ge olika närings- och energitillägg. Det kan ske genom dropp, näringsdrycker 
och näringstillägg i den ordinarie maten. 
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Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur (artiklar, rapporter m.m.) 

 Perspektiv  
(vårdvetenskapl
iga eller andra 
teoretiska 
perspektiv) 

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Nutritional 
care: the 
effectiveness of 
activey involving 
older patients  
Författare: 
Pederesen, U  
Tidskrift: Journal 
of Clinical 
Nursing 14, 247-
255 
Årtal: 2005 

Patientperspektiv 
Kvantitativ. 

Att undersöka om 
patientens födointag 
ökar om patienten får 
en daglig genomgång 
tillsammans med 
sjuksköterskan över 
föregående dygns 
födointag. 

242 patienter, en 
experimentgrupp 
och en 
kontrollgrupp.  
Födointaget 
registrerades 
dagligen under 
sjukhusvistelsen. 
Experimentgruppe
n fick en dagligen 
genomgång av 
sjuksköterskan 
över fg dygns intag 
och samtidigt fick 
patienten 
information om 
kostens betydelse.  

Det dagliga intaget I 
kontrollgruppen var 5316 
kJ och i 
experimentgruppen 6539 
kJ. I Experimentgruppen 
var intaget av energi 23 % 
högre och protein 45 % 
högre än i 
kontrollgruppen. 
Genom att sjuksköterskan 
går igenom patientens 
födointag med patienten 
och samtidigt informerar 
om vikten av att äta rätt 
kan intaget öka. 

Titel: Pain and 
nutrition as 
experience by 
patients with hip 
fracture 
Författare: 
Hallström, I. 
Erlander, G. 
Rooke, L. 
Tidskrift: Journal 
of Clinical 
Nursing 9: 639-
646 
Årtal: 2000 

Patientperspektiv
. Kvalitativ  
 

Att tal del av 
patientens 
erfarenheter av 
vården vid en 
höftfraktur utifrån 
smärta och 
nutritionsperspektiv. 
 

9 Patienter. 
Metod som 
användes var 
datainsamling, 
deltagande 
observation och 
intervju.  
Patienterna följdes 
från att de anlände 
till akuten, under 
sjukhustiden och 
ev. rehabilitering 
tills de återvände 
till deras boende 
under tiden 
utfördes 
observationer. Fyra 
månader efter 
frakturen gjordes 
ett uppföljande 
telefonsamtal 
antingen med 
patienten eller med 
en personal på 
boendet.  

Resultat om både smärta 
och nutrition. 
Nutritionsperspektivet: 
Att den pre-operativa 
fastan ofta var lång. Att 
pat. p.g.a. smärtan hade 
svårt att äta och att 
patienten inte ville, fick 
eller kunde äta av olika 
anledningar. 

Titel: Äldre 
ortopedkirurgiske 
patienters viden 
om kost, önsker til 

Patientperspektiv
. Kvantitativt.  
 

- Att beskriva 
patientens kunskap 
om näringsmässig 
kost under sjukdom. 

Tre dagar innan 
planerad 
utskrivning fick 
patienten ett 

Flera patienter vill ha 
information om kost i 
samband med operation.  
Patienterna vill ha 
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måltidsrutiner og 
aktiviteter, der 
öger 
kostindtagelse 
under 
sygehusindläggels
e  
Författare: 
Pedersen U. 
Cameron, U. 
Tidskrift: Vård i 
Norden 1/99, No 
51, volym 19, no. 
1. pp 23-28  
Årtal: 1999 

- Att beskriva 
patientens önskemål 
av 
omvårdnadshandling
ar vid måltiderna. 
- Att beskriva de 
aktiviteter som 
patienter i dag gör 
utöver 
huvudmåltiderna för 
att öka kostintaget  

strukturerat 
svarsformulär med 
kategoriska 
svarsmöjligheter. 
Patienten fick ta 
med sig det hem 
och skicka in det 
med bifogat kuvert. 
Svarandet var 
anonymt för 
personalen på 
avdelningen.  
135 pat. Fick 
frågeformuläret 
och 
123 patienter 
skickade tillbaka 
det.  

möjlighet att tvätta sig 
innan måltid och få äta 
maten vid ett bord och 
inte i sängen.  

Titel: Valunerable 
patients with a 
fractured neck of 
femur: nutritional 
stauts and support 
in hospital  
Författare:  
Nematy, M. 
Hickson, M. 
Brynes, AE. 
Ruxton, CHS, 
Frost, GS. 
Tidskrift: J Hum 
Nutr Dietet, 19, 
209-218 
Årtal:  2006 

Kvantitativ. 
Patientperspektiv
. 

Att undersöka 
nutritionsstatuset och 
födointaget under 
sjukhusvistelsen. 

 24 patienter. En  
observerande 
studie. 
Data samlades från 
patient, medicinsk 
och 
omvårdnadsjournal 
m.m Undersökning 
gjordes på 
patienten för att  få 
fram 
nutritionsstatuset. 
Genom mått på 
arm, vikt, BMI, 
kemiska prover och 
registrering av 
patientens dagliga 
intag. 
  

Patienterna hade ett 
signifikant lägre BMI och 
en ökad risk för 
malnutrition.  

Titel:  Eating 
together is 
important: using a 
dinning room in 
an actute elderly 
ward increases 
energy intake 
Författare: 
Wright, L. 
Hickson, M. Frost, 
G.  
Tidskrift: J Hum 
Nutr Dietet 19 23-
26 
Årtal: 2006  

Kvantitativ. 
Patientperspektiv
. 
 

Att undersöka 
effekten av att äta i 
ett speciellt rum 
(avsett för måltider) 
genom att mäta det 
dagliga intaget och 
vikten hos äldre 
patienter på en 
medicinavdelning. 

48 patienter. 
Experimentgruppe
n uppmuntrades att 
äta i matsalen 
menas 
kontrollgruppen 
fick äta ”på 
sängkanten”. 
Födointag och 
viktdata samlades 
in under 
studieperioden.  

Experimentgruppen hade 
ett högre intag av energi 
jämfört med 
kontrollgruppen. Det var 
ingen signifikant skillnad 
mellan intaget av protein 
och viktförändring men 
en tendens till viktökning 
i experimentgruppen.  

Titel: Prevention 
of malnutrition in 
older people 
during and after 
hospitalisation: 
results from a 

Kvantitativ, 
Patientperspektiv
. 
 

Att förebygga ev. 
viktminskning och se 
effekten av dagligt 
intag av oralt 
näringstillägg.  

80 patienter. En 
experimentgrupp 
och kontrollgrupp. 
Experimentgruppe
n fick dagligt 
tillägg av 

Dagligt tillskott av 
näringstillägg 
upprätthåller kroppsvikten 
och ökar MNA-poäng hos 
patienter med risk för 
undernäring. 
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randomised 
controlled clinical 
trial 
Författare: 
Gazzotti, C. 
Arnaud-
Battandier, F. 
Parello, M. Farine, 
S, Seidel, L. 
Albert, A. 
Petermans, J 
Tidskrift: Age 
and Ageing vol 
32, nr 3: 321-325 
Årtal: 2003 

näringstillägg 
under 
sjukhusvistelse och 
rehabilitering.   

Viktminskning fanns i 
kontrollgruppen men inte 
i experimentgruppen. 

Titel: Protein-
energy oral 
supplementation 
in malnourished 
nursing-home 
residents. A 
controlled trial 
Författare: 
Lauqe, S. Arnaud-
Battandier, F. 
Mansourian, R. 
Guigoz, Y. 
Paintin, M. 
Nourhashemi, F. 
Vellas, B. 
Tidskrift: Age 
and Ageing, 29: 
51-56 
Årtal: 2000  

Kvantitativ. 
Patientperspektiv  

Att undersöka 
betydelsen av tillskott 
av extra näring till 
personer på ett 
sjukhem. 

88 patienter. En 
experimentgrupp 
och en 
kontrollgrupp. 
Experimentgruppe
n fick extra tillägg 
av oralt 
näringstillägg.  
Nutritions statuset 
kontrollerades dag 
0 och dag 60. 

Oralt näringstillägg är väl 
accepterat och ökar det 
dagliga intaget av protein 
och energi, vikt och 
nutritionsstatus. 

Titel: Energy-
dense meals 
improve emegy 
intaken in elderly 
residents in a 
nursing home 
Författare: 
Ödlund-Olin, A. 
Armyr, I. 
Jernström, S. 
Classon, I. 
Cederholm, T. 
Ljunggren, G. 
Ljungqvist, O. 
Tidskrift: 
Clinical Nutrition 
22 (2): 125-131 
Årtal: 2003 

Kvantitativ, 
patientperspektiv
.  
 
                         

Att undersöka om ett 
tillägg av naturligt 
energitäta 
ingredienser i 
standarddieten på 
sjukhem kan förbättra 
energiintaget och 
förmågan för 
patienten att utföra 
ADL och minska 
infektioner. 
      
 

35 patienter, En 
experimentgrupp 
och en 
kontrollgrupp. 
Experimentgruppe
n fick standarddiet 
med ett tillägg av 
naturligt energitäta 
ingredienser.  
Energiintag och 
ADL funktion 
kontrollerades före 
och efter studien. 
Alla infektioner 
registrerades. 

Att ge ett tillägg av 
naturligt energitäta 
ingredienser i 
standarddieten är ett 
effektivt sätt att öka 
energiintaget hos äldre på 
sjukhem. ADL funktionen 
i experimentgruppen var 
oförändrad menas den i 
kontrollgruppen var 
försämrad. Antalet 
infektioner tenderade vara 
mindre i 
experimentgruppen än i 
kontrollgruppen.  

Titel: Insufficient 
fluid and energy 
intake in 
hospitalised 
patients with hip 
fracture. A 

Kvantitativ. 
Patientperspektiv
. 
      
 
 

Att utvärdera 
nutritions status samt 
vätske- och energi 
intaget under de 10 
första dagarna på 
sjukhus för patienter 

 80 patienter. 
En experiment och 
en kontrollgrupp. 
Experimentgruppe
n fick ordinarie 
sjukhusmat men 

Kontrollgruppen hade ett 
betydligt lågt intag av 
vätska och energi menas 
experimentgruppen hade 
ett intag av vätska och 
energi som i stort sett 
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prospective 
randomised stuy 
of 80 patients 
Författare: 
Eneroth, M. 
Olsson, U-B. 
Thorngren K-G  
Tidskrift: 
Clinical Nutrition, 
24: 297-303 
Årtal:  2005 

                         med en höftfraktur.  också ett tillägg av 
dropp de tre första 
dagarna och 
resterande dagar 
tillägg med oralt 
näringstillägg. 

täckte behovet. 
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