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Sammanfattning    

Nutrition spelar en avgörande roll för den äldre vårdtagarens hälsa och välbefinnande. I 
och med att befolkningen i Sverige stiger i medellivslängd ökar också efterfrågan och 
behovet av vård. Äldreomsorgen är av denna anledning en växande verksamhet och 
distriktssköterskans roll, ansvar och kompetens gällande den äldre vårdtagarens 
nutritionsstatus kommer därmed att efterlysas i större utsträckning. Syftet med studien 
var att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av att stödja äldre vårdtagares nutrition i 
äldreomsorgen. Utifrån studiens syfte användes forskningsintervjuer med kvalitativ 
induktiv ansats. Intervjuerna genomfördes med fyra distriktssköterskor och fyra 
sjuksköterskor i fyra kommuner i Västra Sverige och datamaterialet analyserades utifrån 
kvalitativ innehållsanalys. Ur analysen utkristalliserades tre kategorier och nio 
underkategorier, som finns beskrivna i resultatdelen. Studien visar på brister i 
ansvarsfördelning, kunskap och utbildning enligt deltagarnas upplevelser. Dessutom 
framkom det att bedömning och screening av den äldre vårdtagarens nutritionsstatus 
skedde i mycket liten utsträckning. Både distriktssköterskan och hemtjänstpersonalen är 
av betydelse i avseendet att upptäcka äldre vårdtagare som löper risk att drabbas av 
undernäringstillstånd. Distriktssköterskan upplevde att den äldre vårdtagarens ensamhet 
många gånger gjorde det svårt till stödjande insats. Detta på grund av den känsla av 
maktlöshet som distriktssköterskan upplevde. Studien visade att ensamheten var den 
största enskilda orsaken till att den äldre vårdtagaren kunde utveckla ett 
undernäringstillstånd. I diskussionsdelarna förs resonemang kring studiens metod och 
resultat mot tidigare forskning.  
 
Nyckelord: Nutrition, äldre, distriktssköterska, stödjande insats, erfarenhet, 
äldreomsorgen, hållbar utveckling, vårdtagare.  
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INLEDNING 
SVT:s programserie Sveriges bästa äldreboende samt Kalla fakta i TV4 har nyligen 
granskat vårt lands situation i fråga om nutritionsvård för äldre i samhället. Nutrition, 
eller rättare sagt det undernutritionstillstånd, bland många äldre är ett högaktuellt 
diskussionsämne i samhällsdebatten och det faktum att det idag lever cirka 1.6 miljoner 
äldre människor i Sverige, gör området kring nutrition både intressant och relevant ur 
flera perspektiv. Eftersom befolkningen dessutom förväntas växa ytterligare behöver 
nationen lägga fokus på nutritionsvården. Författarnas intresse för äldres nutrition 
väcktes redan under praktikperioden i äldreomsorgen, där händelser rörande 
malnutrierade människor ständigt gjorde sig påminda om problematiken.  
 
 
BAKGRUND 

Definition och begrepp 
I den senast publicerade Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen 2009a, s. 145) skrivs att 
över 17 procent av Sveriges befolkning är 65 år eller äldre. Den äldre andelen av 
befolkningen ökar i stadig takt och beräknas fortsätta växa i och med att 
medellivslängden tilltar (Socialstyrelsen 2009a, s. 145). I enlighet med 
Världshälsoorganisationen (WHO) (2014) har de flesta utvecklade länder accepterat den 
kronologiska åldern 65 år som definition av äldre personer. Trots detta finns det ingen 
internationell överenskommelse gällande den ålder där man anses vara äldre (WHO 
2014). Förenta Nationerna (FN) har till exempel definierat en äldre människa som en 
person som är 60 år eller äldre (WHO 2014).  
 
Fortsättningsvis beskrivs vad begreppet nutrition kontra nutritionsbrist betyder och hur 
nutrition påverkar kroppen samt den äldre vårdtagarens hälsa. Näringslära och 
nutritionslära är den disciplin som omfattar näringsämnenas förekomst, omsättning och 
upptag i kroppen (Nationalencyklopedin 2014). En fullgod, fullvärdig kost är 
utgångspunkten för att bevara hälsa och är även av vikt när det gäller den äldre 
vårdtagarens välbefinnande oavsett om hon eller han är sjuk eller frisk (Alfengård 2002, 
s. 6). Näringsintaget ska förbättra den äldres möjligheter för att klara av sjukdomar som 
ofta uppstår i samband med åldrandet (Socialstyrelsen 2000, s. 98). Behovet av näring, 
samband mellan hälsa och kost samt kostvanor omfattas också av kunskapsområdet 
kring nutrition (NE 2014). Det saknas en internationellt erkänd definition på 
undernäringstillstånd men begrepp som används är bland annat “undernäring”, 
“malnutrition”, “näringsbrist”, “felnäring”, “näringsrubbning” och “svält” som 
synonymer (Akner 2006, s. 5). Undernäringstillstånd hos äldre kan beskrivas på flera 
sätt: bristfällig eller otillräcklig nutritionsstatus, undernäring orsakad av otillräckligt 
matintag, nedsatt aptit, muskelförtvining samt viktnedgång (Chen, Schilling & Lyder 
2001, s. 139). Begreppet undernäringstillstånd med förkortningen UNT är ett tillstånd i 
kroppen snarare än hur lite eller hur mycket en människa äter (Akner 2006, s. 5). 
Begreppet undernäring bör därmed enbart användas när intaget av energi- och 
näringsämnen är under behovet och individen visar sig vara i en negativ balans gällande 
näring och energi (Akner 2006, s. 5). Författarna väljer därmed att genomgående 
använda begreppet UNT med bakgrund till det som beskrivits.  
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I varje kommun har socialtjänsten det övergripande ansvaret för att det finns 
äldreomsorg tillgängligt och det är även socialtjänstens skyldighet enligt 
socialtjänstlagen (Socialdepartementet 2014). Äldre människor ska ges möjlighet att 
självständigt få bo och leva i trygghet och under säkra förhållanden, samt få ha en 
meningsfull tillvaro gemensamt med andra människor, vilket med andra ord är 
äldreomsorg. Därtill har kommunen ett ansvar att inrätta anpassade boendeformer för 
service samt omvårdnad för de som är i behov av särskilt stöd (Socialdepartementet 
2014). Eftersom sjukhusen inte har möjlighet att erbjuda vård en längre tid så har det 
egna hemmet blivit en vårdplats, där vård och omsorg utförs i hemmet i större 
utsträckning (Socialstyrelsen 2000, ss. 7-8).  
 

Nutrition 
Nutritionsvård är lika viktig för den äldre som läkemedel, andningsstöd och andra 
terapeutiska insatser (Socialstyrelsen, 2011a). Nutrition är en del av den medicinska 
behandlingen (Socialstyrelsen 2011a; Rothenberg & Johansson 2001). Tidigare 
forskning visar att 50 procent av de äldre vårdtagarna som har vård och omsorg i 
hemmet har hjälp med nutritionsrelaterade insatser (Akner & Engelhart 2013, s. 3). Rätt 
mat och nutrition är viktig del när det gäller patientsäkerhet (Socialstyrelsen, 2011a). 
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdtagaren få vård som är sakkunnig 
och vården ska planeras samt utföras i samråd med vårdtagaren. Det är vårdgivaren som 
har ansvaret för att se till att personalen har formell och reell kompetens för att kunna 
utföra de arbetsuppgifter som verksamheten kräver (SOSFS 1997:14, s. 4). Det är 
nödvändigt att den som utför nutritionsvården undersöker energi, näringsämne och 
vätskeintag för varje vårdtagare för att kunna se om det finns några problem. Detta för 
att insatser gällande äldre vårdtagares nutrition kan sättas in innan deras hälsa försämras 
(Fuhrman 2009, s. 198). UNT leder utan tvekan till sjuklighet och ökad dödlighet 
(Chen, Shilling & Lyder 2001, s. 131). 
 
Processen kring nutritionsvård börjar med att bedöma eller screena om den äldre 
vårdtagaren drabbats av UNT eller om det finns en risk att utveckla detta 
(Socialstyrelsen 2011b, s. 16). Därefter sker en utredning av eventuella orsaker till UNT 
samt ett underlag för behandling (Socialstyrelsen 2011b, s. 16). Mini Nutritionell 
Assessment (MNA) och Subjective Global Assessment (SGA) är två mätinstrument 
som nämns i en studie (Alfengård & Klevsgård 2005, s. 43). Några andra rutiner för 
mätning av nutritionsstatus är Body Mass Index (BMI), viktkontroll, vätske- och 
matregistrering, bedömning av energibehov samt frågor kring nutrition (Alfengård & 
Klevsgård 2005, ss. 43-44). Ytterligare ett mätinstrument som har börjat användas mer 
och mer runt om i Sverige är Senior Alert. Detta är ett nationellt kvalitetsregister för 
förebyggande vård och omsorg (Vernersson 2013). De tre grundtankarna som Senior 
Alert är uppbyggt utifrån är struktur, systematik samt att synliggöra resultat. Det som 
bedöms med Senior Alert är förutom bedömningen av risken för undernäring, även risk 
för att utveckla trycksår, risk för ohälsa i munnen och fallrisk (Vernersson 2013). 
 
Det finns tydligt dokumenterade samband mellan UNT och medicinska komplikationer. 
UNT ökar inte enbart risken för komplikationer utan kan också fördröja tillfrisknandet 
och leda till utökade vårdinsatser av olika slag. Vice versa kan sjukdom orsaka UNT 
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genom exempelvis inverkan på näringsintag. UNT kan bland annat leda till en 
ogynnsam påverkan av den äldre vårdtagarens livskvalité samt ett försämrat 
vårdresultat. Detta kan tydligtvis medföra konsekvenser av ekonomiskt slag 
(Socialstyrelsen 2001, s. 59).  
 
Med stigande ålder ökar risken för UNT genom exempelvis viktnedgång, låg kroppsvikt 
samt svårigheter att äta (Socialstyrelsen 2011a). UNT är vanligt hos äldre människor 
som bor hemma och kroppslig svaghet kan leda till ökad risk för UNT senare i livet 
(Johansson, Sidenvall, Malmberg & Christensson 2009a, s. 860). UNT uppskattas 
finnas hos 1–5 procent av äldre vårdtagare som bor i det egna hemmet, 10–35 procent 
av vårdtagare på äldreboenden samt 20 – 40 procent av äldre som vårdas på sjukhus 
(Socialstyrelsen 2011b, s. 116). Tidigare forskning visar att UNT är vanligt hos äldre 
vuxna och är associerade med allvarliga resultat för hälsan, framåtskridande handikapp 
samt ökad risk för förtidigt dödsfall (Holmes 2006, s. 29). UNT bör misstänkas när 
viktnedgång överstiger mer än 10 procent av kroppsvikten inom 6 månader eller 5 
procent inom en månad (Holmes 2006, s. 28). UNT påverkas oftast av olika faktorer 
som medicinska, sociala och miljöfaktorer (Bachrach-Lindström, Jensen, Lundin & 
Christensson 2007, s. 2008).  Ensamhet och kronisk sjukdom kan bland annat påskynda 
utvecklingen av UNT. UNT är ett allvarligt tecken som kan leda till en negativ 
utveckling med dålig hälsa och minskad livskvalité för vårdtagaren, om inte ett 
ingripande sker (Chen, Schilling & Lyder 2001, s. 139). UNT kan också leda till 
försämrad kognitiv funktion (Johansson et al. 2009a, s. 857). Socialstyrelsen (2011a) 
skriver att motion samt bra näringsintag är nödvändigt för att äldre människor ska 
upprätthålla en hälsosam livsstil.  
 

Distriktssköterskans roll och ansvar 
I detta stycke beskrivs distriktssköterskans ansvar, ansvarsfördelning, samverkan med 
andra yrkeskategorier och etiska dilemman. Omvårdnaden av äldres nutrition lämnas i 
första hand till undersköterskan som har översikt men inte ansvaret, i andra hand till 
distriktssköterskan som inte har översikten men som har ansvaret (Johansson, Bosaeus, 
Larsson, Rothenberg, Stene & Unosson 2009b, s. 2542). Distriktssköterskans 
kompetens är inte tillräcklig relaterat till deras ansvar (Johansson et al. 2009b, s. 
2542).  Inom den kommunala äldreomsorgen är kunskapsnivån avseende näringslära 
och nutrition kraftigt varierande och ofta otillräcklig (Socialstyrelsen 2001, s. 74).  
Dietister bör axla rollen som ansvariga för kontinuerlig nutritionsutbildning av all 
vårdpersonal utifrån bestämda utbildningsplaner (Socialstyrelsen 2001, s. 74). Brist på 
kunskap eller osäkerkunskap kan dessutom leda till att hälso- och sjukvårdpersonal tar 
felaktiga beslut som skadar vårdtagare. Bristen kan dessutom skapa orättvisor och 
kränka människors rättigheter. Kunskapsbristen kan innebära att beslut fattas som 
saknar effekt och därmed blir en onödig förbrukning av resurser (Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (SBU) 2014, s. 68).  
 
Ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper är inte heller tillräckligt tydlig 
(Johansson et al. 2009b, s. 2538). Det är nödvändigt att ha ett patientcentrerat arbetssätt 
för att kunna arbeta hälsofrämjande och för att kunna stödja äldre vårdtagare 
(Distriktssköterskeföreningen (DSF) 2008, s. 7). Distriktssköterskan ska även ge stöd 
till den äldre vårdtagaren med nedsatt hälsa i deras dagliga liv (DSF 2008, s. 10). 
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Vårdpersonalen har en viktig roll i att upptäcka vårdtagare som riskerar att drabbas av 
UNT men även att genomföra förebyggande strategier (Bachrach-Lindström et al. 2007, 
s. 2008). 
 
Hälsa är målet med vårdarbetet och vårdvetenskapen präglas generellt av ett 
patientperspektiv, vilket bland annat innebär att vårdtagaren är i centrum för själva 
vårdandet (Dahlberg & Segesten 2010, s. 103). Distriktssköterskan ska kunna ge stöd 
till äldre vårdtagare men ändå ha respekt för vårdtagarens livsvärld samt att fundera 
över och utföra åtgärder i relation till den äldre vårdtagarens livsvärld (DSF 2008, s. 
10). Teorin om livsvärlden innebär att se hur individen förstår och upplever hälsa, 
lidande, sjukdom och vård. Genom ett livsvärldsperspektiv ges en djupare insikt om den 
äldre vårdtagarens delaktighet (Dahlberg 2014, s. 30). 
 
Ett hinder till god nutritionsvård är att vårdtagaren inte får möjlighet att påverka sin 
egen nutritionsvård (Beck, Balknäs, Fürst, Hasunen, Jones, Keller, Melchior, 
Mikkelsen, Schauder, Sivonen, Zinck, Øien & Ovesen 2001, s. 456). Att framhålla den 
äldre vårdtagarens delaktighet hör till den allmänna inställningen, där hänsyn tas till 
deras inflytande, rättigheter, självbestämmande och ansvar i den svenska hälso- och 
sjukvården (Dahlberg & Segesten 2010, s. 108). Ibland kan det uppstå konflikter och 
etiska dilemman där distriktssköterskan är tvungen att besluta och agera utifrån vad som 
anses vara allra bäst för den äldre vårdtagaren (Socialstyrelsen 2001, s. 54). Mat och 
ätande är många gånger kopplade till etiska dilemman.  De viktigaste principerna är 
dock att göra gott och inte skada, att bevara den äldre vårdtagarens autonomi samt att 
bevara livets okränkbarhet och helighet (Socialstyrelsen 2001, s. 55). 
 
I Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport (Socialstyrelsen 2009b, s. 25) poängteras 
att den äldre vårdtagaren behöver bli mer delaktig i vården. Modellerna för delaktighet 
är också i behov av utveckling, trots att den äldre vårdtagarens rätt till inflytande har 
stärkts genom lagstiftningen om hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen 2009b, s. 25). 
Lagen säger att kvalitén på vården som utförs ska vara god samt att den äldre 
vårdtagarens självbestämmande och integritet ska respekteras (SFS 1982:763).  Tidigare 
forskning visar att äldre vårdtagare som är aktivt involverade i sin egen nutritionsvård 
har ett ökat intag av mat och energi (Pedersen 2005, s. 251). Enligt 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska den äldre vårdtagaren få information om sin 
hälsa, om undersökningar och hur de går till väga, om olika behandlingar samt att de har 
möjlighet till att välja vårdgivare. 
 
Nutritionsomhändertagandet grundar sig i ett tvärprofessionellt samarbete där de olika 
yrkeskategorierna medverkar till kunskap utifrån sin profession (Rothenberg 2013). 
Hälso- och sjukvård ska ledas på det vis att den ser till att en hög patientsäkerhet finns 
och att vården är av hög kvalité samt arbetar för kostnadseffektivitet. Det är 
verksamhetschefen som bär ansvaret för att verksamheten ska ge den äldre vårdtagaren 
en god och säker vård (Rothenberg 2013). Läkaren har det huvudsakliga medicinska 
ansvaret, där bland annat beslut om utredning behövs vid ofrivillig viktförlust relaterat 
till eventuella medicinska faktorer. Ansvaret för parenteral och enteral nutrition ligger 
hos läkaren och ansvaret för omvårdnaden ligger hos distriktssköterskan, där bland 
annat bedömning och identifiering av risk för UNT inkluderas. Distriktssköterskan bär 
även ansvar för uppföljning och dokumentation av den äldre vårdtagarens 
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nutritionstillstånd i omvårdnadsjournalen. Ansvaret för att maten dukas fram på ett 
aptitgivande och trevligt sätt ligger hos distriktssköterskan och övrig vårdpersonal 
tillsammans. De har även ett gemensamt ansvar för att insatser kring nutrition fullföljs 
enligt ordination. Om det inte finns ett behov av utredning kan distriktssköterskan 
ordinera annan kost men kontakt ska tas med dietist i de fall där den äldre vårdtagaren 
befinner sig i ett UNT och behöver stöd kring nutrition (Rothenberg 2013). Sjukhusens 
korta vårdtider gör att många äldre vårdtagare, när de är medicinskt färdigbehandlade, 
fortfarande behöver varaktiga insatser gällande nutrition vid förflyttning till den 
kommunala äldreomsorgen (Socialstyrelsen 2000, s. 75). Eftersom vårdtiderna på 
sjukhusen blir allt kortare kommer utredningar och behandlingar av UNT bland äldre 
vårdtagare i äldreomsorgen sannolikt att öka (Johansson et al. 2009b, s. 2538). 
 

Hälsa och välbefinnande 
“Health is a state of complete physical, mental and social well-being 
and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO 1948). 

Hälsan innebär upplevelse av välbefinnande, upplevelsen av att må bra samt att ha ork 
och kraft att kunna verkställa sina små och stora projekt i livet (Dahlberg & Segesten 
2010, ss. 101-102). För varje människas upplevelse av hälsa och välbefinnande är det 
viktigt att kroppens biologiska funktioner fungerar.  Gällande frågor som berör måltider 
och kostens betydelse för hälsa, finner vårdvetenskapen ett intresse för hur biologin 
fungerar (Dahlberg & Segesten 2010, s. 51). Upplevelsen av att ha hälsa innebär en mer 
övergripande och generell upplevelse av välbefinnande. Ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv är det betydelsefullt att förstå välbefinnande, hälsa och vårdande samt att inte 
lägga någon värdering bland olika sorters lidande och ohälsa (Dahlberg & Segesten 
2010, ss. 52, 61).  Om den som vårdar är kapabel till att se vårdtagaren och lyssna till 
denne samt att kunna förstå vad han/hon är i behov av, kan styrkan ur det vårdande 
mötet hjälpa vårdtagaren till en existens där välbefinnandet genomsyrar livets vardag 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 62).  Det generella målet med nutritionsbehandling är att 
ge vårdtagaren den bästa möjliga livskvalité i förhållande till förutsättningarna 
(Rothenberg & Johansson 2001). Genom upplevelsen av att känna gemenskap kring 
matbordet kan den äldre vårdtagaren få ökad glädje och välbefinnande (Socialstyrelsen 
2000, s. 98).  

Vårdtagare med risk för UNT hade en signifikant försämrad hälsa i relation till bland 
annat livskvalité, energi och lidande. Lidande hos vårdtagaren var en betydande faktor 
för utveckling av UNT senare i livet (Johansson et al. 2009a, s. 859). Åtgärder som 
underlättar, stödjer samt möjliggör ett maximalt energi- och näringsintag kan leda till en 
ökad känsla av välbefinnande och värdighet för vårdtagare (Socialstyrelsen 2011b, s. 
62). Genom att ha kunskap om tidiga tecken till UNT kan sjuksköterskan motverka 
hälsoproblem hos den äldre vårdtagaren (Johansson et al. 2009a, s. 860). Lämplig 
nutrition har möjlighet till ytterligare levnadsår. Det är därför viktigt att sjuksköterskan 
känner till barriärerna till god nutritionsvård (Holmes 2006, s. 29). 
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Att främja den äldre vårdtagarens hälsa för en hållbar utveckling 
Sandman och Kjellström (2013, s. 337) beskriver inte bara vikten av att förstå hur vårt 
sätt att uppträda och agera påverkar delar av miljön och naturen utan även framtida 
generationer och andra människor i olika delar av världen. Vidare handlar hållbar 
utveckling om att betona kommande generationers välbefinnande, välfärd och hälsa lika 
mycket som den nuvarande levande generationens. Hållbar utveckling är av betydelse 
för sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner och alla tre dimensionerna 
påverkar varandra. Hållbar utveckling är en central fråga när det gäller vårdande inom 
många kommuner och landsting. Framförallt handlar detta om att främja i arbetet kring 
hållbarhet eftersom hälsosamma invånare använder mindre resurser (Sandman & 
Kjellström 2013, ss. 338-339). Hållbar utveckling handlar om att tänka långsiktigt. Det 
är viktigt att reflektera över de långsiktiga konsekvenser som kan uppstå (Sandman & 
Kjellström 2013, s. 348). UNT hos äldre vårdtagare kan inte bara orsaka problem med 
hälsan utan leder också till ett ökat behov av stödjande insatser i vård och omsorg. För 
att motverka uppkomsten av detta tillstånd är det angeläget att arbeta förbyggande. Det 
är också viktigt att de åtgärder som används är kostnadseffektiva. Detta för att få ut en 
bästa tänkbara hälsan utifrån de resurser som finns tillgängliga. Det finns studier som 
undersöker kostnader för UNT men dessa är mycket bristande, då de inte lyckats hålla 
isär kostnaden för just UNT och dess påföljder (SBU 2014, s. 71). UNT orsakar inte 
bara allvarliga påföljder för sjukdomsutvecklingen men även för samhällets ekonomi 
(Socialstyrelsen 2011b, s. 3).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Det råder ingen tvekan om att UNT är ett allvarligt problem hos äldre vårdtagare. Äldre 
med nutritionsrelaterade problem, framförallt det som speglar UNT, är ett viktigt och 
intressant område att belysa. Problemet med UNT blir i sin tur en riskfaktor för många 
andra hälsoproblem och kan leda till en ökad kostnad för samhället på sikt. Det blir 
därmed intressant även ur ett hållbarhetsperspektiv. För att kunna stödja den äldre 
vårdtagaren är det viktigt att distriktssköterskan har kunskap kring nutrition. Det är även 
av stor betydelse att kunna se hur UNT påverkar den äldre vårdtagarens välbefinnande 
och hälsa. UNT är ett växande problem, där cirka 30 procent av alla äldre människor i 
Sverige ligger i riskzonen för att utveckla UNT (SBU 2014 s. 10). Eftersom 
befolkningen i Sverige ökar i ålder förväntas även antalet vårdtagare med UNT öka de 
närmaste decennierna. Då vårdtider och vårdplatser krymper på sjukhusen runt om i 
landet och många äldre vårdtagare återgår till sitt boende efter kort tid, är det av viktigt 
att utredning och behandling av UNT bland äldre vårdtagare genomförs i 
äldreomsorgen. Författarna upplevde att nutrition var ett problem bland äldre vårdtagare 
i de två kommuner där den verksamhetsförlagda delen av distriktsköterskeutbildningen 
var förlagd. Det finns tidigare forskning som visar att stöd kring nutrition minskar 
komplikationer för vårdtagare (Socialstyrelsen 2011b, s. 3).  Dock finns det mycket 
begränsad forskning om distriktssköterskans erfarenheter av att stödja äldre vårdtagares 
nutrition. Det är aktuellt att uppmärksamma och öka kunskap kring nutritionsvård. En 
sådan kunskap skulle kunna leda till insikt om eventuellt behov av ökad kunskap och 
nationella riktlinjer för nutritionsvård och därmed på sikt ett minskat lidande för den 
äldre vårdtagaren. 
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SYFTE 
Syftet är att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av att stödja äldre vårdtagares 
nutrition inom äldreomsorgen. 
 
METOD 

Ansats 
Till denna uppsats har kvalitativa forskningsintervjuer valts för att belysa 
distriktssköterskans erfarenhet av att stödja äldre vårdtagares nutrition. Kvalitativa 
forskningsintervjuer innebär att de intervjuades eget perspektiv kommer i fokus (Kvale 
& Brinkmann 2009, s. 39). Kvalitativa forskningsintervjuer har som syfte att förstå den 
intervjuandes erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2009, s. 44). Kvalitativ data används i 
studier för att kunna förstå människors upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck 2012, 
s. 14). Genom en kvalitativ forskningsintervju finns möjligheten att upptäcka och 
skildra distriktssköterskans erfarenhet och upplevelse av den levda vardagsvärlden 
(Kvale & Brinkmann 2009, s. 44). Målsättningen är att erhålla en djupare insikt och 
förståelse av den företeelse som studeras (Kvale & Brinkmann 2009, s. 124).  
 
Med induktiv ansats avses att analysen av en text görs förutsättningslöst baserad på 
individers berättelser om sina erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 
188). Kvalitativ analys handlar om att upptäcka genomträngande idéer och sökande 
efter generella begrepp med hjälp av den induktiva processen (Polit & Beck 2012, s. 
562). Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 188) menar att kvalitativ 
innehållsanalys används för att upptäcka skillnader och likheter av innehållet i en text.  
 

Deltagare 
Inklusionskriterierna för att delta i studien var att deltagaren skulle vara 
distriktssköterska alternativt sjuksköterska samt arbeta i äldreomsorgen. Totalt 
intervjuades åtta deltagare. Det är vanligt att antalet intervjuer ligger mellan 5-25 (Kvale 
& Brinkmann 2009, s. 130). Av de åtta deltagarna var fyra distriktssköterskor och 
resterande fyra sjuksköterskor. Samtliga var kvinnor. Deltagarna arbetade i fyra olika 
kommuner i Västra Sverige belägna i både storstads- och landsortsmiljö. Deltagarna 
hade arbetat inom äldreomsorgen mellan 1 – 42 år och medianålder bland deltagarna var 
43 år. I denna studie benämns de intervjuade distriktssköterskorna/sjuksköterskorna 
som deltagare. Författarna vill tacka alla deltagare för deras medverkan i studien och 
trevliga bemötande under intervjun. 

 

Datainsamling 
 
Informationsbrevet (bilaga 1) skickades via epost till enhetschefer, verksamma inom 
äldreomsorgen, i fem kommuner i Västra Sverige. Samtliga enhetschefer var positivt 
inställda och skulle återkomma efter att de talat med sin personal. Då svaren dröjde från 
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några avskrevs dessa på grund av författarnas brist på tid. En deltagare kunde inkluderas 
i studien efter skriftligt godkännande från en av dessa enhetschefer. Sju deltagare 
inkluderades via den så kallade snöbollsmetoden. Författarna tillfrågade gemensamma 
kollegor om de visste någon eller några lämpliga deltagare. Snöbollsmetoden kan likna 
det tillvägagångssätt som författarna använde. Denna metod beskriver en särskild 
utformning av ett så kallat bekvämlighetsurval som är möjlig vid selektion för 
kvalitativa studier (Trost 2010, s. 141).  
  
Informationsbrevet till deltagarna (bilaga 2) skickades via epost till samtliga deltagare 
efter förfrågan till medverkan i studien. På grund av felaktig epost-adress kunde endast 
sex av deltagarna läsa brevet innan intervjutillfället. Övriga två läste under 
informationsbrevet innan intervjun startade. Samtliga deltagare lämnade skriftligt 
samtycke. Vid forskning som avser människor krävs ett skriftligt samtycke av 
deltagaren (SFS 2003:460), vilket författarna beaktade. De deltagare som tillkom efter 
att snöbollsmetoden tillämpats hade fått muntligt eller skriftligt godkännande att delta i 
studien av deras enhetschef.   
 
Datainsamling skedde i form av intervjuer, som spelades in, med åtta 
distriktssköterskor/sjuksköterskor och inledningsfrågan var samma för alla intervjuade 
men följdfrågorna kunde variera beroende på de svar som deltagarna lämnade. Det är 
viktigt att lyssna aktivt för att kunna ställa uppföljningsfrågor och att det inte finns 
några “korrekta” andrafrågor. Förmågan att kunna lyssna aktivt är minst lika viktig som 
förmågan att kunna klara av tekniken att ställa frågor (Kvale & Brinkmann 2009 s. 
154).  
 
Inför intervjuerna utarbetades en intervjuguide (bilaga 3) med en inledningsfråga samt 
halvstrukturerade frågor. Inledningsfrågan var en öppen fråga som var samma för alla 
deltagare, ”Hur ser du, utifrån din yrkesprofession, nutrition bland vårdtagare i 
äldreomsorgen?” En provintervju gjordes och därefter transkriberades och analyserades 
intervjun för att upptäcka eventuella behov av ändringar i guiden inför nästkommande 
intervjuer. I samråd med handledaren bedömdes provintervjun vara av god kvalité vilket 
gjorde att den inkluderades i analysen. En intervjuguide ska helst inte följas bokstavligt 
eller vara för detaljerad, utan den ska kunna anpassas till varje enskild deltagare 
(Malterud 2009, s. 127). Detta beaktades under intervjuerna.  
 
Enligt samtliga deltagarnas önskemål genomfördes intervjuerna på respektive 
arbetsplats.  På en arbetsplats kan den intervjuade känna trygghet men också frihet att 
samtala, vilket är viktigt ur ett etiskt perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009, s. 32). Vid 
två tillfällen gjordes intervjuer med två deltagare samtidigt vilket författarna inte hade 
för avsikt att göra från början. Intervjuerna varade cirka 30-45 minuter vardera 
och tillfälle för sammanfattning, reflektion och uppföljning gavs i slutet av intervjun. 
Båda författarna närvarade vid samtliga intervjutillfällen. 
 

Dataanalys 
Vid analysen av data användes kvalitativ innehållsanalys. Denna metod har sitt fokus i 
tolkning av texter och används bland annat inom vårdvetenskap (Lundman & Hällgren 
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Graneheim 2012, s. 187). Induktiv innehållsanalys inkluderar öppen kodning, skapande 
av kategorier samt abstraktion (Elo & Kyngäs 2007, s. 109). 
 
Genom att beskriva variationer på det vis att identifikation av likheter och skillnader i 
ett textinnehåll sätts i fokus tillämpas en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2012, s. 189). De likheterna och skillnaderna utgör en grund till att 
kategorier på olika nivåer kan sättas samman (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 
189).  
 
Intervjuerna delades upp mellan författarna och skrevs ut ordagrant. Det är av stor vikt i 
transkriberingen av data, att alla ord skrivs ut (Dahlberg 2014, s. 108). Sedan läste båda 
författarna hela den transkriberade texten var för sig för att försöka skaffa sig en 
helhetsbild av texten. Resterande delar av analysprocessen gjordes gemensamt där båda 
författarna var lika delaktiga. Intervjutexterna lästes av författarna tillsammans och 
meningsbärande enheter plockades ut. Utifrån de meningsbärande enheterna som 
kondenserats skrevs koder som låg till grund för kommande underkategorier och 
kategorier (se tabell 1). Koder som har liknande innehåll bildar en kategori (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2012, s. 191). Koderna skrevs i marginalerna och 
överstrykningspennor i flera färger användes för att lättare skilja på de olika 
kategorierna som framträdde i texten. I samband med detta skrevs kategorier på olika 
kuvert med en “brainstorming figur” där underkategorierna skrevs runt omkring själva 
kategorin på kuvertet.  De olika meningsbärande enheterna placerades i de olika 
kuverten för att lättare hålla isär dem samt för att på ett enklare sätt se likheter och 
skillnader på de olika deltagarnas erfarenheter. Avslutningsvis läste både författarna 
hela textmaterialet en gång till för att bibehålla helheten av textmaterialet. 
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Tabell 1: Exempel på studiens analysprocess. 

Meningsenhet Kondensering Kod Under- 
kategori 

Kategori 
 

Jag kan påverka 
miljön, givetvis, hur 
personen har det, om 
de har sällskap med 
andra kanske, jag kan 
sitta och äta själv, jag 
kan titta på 
hjälpmedel, om de 
sitter bra när de äter, 
att de har rätt 
hjälpmedel. 

Distriktssköterskans 
erfarenhet av 
stödjande arbete 
kring den äldre 
vårdtagarens 
måltidsmiljö. 

Den äldre 
vårdtagarens 
måltidsmiljö. 

Skapa god miljö 
och 
välbefinnande. 

Erfarenheter av 
stödjande insatser. 

Vi har ju teamträffar 
varannan vecka med 
enhetschefer, 
hemtjänst, 
hemtjänstsamordnade 
och 
biståndsbedömare, 
sjukgymnast och 
arbetsterapeut och då 
sitter ju vi och tar 
upp det som är… om 
de har gått ner i vikt. 

Distriktssköterskan 
som en del i teamet 
kring vårdtagaren. 

Teamarbete och 
samverkan. 

Samarbete med 
andra 
yrkeskategorier. 

Erfarenhet av 
samarbete och 
ansvarsfördelning. 

 

Citat från intervjuerna används i redovisningen av resultatet för att styrka kategorierna 
och underkategorierna. För att markera text som uteslutits ur citaten har författarna valt 
att använda tre punkter … Författarnas uppfattning var att den delen av texten som 
valdes att tas bort inte var relevant i sammanhanget. 
 

Etiska överväganden 
Forskning som avser människor och som utförs inom ramen för högskoleutbildning på 
avancerad nivå kräver inte en ansökan om tillstånd hos etikprövningsnämnden (SFS 
2003:460). Deltagande i studien måste ske frivilligt (World Medical Association 
declaration of Helsinki 1964, s. 5) vilket har tillämpats i denna studie. Andra etiska 
aspekter, såsom att deltagandet när som helst under studiens gång kan avslutas utan att 
något särskilt skäl behöver anges (Sandman & Kjellström 2013, s. 326) har likaså 
tillämpats. I publikationen God Forskningsed (Vetenskapsrådet 2011, s. 66) beskrivs 
fyra olika begrepp. Dessa fyra viktiga begrepp som använts både inför och fortlöpande 
under studiens gång är tystnadsplikt, sekretess, konfidentialitet och anonymitet. 
Författarna informerade samtliga deltagare om att allt som spelades in under studiens 
gång skulle förvaras så att ingen obehörig fick tillgång till materialet. Allt 
intervjumaterial kommer dessutom att förstöras efter att studien är godkänd. 
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Information om konfidentialitet lämnades i informationsbrevet till deltagarna (se bilaga 
2). Genom att avidentifiera deltagarna i studien kan deras anonymitet bevaras. 

 

Förförståelse 
Förförståelsen skildrar den bild eller föreställning som forskaren har av fenomenet, som 
är avsett att studera. Tidigare erfarenheter och förutfattade meningar är exempel på vad 
förförståelse handlar om (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 197). Alla 
människor har kunskap, som skapats av upplevelser från livet. Denna kunskap är viktig 
eftersom den skapar en slags säkerhet. Kunskapen kan dock medverka till att 
förförståelsen blockerar människan för nya intryck (Dahlberg 2014, ss. 69-70). Genom 
att utnyttja förförståelsen under forskningsprocessen öppnas möjligheten upp för att nå 
en djupare förståelse. Det råder dock olika uppfattningar om forskaren ska utnyttja sin 
förförståelse eller inte (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 197).  
 
Författarna till den här studien har diskuterat deras förförståelse sinsemellan under 
studiens gång, och främst under analysprocessen. Redan innan intervjuerna 
genomfördes diskuterade författarna gemensamt kring deras egen förförståelse och hur 
den kunde tänkas påverka intervjustudien. Det som diskuterades var författarnas 
erfarenhet om deras egen kunskap om ämnet nutrition, distriktssköterskans intresse för 
nutrition samt hur de påverkade stödjande insatser Utöver detta diskuterades även 
utbildning gällande klinisk nutrition, där båda författarna hade en förförståelse om att 
det fanns brister. 
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RESULTAT 
Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av att stödja äldre 
vårdtagares nutrition inom äldreomsorgen. Utifrån analysen av textmaterialet 
utkristalliserades tre kategorier och nio underkategorier som visas i tabellen nedan 
(tabell 2). De tre kategorierna handlade övergripande om distriktssköterskans erfarenhet 
av samarbete med andra yrkeskategorier och ansvarsfördelningen. Distriktssköterskans 
erfarenhet av att stödja den äldre vårdtagarens nutrition men också svårigheterna i att 
genomföra stödjande insatser framkom även i resultatet. 

Tabell 2. Inkluderade kategorier och underkategorier. 
  
Underkategorier Kategorier 

Ansvarsfördelning 
Samarbete med andra yrkeskategorier 

Erfarenhet av samarbete och 
ansvarsfördelning 

Bedömning nutrition 
Skapa god miljö och välbefinnande 
Recept och råd 

Erfarenhet av stödjande insatser 

Brist på organisatoriskt stöd 
Medvetenhet om äldres ensamhet och 
sårbarhet 
Behov av ytterligare kunskap och utbildning 
Etiska dilemman 

Erfarenhet av svårigheter att genomföra 
stödjande insatser 

 

Erfarenhet av samarbete och ansvarsfördelning 

Deltagarnas erfarenhet var att ett mer strukturerat arbetssätt var önskvärt för att 
underlätta arbetssituationen och möjligheter för stödjande insatser för 
distriktssköterskan. Det rådde olika uppfattningar bland deltagarna vems ansvar 
nutritionsrelaterade frågor låg på men enligt alla deltagares erfarenhet var ett väl 
fungerande samarbete mycket viktigt. Samarbetet med andra yrkeskategorier påverkade 
distriktssköterskans möjlighet till att stödja den äldre vårdtagaren. 

Ansvarsfördelning 

Deltagarnas erfarenhet var att ansvaret kring nutrition föll på distriktssköterskan men 
även att läkaren, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och hemtjänstpersonalen 
delade detta ansvar. I flera fall var det otydligt vems ansvar det egentligen var. Brist på 
stöd från läkarna och att läkarna tycktes anse att de nutritionsrelaterade frågorna var 
distriktssköterskans område var andra erfarenheter bland deltagarna. Trots deltagarnas 
uppfattning om att ansvaret låg på dem, menade de att hemtjänstpersonalen spelade en 
viktig och betydande roll i omvårdnadsansvaret. Deltagarna ansåg att läkarna hade det 
yttersta ansvaret men att de delegerade vidare uppgiften till distriktssköterskan. 
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Svårighet i att veta, med säkerhet, vems ansvaret egentligen var uttrycktes av 
deltagarna. 

“Ja, alltså sjuksköterskan har ju ett jätteansvar och mycket ligger på 
våra axlar... men man kan bli väldigt tyngd av det här ansvaret... men 
man får ha blicken och ett bra samarbete.”  

 

Samarbete med andra yrkeskategorier 

Ett bra samarbete mellan de olika yrkeskategorierna inom hälso- och sjukvården var av 
avgörande betydelse. Samarbetet beskrevs som ”A och O” av deltagarna. Trots detta 
framkom det att deltagarna hade erfarenheter där brister i samarbetet med primärvården 
var ett faktum. Avsaknad av dietister var en realitet utifrån deltagarnas erfarenheter, 
speciellt i en kommun där näringsdryck endast fick skrivas ut av dietisten på sjukhuset. 
I de fall där distriktssköterskan bedömde att den äldre vårdtagaren var i stort behov av 
näringsdryck blev bristen på en dietist mycket påtaglig. Enligt deltagarnas erfarenhet 
fungerade samarbetet olika bra beroende på vem i hemtjänstpersonalen som arbetade. 
Det var enklare att få ett väl fungerande samarbete med personalen som arbetade på 
särskilt boende än i ordinära boenden. De uppgav dock att hemtjänstpersonalen var 
observanta och duktiga på att upptäcka och rapportera avvikelser. Samarbetet med 
hemtjänstpersonalen var betydligt bättre än med vårdcentralerna men denna erfarenhet 
varierade bland de olika deltagarna. Samarbetet med vårdcentralerna fungerade oftast 
bra men deltagarnas erfarenheter var dock att det fanns tillfällen då personalen på 
vårdcentralen upplevdes besvärade av att distriktssköterskan i kommunen ringde och 
bad om recept, på exempelvis näringsdryck. För att kunna stödja den äldre vårdtagaren 
var deltagarnas erfarenhet att de på något sätt var beroende av andra, såsom läkare, 
dietist, arbetsterapeut, biståndsbedömare eller hemtjänstpersonal. I dessa sammanhang 
spelade god kommunikation och samarbete en avgörande roll för distriktssköterskans 
möjlighet till stödjande insats. 

“Förr i tiden hade de ju sina dietister… vi har aldrig haft det så 
besvärligt som vi har det just nu… för det är nog det som de (läkarna) 
har gjort... de har hänvisat till dietisten men nu finns det ju inga 
dietister... jag vet inte [uppgiven ton i rösten] det finns ingen på de 
vårdcentralerna vi har.”  

 

Erfarenhet av stödjande insatser 
Erfarenheter bland deltagarna visade att nutrition handlade om upplevelsen av kost och 
ätande, matvanor, vikt och BMI. Nutrition var ett viktigt område eftersom många delar 
av den äldre vårdtagarens hälsa är starkt kopplat med hur och vad de äter. De insatser 
distriktssköterskan hade möjlighet att erbjuda den äldre vårdtagaren för att stödja 
nutritionen kunde se olika ut beroende på vilken kommun deltagarna arbetade i. 
Variationer mellan olika arbetsplatser var likaså en bidragande orsak till hur 
distriktssköterskan kunde stödja den äldre vårdtagaren. De insatser deltagarna upplevde 
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att de hade möjlighet att påverka var att ge råd och att skapa en bättre omgivning kring 
den äldre vårdtagaren. 
         

Bedömning nutrition 

Deltagarna uppgav att månadsvikter togs men i de allra flesta fall uppmärksammades 
UNT genom att hemtjänstpersonalen rapporterade problemet till distriktssköterskan. 
Efter rapporten om avvikelsen från hemtjänstpersonalen kunde distriktssköterskan gå 
vidare i bedömning och utredning gällande grundproblemet hos den äldre vårdtagaren. I 
enstaka fall genomfördes mat- och vätskeregistrering samt kaloriräkning enligt 
distriktssköterskans ordination till hemtjänstpersonalen. Hemtjänstpersonalen använde i 
några av kommunerna riskbedömningsinstrumentet Senior Alert. 

“Vi har månadsvikter och är det så att de i hemtjänsten märker att den 
här personen inte äter någonting, då rapporterar de direkt till oss.” 
 

Deltagarnas erfarenhet var att nutritionsbedömningen snarare handlade om en 
helhetsbedömning av den äldre vårdtagarens status och anamnes, än enbart nutrition. 
Med helheten menade deltagarna den äldre vårdtagarens upplevelse kring mat och 
kosthållning men därtill även bedömning av munhälsan. Även bedömningen av den 
äldre vårdtagarens kropp och form spelade roll, om de var smala eller svaga, deras 
hudton och blick. Dialogen mellan distriktssköterskan och den äldre vårdtagaren var 
också betydelsefull i samband med bedömningen. Omgivningen runt den äldre 
vårdtagaren var viktig att iaktta ur distriktssköterskans perspektiv. Med detta menade 
deltagarna att de exempelvis tittade i kylskåpet för att skapa sig en uppfattning om vad 
den äldre vårdtagaren åt. 

“Alltså det är väl den kliniska blicken man har, det är jätteviktigt att 
veta vad de äter och stoppar i sig och dricker för annars så läker inte 
såren, de blir aldrig piggare heller så det får man alltid ständigt 
påminna sig om …”  

 

Skapa god miljö och välbefinnande 

Deltagarna påtalade vikten av en god och trivsam måltidsmiljö för den äldre 
vårdtagaren. Det kunde bland annat innebära att maten ska lukta och smaka gott, att 
radion är på, att det är fint dukat och att vårdtagaren sitter bra vid bordet. Deltagarnas 
erfarenhet var att distriktssköterskans roll kring matsituationen inte enbart kunde 
innebära att säkerställa den äldre vårdtagarens möjlighet att sitta bra vid matbordet, utan 
att hon/han även har rätt hjälpmedel. Det var viktigt att som distriktssköterska ge råd till 
hemtjänstpersonalen angående lugn och ro kring situationer där den äldre vårdtagaren 
blev matad samt att ge den äldre vårdtagaren den tid som de behövde. Vad som ansågs 
vara allra viktigast var att den äldre vårdtagaren fick äta tillsammans med någon annan 
vid bordet. Detta kunde hemtjänstpersonalen ha möjlighet att göra men det var sällsynt 
och berodde på vilken typ av hemtjänst/boendeform den äldre vårdtagaren hade. Genom 
att uppmuntra hemtjänstpersonalen att ta med sig en egen frukt eller något liknande för 
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att själva äta, hem till den äldre vårdtagaren i samband med måltidsbesöket, var 
deltagarnas erfarenhet att den äldre vårdtagaren åt mer mat. Deltagarna menade att 
måltidsmiljön på detta sätt blev mer naturlig med anledning av att vårdtagaren slapp 
sitta ensam och tugga sin mat. 

“Det handlar mycket om hur man äter, när man äter och vad man ska 
tänka på... det är inte bara näringsdryck... det är mycket annat som, 
färg, form, musik, ljud”  

 

Recept och råd 

Erfarenheter om de råd som distriktssköterskan använde handlade bland annat om att 
den äldre vårdtagaren skulle äta oftare. Andra råd som distriktssköterskan gav 
vårdtagaren med nedsatt aptit, var att äta kall mat och gärna sötad. Deltagarna menade 
även att de gav förslag på matlagningsrecept samt att äta lite men ofta. Därutöver gavs 
även råd till den äldre vårdtagaren, hemtjänstpersonal och närstående med tips om 
energi- och kaloririk mat, såsom extra smör och grädde i maten samt att lägga upp en 
mindre portion på tallriken. Råd kring att förkorta tiden mellan måltider, med anledning 
av den äldre vårdtagarens nattfasta, var viktigt men ibland svårt att genomföra. 
Deltagarna erfor att de kunde ge råd men menade även att engagemang och intresse från 
den äldre vårdtagaren, hemtjänstpersonal eller närstående spelade en stor roll. 
Näringsdrycker och/eller extra kaloriberikad kost var de vanligaste åtgärderna som 
distriktssköterskan satte in då UNT uppmärksammats hos en äldre vårdtagare.  

“Så det är nästan alltid näringsdrycker... man ber doktorn skriva ut 
näringsdrycker… näringsdrycker är ju det enklaste.”  

 

Erfarenhet av svårigheter att genomföra stödjande insatser 

Många svårigheter och hinder av olika slag, som exempelvis brist på organisatoriskt 
stöd, ytterligare behov av kunskap och utbildning samt etiska dilemman framkom 
gällande den äldre vårdtagarens nutrition och särskilt i de fall där UNT var ett faktum. 
Även äldre vårdtagares sårbarhet, såsom ensamhet och aptitlöshet, innebar hinder för 
distriktssköterskans möjlighet till stödjande insatser. Svårigheter för att kunna stödja 
den äldre vårdtagaren kunde även bero på i vilken del av äldreomsorgen 
distriktssköterskan arbetade. 

Brist på organisatoriskt stöd 

Deltagarna beskrev deras erfarenheter av att verksamhetscheferna på vårdcentralerna 
inte tillät utskrivning av näringsdrycker på grund av den ekonomiska belastningen som 
det skulle medföra. Kostnader för den äldre vårdtagaren innebar även svårigheter för 
nutritionsbedömningen, av den enkla anledning att långt ifrån alla vårdtagare 
exempelvis hade en våg i hemmet, vilket de var tvungna att ha utifrån kommunens 
riktlinjer. Brist på verktyg i att kunna stödja den äldre vårdtagaren, där bland annat 
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dataprogram och brist på rutiner, beskrevs av deltagarna. Avseende samarbetet med 
olika sjukhus framkom brister i rapporteringen mellan landstinget och äldreomsorgen i 
samband med att den äldre vårdtagaren skulle återgå till hemmet. Deltagarnas erfarenhet 
var att brist på tid påverkade distriktssköterskans möjlighet till stödjande insatser. De 
påtalade även hemtjänstpersonalens hektiska och pressade schema med noga avvägd tid 
hos varje enskild vårdtagare som ett relativt vanligt problemområde. Även vid de 
planerade teamträffarna var deltagarnas erfarenhet att den avsatta tiden var kort för att 
kunna samtala kring de äldre vårdtagarnas situation och nutrition. De kostnader, som 
exempelvis näringsdryckerna innebar, för den äldre vårdtagaren blev en svårighet för 
distriktssköterskan som därmed inte kunde genomföra de insatser som önskades. 
Kostnaderna drabbade inte enbart vårdtagaren, utan även hälso- och sjukvården, vilket 
påverkade distriktssköterskans möjlighet till stödjande insats. 

“Sen så kostar larmet och sen så kostar hemtjänsten och sen så kostar 
maten och så kostar vågen... liksom det blir för mycket kosta kosta 
bland alla dessa gamla människor... det blir för dyrt... man väljer bort 
saker.”  

 

Medvetenhet om äldres ensamhet och sårbarhet 

Deltagarnas erfarenhet var att det uppstod svårigheter att genomföra stödjande insatser 
för ensamma äldre vårdtagare. Just ensamheten upplevdes vara den tveklöst största 
orsaken till UNT. Den maktlöshet som ofta uppstod i dessa sammanhang kände 
deltagarna som extra svårt och betungande på ett personligt sätt. Deltagarna beskrev 
brist på redskap till att socialisera de äldre vårdtagarna, som satt ensamma i sina hem. 
Maten stod vid flera tillfällen kvar på bordet utan att den äldre vårdtagaren hade ätit. 
Detta blev extra tydligt när den äldre vårdtagaren lämnades för att äta i ensamhet. 
Deltagarna beskrev även dilemmat med många äldres nedsatta aptit ur ett 
sårbarhetsperspektiv. Den aptitlöshet och bristande matlust som drabbade många äldre 
vårdtagare, som i flera fall baserades på olika åldersrelaterade sjukdomar, upplevde 
deltagarna som både komplicerat och problematiskt.     

“Med stängda dörrar och inte ens radion på... det är sådana spiraler 
som jag tror kan skapa undernäring. Det är ju väldigt mycket stängda 
dörrar och bakom dem finns det ensamma människor... så är det ju… 
och det kan jag inte göra så mycket åt. ” 

Behov av ytterligare kunskap och utbildning 

Deltagarna hade inte någon vidareutbildning inom nutrition men uttryckte önskemål om 
utökad kunskap i ämnet via exempelvis interna utbildningar. Deltagarna uppfattade att 
det behövdes kontinuerlig utbildning för att hålla kunskapen levande och erhålla färsk 
lärdom. Deltagarnas erfarenheter var att hemtjänstpersonalen behövde mer kunskap 
gällande personorienterat vårdande och bemötande. Detta för att ta tillvara på den äldre 
vårdtagarens livsvärld, självbestämmanderätt och integritet. Deltagarna uppgav att det 
egna intresset för nutrition och personorienterat vårdande har lett till ökad kunskap men 
endast på grund av att deltagarna själva har läst och studerat detta. 



17 
 

“Nej jag skulle vilja ha mer kunskap, det är jätteroligt att få gå på 
kurser och bli uppfräschad och påmind.., ja det är ju hela tiden att man 
behöver få nytt och få fylla på lite, det behövs alltid, på alla områden... 
vi behöver sätta fokus lite mer på det, faktiskt.” 

 

Etiska dilemman 

Erfarenheten bland deltagarna visade på olika former av etiska dilemman i samband 
med mat, ätande och det som rör måltidssituationer i helhet. Det handlade främst om 
vårdtagarens rätt till självbestämmande och integritet. Det fanns en personlig gräns för 
hur långt distriktssköterskan kunde tänka sig att försöka stödja den äldre vårdtagarens 
nutrition. Det var tydligt att de inte ville tvinga den äldre vårdtagaren att äta. Exempel 
på situationer när detta blev märkbart, var när den äldre vårdtagaren inte ville äta eller 
var för trött och orkeslös. Det kunde också handla om att vårdtagaren hade ont och var 
illamående till följd av en sjukdom. I samband med dessa fall beskrev deltagarna stora 
svårigheter att försöka motivera den äldre vårdtagaren att äta. Äldre vårdtagare som 
drabbats av demens och som glömt av hur man äter och varför, var en grupp där det ofta 
uppstod etiska dilemman kring. Anledningen till detta kunde exempelvis vara att de inte 
ville öppna munnen vid en måltidssituation eller att de sagt att de redan ätit, trots att 
detta inte var fallet. Deltagarna beskrev att de ville behandla äldre vårdtagare som de 
själva hade velat bli bemötta och behandlade på. Detta genomsyrade många av de etiska 
dilemman deltagarna ställdes inför.   

“Det här med maten och kosten, alltså man kan gå till en viss gräns... 
sen kan man inte göra så mycket mer.”  

 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans erfarenhet av att stödja den äldre 
vårdtagarens nutrition inom äldreomsorgen. Utifrån studiens syfte valde författarna att 
använda sig av forskningsintervjuer med kvalitativ induktiv ansats. Valet av metod 
baserades på betydelsen och intresset av att öka förståelsen av distriktssköterskans 
arbete relaterat till nutrition. Med anledning av att distriktssköterskans erfarenheter stod 
i fokus under analysprocessen genomfördes analysen utifrån kvalitativ innehållsanalys 
med induktiv ansats där helheten av datamaterialet var viktigt (Carlsson 2012, s. 46). 
Båda författarna var närvarande vid alla intervjuer och deltagarna fick information om 
detta innan intervjun påbörjades. Risken för att deltagarna skulle känt sig i underläge, 
eftersom båda författarna var med, diskuterades men författarna bedömde att 
intervjuerna skulle vara mer likartade om bägge författarna var lika delaktiga under 
intervjutillfällena. Det kan beskrivas som en styrka då två intervjuare, som fungerade 
bra ihop, kan leda till en bättre genomförd intervju (Trost 2010, s. 67).  
 
Urvalet av deltagare inkluderade både distriktssköterskor och sjuksköterskor inom 
äldreomsorgen. Anledningen till att sjuksköterskor inkluderades i studien var på grund 



18 
 

av svårigheter att få kontakt med distriktssköterskor. Dessa sjuksköterskor benämns 
dock som distriktssköterskor i studien för att förenkla texten för läsaren. 
Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna utförde samma arbetsuppgifter när det 
gällde ämnet nutrition. Författarna upplevde att deltagare med olika lång 
arbetserfarenhet var viktigt för att få variation och genom att inkludera deltagare med 
olika lång arbetserfarenhet ökas studiens giltighet. Variation är en del av studiens 
giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). Ett resultats giltighet påverkas 
av valet av deltagare, där en variation ger ökad möjlighet att åskådliggöra deras olika 
erfarenheter inom området (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). Alla 
deltagare var kvinnor och därmed påverkas studiens giltighet negativt.  
 
Den första kontakten med den som skulle intervjuas är mycket viktig för att kunna ge 
dem ökad motivation till deltagandet i en studie (Trost 2010, ss. 82-83). Den första 
kontakten kunde med fördel ske via brev eller epost för att förbereda den som skulle 
intervjuas inför kommande kontakt via till exempel telefon (Trost 2010, s. 83). 
Författarna upplevde svårigheter med att komma i kontakt med deltagare till studien. I 
efterhand hade det kanske varit bättre om författarna kontaktat distriktssköterskorna via 
telefon direkt efter att godkännande från enhetscheferna givits.  
 
Alla intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser, detta för att deltagarna 
önskade det. Platsen för intervjun ska vara i en miljö där deltagarna känner trygghet. 
Miljön ska helst vara så ostörd som möjlig men risken att detta inte fungerar kan uppstå 
just på en arbetsplats (Trost 2010, s. 65). En nackdel med bakgrund till det som 
beskrivits var att några deltagare hade arbetstelefonen på sig och vid två av intervjuerna 
skulle deltagarna i anslutning till intervjun arbeta och upplevde på grund av detta viss 
tidspress vid själva intervjutillfället. Vid två tillfällen skedde intervjuer med två 
deltagare samtidigt, vilket var enligt deltagarnas önskemål.  Intervjuer med fler än en åt 
gången ska undvikas, såvida inte syftet med studien är att intervjua flera samtidigt 
(Trost 2010, s. 67). Det var inte författarnas avsikt från början att intervjua två deltagare 
samtidigt. Författarna upplevde dock inte gruppintervjuerna som något negativt eller 
svårt under själva intervjun. Däremot blev det svårigheter vid transkriberingen av dessa 
gruppintervjuer, där deltagarna ibland pratade samtidigt och stundtals fyllde på den 
andras svar. Konsekvensen vid gruppintervjuerna blev att alla deltagare inte svarade 
fullt ut på alla frågor, vilket kanske kan ses som en brist. 
 
Deltagarens kroppsspråk och gester kan bland annat gå förlorat vid inspelningen av en 
intervju (Kvale & Brinkmann 2009, s. 194). I denna studie gjordes transkriberingen 
direkt i anslutning till intervjutillfället eftersom den icke verbala kommunikationen då 
fortfarande fanns färskt i minnet, vilket ledde till en bättre helhetsförståelse. Med 
anledning av tidsbrist delades transkriberingen upp mellan författarna. Eftersom det var 
två författare till denna studie blir det viktigt att de använder sig av samma sätt att göra 
en utskrift (Kvale & Brinkmann 2009, s. 197). Nackdelen med denna uppdelning kunde 
vara att icke verbal kommunikation missades eftersom författarna kan ha haft olika 
tolkningar och detta har diskuterats författarna sinsemellan under analysen. Under 
analysprocessen lästes hela innehållet upprepade gånger för att bibehålla helheten. Detta 
var särskilt viktigt med tanke på att transkriberingen hade delats upp. Genom att detta 
gjordes kan resultatets tillförlitlighet ha ökats.  
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Eftersom deltagarna hade olika erfarenheter och verksamheterna skilde sig åt, fanns det 
många olikheter i deras svar och upplevelser. Författarna upplevde vissa svårigheter att 
kategorisera innehållet av den anledningen att de olika faktorerna, för exempelvis 
stödjande åtgärder, delvis var sammanflätade. Under dataanalysen diskuterade 
författarna den analyserade texten med handledaren flera gånger. Detta kan ha ökat 
tillförlitligheten, eftersom handledaren har kunskap inom ämnet och om forskning 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198).  
 
Ingen av författarna till studien var vana att intervjua men försökte arbeta utifrån en 
vilja att vara öppna och följsamma inför deltagaren, både innan, under och efter 
intervjun. Att visa nyfikenhet och ett genuint intresse samt att vara lyhörd uppfattade 
författarna som en viktig och betydelsefull del under intervjuns gång. En styrka med 
studien har varit att processen kring analysen uteslutande har genomförts gemensamt, 
vilket har möjliggjort att författarna har kunnat diskutera olika hinder och svårigheter 
under arbetets gång. Denna tillgång styrker studiens tillförlitlighet (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2012, s. 198). 
 
Förförståelsen samt hur författarna ser på fenomenet påverkar formuleringen av frågor, 
metodval, analysen samt vilka slutsatser som framkommer i studien (Augustinsson 
2012, s. 21). Under hela forskningsprocessen försökte författarna vara medvetna om 
deras egen förförståelse men trots medvetenheten kan förförståelsen ha påverkat 
studiens resultat. Författarnas förförståelse kan ha påverkat analysen men förförståelsen 
kan också ha ökat möjligheten att upptäcka nya kunskaper och få en djupare förståelse.  
 
Resultatet redovisas med hjälp av citat. Genom att uppvisa citat från intervjuerna får 
läsaren möjlighet att bedöma giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). 
Hur överförbart ett resultat är beror mycket på trovärdigheten men genom författarnas 
delaktighet i skapandet av texten, innebär det att resultatet i denna intervjustudie inte 
kan ses som neutral (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 198-199). Genom att ha 
beskrivit urvalet och datainsamlingen samt dataanalysen noggrant kan studiens 
överförbarhet ha ökats (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 199).  De etiska 
principerna som beskrevs i metoddelen har följts noggrant av författarna. Eftersom inga 
personuppgifter redovisas i studien och allt intervjumaterial kommer att förstöras när 
studien är godkänd kommer konfidentialitet och anonymitet bevaras.  

 
Resultatdiskussion 
De huvudfynd som framkommer i denna studie är, distriktssköterskans erfarenhet av 
samarbete yrkeskategorier sinsemellan, erfarenheten av en otydlig ansvarsfördelning 
samt erfarenheten av att instrument för riskbedömning och screening avseende nutrition 
används i liten utsträckning i de kommunerna som undersökts. Studien visar även på 
distriktssköterskans erfarenhet av hinder och svårigheter att stödja den äldre 
vårdtagarens nutrition. Trots dessa hinder visar denna studie även på insatser och 
åtgärder som distriktssköterskan kan genomföra för att stödja äldre vårdtagare som 
drabbats av UNT. 
 
Vad gäller ansvaret styrks studiens resultat med tidigare forskning, där bland annat en 
studie av Johansson et al. (2009b, s. 2538) visar på gapet mellan kompetens och ansvar 
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som en påtaglig barriär mot god nutritionsvård i den svenska hälso- och sjukvården. 
Ansvaret för nutrition är i första hand biståndsbedömarens, om den äldre vårdtagaren 
bor i sitt eget hem (Rothenberg & Johansson 2001). Distriktssköterskan i äldreomsorgen 
har ansvar för vidare behandling om de är inkopplade, där även kontakten med en dietist 
kan vara aktuellt. Det är dock den patientansvariga läkaren som har det yttersta ansvaret 
för att det sker uppföljning av en behandling (Rothenberg & Johansson 2001). Detta 
överensstämmer till viss del med resultatet i den här studien men studien visar även på 
tydliga oklarheter i vems ansvar nutrition är. UNT inom äldreomsorgen är ett 
multidimensionellt problem som behöver styras av den omvårdnadsansvariga 
sjuksköterskan (Evans, Crogan & Armstrong Shultz 2004, s. 112). Studiens resultat 
visar att det är otydligt vem som bär det yttersta ansvaret för nutrition och det kan 
därmed vara svårt att veta vem som ska leda arbetet kring nutrition. Slutsatsen blir 
därmed att det finns ett behov av att uppmärksamma detta och bringa klarhet i vems 
ansvar det är, eftersom det finns risk att den äldre vårdtagarens nutrition åsidosätts på 
grund av ovissheten. Författarna menar att utan en tydlig ansvarsfördelning sker 
kontrollerna och insatserna många gånger kortsiktigt, vilket kan resultera i att 
långsiktiga konsekvenser omedvetet förbises. Därmed kan en ökad ekonomisk 
belastning bli ett faktum, eftersom problemet kan bli återkommande. För att främja en 
hållbar utveckling ur ett ekonomiskt perspektiv bör detta beaktas, enligt författarna till 
den här studien. 
 
Studien visar att distriktssköterskans möjlighet till att stödja äldre vårdtagare påverkas 
mycket av samarbetet med andra yrkeskategorier. Betydelsen av ett väl fungerande 
samarbete med andra yrkeskategorier för att kunna genomföra bedömningar och stödja 
den äldre vårdtagarens nutrition visas i resultatet. Ett gott samarbete med andra 
yrkeskategorier ökar antalet bedömningar av äldre vårdtagares nutritionsstatus visar 
Söderhamn och Söderhamns studie (2008, s. 437), vilket överensstämmer med resultatet 
som redovisas i denna studie. Bristen på dietister var en avgörande faktor för vilka 
stödjande åtgärder distriktssköterskan kunde utföra enligt denna studie och resultatet 
bekräftas av en tidigare studie av Alfengård (2002, s. 22) som visar att personalen inom 
öppenvård har svårare att få tillgång till en dietist jämfört med inom slutenvården. 
 
Regelbundna kontroller av de äldre vårdtagarnas nutritionsstatus behövs (Ebrahimi & 
Wijk 2009, s. 47). Denna studie visar dock att regelbundna kontroller inte sker i alla de 
kommunerna som deltagarna arbetar i, utan att hemtjänstpersonalen rapporterar direkt 
till distriktssköterskan då de uppmärksammar något avvikande hos den äldre 
vårdtagaren. I några kommuner där deltagarna arbetar tas månadsvikter på alla äldre 
vårdtagare men i några kommuner saknas en våg helt och hållet, vilket givetvis 
försvårar bedömningen av den äldre vårdtagaren. Senior Alert används i några av 
kommunerna där deltagarna arbetar men inte av distriktssköterskan, utan av 
hemtjänstpersonalen. Eftersom Senior Alert är en nationell och gemensam databas finns 
det möjligheter att jämföra data från olika hälso- och sjukvårdsenheter. Den stora 
fördelen är att det skapas tillfälle att värdera den äldre vårdtagarens hälsotillstånd samt 
att behandla vårdtagaren och förebygga skador. Ett av målen med Senior Alert är att 
data som samlas kan användas som grund för framtida forskning, vilket på lång sikt kan 
leda till hälsoekonomiska vinster (Vernersson 2013). 
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Resultatet i studien visar att distriktssköterskan ser till helheten av den äldre vårdtagaren 
i samband med nutritionsbedömning. Detta överensstämmer med Söderhamns och 
Söderhamns studie (2008, s. 434), som visar vikten av att se helheten i samband med en 
nutritionsbedömning. Detta var avgörande för om distriktssköterskan skulle kunna 
skapa sig en uppfattning eller inte av vårdtagaren. Dialogen mellan den äldre 
vårdtagaren och distriktssköterskan har en central roll i nutritionsbedömningen visar 
Söderhamns och Söderhamns studie (2008, s. 434), vilket resultatet i denna studie 
styrker. Betydelsen av att distriktssköterskan visar intresse och engagemang i samband 
med samtalet vid nutritionsbedömningen hos den äldre vårdtagaren är viktigt 
(Söderhamn & Söderhamn 2008, s. 436). Detta kan dock inte påvisas i resultatet för 
denna studie. Författarna upplever dock att intresse och engagemang i samtalet är en 
väsentlig grund för att kunna påverka och öka den äldre vårdtagarens motivation 
avseende nutrition. 
 
Vad som framkommer i resultatet avseende stödjande insatser vid UNT är att det 
enklaste och mest förekommande sättet är att beställa näringsdryck till den äldre 
vårdtagaren. Råd och stöd till den äldre vårdtagaren, närstående och hemtjänstpersonal 
är ytterligare exempel på stödjande insatser som distriktssköterskan kan tillämpa då 
UNT uppmärksammas.  I Lorefälts och Wilhelmssons studie (2012, s. 381) påvisas 
vikten av att stödja den äldre vårdtagaren kontinuerligt och längre än 3 månader, vilket 
inte kan bekräftas av denna studie men som författarna upplever är en viktig kunskap att 
implementera i äldreomsorgen. Genom att minska nattfastans längd kan en möjlig 
försämring i den äldre vårdtagarens nutritionsstatus motverkas (Lorefält & Wilhelmsson 
2012, s. 381). Resultatet i denna studie visar att råd och insatser kring en alltför lång 
nattfasta är svår att genomföra, då det uppkommer problem gällande 
hemtjänstpersonalens praktiska möjlighet att vara där på grund av pressat schema. 
 
Äldre vårdtagare har enligt Socialstyrelsen (2009a, s. 173) ett minskat behov av energi 
men deras behov av näringsämnen är dock lika stort som för yngre vårdtagare. Det är 
därmed viktigt att innehållet i maten, som den äldre vårdtagare äter, är mer näringsrik än 
vad den är energirik. Trots detta visar den här studien på att det oftast är energirik kost 
som distriktssköterskan rekommenderar och kanske inte den näringsrika kost som den 
äldre vårdtagaren egentligen är i behov av. Författarna till den här studien upplever att 
kunskap kring detta och att samarbete med dietist kan leda till en bättre nutritionsvård 
för äldre vårdtagare. Samtidigt har författarna förståelse för att det kan vara svårt för 
distriktssköterskan att påverka maten som levereras till den äldre vårdtagaren, särskilt i 
de kommuner där vårdtagarna har möjlighet att själva välja matleverantör.  
 
I resultatet beskrivs deltagarnas erfarenhet av brist på stöd i de dokumentationsprogram 
som finns tillgängliga i de kommuner som de arbetar i. Författarna upplever att denna 
brist försvårar distriktssköterskans möjlighet att föra dokumentation, vilket eventuellt 
kan leda till att viktig dokumentation inte utförs. Alfengårds studie (2002, s. 23) visar på 
bristen av rutiner för dokumentationen inom öppenvården, vilket resultatet i den här 
studien därmed styrker. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv, men också ur 
hållbarhetsperspektiv är det nödvändigt att dokumentationen är väl fungerande. Genom 
goda dokumentationsrutiner kan utvärderingar av olika stödjande insatser genomföras, 
vilket leder till bra förutsättningar för en hållbar utveckling menar författarna. 
Wengströms och Hallgrens studie (2003, s. 5) visar att utförlig dokumentation av 
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nutritionsstatus hos äldre vårdtagare endast sker enstaka gånger. Av denna anledning 
menar författarna till den här studien att det således är mycket viktigt att alla kommuner 
inför Senior Alert. Detta för att säkerställa att bedömningarna blir utförda på ett korrekt 
sätt och med rimliga tidsintervall. Dessutom är kommunikationen mellan landstinget 
och kommunen bristfällig (Wengström & Hallgren 2003, s. 5), vilket ytterligare påvisar 
vikten av att äldreomsorgen är i behov av att ha fungerande rutiner kring 
nutritionsrelaterade bedömningar, för att UNT bland vårdtagare inte ska missas. Det 
handlar i slutändan om den äldre vårdtagarens hälsa och välbefinnande, och 
medvetenheten om detta måste prägla all hälso- och sjukvård menar författarna till den 
här studien.  
 
Distriktssköterskans och hemtjänstpersonalens brist på tid påvisas i resultatet som en 
svårighet, men studien visar också på brist av andra resurser. Behovet av tillräckligt 
med personal, adekvat träning i kommunikation samt effektiv tillsyn och övervakning 
av distriktssköterskan är viktigt för att kunna stödja den äldre vårdtagaren visas i Evans, 
Crogans och Armstrong Shultzs studie (2004, s. 114). Författarna upplever att mer tid 
behöver avsättas för att kunna genomföra stödjande insatser. Det behöver även kunna 
avsättas tid för att utföra fullständiga bedömningar av nutritionsstatus hos äldre 
vårdtagare, för att så snabbt som möjligt kunna påverka faktorer som kan leda till UNT. 
Författarna menar att det måste skapas förutsättningar för att distriktssköterskan ska 
kunna göra detta oavsett i vilken kommun hon/han är verksam i. 
 
En faktor som enskilt kan leda till UNT är den äldre vårdtagarens ensamhet och denna 
sårbarhet redovisas i resultatet som en svårighet för distriktssköterskan att kunna 
genomföra stödjande insatser.  Detta överensstämmer med Gustafssons och Sidenvalls 
studie (2002, s. 171) vilken visar att äldre vårdtagare som är ensamma kan ha en ökad 
risk att utveckla UNT. Anledningen till detta kan bero på att ensamma äldre vårdtagare 
minskar matintaget och inte lägger vikt på matlagning. Eftersom det inte längre ses som 
betydelsefullt att laga mat blir maten endast något som tillfredsställer deras fysiska 
behov och inte längre deras psykosociala behov (Gustafsson & Sidenvall 2002, s. 169). 
Holmes studie (2006, s. 26) påvisar att sannolikheten att man bor ensam ökar med 
stigande ålder, och att ensamheten kan minska lusten att äta. Författarnas upplevelse är 
att just ensamhet spelar den största enskilda rollen i risken för den äldre vårdtagaren att 
utveckla UNT och menar fortsättningsvis att nutritionsvård bör uppmärksammas för att 
bättre rutiner kan utarbetas för att stödja dessa sårbara vårdtagare. Gustafssons och 
Sidenvalls studie (2002, s. 171) visar att matrelaterade hälsofrämjande insatser borde få 
större uppmärksamhet gällande ensamma äldre vårdtagare. För en hållbar ekonomisk 
och social utveckling är det viktigt att den äldre vårdtagarens ensamhet tas på största 
allvar eftersom ensamhet kan leda till UNT och därmed stora kostnader för hälso- och 
sjukvården menar författarna. Genom att maten många gånger slängs när den äldre 
vårdtagaren lämnas ensam för att äta, påverkas hållbar utvecklingen negativt ur ett 
miljöperspektiv. Slöseri på mat och tillgångar i huvudsak är ett problem i industriländer 
(High Level Panel of Experts (HLPE) 2014, s. 47). 
 
Resultatet visar att deltagarnas erfarenhet är att de har den kunskap som är nödvändig 
för att kunna genomföra en nutritionsbedömning, men efterfrågar samtidigt mer 
utbildning i nutrition. Deltagarna beskriver dock att de inte fått tillräcklig kunskap om 
klinisk nutrition i grundutbildningen till sjuksköterska, vilket författarna kan hålla med 
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om av deras egen erfarenhet. Detta överensstämmer även med en studie av Johansson et 
al. (2009b, s. 2538), som påvisar brister i utbildning och kunskap om klinisk nutrition 
samt att omvårdnaden av äldre är otillräcklig utifrån ett nutritionsperspektiv. Enligt 
författarnas erfarenhet, utifrån känslan och upplevelsen, saknas till viss del utbildning 
gällande klinisk nutrition både i grundutbildningen till sjuksköterska men även i 
specialistutbildningen till distriktssköterska. Söderhamns och Söderhamns studie (2008, 
s. 436) visar att sjuksköterskor med kortare arbetserfarenhet har större kunskap kring 
nutrition än övriga och detta anses bero på att de har fått undervisning nyligen under 
grundutbildningen. Kunskap kring nutrition måste ha hög prioritet inom 
sjuksköterskeutbildningen men även kontinuerlig utbildning bland de kliniskt 
verksamma sjuksköterskorna (Söderhamn & Söderhamn 2008, s. 437). Inom 
öppenvården efterfrågar deltagarna i en studie av Alfengård (2002, s. 24) mer utbildning 
i stödjande insatser kring nutrition men uttrycker även önskemål om utbildning inom 
näringslära och konsekvenserna av undernäring. Författarnas uppfattning är att det krävs 
större satsningar avseende utbildning under grund- och avancerad utbildning samt 
fortlöpande genom det verksamma yrkeslivet för distriktssköterskan. Fortlöpande 
utbildningar skulle gärna riktas till alla yrkeskategorier inom öppenvård (Alfengård 
2002, s. 24). Trots detta har distriktssköterskan ett eget ansvar i att söka fördjupad 
kunskap inom ansvarsområdet (DSF 2008, s. 12). I den här studien ses det finnas en 
vilja bland deltagarna att få fortlöpande utbildning för att erhålla färsk lärdom, som 
bland annat kunde handla om vilka stödjande insatser distriktssköterskan kunde erbjuda 
den äldre vårdtagaren för att skapa ett välbefinnande. Mat och måltider har stor 
betydelse för den äldre vårdtagarens välbefinnande (Gustafsson & Sidenvall 2002, s. 
171), vilket resultatet för denna studie även visar. Vårdande handlar om att stärka 
människors hälsa samt att ge större möjlighet till välbefinnande oavsett sjukdom 
eftersom hälsa handlar om att känna välbefinnande samt upplevelse av ork (Dahlberg & 
Segesten 2010, ss. 80, 181). Vikten av att skapa en god miljö för att den äldre 
vårdtagaren inte skulle behöva sitta ensam vid en måltid påvisades i studien vara bland 
det allra viktigaste av distriktsköterskans stödjande insatserna. Samätande spelar en stor 
roll för den äldre vårdtagarens nutrition (Gustafsson & Sidenvall 2002, s. 169), och ett 
sätt att skapa en god måltidsmiljö är att radion är påslagen enligt vår studie, vilket 
stämmer med deras studie som visar att tv:n kan vara ett sätt att skapa en god miljö. 
 

Ytterligare en svårighet som syns i studien är deltagarnas erfarenhet av dilemman kring 
att stödja den äldre vårdtagarens nutrition på grund av den äldre vårdtagarens 
självbestämmanderätt. Studiens resultat visar att ingen deltagare på något vis vill tvinga 
den äldre vårdtagaren att äta. Respekt för den äldre vårdtagarens självbestämmande ska 
prägla vården i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), vilket styrker 
studiens resultat. Målet med hälso- och sjukvård är att vårdtagaren upplever god 
livskvalité eller får leva ett gott liv (Dahlberg & Segesten 2010, s. 117). Detta innebär 
att den äldre vårdtagaren ges möjlighet att bevara sin identitet, har självbestämmande 
samt en god gemenskap med andra. Den äldre vårdtagarens självbestämmande ska 
respekteras samt att alla ska ges lika möjligheter till att få vård (Dahlberg & Segesten 
2010, s. 117). Detta står även i linje med hälso- och sjukvårdslagen säger som anger att 
vården ska vara lika för alla (SFS 1982:763). Författarna menar att genom att ha väl 
utformade rutiner för att distriktssköterskan skall kunna göra korrekta bedömningar, 
samt genomföra stödjande insatser, ökar möjligheten för att vården blir mer jämlik, 
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såtillvida den äldre vårdtagaren vill detta. Nutritionsvård och stödjande av den äldre 
vårdtagaren börjar med screening och denna screening måste vara kopplad till en tydlig 
arbetsplan för att kunna ge den äldre vårdtagaren stöd visar Holmes studie (2006, s. 28). 
Det är även viktigt att förstå de olika faktorerna som påverkar nutritionen samt vilka 
hinder som kan vara av betydelse för att förbättra den äldre vårdtagarens nutritionsstatus 
enligt författarna.  
 
Utifrån studiens resultat upplever författarna att det finns ett behov av att skapa bättre 
rutiner kring bedömning och screening av äldre vårdtagares nutrition inom 
äldreomsorgen. Detta för att upptäcka UNT så fort som möjlighet för att därefter sätta in 
långsiktiga insatser för att stödja den äldre vårdtagaren. Det skulle dessutom inte enbart 
generera en vinst för den enskilda individen, utan för hela samhället långt in i framtiden. 
Eftersom andelen äldre ökar stadigt är det högst angeläget att samhället agerar och 
skapar förutsättningar, för att hälso- och sjukvården skall kunna ta hand om dessa 
människor. Alla har rätt till att leva ett gott liv.   
 
 

Slutsats 
Tidigare kunskap inom studiens område: 

·     Nutrition är en väsentlig angelägenhet för den äldre vårdtagarens hälsa. 
 
·    Äldreomsorgen är en växande verksamhet av flera orsaker och bland annat på 

grund av den ökande medellivslängden. 
 
·     UNT innebär ökad risk för alltför tidig mortalitet. 

 

Vad studien har kommit fram till: 
Utifrån studiens syfte som var att undersöka distriktssköterskans erfarenhet av att stödja 
äldre vårdtagares nutrition inom äldreomsorgen har ny kunskap framträtt. Studien visar 
bland annat att distriktssköterskans erfarenhet av nutritionsvård i äldreomsorgen ser 
olika ut beroende på vilken kommun hon/han arbetar i. Distriktssköterskans möjlighet 
till ett gynnsamt samarbete med andra yrkeskategorier varierar i de kommuner där 
deltagarna arbetar. Deltagarnas erfarenhet visar att ansvarsfördelningen många gånger 
är otydlig gällande nutrition bland vårdtagarna i äldreomsorgen. Studien visar på 
erfarenheter av att det finns hinder och svårigheter att stödja den äldre vårdtagarens 
nutrition, som exempelvis brist på tid och brist på organisatoriskt stöd. Dessutom 
används instrument för riskbedömning och screening, som exempelvis Senior Alert, i 
mycket liten utsträckning i de kommuner deltagarna i studien arbetar. Studien visar 
även på ett önskat behov av ytterligare kunskap och utbildning i klinisk nutrition bland 
distriktssköterskor inom äldreomsorgen.  

Kliniska implikationer: 
Utifrån studien samt tidigare forskning har behovet av större tillgång av dietist 
framkommit. Dietister är en viktig tillgång för distriktssköterskor i att kunna stödja den 
äldre vårdtagarens nutrition i form av ökad kunskap, hjälp vid beställning av 
näringsdryck och som en del i teamet kring den äldre vårdtagaren. Studien kan användas 
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av distriktssköterskor i deras strävan efter att försöka åstadkomma ett bra samarbete 
över alla yrkeskategorier kring den äldre vårdtagarens nutrition. För att kvalitetssäkra 
nutritionsvården för den äldre vårdtagaren behöver Senior Alert, en typ av 
riskbedömningsinstrument, användas nationellt av alla instanser som bedriver hälso- 
och sjukvård. 

För att synliggöra hur distriktssköterskan upplever möjligheten att kunna stödja äldre 
vårdtagares nutrition i äldreomsorgen kan studiens innehåll vara av nytta och lärdom för 
flera typer av yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. Studien kan dessutom användas 
av distriktssköterskan för att skapa tillfälle att själv reflektera över sin egen 
arbetssituation och sitt eget sätt att tänka och arbeta på. Att sprida kunskap för att ge en 
ökad förståelse och insikt kan fortsättningsvis leda till ett bättre samarbete och mer 
välfungerande samverkan mellan distriktssköterskans olika samarbetspartners, vilket 
gynnar en positiv utveckling av den kommunala hälso- och sjukvården ur flera aspekter. 
Inte minst ur hållbarhetsperspektivet, som är av största vikt för att nå en varaktig 
utveckling av samhället som helhet. 

Framtida forskning: 
För att få ett annat perspektiv av distriktssköterskans möjlighet till stödjande insatser 
skulle det vara värdefullt att intervjua den äldre vårdtagaren för att få vårdtagarens 
upplevelser av stöd kring deras nutritionsintag.  Erfarenheter från distriktssköterskor 
inom primärvården samt deras upplevelser av samarbete kring nutritionsvård skulle 
även vara ett värdefullt område att belysa, för att få helhetsperspektiv utifrån den äldre 
vårdtagarens nutritionsstatus. Framtida forskning angående i vilken utsträckning Senior 
Alert används i olika kommuner samt om vårdinsatserna skiljer sig beroende på detta, 
skulle även vara intressant. Dels för att kunna jämföra kvalitén på vården, men också för 
att se möjligheter att förbättra områden där det brister i omsorgen gällande nutrition. 
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Bilaga 1 

                                                  
Till enhetschef för godkännande av datainsamling. 
Vi är två sjuksköterskor, Li Folkeson och Helen Nygren, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan i 
Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 
 
Syftet med examensarbetet är att beskriva distriktsköterskans erfarenhet av att stödja äldres 
nutrition i äldreomsorgen. Vi skulle uppskatta Din hjälp att finna intresserade 
distriktssköterskor/sjuksköterskor till studien. Förhoppningen är att kunna intervjua minst åtta 
distriktssköterskor/sjuksköterskor totalt sett. 
 
Äldre människor med nutritionsrelaterade problem och framförallt det som speglar malnutrition 
har vi uppmärksammat ute i verksamheten. Undernäring har visat sig innebära en riskfaktor för 
många besvär och komplikationer för den äldre individen, vilket kan leda till en ökad kostnad 
för samhället på sikt. Det blir därmed även intressant ur ett hållbarhets- och kostnadseffektivt 
perspektiv.  
 
Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer. Vi 
vänder oss i första hand till distriktssköterskor/sjuksköterskor som är intresserade av 
nutrition.  Intervjuerna kommer att ske under september månad i år och kan genomföras på 
arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till ungefär en timme. 
Medverkan i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas, utan att förklaring behöver 
anges. Materialet hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 
 
För att underlätta studiesituationen och för att vi skall kunna starta snarast med intervjuerna, 
uppskattas tacksamt svar om deltagande senast under v 37. Bifogat formulär om godkännande 
skickas till nedanstående mailadress så snart som möjligt. 
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du varmt välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare. 
 
Med vänlig hälsning,  
Li Folkeson                                                                 Helen Nygren 
epost: xxxx                                            epost: xxxx 
Tel: xxxx                                                               Tel: xxxx 

Handledare 

Lise-Lotte Jonasson, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
Tel: xxxx 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Li Folkeson och Helen Nygren 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
X-stad / 2014 
_______________________________ 
Namn 
 
Titel/Verksamhet/Ort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Bilaga 2 

                                                       
         
Information till deltagarna. 
Vi är två sjuksköterskor, Li Folkeson och Helen Nygren, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan 
i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 
 
Syftet med examensarbetet är att beskriva distriktssköterskans/sjuksköterskans 
erfarenhet av att stödja äldres nutrition i äldreomsorgen. Vår förhoppning och önskan är 
såklart att just Du vill medverka. 
 
Äldre människor med nutritionsrelaterade problem, och framförallt det som speglar 
malnutrition, har vi uppmärksammat ute i verksamheten. Undernäring har visat sig 
innebära en riskfaktor för många besvär och komplikationer för den äldre individen, 
vilket kan leda till en ökad kostnad för samhället på sikt. Det blir därmed även 
intressant ur ett hållbarhets- och kostnadseffektivt perspektiv. 

Tid och plats för intervjun bestäms i samråd med Dig och beräknas pågå ungefär en 
timme. Intervjun spelas in för att sedan skrivas ut till text för vidare analys. Materialet 
hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. Medverkan 
i studien är frivillig och kan givetvis avbrytas när som helst, utan att förklaring behöver 
anges. 
 
För att underlätta studiesituationen och för att vi skall kunna starta snarast med 
intervjuerna, uppskattas tacksamt svar om deltagande senast under v 37. Bifogat 
formulär om samtycke skickas till nedanstående mailadress så snart som möjligt. 
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du varmt välkommen att kontakta oss. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Li Folkeson                                                                 Helen Nygren 
epost: xxxxx                                            epost: xxxxx 
Tel:  xxxx                                                  Tel:  xxxx 

Handledare 

Lise-Lotte Jonasson, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
Tel: xxxx 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Godkännande 
Undertecknad distriktssköterska godkänner härmed att Li Folkeson och Helen Nygren 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
X-stad / 2014 
 
_______________________________ 
Namn 
 
Titel/Verksamhet/Ort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 3 
Intervjuguide 

 
Allmänt om respondenten. 

- Ålder? 

- Hur länge yrkesverksam som sjuksköterska/distriktssköterska? 

- Hur länge arbetat i äldreomsorgen? 

- Utbildning i nutritionsvård utöver det som ges på grund- och avancerad nivå? 

 

Berätta om hur du, utifrån din yrkesprofession, ser på nutrition bland vårdtagare i 
äldreomsorgen. 

Hur bedömer du nutritionsstatus hos en vårdtagare? Vilka delar ingår? 

På vilka sätt kan en vårdtagare få hjälp med att förbättra sitt nutritionstillstånd?  

Hur kan du på andra sätt stödja vårdtagare som drabbats av malnutrition? 

- Rutiner? Utbildning? Tid? Faktorer som påverkar vårdtagares näringsintag? 

Kan du berätta hur samarbetet ser ut med andra yrkeskategorier kring nutrition? 

-Ansvar? 

 
Ev. följdfrågor 

Kan du berätta mer? 

Kan du förklara? 

Kan du ge ett exempel? 

Exempel på en särskild situation? 

Hur känner du då?   

Uppföljning? 

 
Sammanfattning av intervjun 
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