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Sammanfattning 
God nutrition är nödvändigt för god livskvalitet och optimal vård men det finns 
samtidigt beskrivet att nutritionsvård inte utförs i den utsträckning som är nödvändig. 
Att sörja för god nutrition kan ge tydliga hälsovinster för den enskilda patienten och är 
en patientsäkerhetsfråga. Det är lika angeläget att erhålla god nutritionsvård som annan 
adekvat vård. Distriktssköterskan har en central roll i det tvärprofessionella teamet runt 
patienten, med ansvar att både identifiera behov samt genomföra för patienten lämpliga 
åtgärder. Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans erfarenheter av 
undernäringstillstånd hos äldre patienter på särskilt boende. Kvalitativ metod användes 
och datainsamlingen genomfördes med halvstrukturerade livsvärldsintervjuer av åtta 
distriktssköterskor. Data bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 
ansats. I resultatet framkommer att distriktssköterskan ser sig som huvudansvarig för 
patienternas nutrition. Distriktssköterskan bedömer och ordinerar, men är inte den som 
praktiskt utför åtgärder kopplade till nutritionen. Hur riskbedömning för undernäring 
genomförs och hur ofta vikt kontrolleras varierar i stor grad, även om samtliga 
intervjuade anser att detta är viktiga åtgärder. Brister i utförandet av åtgärder skapar en 
frustration hos distriktssköterskan. Bristerna berör främst kontinuitet i genomförande av 
ordinerade åtgärder samt avsaknad av kunskap och förståelse hos baspersonalen, det vill 
säga undersköterskor och vårdbiträden. Det konsultativa arbetssättet sätter ramarna för 
arbetet och distriktssköterskan upplever många gånger begränsad möjlighet att påverka 
patienternas nutritionsvård. Samarbete med baspersonalen utgör grunden och stödjande 
rutiner samt kontinuerlig handledning är viktiga delar i nutritionsarbetet. Att 
kunskapsnivån hos baspersonalens påverkar patienternas nutritionsvård framkommer 
både i innevarande studie och i tidigare forskning. En upplevd brist på tydliga rutiner 
och riktlinjer medför att varje distriktssköterska utför bedömningar och åtgärder på sitt 
eget sätt. Forskningen visar dock att strukturerade bedömningsinstrument och 
utarbetade rutiner utgör grunden i en evidensbaserad vård. 
 
Nyckelord: undernäring, äldre, distriktssköterska, erfarenhet, särskilt boende.  
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INLEDNING 
Studien belyser undernäringstillstånd, vilket är en utbredd problematik bland patienter 
på särskilt boende. Litteraturen beskriver samstämmigt att god nutrition är nödvändigt 
för god livskvalitet och optimal vård men det finns samtidigt beskrivet att nutritionsvård 
inte utförs i den utsträckning som är nödvändig. Obehandlat leder ett 
undernäringstillstånd till ökad risk för komplikationer och lidande för patienten. Att 
däremot tillgodose god nutrition kan ge tydliga hälsovinster för den enskilda patienten, 
minska resursåtgången av hälso- och sjukvård och är i grunden också en 
patientsäkerhetsfråga. För att uppnå dessa positiva resultat behöver den enskilde 
individens risker och behov avseende nutritionen bedömas samt lämpliga åtgärder 
erbjudas. Det är lika viktigt att erhålla god nutritionsvård som annan adekvat vård och 
vårdgivaren är skyldig att upprätta rutiner avseende hur undernäring både ska 
förebyggas och behandlas. I distriktssköterskans profession ingår att upptäcka ohälsa 
och ordna förebyggande och hälsofrämjande insatser för den enskilde patienten. 
Åtgärder ska syfta till att stödja, ge symtomlindring och behandling, med respekt för 
patientens autonomi och livsvärld. Distriktssköterskan har en central roll i det 
tvärprofessionella nutritionsarbetet gällande patienten, med ansvar att både identifiera 
patientens behov samt ordinera lämpliga åtgärder. Författarna har erfarenhet av den 
utbredda undernäringsproblematiken hos patienter på särskilt boende. och ansåg det 
intressant och angeläget att belysa ämnet genom att studera distriktssköterskors 
erfarenheter av undernäringstillstånd hos äldre patienter på särskilt boende. Valet av 
uppsatsämne var därför naturligt för båda författarna. 
 
 
BAKGRUND 
Undernäring definieras som obalans mellan intag och förbrukning av näringsämnen i 
kroppen (Socialstyrelsen 2009, s. 17) och innebär att näringsintaget är mindre än 
behovet av näring under en tillräckligt lång period (Socialstyrelsen 2011, ss. 109, 110). 
Undernäring är ett internationellt utbrett problem på äldreboenden och äldre multisjuka 
patienter löper ökad risk för att drabbas (Eide, Halvorsen & Almendingen 2015, s. 697; 
Malara, Sgró, Caruso, Ceravolo, Curinga, Renda, Spadea, Garo & Rispoli 2014, s. 105; 
Persenius, Hall-Lord, Bååth & Larsson 2008, s. 2126; Schönherr, Halfens, & Lohrmann 
2015, s. 193; Socialstyrelsen 2011, s. 3; Törmä, Winblad, Cederholm & Saletti 2013, s. 
562; Vanderwee, Clays, Bocquaert, Verhaeghe, Lardennois, Gobert & Defloor 2011, ss. 
737, 742). Trots vetskapen om detta är äldre och sjuka med undernäring ofta en 
förbisedd grupp (Eide, Halvorsen & Almendingen 2015, s. 697; Persenius et al. 2008, s. 
2126; Socialstyrelsen 2011, s. 22). 
 
 
Orsaker till undernäring kan vara minskat näringsintag, ökat näringsbehov eller 
försämrad upptagningsförmåga av näringsämnen på grund av sjukdomstillstånd eller 
åldrande (Lambert, Potter, Lonergan, Tapsell & Charlton 2014, s. 73; Malara et al. 
2014, s. 105,108; Slattery, Wegener, James, Satanek & Miller 2015, s. 63; 
Socialstyrelsen 2011, ss. 22, 116, 117, 136; Vanderwee et al. 2011, s. 736). Enbart 
åldrandet i sig utgör en riskfaktor, orsakat av både fysiska, psykosociala och 
läkemedelsbetingade orsaker (Lambert et al. 2014, s. 73; Slattery et al. 2015, s. 63; 
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Vanderwee et al. 2011, s. 736; Socialstyrelsen 2011, ss. 22, 116, 117, 136). Kroppens 
funktioner försämras under åldrandet, bland annat avtar förmågan att känna törst, smak 
och lukt, kroppens förmåga att kompensera vätskeförluster, tarmens förmåga att ta upp 
näringsämnen, aptiten minskar och det blir ofta svårare att hantera och få i sig mat 
(Eide, Halvorsen & Almendingen 2015, s. 697; Socialstyrelsen 2011, ss. 62, 117, 150). 
Flera andra tillstånd kan också orsaka undernäring, till exempel mag-och tarmrelaterade 
besvär, medicinsk behandling, kirurgi och strål- eller cytostatikabehandling, 
läkemedelsbehandling, nedsatt mun- och tandstatus, sväljsvårigheter, funktionella 
svårheter att äta, sociala och kulturella faktorer samt allergi eller överkänslighet mot 
födoämnen (Socialstyrelsen 2011, ss. 22, 117). 
 
 

Riskfaktorer och konsekvenser 
Riskfaktorer för att utveckla undernäring är bland annat ofrivillig viktnedgång, svårt att 
äta samt normalt eller lågt BMI (Socialstyrelsen 2009, s. 17). Individer med demens och 
nedsatt kognitiv förmåga (Allen, Methven, & Gosney 2014, s. 1324; Malara et al. 2014, 
s. 105) samt individer med nedsatt funktionell förmåga löper också ökad risk att drabbas 
(Cereda, Pedrolli, Zagami, Vanotti, Piffer, Faliva, Rondanelli & Caccialanza 2013, s. 
1903; Slattery et al. 2015, s. 66). Olika sjukdomstillstånd kan också öka behovet av 
energi och utgör därigenom en av de största riskerna (Eide, Halvorsen & Almendingen 
2015, s. 697; Socialstyrelsen 2011, ss. 22, 117). Undernäring medför många negativa 
effekter så som viktnedgång, ökad dödlighet, försämrad sårläkning, sämre 
rehabilitering, nedsatt immunförsvar, ökade inläggningar på särskilda boenden och 
sjukhus med förlängd vårdtid samt nedsatt livskvalitet och medför stort lidande för den 
enskilda patienten (Allen, Methven, & Gosney 2014, s. 1324; Eide, Halvorsen & 
Almendingen 2015, s. 697; Lambert et al. 2014, s. 73; Malara et al. 2014, s. 105; 
Persenius et al. 2008, s. 2126; Rasheed & Woods 2013, s. 72; Slattery et al. 2015, ss. 
63, 66; Socialstyrelsen 2011, ss. 3, 110, 118; Törmä et al. 2013, s. 562; Vanderwee et al. 
2011, s. 742). Kombinationen av brist på energi, protein och andra näringsämnen 
medför ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning samt leder till nedsatt 
funktion (Socialstyrelsen 2011, s. 17). Undernäring orsakar onödigt lidande för 
patienten och stora kostnader för vården (Socialstyrelsen 2009, s. 16). 
 
 
Hållbarhetsprincipen i samhället bygger på att den enskilda individen skall ha 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och de resurser som finns idag skall 
användas så att morgondagens samhälle kan ta del av dem. En hållbar utveckling är 
beroende av att hälso- och sjukvården tar ansvar att arbeta förebyggande med målet god 
hälsa på lika villkor. Ledning och styrning behöver organiseras så att detta mål kan 
uppnås. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder behöver systematiskt 
integreras i det löpande vårdarbetet. Genom verksamhetsutveckling och tydliga mål för 
uppföljning av måluppfyllelse och hälsoresultat kan effektiviteten öka. Den 
hälsoinriktade hälso- och sjukvården fokuserar på de insatser som kan minska sjuklighet 
och dödlighet liksom förbättrad funktionsförmåga och välbefinnande. Detta arbetssätt 
effektiviserar användningen av samhällets resurser. Kvalitet och kvantitet på de 
förebyggande insatserna är beroende av resurser, struktur och arbetssätt för det specifika 
området (Folkhälsomyndigheten 2013). 
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Betydelsen av god näringsstatus 
God nutrition är nödvändigt för god livskvalitet och optimal vård och är en viktig del i 
annan medicinsk behandling vid sjukdom. En näringsriktigt sammansatt kost är en 
förutsättning för lyckad rehabilitering samt för att undvika olika slags följdsjukdomar 
(Eide, Halvorsen & Almendingen 2015, s. 702; Persenius et al. 2008, s. 2126; Rasheed 
& Woods 2013, s. 72; Socialstyrelsen 2011, s. 3; Vanderwee et al. 2011, s. 742). 
Adekvat nutritionsbehandling kan ge tydliga hälsovinster hos patienterna genom att 
minska förekomst av trycksår, förebygga sjukdomar och komplikationer, förkorta 
vistelsetider på sjukhus och minskad dödlighet (Eide, Halvorsen & Almendingen 2015, 
s. 703; Socialstyrelsen 2011, ss. 166-168). Obehandlat leder undernäring till ökad risk 
för komplikationer, större lidande för patienten samt ökar resursåtgången av hälso- och 
sjukvård (Eide, Halvorsen & Almendingen 2015, s. 703). 
 
 

Bedömningsmetoder 
För att identifiera risker för undernäring måste rutinmässiga screeningmetoder användas 
regelbundet, framförallt för äldre personer, i syfte att kunna sätta in adekvata åtgärder. 
Screeningspoäng kan ge en uppfattning om patientens behov av förebyggande och 
åtgärdande insatser (Persenius et al. 2008, s. 2126; Slattery et al. 2015, ss. 63, 64, 67; 
Rasheed & Woods 2013, ss. 72, 77, 79). Bedömningsinstrumentet skall innehålla 
information om utvecklingen bakåt i tiden, aktuell situation för kroppens depåer samt 
utvecklingen framåt i tiden. För att erhålla dessa komponenter registreras och bedöms 
viktförlust, aktuell vikt i relation till längd (BMI), förmågan att äta samt hur aktuell 
sjukdom kan förväntas påverka näringstillståndet (Socialstyrelsen 2011, ss. 17, 20). Det 
finns uppåt 70 olika bedömningsinstrument (Persenius et al. 2008, s. 2126). Mini 
Nutritional Assessment – Short Form (MNA-SF) är en rekommenderad enkel och bra 
och screeningmetod (Slattery et al. 2015, s. 63) och är det bedömningsinstrument som 
används i Senior Alert. Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister, vars syfte är att 
identifiera risker och förebygga problem samt erbjuda stöd för utredning och 
åtgärdsinsatser. Senior Alert utgår från SKL:s (Statens Kommuner och Landsting) 
rekommendationer gällande satsning för ökad patientsäkerhet, vilket registrerar fall, 
undernäring och trycksår samt inkontinens. Dessa områden har stark koppling till 
varandra och drabbar många individer 65 år och äldre inom vård och omsorg 
(Socialstyrelsen 2011, s. 20). 
 
 

Betydelsen av individuell bedömning 
Individuell bedömning av den enskilda patientens näringsbehov måste alltid göras, inte 
enbart för patienter med undernäringstillstånd utan också de som är i riskzonen för att 
utveckla undernäring. Extra viktigt är det att riskbedöma patienter med svår och 
långvarig sjukdom. Rutinmässiga riskbedömningar, screeningmetoder och åtgärder är 
nödvändiga i syfte att motverka komplikationer relaterade till undernäring, t.ex. 
trycksår, minskad livskvalitet och ökad dödlighet (Cereda et al. 2013, ss. 1903, 1904; 
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Eide, Halvorsen & Almendingen 2015, s. 697; Persenius et al. 2008, s. 2126; Rasheed & 
Woods 2013, ss. 72, 77-79; Schönherr et al. 2015, ss. 193, 194; Slattery et al. 2015, ss. 
63, 67; Socialstyrelsen 2011, ss. 3, 17, 22). Viktnedgång är en tidig varningssignal som 
måste tas på allvar. Viktförlust påvisar ofta en negativ energibalans och är således en 
viktig markör för undernäringsrisk (Persenius et al. 2008, s. 2126; Socialstyrelsen 2011, 
s. 18). 
 
 

Patientsäkerhet 
Att tillgodose god nutrition är en patientsäkerhetsfråga. Säker och god vård innehåller 
en riskbedömning för undernäring, utredning av orsak samt lämplig 
nutritionsbehandling och uppföljning av densamma. Det är lika angeläget att patienten 
erhåller god nutritionsvård som annan adekvat vård (Persenius et al. 2008, s. 2126; 
Socialstyrelsen 2011, s. 3; Socialstyrelsen 2015). Patienter inom särskilt boende har rätt 
till regelbunden bedömning av näringstillstånd för att erhålla anpassad kostbehandling 
utifrån sina egna förutsättningar att kunna tillgodogöra sig födan (Persenius et al. 2008, 
s. 2126; Socialstyrelsen 2009, s. 1; Socialstyrelsen 2011, s. 226). Enligt SOSFS 2014:10 
har också vårdgivaren skyldighet att upprätta rutiner för när och hur patientens 
näringsstatus skall utredas samt hur undernäringstillstånd skall förebyggas och 
behandlas. Alla verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen samt 
hemtjänst i ordinärt boende, särskilt boende och LSS (vilka omfattas av 
Socialtjänstlagen) har ansvar att följa nationella föreskrifter om förebyggande av och 
behandling vid undernäring. Föreskrifterna anger att regler och rutiner skall finnas för 
när en patients näringsstatus ska utredas, hur utredningen ska göras samt hur risker för 
undernäring ska upptäckas, förebyggas och behandlas (SOSFS 2014:10). Särskilt 
boende beskrivs i Socialstyrelsens termbank som ett boende för äldre personer i behov 
av särskilt, stöd inkluderar vård- och omsorgsinsatser hela dygnet (Socialstyrelsen 
2013). 
 
 

Distriktssköterskans ansvar 
Hos en patient där undernäringstillstånd konstaterats eller när patienten löper risk för 
undernäring, skall en utredning göras för att fastställa bakgrund, art och grad av aktuellt 
nutritionsproblem. Utredningen ger underlag för nutritionsbehandling och stödjande 
åtgärder (Socialstyrelsen 2011, ss. 18, 22). Ansvaret för nutritionen är multidisciplinärt 
men sjuksköterskorna har en viktig roll både i att identifiera, ordinera och genomföra 
lämpliga åtgärder (Eide, Halvorsen & Almendingen 2015, ss. 698, 702; Persenius et al. 
2008, s. 2126). Distriktssköterskan inom kommunal hälso- och sjukvård ansvarar för att 
leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet samt undervisa och 
utföra/medverka i undersökningar och behandlingar, ofta i samverkan med andra 
aktörer. Specifikt för distriktssköterskan är det preventiva arbetet med att upptäcka 
ohälsa samt ordna förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vid förändringar i 
hälsotillståndet hos patienten uppmärksammar och agerar distriktssköterskan genom att 
vidta åtgärder för stöd, symtomlindring och behandling med respekt för patientens 
livsvärld (Socialstyrelsen 2008, s. 25; Svensk Sjuksköterskeförening, SSF 2008, ss. 
10,12). 
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Patientperspektivet 
Målet med att vårda är att främja hälsa genom att stärka patienters egna inneboende 
hälsoprocesser, där vårdandet utgår från den unika livsvärlden (Dahlberg & Segesten 
2010, ss. 44, 45, 47, 181, 195). Ett grundläggande intresse för patientens livsvärld måste 
finnas hos den som vårdar för att dennes delaktighet ska kunna respekteras och 
uppmuntras (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 260, 261). Genom att göra patienten 
delaktig i hälso- och vårdprocesser ökar möjligheten att göra hälsofrämjande val 
baserade på patientens upplevelse av livsvärlden (Dahlberg & Segesten 2010, s. 181). 
Den professionella kunskapen innebär att i ett helhetsperspektiv vara kunnig om 
omvårdnadsåtgärder och behandlingar, vilka kan dämpa eller undanröja orsaker till 
sänkt välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 309, 310). Information, råd och 
ordinationer måste ha sin utgångspunkt i patientperspektivet, för att kunna möta den 
individuella livsvärlden för att ge mest gynnsam effekt (Dahlberg & Segesten 2010, s. 
260, 261). 
 
 
Patientperspektivet är ett inom vårdvetenskapen centralt begrepp som omfattar 
patientens upplevelse av hälsa och sjukdom samt förståelse av sin livsvärld. Den 
naturliga utgångspunkten för patienten är att världen är konstruerad så som vi ser den 
och att även andra ser världen på samma sätt, vi har vår livsvärld. Livsvärld är således 
den enskilda individens uppfattning och kunskap (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, 
ss. 33-35, 37, 45, 144, 158). Patientperspektivet innebär ett etiskt krav att bidra till 
patientens hälsa och välbefinnande med utgångspunkt i livsvärlden, det sammanhang 
individen befinner sig i relation och samverkan med andra (Dahlberg & Segesten 2010, 
ss. 34, 35, 45, 260, 261; SSF 2008, ss. 10, 12). Teoretisk evidensbaserad kunskap 
anpassas till den enskilda individen och dennes livsvärld, med målet att också stärka det 
friska och starka hos individen (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 259-260). I 
vetenskapliga sammanhang måste olika alternativ övervägas i olika situationer 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 33-35). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Många äldre lider av undernäringstillstånd vilket leder till ökad risk för komplikationer, 
ökat vårdbehov och försämrad livskvalitet. Nutritionsvård utförs inte i den utsträckning 
som är nödvändig för god vård, trots att det finns omfattande forskning som pekar på 
vinsterna med adekvat nutrition och nutritionsbehandling. Adekvat insatta åtgärder 
förebygger och behandlar undernäringstillstånd och är en förutsättning för god 
livskvalitet och optimal vård. I januari 2015 skärpte Socialstyrelsen (2014) kraven på 
regler och rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring inom 
verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. Äldre multisjuka patienter på 
särskilt boende har en ökad risk att drabbas av undernäring. Distriktssköterskan har en 
viktig roll i att identifiera, riskbedöma och genomföra lämpliga åtgärder. Med anledning 
av detta finns ett behov av att undersöka distriktssköterskans erfarenheter av äldre 
patienters nutritionstillstånd inom särskilt boende. 
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SYFTE 
Syftet är att undersöka distriktssköterskans erfarenheter av undernäringstillstånd hos 
äldre patienter på särskilt boende. 
 
 
METOD 

Ansats 
En kvalitativ ansats fyller sin funktion när en djupare förståelse av fenomen där 
människors erfarenhet vill uppnås, uppfattningar och handlingar utgör grund (SBU 
2014, s. 85). Inom den kvalitativa traditionen finns sanningen i betraktarens ögon, 
omvärlden ses som komplex, kontextberoende, konstruerad och subjektiv (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2012, s. 188). Genom att strukturera kunskapen om omvärlden 
formas ordning och mening. Detta rör sig alltid om en tolkning och generaliseringar är 
därför alltid svåra att göra. Fenomenet måste ses i förhållande till tid och rum i vilket 
fenomenet studeras. Intentionen med en analys är att visa på bredden i olika möjliga 
kombinationer och mönster som framträder i det empiriska materialet (Augustinsson 
2013, ss. 18-23). I studier av den sociala världen och människors konstruktioner 
påverkar tillfälligheter och processer. Hänsyn måste därför tas till de förutsättningar 
som gäller i given situation (Augustinsson 2013, s. 25). Livsvärldsansatsen strävar efter 
principen att skapa ett öppet förhållningssätt som underlättar för deltagarna att delge 
sina erfarenheter (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 260, 261; SSF 2008, ss. 10, 12). 
 
 

Deltagare 
Målet med urvalet av deltagare är att nå en ökad förståelse av fenomenet som ska 
studeras. Ett strategiskt urval innebär att urvalet inte är slumpmässigt, utan att forskarna 
aktivt väljer informanter med lämplig erfarenhet för att svara mot syftet i studien. 
Avsikten med det strategiska urvalet är att nå den största variationen av erfarenheter 
gällande fenomenet som skall undersökas. Metoden används med fördel när syftet med 
undersökningen är att analysera fenomenet, snarare än att kvantifiera. Urvalet och 
sammanhanget ska vara sjuksköterska relevant (SBU 2010; SBU 2014, s. 93). Denna 
urvalsmetod ansågs lämplig för studien då syftet med studien är att undersöka 
distriktssköterskors erfarenheter av undernäringstillstånd hos äldre patienter på särskilt 
boende. Genom denna urvalsmodell gavs möjlighet att undersöka en representativ grupp 
med erfarenhet av fenomenet. Som inklusionskriterier bedömdes distriktssköterska, med 
specialistutbildning eller allmänsjuksköterska verksam inom särskilt boende med minst 
ett års erfarenhet vara relevant. Inga exklusionskriterier gällande ålder eller kön togs 
med i urvalet. Fortsättningsvis har författarna har valt att i materialet benämna alla 
deltagare i studien för distriktssköterskor. 
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Ett informationsbrev (Bilaga I) med syfte att informera om studien och att få tillstånd 
för datainsamling skickades via mail till enhetschefer vid tio kommunala hälso- och 
sjukvårdsenheter i södra Sverige. Urvalet av enheter innebar att sju enheter valdes efter 
geografisk närhet och tre enheter kontaktades med anledning av yrkesrelaterad 
kännedom till distriktssköterska med lämplig erfarenhet. Yrkesrelaterad koppling till 
informanten innebar att intervjuare och informant är eller har varit anställda på samma 
arbetsplats. Informationsbrevet som mailades ut följdes upp med telefonsamtal till 
berörda enhetschefer, för att få tillstånd för datainsamling, samt att via mail erhålla 
kontaktinformation till eventuella tänkbara deltagare. Fyra enheter föll bort från studien 
i detta skede, en enhet tackade nej på grund av tidsbrist och tre med anledning av 
utebliven återkoppling från enhetschef på mail/telefonsamtal. Sex enhetschefer 
återkopplade till författarna med namn på intresserade distriktssköterskor och dessa 
kontaktades av författarna via mail innehållande forskningsinformation om studiens 
syfte och utförande (Bilaga II). Uppföljande telefonsamtal gjordes i de fall planeringen 
inte helt kunde göras via mailkonversation. Totalt elva intervjuer bokades men en 
informant avböjde en timme innan planerad intervju på grund av tidsbrist. Ytterligare 
två informanter avbokades av författarna på grund av att materialet som erhållits 
bedömdes bli för omfattande med fler informanter. Ingen av de avbokade var 
distriktssköterskor. 
 
 
Totalt intervjuades åtta kvinnor mellan 30 - 62 år gällande deras erfarenhet av 
undernäringstillstånd hos äldre patienter inom särskilt boende. Informanterna utgjordes 
av fem distriktssköterskor, en sjuksköterska med inriktning vård av äldre samt två 
allmänsjuksköterskor. Yrkeserfarenheten efter sjuksköterskeexamen varierade mellan 9 
till 45 år och erfarenheten av arbete på särskilt boende var mellan ett till 16 år. Alla 
deltagare var yrkesverksamma i södra Sverige. 
 
 

Förförståelse 
I kvalitativa studier fungerar forskaren själv som redskap för urval, datainsamling och 
analys, vilket leder till att forskarens roll och förförståelse i stor grad påverkar studiens 
kvalitet. Forskaren bär med sig sin förförståelse in i forskningsprojektet vilket påverkar 
både datainsamling och dataanalys. Förförståelsen innefattar de hypoteser, erfarenheter, 
yrkesmässiga perspektiv liksom den teoretiska referensram som forskaren har när 
projektet startar. Förförståelsen kan vara en motivation att inleda forskning kring ett 
specifikt ämne men kan också innebära en risk att forskaren har begränsad öppenhet 
inför datamaterialet. Det är därför viktigt att forskaren aktivt strävar efter ett medvetet 
förhållande till den egna förförståelsen (SBU 2014, s. 101). Forskarens förförståelse bör 
därför analyseras och projektet tänkas igenom, för att nå en tyglad, kritisk och öppen 
attityd inför fenomenet för att inte påverka deltagaren. Forskaren behöver ha kännedom 
om fenomenet rent generellt liksom av publicerat forskningsmaterial inom ämnet. Hur 
mycket som ska studeras inför forskningen måste balanseras, för att forskaren inte skall 
riskera att inte se något nytt (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 174). 
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Datainsamling 
I syfte att fånga fenomenet ur informanternas perspektiv valdes halvstrukturerade 
livsvärldsintervjuer som datainsamlingsmetod. Målet i den halvstrukturerade 
livsvärldsintervjun är att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld. 
Livsvärldsansatsen strävar efter principen att skapa ett öppet förhållningssätt som 
underlättar för deltagarna att delge sina erfarenheter (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 
2008, ss. 172, 186; Kvale & Brinkmann 2014, ss. 17, 19, 41, 45-47, 65, 165). En 
provintervju genomfördes tillsammans av författarna för att gemensamt nå samförstånd 
kring intervjuteknik och intervjuguide. Intervjuguiden (Bilaga III) innebär en skriftlig 
förteckning över de frågor som skall ställas under intervjuerna i studien (Lantz 2007, ss. 
62, 67, 68). Provintervjun spelades in, transkriberades och bedömdes därefter av 
uppsatsens författare och  handledare i syfte att, vid behov, kunna justera intervjuguiden 
innan resterande intervjuer genomfördes. Provintervjun godkändes och dess data ansågs 
användbara i studien men ingångsfrågan förenklades något. Efterföljande intervjuer 
genomfördes enskilt av författarna. Författarna intervjuade, efter den gemensamt 
utförda provintervjun, två respektive fem informanter vardera. Intervjuerna 
genomfördes under september 2015 med intervjuguiden som underlag, på informantens 
arbetsplats i ett avskilt rum. 
 
 
Informanterna erhöll vid intervjutillfällets början muntlig information om studiens syfte, 
utförande och rådande etiska principer (Vetenskapsrådet 2002, s. 7, 9, 10) samt 
kompletterande skriftlig forskningsinformation (Bilaga II). Varje intervjutillfälle 
inleddes med att informanten ombads uppge ålder, antal år i yrket, antal år inom särskilt 
boende samt eventuell specialistutbildning. Därefter presenterade författaren 
inledningsfrågan gällande informantens erfarenhet av undernäringstillstånd hos äldre 
patienter inom särskilt boende. Informantens svar följdes vid behov upp med 
fördjupande frågor som intervjuguiden tillhandahöll; "Kan du ge exempel?", "Vill du 
utveckla det lite mer?", "Vad innebär det?" och liknande, för att inte informanten skulle 
bli alltför allmän i sina svar. Intervjuerna tog mellan 20-50 minuter att genomföra och 
spelades in med hjälp av mobiltelefon efter godkännande från informanten. I enlighet 
med Dahlberg, Dahlberg och Nyströms (2008, s. 234) samt Kvale och Brinkmanns 
(2014, ss. 45, 46, 48) beskrivning spelades intervjuerna in och transkriberades därefter 
ordagrant med pauser, harklingar och skratt identifierade i texten. Transkriberingen 
utfördes av den författare som genomfört intervjun (provintervjun transkriberades av 
den som utförde färst intervjuer). De transkriberade texterna utgjorde därefter underlag 
för den kommande analysen. 
 
 

Dataanalys 
Den vetenskapliga metod som använts vid dataanalys av uppsatsen är kvalitativ 
innehållsanalys med en induktiv ansats, på latent nivå. Enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012, ss. 187, 188, 189, 192) är syftet med den kvalitativa 
innehållsanalysen att beskriva variationer i det undersökta fenomenet, genom att 
identifiera likheter och skillnader i textinnehåll. Metoden ansågs därför passande för 
studien. Centrala begrepp i analysprocessen vid kvalitativ innehållsanalys är, enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 190-193) domän, meningsenhet, 
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kondensering, abstraktion och kod. En meningsenhet utgörs av ord, meningar eller 
stycken som genom sitt innehåll och sammanhang hör ihop och svarar mot syftet. Dessa 
meningsenheter utgör grunden för analysen. Kondensering innebär den process som gör 
texten kortare men bevarar det centrala i innehållet. Härefter abstraherades den 
kondenserade texten, vilket innebär att lyfta den till en högre logisk nivå genom att 
texten förses med koder som sammanförs till kategorier. Vid skapande av koder måste 
alltid hänsyn tas till meningsenhetens kontext. En kod innebär att sätta en etikett på en 
meningsenhet. Etiketten beskriver innehållet och underlättar reflektionen över data på 
nytt sätt. Kodningsförfarandet innebär således att den kondenserade meningsenheten 
abstraheras. Koder med liknande innehåll utgör tillsammans en kategori. Innehållet ska 
vara närbesläktat och skilja sig från innehållet i de andra kategorierna. Benämningen på 
en kategori relaterar till innehållet i ingående koder samt svarar på frågan ”Vad”. Inga 
data som svarar mot syftet får uteslutas, inga data får heller falla mellan eller passa in i 
två eller flera kategorier. En kategori kan omfatta ett antal underkategorier på olika 
abstraktionsnivåer. 
 
 
Då studiens syfte belyser erfarenhet av undernäringstillstånd var det den domän som 
författarna fokuserade på i texten, eventuella sidospår har inte tagits med i textanalysen. 
Samtliga texter bearbetades av båda författarna både växelvis och tillsammans. 
Meningsenheter som motsvarade syftet identifierades, kondenserades och abstraherades 
och kodades beroende på textens innehåll. Koderna strukturerades upp efter respektive 
innebörd och skapade underkategorier. Huvudkategorier bildades utifrån de 
gemensamma nämnare som underkategorierna visat. Därefter sammanställdes texten till 
resultatet, som redovisas i fyra huvudkategorier med ett varierande antal 
underkategorier Arbetsgången valdes för att skapa förståelse för fenomenet. Enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 187-189, 192) fokuserar kvalitativ 
innehållsanalys på tolkning av texter och syftar till att förstå meningen med fenomenet. 
Det finns i varje text ett uppenbart innehåll i form av kategorier samt ett underliggande 
budskap som uttrycks i form av teman på en tolkande nivå. Den kvalitativa intervjun 
försöker täcka både faktaplanet och meningsplanet vilket innebär att lyssna till både det 
som sägs samt försöka tolka det underförstådda budskapet. Den induktiva ansatsen 
utgör grunden för en förutsättningslös tolkning och analys av individens erfarenhet och 
upplevelse.  
 
 

Etiska överväganden 
All forskning bör genomföras utifrån de etiska aspekter och reflektioner som råder men 
alla projekt behöver inte prövas etiskt och få godkännande enligt lag. Forskningsprojekt 
som inte omfattar känsliga personuppgifter, fysiska ingrepp eller risk att skada 
försökspersonen får genomföras utan etikprövning (Vetenskapsrådet 2011, s. 21; SFS 
2003:460). I riktlinjerna för examensarbete förtydligas att det inte krävs någon etisk 
prövning för examensarbete på avancerad nivå, dock gäller etikprövningslagens regler 
för informerat samtycke (Högskolan i Borås 2015, s. 2). Författarna har utgått från de 
fyra grundläggande individskyddskraven för forskning, dvs. informationskravet, 
samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 
6). 
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Informationskravet 
Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera berörda om den 
övergripande planen och syftet med forskningen, metod, eventuella följder eller risker 
forskningen kan medföra, forskningshuvudman samt att deltagandet är frivilligt och att 
forskningspersonen när som helst har rätt att avbryta sin medverkan (Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström 2008, s. 202; Kvale & Brinkmann 2014, ss. 99, 107, 108; SFS 
2003:460; SFS 2003:460; Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Informationen skall ges innan 
intervjuerna påbörjas och får gärna betona de vinster i ny kunskap som forskningen 
bidrar med, för att motivera till deltagande (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). 
 
 

Informerat samtycke 
Forskning får endast utföras när forskningspersonen gett samtycke. Samtycke kan 
lämnas först efter erhållen information, enligt ovan (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 
2008, s. 202; Kvale & Brinkmann 2014, ss. 99, 107, 108; SFS 2003:460; 
Vetenskapsrådet 2002, ss. 9, 10). Samtycke skall vara frivilligt, uttryckligt, 
dokumenterat och preciserat till den specifika forskningen (SFS 2003:460). 
 
 
När mailkontakt togs med de medverkande hälso- och sjukvårdsenheterna bifogades ett 
informationsbrev till berörd enhetschef med information om studiens syfte och 
utförande. Informationsbrevet (Bilaga I) gav information om vem som genomför 
studien, aktuell akademi, utbildning och handledare samt begäran om skriftligt tillstånd 
att genomföra studien, i enlighet med riktlinjerna från Högskolan i Borås (2015, s. 2). I 
samband med intervjutillfället, innan påbörjande av intervjun, erhöll informanten 
skriftlig forskningsinformation (Bilaga II) om studiens syfte och utförande samt 
kontaktuppgifter till författarna och handledare för studien. Den skriftliga 
forskningsinformationen innehöll även upplysningar om rådande etiska riktlinjer, 
konfidentialitet, frivillighet samt möjlighet att avbryta deltagandet utan förbehåll. 
 
 

Konfidentialitet 
Forskaren måste säkerställa att information och identitet om informanten säkras 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 202; Vetenskapsrådet 2002, ss. 12, 13; 2011, 
ss. 67, 69). Konfidentialitet omfattar de överenskommelser som deltagarna i studien 
ingår om vad som kan göras med den data som frambringats, med andra ord vilken 
information är tillgänglig och för vem samt de konsekvenser som kan följa för 
deltagarna i studien. Om data kan identifieras måste undersökningspersonen godkänna 
utlämnande av denna (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 99, 109). Intervjupersonerna 
informerades vid intervjutillfället om att endast intervjuaren skulle ha tillgång till det 
inspelade materialet och att inspelningen raderades direkt efter transkriberingen.  
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Genom att koda uppgifterna i materialet kan endast forskarna koppla ihop uppgifterna 
med den enskilda deltagaren (Vetenskapsrådet 2002, ss. 12, 13; Vetenskapsrådet 2011, 
ss. 67, 69). Det skriftliga intervjumaterialet erhöll vid transkribering ett nummer istället 
för informantens namn för att omöjliggöra identifiering. Namn på personer eller platser 
som förekommer i intervjuerna dokumenterades inte, dessa uttalanden är ersatta med 
xx. Det transkriberade materialet har härefter endast hanteras av författarna och i viss 
mån studiens handledare. 
 
 

Nyttjandekravet 
De uppgifter vilka samlats in om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. Detta innebär att personuppgifter inte får lämnas vidare utan att de 
förpliktelser som ursprungligen lämnats till uppgiftslämnaren uppfylls (Vetenskapsrådet 
2002, s. 14). 
 
 
RESULTAT 
Utifrån syftet att undersöka distriktssköterskors erfarenhet av undernäringstillstånd hos 
äldre patienter på särskilt boende framkom i analysen fyra kategorier med respektive 
underkategorier; Preventivt arbete som grund, Skillnader i identifikation av 
undernäring, Vårdkvalitet - kunskap och erfarenhet samt Den äldre i fokus. 
Distriktssköterskorna upplever att de har ett övergripande ansvar för patienternas 
nutritionsvård inom särskilt boende. Ett hälsofrämjande arbetssätt för att stödja, hjälpa 
och förebygga samt stärka patientens egna resurser är viktiga delar samt att involvera 
personal och anhöriga för stöd och hjälp. Socialstyrelsens rekommendationer anger när, 
hur och vad som ska göras. Många distriktssköterskor upplever trots detta inte att de har 
tydliga riktlinjer att följa och var och en gör på sitt eget sätt. 
 
 

Preventivt arbete som grund 
Ett av distriktssköterskans många ansvarsområden rör det preventiva arbetet, ett 
förebyggande arbete som innebär att identifiera och följa upp patienter som befinner sig 
i riskzonen för undernäringstillstånd. Det handlar om att bedöma behov och sätta in 
åtgärder redan i tidigt skede, för att säkra kvaliteten på nutritionsvården. 
 
 

Ålder och hälsotillstånd påverkar 

Undernäringstillstånd hos äldre på särskilt boende är vanligt förekommande. 
Framförallt patienter med demenssjukdom utgör en särskilt utsatt grupp, då de förlorar 
förmågan att själva identifiera och påtala törst och hunger. Olika sjukdomstillstånd kan 
orsaka aptitlöshet eller att orken eller lusten att äta tryter. Funktionsnedsättningar till 
följd av ålder eller sjukdom innebär i sig en ökad risk för undernäring, avseende både 
förmåga att själv föra maten till munnen samt att bearbeta och svälja födan. 
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Förekomst av smärttillstånd har negativ inverkan på aptit och ätande och hos den 
demenssjuka patienten är det ett svårtolkat tillstånd som kan ta sig uttryck i aptitlöshet, 
oro eller ilska. Dålig munstatus är vanligt förekommande men inte alltid 
uppmärksammad orsak till nutritionsproblematik. Munstatus påverkar både 
smakupplevelse och ätförmåga negativt. Bedömning av munhåla med förebyggande och 
behandlande åtgärder är därför av yttersta vikt. Dagliga observationer samt mun- och 
tandvård ansvarar baspersonalen för, dvs. undersköterskor och vårdbiträden. 
Kompletterande bedömningar görs av distriktssköterska  eller tandläkare. Undernäring 
kan orsaka komplikationer som innebär försämrad sårläkning och ökad fallrisk. Allt 
detta sammantaget påverkar nutritionen, samtidigt är minskat födointag en del av det 
naturliga döendet. 
 
 

”För det behöver ju inte alltid vara kosten som är problemet. Ibland 
kan det vara en ganska stor del som är någonting annat, problem med 
sköldkörteln, hjärtsvikt eller man har fått nåt annat som man senare 
upptäcker, som påverkar patientens allmäntillstånd och som gör att 

man går upp eller ner i vikt.” 

 
 

Regelbundet erbjuda, aldrig tvinga 

Det är en betydande skillnad om undernäringen orsakas av sjukdom eller av att 
patienten inte erbjuds mat och dryck. Den äldre sjuka patienten kan inte åläggas ansvar 
för vad som ska ätas eller när utan det är baspersonalens ansvarsområde att regelbundet 
erbjuda mat och dryck. Det betyder att distriktssköterskor inte till fullo kan påverka när 
eller vad som erbjuds till vem. Erfarenheten hos distriktssköterskan är att inflyttningen 
till särskilt boende ofta innebär att även svårt sjuka patienters nutritionsstatus förbättras, 
beroende på att personalen övertar ansvaret. Näringsmässigt korrekta måltider som 
serveras regelbundet och intas i gemenskap, ger positiva effekter. 
 
 
Maten måste ofta individanpassas efter patienternas olika behov och det är viktigt med 
anpassad konsistens samt energiberikning, tillägg av mellanmål och näringsdrycker. 
Äldre och sjuka behöver mer energi och därför bör inga lättprodukter förekomma på 
enheterna. Extra energiberikning av maten utförs av baspersonalen på enheterna och 
innebär ofta lite extra smör, grädde eller olja där det passar. Den mat som storköket 
levererar är anpassad kost för äldre, men det täcker inte behovet för patienter i behov av 
extra energi. Att energiberika kosten är ofta en av de första åtgärderna 
distriktssköterskor ordinerar vid undernäringstillstånd. 
 
 
Det kan upplevas frustrerande när patienter inte vill ha det som erbjuds. Ibland har 
också personalen andra mål med nutritionen än patienten. Grunden utgörs av att 
regelbundet erbjuda mat och dryck, men att aldrig tvinga. Det handlar om att respektera 
patientens vilja samtidigt som patienten bör få stöd och uppmuntran i 
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måltidssituationen. Ofta behöver patienterna inkluderas i vad som önskas äta. Finns det 
inte ett gemensamt mål för planerade insatser riskerar åtgärderna vara inadekvata och 
positiva effekter kan utebli. Detta gäller såväl smak och konsistens som kulturella och 
sociala faktorer. 
 
 
Tid och tålamod har betydelse för hur mycket näring patienten faktiskt får i sig. 
Tålamod handlar om att personalen erbjuder patienten den hjälp och stöttning som 
behövs i måltidssituationen för att få i sig maten. Tid uppges vara synonymt med 
personaltillgång. Några distriktssköterskor bedömde att tillgången på personal har 
minskat de senaste årtiondena, vilket innebär att det nu finns mindre tid att erbjuda mat 
utöver de planerade måltiderna. Samtidigt uttrycker distriktssköterskorna en upplevelse 
att det också ofta handlar om intresse och engagemang hos personalen, när det finns 
intresse finns det oftare tid. 
 
 

”Om ingen ställer fram den, så kommer inte heller någon att fråga 
efter den.” 

 
 

Ofrivillig nattfasta - ett laddat ämne 

Ofrivillig nattfasta är ett laddat ämne. Mat och dryck måste erbjudas dygnets alla 
timmar om undernäringstillstånd ska kunna förebyggas eller hävas. Vården är inte 
anpassad efter patienterna, snarare efter personalens arbetstider och mellanmål uteblir 
på grund av minsta möjliga bemanning kvällar och nätter. Nattfastan får inte överstiga 
tio timmar men mätningar visar ofta på elva timmar eller mer. Riktlinjerna är heller inte 
till fullo kända i verksamheterna och rutiner är svåra att hålla levande. Erfarenheterna 
går isär, en del anser att ofrivillig nattfasta är ett nytt fenomen, andra menar att dagens 
vård är mer medveten om problematiken med nattfasta och därför arbetar mer aktivt för 
att minska den. 
 
 

”Matkvalitet är inget fel på, det, det är bra mat som kommer. Men 
den kommer och den slutar klockan halv sex, sen kommer ingenting 

[skratt] [suck] och hur ska man kunna vända det? Det är en 
frustration och det har vi påtalat hur många gånger som helst, att det 

här är inte ok. Och vi sitter och räknar de här timmar med Senior 
Alert, det är fler timmar än elva, [paus] men det inte händer något 

ändå.” 
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Måltidsmiljöns betydelse 

Om måltidsmiljön påverkar på ett sådant sätt att patienten inte äter, har näringsberikning 
av kosten ringa betydelse. Miljön kring måltiden har därför mycket stor betydelse för 
patienters nutritionstillstånd och distriktssköterskor behöver ta aktiv del också i denna. 
Måltidsmiljön innefattar allt från samvaro kontra ensamhet, estetik samt ljus- och 
ljudnivå. Baspersonalen strävar efter att skapa en lugn trivsam miljö i gemenskap. 
Motsatsen inträffar när personalen upplevs stressad, då det skapas oro i rummet och 
estetiken inte hinns med. Hur maten på tallriken presenteras utgör också en viktig del i 
detta och det är viktigt att det även gäller de alternativa koster som serveras, t.ex. 
timbalkost. 
 
 

”Hur miljön är kring olika måltider, eller överhuvudtaget, så det 
brukar vi titta på. Sen brukar vi ju analysera lite grann, det är ju en 

diskussion med personalen på avdelningen. Lite också hur patientens 
beteende är och hur ter sig detta vid måltidssituationen och så där. 

Vad kan de göra? Vad kan vi göra?” 

 
 

Skillnader i identifikation av undernäring 
Undernäringstillstånd upptäcks på olika sätt och distriktssköterskornas bedömning av 
problemet är individuell. Skillnaderna är stora, några distriktssköterskor har erfarenhet 
av Senior Alert som ett självklart verktyg vid nutritionsbedömning, andra litar på sin 
kliniska blick och personalens uppgifter när det gäller förändringar av patientens vikt 
eller aptit. För att patienten skall få hjälp och stöttning utifrån individuella behov utreds 
möjliga orsaker till undernäringstillståndet, varefter åtgärder och ordinationer utfärdas. 
 
 

Från förändring till nutritionsbedömning 

Det upplevs många gånger som krävande att vara patientansvarig distriktssköterska 
inom kommunal hälso- och sjukvård. Ansvaret att utreda, göra uppföljningar och 
handleda baspersonalen vid undernäringstillstånd ligger hos distriktssköterskorna. 
Ibland är det svårt att hinna med alla och få en helhetsbild av patientens situation, vilket 
kan leda till fortsatta problem och ökat lidande för patienten. 
 
 

"Det är ju ganska mycket jobb med det, och hålla på med var och en 
när man har många patienter. Det är ju inte bara mina patienter jag 
har hand om, jag har ju hand om andra också, så det tar ju lite tid."  
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Att träffa patienten vid inflyttning är rutin och då görs en första bedömning av 
patientens vikt och allmäntillstånd. Den magerlagda patienten är oftast den som 
identifieras först och genomgår riskbedömning. Det är svårt att avgöra om en patient är 
undernärd för att patienten är mager men ett riktmärke är att de har gått ner i vikt den 
senaste tiden. En viktnedgång under de senaste tre till sex månaderna är ett 
observandum och bör följas upp regelbundet. Det är viktigt att tänka på att alla patienter 
som har en låg vikt inte nödvändigtvis lider av undernäring, hänsyn till tidigare vikt 
måste också tas. Har patienten varit liten och tunn med en låg vikt hela livet bör detta 
tas med i bedömningen, en riskfaktor för patienten är ytterligare viktnedgång. 
 
 
Personalen ansvarar för omvårdnaden av patienterna. Förändringar i patientens beteende 
när det gäller mat och aptit är viktig att identifiera och personalen har en nyckelroll i 
detta. Förändring i vikt kan upptäckas genom att kläderna inte passar eller att anhöriga 
upplever att patienten tappat i vikt. Många gånger ser distriktssköterskan själv 
förändringar hos patienten när de gör besök på enheterna men ibland är det först när en 
försämring i patientens tillstånd observeras av baspersonalen som distriktssköterskan 
tillkallas. Flera distriktssköterskor upplever att det är ett problem att baspersonalen inte 
är tillräckligt insatt i nutritionsproblematiken. 
 
 

"Så att när man får den här uppfattningen, har man först en liten aha, 
här måste jag tänka lite extra på det här med vikt. Eller det ser okej 

ut." 

 
 
Genom att bedöma patientens nutritionsstatus upptäcks eventuella problem och brister 
som kan finnas i samband med nutritionen. Oftast är det baspersonalen som utför de 
första kontrollerna när patienten flyttar in på särskilt boende. Vikt, längd och blodtryck 
är viktiga parametrar för distriktssköterskans bedömning och fortsatta utredning. Det ser 
dock olika ut, i hur stor utsträckning kontrollerna verkligen utförs och följs upp. 
Uteblivna parametrar försvårar uppföljningen av patienten. Personalens uppgifter 
tillsammans med distriktssköterskans bedömning lägger grunden för uppfattningen av 
behovet av fortsatt utredning. 
 
 

"Och sen när de har gjort det, så skall de föra in kontrollerna och så 
skall de kontakta sin sjuksköterska och rapportera över hela tiden, så 

att man har en dialog, så man inte bara tar vikten."  

 
 

Rutiner för bedömning och åtgärder 

Rutiner för bedömning och åtgärder innebär att nutritionsproblematiken tydliggörs och 
att insatser kan sättas in tidigare, till exempel nutritionstillägg för att underlätta 
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sårläkning eller kostregistrering om en patient äter och dricker dåligt. Tydlig 
ansvarsfördelning av arbetsuppgifter underlättar arbetet för alla yrkesgrupper. Rutiner i 
verksamheten skapar gemensamma ramar för hur arbetet fördelas, vad som skall göras, 
vem som gör det och när det skall göras. Det finns stora skillnader i hur välutvecklade 
och inarbetade rutinerna är. 
 
 

"Vi har inte något entydigt, att vi skall göra så och så, utan vi gör nog 
lite olika. Varje sjuksköterska gör på sitt sätt." 

 
 
Att utforma egna styrdokument eller handlingsplaner som tydliggör rutiner och 
handläggning förekommer på flera hälso-och sjukvårdsenheter. En enhet har tagit beslut 
om att minska ofrivillig nattfasta för patienterna och har utformat egna rutiner där alla 
personalkategorier är engagerade och arbetar gemensamt mot målet. En annan enhet har 
tagit fram en handbok i nutrition som presenterar en nutritionspolicy för 
distriktssköterskor, sjuksköterskor och baspersonal, i syfte att underlätta det dagliga 
patientarbetet när det gäller mat och näring. 
 
 
Ett vanligt problem när det gäller att skapa rutiner i verksamheten är 
personalomsättning. När personalen ofta byts ut hinner rutinerna aldrig falla på plats 
och bli inarbetade i verksamheten. Det är viktigt att poängtera att rutiner inte skall vara 
personbundna utan skall fungera som ett stöd för att skapa ett enhetligt arbetssätt. 
 
 

"Det är rutin i verksamheten här, alla görs bedömningar på när de 
kommer. Vi gör det systematiskt." 

 
 

Senior Alert - hjälpmedel eller inte? 

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister, ett hjälpmedel och bedömningsunderlag 
för att systematisera arbetet med att identifiera patienter med risk för undernäring. 
Många distriktssköterskor använder bedömningsunderlaget i det dagliga arbetet. 
Individuella skillnader i hur Senior Alert uppfattas påverkar dock användandet. 
Systemet kan upplevas godtyckligt och missvisande, eftersom en del diagnoser eller 
sjukdomstillstånd alltid visar risk för undernäring, trots att patienten upplevs må bra och 
inte är undernärd. Patienter med demenssjukdom är ett exempel på en patientgrupp som 
alltid visar på risk för undernäring. Att Senior Alert upplevs skapa mängder med 
statistik och extra dokumentation till ingen nytta är en annan aspekt som påverkar 
användandet. Samtidigt kan Senior Alert ses som ett stöd för den personal som inte har 
erfarenhet eller kunskap om nutritionsproblematik, för att strukturera och systematisera 
viktig information om patientens tillstånd avseende nutritionen. 
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Vikten av viktkontroll och kostregistrering 

Regelbundna viktkontroller är grundläggande men det finns stora variationer i vad som 
är regelbundet. Den allmänna rekommendationen uppges vara var tredje månad, något 
som uppfattas vara alldeles för sällan av vissa distriktssköterskor, medan en gång om 
året är vanligt på andra ställen. En patient med identifierad viktförlust, infektion eller 
sjukdom följs med tätare kontroller. Fördelen med tätare viktkontroller innebär att det är 
lättare att fånga upp en ofrivillig viktförlust hos patienten och stanna upp en pågående 
viktnedgång, innan det gått för långt. Viktökning är inte alltid målet, utan det är den 
nedåtgående spiralen, utförsbacken, i viktutvecklingen som bör stoppas. Att få patienten 
viktstabil kan förlänga livet. 
 
 

"Den allmänna rekommendationen är att det är tre månader mellan 
viktkontrollerna och det anser vi ju att, ja, det är för lite. En gång i 

månaden brukar vi erbjuda, för att det, annars hinner det gå för lång 
tid." 

 
 
Kostregistrering är ett sätt för distriktssköterskan att få svart på vitt vad patienten får i 
sig att äta och dricka. Ibland används det som kontrollfunktion om upplevelsen är att 
måltidskontinuiteten brister, men är vanligtvis tänkt att användas under en avgränsad 
period, cirka tre dygn. En kostregistrering handlar om att kartlägga hur mycket patienten 
verkligen får i sig och när under dagens måltider som det brister, för att kunna sätta in 
åtgärder utifrån det identifierade problemområdet. Det kan vara distriktssköterskan som 
ordinerar en kostregistrering men baspersonalen kan också själva initiera en 
kartläggning om de upplever att behov finns. Vid kostregistrering är det viktigt att all 
personal är informerad om den pågående kartläggningen, för att resultatet skall bli 
korrekt. Brister i överrapportering mellan baspersonal vid skiftbyte innebär försvårande 
omständigheter vid utvärderingen. 
 
 

Vårdkvalitet - kunskap och erfarenhet 
Den grundläggande kunskapen som baspersonalen besitter är en kombination av 
erfarenhet, utbildning och distriktssköterskans handledning. I brist på kontinuerlig 
utbildning fungerar handledningen ofta som ett lärotillfälle, för mer än enbart det 
patientspecifika. 
 
 

Sambandet mellan kunskap och förståelse 

Vårdens kvalitet bygger den på kunskap och erfarenhet den som vårdar patienten 
besitter. En längre erfarenhet hos baspersonalen påverkar i positiv riktning men 
kunskapsnivån varierar i stor grad. Många är medvetna om att det är angeläget att skapa 
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förutsättningar för god nutrition och är observanta för förändringar hos patienten. Att 
förstå orsakssamband är avgörande för ansvarstagandet. Utan förståelse för fenomenet 
är det många gånger svårt att motivera baspersonalen att ta ansvar och effektivt erbjuda 
mat och dryck, distriktssköterskan kan istället upplevas som tjatig. Okunskap och 
avsaknad av erfarenhet kan således påverka patienten negativt, kontinuitet och 
överrapportering brister när personalen inte ser behovet av regelbundna måltider eller 
tillgodoser de särskilda behov patienten har. 
 
 
Kontinuerlig utbildning efterfrågas för både baspersonal och distriktssköterskor. 
Utbildning är viktigt för att medvetandegöra nutritionen och underlätta samarbete 
mellan yrkesgrupperna. Enhetschefen ansvarar för utbildningssatsningar och 
fortbildning men det är vanligt att distriktssköterskor står till förfogande att utbilda 
baspersonalen. Brist på tid och resurser ökar behovet av korta men informativa 
utbildningstillfällen, genomförda av distriktssköterskan på plats. Andra svårigheter i 
nutritionsarbetet utgörs av det organisatoriska, i svårigheten att få till omvårdnadsmöten 
tillsammans med personalen för att på ett meningsfullt arbeta med nutritionsfrågor och 
Senior Alert. För att uppnå detta behöver ledningen vara engagerade och ha stödjande 
strukturer som ger tid och utrymme för nutritionsarbetet. 
 
 

”Sen är det en sak till, jätteviktigt i detta, hur man har det med 
personalen, om man har utbildad personal eller inte utbildad 

personal. Det är en stor bit av detta, den här kunskapen, ja [paus] 
hur, hur bra nutrition ska se ut.” 

 
 

Handledning – en del av arbetet 

Att handleda baspersonal är en stor och viktig del av distriktssköterskans arbete. 
Handledningen syftar till att förmedla information, mestadels angående sådant som rör 
en specifik patient, men innebär också ett kunskapstillfälle mer generellt. Handledning 
sker på flera olika sätt i det dagliga arbetet, ofta i samband med att något uppkommer 
men också i mer planerade mötesformer. En försvårande omständighet är tid och 
organisation, för både distriktssköterska och baspersonal. Att nå endast en i taget av 
baspersonalen försvårar nutritionsarbetet för distriktssköterskan, eftersom en ensidig 
information inte alltid ger en rättvisande bild av patientens förmågor. En ytterligare 
försvårande omständighet uppstår också genom att baspersonalen behöver 
vidarebefordra informationen, om hela personalgruppen ska få kännedom om denna och 
det fungerar inte alltid. 
 
 
Handledningen innebär ofta påminnelser om att den basala omvårdnaden måste utföras 
och fungera, som att erbjuda måltider regelbundet, bryta nattfasta, energiberika, öka 
vätskeintag, mata vid behov samt utföra kontroller och liknande. Handledningen ökar 
kunskapsnivån och ger positiva resultat men är ett fortgående arbete. Baspersonal byts 
ut och vikarier behöver läras upp. En stabil personalgrupp minskar på motsvarande sätt 
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behovet av handledning och upplevs ofta vara mer självgående, med egen förmåga att 
bedöma när distriktssköterskan behöver tillkallas för bedömning, råd och stöd. 
 
 

”Och det ser man ju jättemånga gånger, att om man pushar på 
personalen verkligen, och ibland behöver man anhöriga som hjälper 
till lite också, och då ser man ju faktiskt väldigt många som faktiskt 

blir piggare.” 

 
 

Den äldre i fokus 
Att undanröja möjliga hinder är en nödvändig initial åtgärd i nutritionsarbetet och kan 
innebära anpassad kost och hjälpmedel. I detta kan andra yrkeskategorier vara till hjälp. 
När hinder är identifierade och åtgärder vidtagits men distriktssköterskan bedömer att 
den vanliga kosten ändå inte räcker till, vidtas ytterligare åtgärder. 
 
 

Vägledande vårdplan 

Distriktssköterskan ansvarar för att det finns en aktuell vårdplan för varje patient i 
behov av åtgärder mot undernäringstillstånd. Vårdplanen är ett sätt för 
distriktssköterskan att skapa kontroll, kontinuitet samt ger möjlighet till uppföljning av 
insatta åtgärder. Syftet är att skapa förutsättningar att säkra för god nutrition för den 
enskilde patienten. Distriktssköterskan ansvarar för kontinuerliga uppföljningar. 
Baspersonalen delegeras att följa planen samt att rapportera till distriktssköterskan om 
något inte fungerar, så att planen kan revideras. 
 
 

”Jag är ansvarig för omvårdnadsplaner, för att man ska underlätta  
för [paus] personalen att kunna så att säga styra upp det här, bara att 

det ska bli så bra som möjligt […] Vårdplanering just för den här 
patienten, hur vi ska gå tillväga.” 

 
 

Näringsdrycker som del av behandlingen 

Svår undernäring, förekomst av sår och vissa sjukdomstillstånd kräver extra energi och 
föranleder ofta ordination av ökat energiintag och näringsdryck. Erfarenheten säger att 
ökat energiintag har synliga positiva effekter på patientens allmäntillstånd och för 
läkningsprocessen, som avsevärt förkortas. 
 
 
Vem som har ansvar för förskrivningen av näringsdrycker ser olika ut på olika 
arbetsplatser. Vissa distriktssköterskor ansvarar självständigt för bedömning och 
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ordination av näringsdryck, något som dels uppges underlätta och dels vara 
frustrerande. Frustrationen ligger i att förskrivningen åläggs utan krav på kompetens för 
uppgiften. Andra uppger att det alltid är läkarens ansvar att ordinera, vilket dock då sker 
helt efter distriktssköterskans bedömning. 
 
 
Fabrikstillverkade näringsdrycker ordineras när patienten har behov av extra energi och 
näring. Flera distriktssköterskor menar att dessa fyller en viktig funktion men att många 
patienter istället, och med fördel, bör få energirika smoothies som tillreds på boendet. 
Flera av storköken på särskilda boenden erbjuder också detta. Ofta ordineras dessa 
smoothies av distriktssköterskorna som en av de första åtgärderna, att ge till mellanmål 
eller för att minska ofrivillig nattfasta. Fördelen med denna är att den är tjockare och 
lättare att svälja och upplevs dessutom av patienterna vara godare, jämfört med 
fabrikstillverkad näringsdryck. 
 
 

”Sen så, om man ser att, nej, problemet är större än så. Vi kan inte 
göra det, det är en medicinsk diagnos, vi kan inte göra det med den 
vanliga kosten. Då får ju doktorn gå in och ordinera näringsdryck 

och tillägg och så, så sen får de utföra det därefter.” 

 
 

Tvärprofessionellt arbete 

Läkarens roll innebär medicinskt ansvar, för bedömning samt ordinationer och 
behandling vid undernäringstillstånd. Årskontroller med fokus på läkemedel och 
stående diagnoser innebär ett tillfälle för viktkontroll och uppföljning av patienten. Vid 
uttalad viktnedgång kontaktas läkaren utöver detta och informeras om vilka åtgärder 
som vidtagits. Om det finns behov av utredning av bakomliggande orsaker ordinerar 
läkaren provtagning och kontroller. Patientansvarig läkare kommer regelbundet till de 
flesta boenden, vilket innebär ett tillfälle för distriktssköterskan att informera och 
diskutera patienternas eventuella problem eller symtom. 
 
 

"Vi har ju läkemedelsgenomgång varje år men om jag upptäcker en 
viktminskning på kort tid så brukar jag säga det innan eller så […] så 

de är ju alltid informerade när det gäller en sådan problematik." 

 
 
Hur kringorganisationen ser ut är olika beroende på arbetsplats. Somliga har inom 
kommunens ramar tillgång till logoped för hjälp med sväljbedömningar och 
rekommendationer för anpassning av kost. Andra har dietist för generella 
rekommendationer och stöd i mer allmänna nutritionsfrågor. Klart är dock att arbetet 
med nutrition är tvärprofessionellt och det är en fördel att tillvarata den kunskap som 
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också arbetsterapeuter och sjukgymnaster besitter samt att samarbeta också med 
enhetschefer och biståndshandläggare. 
 
 

”Som distriktssköterska ser jag mig själv som kompetent och jag är 
inte blyg att ringa till dietister och rådfråga. Det handlar om att man 

använder sig av de specialister som finns. När det gäller 
näringsdrycker och berikningar kan vi ju göra men det handlar om att 
få tips när det gäller andra saker. […] Det handlar om att vi jobbar 
tillsammans som en grupp mot patienten, att vi är som ett team runt 

patienten och inte var och en för sig.” 

 
 

När målet är god omvårdnad 

Minskat födointag är som nämnts en del av det naturliga döendet, något som inte får 
glömmas bort. God vård innebär således inte alltid att ha som målsättning att häva ett 
undernäringstillstånd. Det kan vara att tillgodose patientens välbefinnande i livets slut, 
genom ofta återkommande erbjudanden efter patientens önskemål samt att ge god 
omvårdnad och skapa välbefinnande på patientens villkor. 
 
 

”En patient som känns döende för mig, som kommer in för ett 
döendeförlopp, där är det vitala, så att säga, inte att du ska se till att 

den patienten ökar i vikt, utan den ska ha ett välbefinnande.” 

 
 
DISKUSSION  

Metoddiskussion 
Deltagare 
Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans erfarenheter av 
undernäringstillstånd hos äldre patienter på särskilt boende. Enligt Dahlberg, Dahlberg 
och Nyström (2008, s. 175) avgör fenomenets komplexitet hur många som bör 
intervjuas. I denna studie anses antalet deltagare vara anpassat för att erhålla en 
hanterbar mängd data att bearbeta och som möjliggör en noggrann analys av 
intervjumaterialet inom ramen för en magisteruppsats. Kvale och Brinkmann (2014, s. 
156) menar att antalet intervjupersoner bör anpassas efter syftet med studien. Om det är 
för få intervjuer blir det svårt att generalisera och om antalet är för stort kan tolkningen 
bli mindre riklig. I riktlinjerna från Högskolan i Borås (2015, s. 6) bedöms omkring sex 
till åtta intervjuer per magisteruppsats som adekvat datamängd och det var en 
rekommendation som författarna utgick från. Författarna upplevde att deltagarantalet 
var tillräckligt för att få en verklighetstrogen bild av fenomenet. 
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Samtliga deltagare var kvinnor med en yrkeserfarenhet mellan 9 och 45 år från 
sjuksköterskeexamen. När, i förekommande fall, specialistsjuksköterskeexamen 
genomfördes togs inga uppgifter om. Erfarenheten från särskilt boende varierade mellan 
ett till 16 år. Faktorer som kön, ålder och utbildningsnivå kan tänkas påverka resultatet i 
studien. Önskvärt hade varit några manliga deltagare för att få en bättre spridning med 
avseende på genusperspektiv i studien, det är dock inte säkert att det påverkat resultatet 
i större utsträckning utifrån det som studerats. Enligt Lundman & Hällgren Graneheim 
(2012, s. 198) kan en variation bland deltagarna i studien antas öka resultatets giltighet, 
eftersom möjligheterna att fenomenet som studeras belyses från fler synvinklar ökar. 
 
 
Ett homogent urval uppfyller kriterier för att erhålla djupare kunskap gällande en 
kategori personer (SBU 2010; SBU 2014, s. 93). Genomtänkta strategier för val av 
deltagare är avgörande för resultatets giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, 
s. 198). Det bör betonas att informanternas variation i ålder, yrkeserfarenhet, geografisk 
placering samt erfarenhet inom särskilt boende upplevs av författarna att spegla 
spridningen av distriktssköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård på ett 
tillfredsställande sätt. Resultatet kan därför anses återge en rättvisande bild av 
distriktssköterskors erfarenhet av det studerade fenomenet, något som stärker studiens 
överförbarhet. 
 
 
Informanterna kontaktades via enhetscheferna efter att författarna mailat ut förfrågan 
om deltagande. Informanterna kan ha tillfrågats personligen av enhetschefen för att de 
ansågs lämpliga att ingå i studien med anledning av specialintresse eller utbildning. Det 
kan också ha varit att informanterna fick en generell förfrågan från enhetschefen och 
själva fick anmäla sitt intresse för att delta. Hur mycket information deltagaren hade om 
studiens syfte när författarna tog kontakt kan också ha varierat. Enligt Lundman & 
Hällgren Graneheim (2012, s. 198) är giltigheten beroende av att urval av deltagare kan 
beskrivas noggrant och att eventuella ställningstaganden under processen gång kan 
stärkas Att författarna inte haft kännedom om enhetschefens tillvägagångssätt på 
respektive arbetsplats och hur cheferna agerat i samband med rekryteringen av 
informanter skulle kunna innebära att giltigheten försvagats, eftersom författarna inte 
kan beskriva denna del av urvalsprocessen i detalj. Det skulle även kunna innebära att 
författarna inte kunnat påverka informanternas deltagande och heller ej haft vetskap om 
informantens bakgrund eller orsak till tilldeltagande. 
 
 
Trovärdigheten speglas inom kvalitativ innehållsanalys av giltighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet. Trovärdighet i resultatet handlar om dess användbarhet och i vilken mån 
resultatet är överförbart till andra situationer eller grupper. Författarna skapar 
förutsättningar till överförbarhet genom att en noggrann beskrivning av 
forskningsprocessen, därefter är det upp till läsaren att bedöma överförbarheten till 
annan kontext (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 198, 199). 
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Förförståelse 
Författarnas förförståelse för det studerade fenomenet grundar sig i ett intresse för det 
studerade fenomenet, vilket även utgjorde grund till ämnesvalet inför 
magisteruppsatsen. Författarna har båda lång arbetslivserfarenhet från hälso- och 
sjukvården, utbildning inom nutrition samt personliga erfarenheter från vård inom 
särskilt boende och har genom detta uppmärksammat undernäringstillstånd hos äldre. 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 197, 198) innebär trovärdigheten 
att författaren bör vidta åtgärder gällande förförståelsens påverkan för att kunna visa på 
sanningshalten i sina resultat. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, ss. 159, 
174) bär vi med oss vår förförståelse och kan aldrig helt bortse från den. Reflektion och 
självkännedom skapar förmåga att reflektera över det egna medvetandet och 
erfarenheter och är viktiga redskap för att förstå sin egen förförståelse. Forskarens bör 
analysera sin förförståelse och projektet tänkas igenom, för att nå en tyglad, kritisk och 
öppen attityd inför fenomenet för att inte påverka deltagaren. Författarna har noga 
analyserat och diskuterat hur påverkan av förförståelsen kan hanteras på bästa möjliga 
sätt. 
 
 
En bred litteraturgenomgång i ämnet har gjorts inför uppsatsskrivandet, i syfte att 
erhålla evidensbaserad kunskap inom ämnet, där de fördjupade kunskaperna tillåter oss 
att se variationen. Den egna förförståelsen formulerades innan intervjuguidens 
utformande och i denna process gjordes individuella anteckningar om den egna 
kunskapen om fenomenet, processen och förmågan att vara öppen och bli överraskad av 
nya insikter. Detta gjordes i syfte att medvetet bearbeta och erkänna förförståelsen. 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 197-198) menar att förförståelsen kan ses 
som en länk till nya möjligheter att förstå fenomenet och därmed erhålla ny kunskap 
och att sätta förförståelsen inom parentes kan bidra till att författaren går miste om det 
igenkännande budskapet. Dessutom är det ofta omedvetna uppfattningar som mest 
påverkar våra tolkningar av företeelser och dessa underliggande aspekter anses inte 
kunna sättas inom parentes. 
 
 

Datainsamling 
För att få ett tillförlitligt resultat är det av stor betydelse att intervjuguiden förstås 
likartat av de som utför studien. En provintervju genomförs därför i syfte att göra en 
granskning av intervjuguidens innehåll och en preliminär databearbetning av 
provintervjun gör det möjligt att undersöka om slutsatserna motsvarar syftet i studien 
(Lantz 2007, ss. 62, 67, 68). Efter genomförd provintervju diskuterade författarna hur 
intervjun upplevts, både ur författarens samt informantens perspektiv, och om intervjun 
gett svar på syftet med undersökningen. Informanten hade gett svar som speglade syftet 
men ingångsfrågan bedömdes vara för svårförståelig och tillkrånglad, vilket stressade 
fram svaren från informanten. Detta föranledde att ingångsfrågan förenklades. Att 
förenklingen av ingångsfrågan var adekvat visade sig i efterföljande intervjuer, då 
distriktssköterskorna mer spontant delgav sina erfarenheter. Spontaniteten bedöms 
påverka tillförlitligheten positivt, eftersom detta skapade utrymme för följdfrågor och 
fördjupade beskrivningar av den egna erfarenheten, snarare än att försöker täcka in allt 
informanten tror att författaren önskar få svar på inom ramen för studien. Enligt Kvale 
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och Brinkmann (2014, ss. 85, 175, 176, 177) är spontana beskrivningar av fenomenet 
önskvärt och informanten uppmuntras att återge upplevelser och handlingar så exakt 
som möjligt. Uppföljningsfrågor gör att informantens svar erhåller ett vidare spektra 
och intervjuaren söker efter ytterligare upplysningar gällande fenomenet. 
 
 
I intervjusituationerna var båda författarna medvetna om vikten av ett neutralt 
förhållningssätt för att ha minsta möjliga inverkan på informanten och inga egna 
uppfattningar eller åsikter delgavs informanten. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström 
(2008, s. 185) är målet att få informanten att delge sina erfarenheter gällande livsvärlden 
och forskaren måste därför anstränga sig för att vara neutral i sitt uttryck vid 
intervjutillfällena. En informant hade personlig koppling till en av författarna och 
intervjuades därför av den andra författaren, för att informanten och intervjuaren skulle 
vara okända för varandra i intervjusituationen. Det möjliggör att intervjuaren ser 
fenomenet ur informantens perspektiv utan att påverkas av redan etablerade relationer, 
uppfattningar och förförståelse. 
 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun skapar kunskap om fenomenet genom samspel 
mellan informanten och intervjuaren. Den data som produceras grundas på intervjuarens 
skicklighet och ämneskunskaper men det är också viktigt att komma ihåg att en 
avsiktlig naivitet i intervjusituationen skapar öppenhet och förutsättningslösa 
beskrivningar inför det informanten berättar (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 49, 85). 
Trots att författarna besitter erfarenhet och kunskap gällande det aktuella ämnet intogs 
en utforskande attityd med avsikt att ställa frågor och be informanterna förtydliga sig. 
Om författarna hade haft mindre kunskap om fenomenet skulle kanske fler följdfrågor 
ställts för att utforska ytterligare. Den egna kunskapen kan ha bidragit till att 
intervjumaterialet blev mer förståeligt, eftersom viss kunskap om centrala begrepp och 
metoder redan fanns. 
 
 

Dataanalys 
Den författaren som genomförde intervjun transkriberade denna, därefter lästes 
intervjuerna igenom i sin helhet upprepade gånger av båda författarna, för att få en 
helhetsuppfattning av varje text. Härefter bearbetades förutsättningslöst texterna 
noggrant och meningsenheter som motsvarade syftet identifierades, kondenserades och 
abstraherades. Den författare som inte utfört själva intervjun genomförde först detta 
steg, därefter läste den författare som genomfört intervjun åter igenom den 
transkriberade intervjun i jämförelse med meningsenheterna och koder, i syfte att nå en 
gemensam helhetsförståelse av varje intervju. Författarna diskuterade härefter 
gemensamt möjliga underkategorier och huvudkategorier avseende innehållet. När en 
första samstämmighet uppnåtts i denna del av analysen strukturerades datamaterialet 
efter underkategorier och huvudkategorier. Härefter analyserades likheter och skillnader 
och resultatdelen formulerades gemensamt av båda författarna. Enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012, s. 199) kan den kvalitativa innehållsanalysen utföras på 
olika tolknings- och abstraktionsnivåer. Genom att hålla sig nära ursprungsmaterialet 
beskrivs innehållet noggrant, men det kan innebära att en del av helheten i innehållen 
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förloras om kodningen är alltför noggrann. För att resultatet skall bli meningsfullt och 
mer begripligt krävs att analysen av textinnehållet görs med en viss del av tolkning och 
abstraktionsförmåga. Att använda sig av en tolkande ansats med flera abstraktionsnivåer 
innebär att kategoriseringen underlättas eftersom tolkningen skapar bättre 
förutsättningar för författarna att se ett mönster och sammanhang i materialet. 
Datamaterialets kvalitet och författarnas erfarenhet påverkar det slutliga resultatet av 
studien. 
 
 
Augustinsson (2013, ss. 17, 18) beskriver den egna förförståelsens inverkan, att den gör 
att vi fokuserar på vissa saker medan andra aspekter av fenomenet kvarstår dolda. Detta 
tydliggör behovet av båda författarnas delaktighet genom hela studien. Gemensam 
reflektion över data har möjliggjort att än mer aktivt stävja den egna förförståelsen och 
skapa utrymme att se fenomenet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 
198) kan det öka chanserna att fånga upp variationer i intervjumaterialet när 
intervjuanalysen utförs av två författare. Genom att båda författarna läser och skapar sig 
en uppfattning om de genomförda intervjuerna och genom att delta i analysarbetet 
tillsammans, innebär det att tillförlitligheten i studien ökar. De olika delarna av 
analysarbetet har diskuterats gemensamt. Olika tolkningsalternativ och 
abstraktionsnivåer har författarna reflekterat över tillsammans. Att båda författarna varit 
delaktiga i alla steg i dataanalysen ökar därför tillförlitligheten i resultatet. 
 
 
Resultaten som publiceras skall vara säkrade och verifierade så långt som möjligt för att 
vara representativa för forskningsområdet. Proceduren för framställandet av 
forskningsresultaten skall kunna följas och vara transparent (Kvale & Brinkmann 2014, 
ss. 100, 111). Författarna redovisar öppet hela forskningsprocessen. Bilaga IIII visar på 
exempel på analysprocessen, i syfte ge läsaren möjlighet att bedöma trovärdigheten i 
resultatet, utan att röja konfidentiell information angående informanterna. Referenslistan 
tillhandahåller information angående all ingående litteratur och forskningsrapporter, på 
vilka författarna vilar sin teoretiska bas. 
 
 

Etiska överväganden 
Författarna har tagit hänsyn till de fyra individskyddskraven för forskning genom hela 
arbetsprocessen, dvs. informations- samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 
Detta har säkerställts dels genom att skriftligen via mail ha informerat och med begäran 
om skriftligt godkännande för datainsamling via enhetschef. Därefter genom skriftlig 
forskningsinformation via mail till tilltänkt informant, innan bokning av tid för intervju. 
I samband med intervjutillfället, innan start av intervju, muntlig och samtidig skriftlig 
forskningsinformation överlämnad personligen angående studien samt om 
konfidentialitet. Detta har säkrat att samtliga informanter givit ett informerat samtycke 
för deltagande i studien. 
 
 
Intervjusituationerna och resultatet av studien bedöms inte kunna innebära några 
konsekvenser för deltagarna i studien, varken privat eller yrkesrelaterat, då alla 
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uppgifter hanteras konfidentiellt. Kvale och Brinkmann (2014, ss. 99, 105, 110) belyser 
att kvalitativa studier bör bedömas utifrån konsekvenserna av de för- och nackdelar som 
deltagandet innebär. Det är forskarens skyldighet att väga in eventuella konsekvenser 
för deltagarna. 
 
 
I samband med publiceringen aktualiseras frågan om konfidentialitet och vilka 
konsekvenser rapporten kan få, både för både intervjupersonen och den representerade 
gruppen. Hur djupt intervjuerna analyseras och om intervjupersonerna ska ha inflytande 
över hur deras uttalande tolkas är ytterligare en etisk fråga i sammanhanget (Kvale & 
Brinkmann 2014, s. 99, 100). Författarna bedömer att uppsatsen inte medför några 
negativa konsekvenser vare sig avseende informanten själv eller den arbetsplats 
informanten tillhör. Informanterna har inte haft inflytande över hur deras uttalande 
tolkats då författarna bedömt att det inte föreligger behov av ett sådant inflytande inom 
ramen för studien. Risken att identifiera någon informant bedöms inte föreligga och 
ämnesområdet i sig bedöms inte vara särskilt känsligt. 
 
 

Resultatdiskussion 
Det framkommer av resultatet att distriktssköterskans arbete på många sätt är komplext. 
Det konsultativa arbetssättet sätter ramarna, distriktssköterskan bedömer och ordinerar 
men är inte den som praktiskt utför åtgärder kopplade till nutritionen. 
Distriktssköterskan anser sig vara huvudansvarig för nutritionsfrågan men deltar inte i 
den nära omvårdnaden av de patienter vilka ingår i patientansvaret. Hur 
distriktssköterskan utför en riskbedömning för undernäring varierar stort. Några 
använder Senior Alert, vilken är den rekommenderade riskbedömningsmetoden, andra 
anser att systemet ger missvisande bedömningar gällande risk för undernäring eller 
endast skapar statistik som ökar distriktssköterskans dokumentationsbörda. Samtliga 
distriktssköterskor är överens om att viktkontroll är en av de enskilt viktigaste 
kontrollerna för att identifiera riskpatienter men hur ofta vikt kontrolleras varierar stort. 
Utförandet av omvårdnadsåtgärder samt ordinationer kopplade till mat och dryck 
påverkar i hög grad kvaliteten på vården. Brister i utförandet skapar en frustration hos 
distriktssköterskan, där bristerna i första hand handlar om kontinuitet i genomförande av 
ordinerade åtgärder samt om kunskap och förståelse hos baspersonalen. Viktigt att 
komma ihåg är att vissa riskfaktorer för undernäring inte kan påverkas, i dessa fall 
måste målet istället för att häva undernäringstillståndet vara att ge god omvårdnad. 
 
 

Distriktssköterskan övergripande ansvar 
Det konsultativa arbetssättet påverkar distriktssköterskans möjligheter i yrkesutförandet 
och går som en röd tråd genom helheten i resultatet, delvis uttalat, delvis underförstått. 
Arbetssättet utgör ramen för hur professionen utövas inom den kommunala hälso- och 
sjukvården. Enligt Larsen (2009, ss. 24, 25, 31), Socialstyrelsen (2008, s. 25) samt SSF 
(2008 s. 10) är den konsultativt arbetande distriktssköterskans roll att handleda, råda, 
instruera och delegera liksom att samordna vården runt patienten. 
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Det framkom i resultatet att det är en betydande skillnad om undernäringen orsakas av 
sjukdom eller av att patienten inte erbjuds mat och dryck och att distriktssköterskornas 
möjligheter att påverka när och vad som erbjuds är ringa då de inte deltar i det 
patientnära arbetet. Deras upplevelse att inte kunna påverka får sin förklaring i det 
Larsen (2009, ss. 23-25, 31) samt Josefsson, Sonde, Winblad och Wahlin (2007, s. 72) 
beskriver, att sjuksköterskornas roll inom den kommunala hälso- och sjukvården 
förändrats under de senaste åren, framförallt för sjuksköterskor anställda på särskilda 
boenden. Från att på plats och tillsammans med baspersonalen ansvarat för den basala 
omvårdnaden av patienten, ofta också med ett informellt personalansvar för 
baspersonalen, till dagens konsultativa arbetssätt. Det konsultativa arbetssättet innebär 
att yrkesrollerna har renodlats, vilket i praktiken innebär att distriktssköterskan ofta har 
sina kontakter med baspersonalen och inte direkt med patienten. 
 
 
Det är således baspersonalen som ansvarar för omvårdnaden av patienterna. Det torde 
då påverka kvaliteten av vården att baspersonalen uppges ha en nyckelroll i att 
observera förändringar men samtidigt inte upplevs tillräckligt insatt i 
nutritionsproblematiken. Enligt Mowe, Bosaeus, Rasmussen, Kondrup, Unosson, 
Rothenberg och Irtun (2008, s. 197) kan en stor del av undernäringstillstånden 
förhindras och behandlas om särskild uppmärksamhet ägnas åt nutritionsvården. 
Persenius et al. (2008, s. 2126), Socialstyrelsen (2009, s. 1) samt Socialstyrelsen (2011, 
s. 226) är tydliga med patienterna också har rätt till bedömning av sitt näringstillstånd 
och erhålla anpassad kostbehandling. Intressant i sammanhanget är att, enligt Yalcin, 
Cihan, Gundogdu och Ocakci (2013, s. 99), distriktssköterskans minskade närvaro och 
deltagande i patientens nutritionsvård innebär en av de bidragande orsakerna till 
förekomsten av undernäringstillstånd inom särskilt boende. En uppgift vilken bör ställas 
i relation till det Josefsson et al. (2007, s. 71) uppmärksammar, att många i 
baspersonalen saknar adekvat utbildning. Larsen (2009, ss. 23-25, 31) menar att 
baspersonalen i högre utsträckning än sjuksköterskorna är delaktiga även i de 
sjukvårdande insatserna. Distriktssköterskan gör hembesök till vårdtagaren efter behov, 
ofta tillkallad av baspersonalen, patient eller anhöriga, för att undersöka och bedöma 
behov av eventuell behandling och läkarvård. Det kan i detta perspektiv tyckas vara ett 
stort ansvar som åläggs baspersonalen att det, vilket Socialstyrelsen (2008, s. 25) 
tydliggör, i baspersonalens arbetsuppgifter ingår att observera och rapportera tillstånd 
som tyder på ohälsa till distriktssköterskan. 
 
 
Baspersonalens uppgifter och distriktssköterskans bedömning lägger tillsammans 
grunden för fortsatt nutritionsvård. Larsen (2009, ss. 24, 25) styrker detta fynd och 
menar att den konsultativt arbetande distriktssköterskans första bedömning främst 
grundar sig på de uppgifter och observationer baspersonalens gjort. Eide, Halvorsen & 
Almendingen (2015, ss. 698, 702) samt Persenius et al. (2008, s. 2126) tydliggör att 
sjuksköterskorna har ett särskilt ansvar för nutritionen, men att det också är 
multidisciplinärt. Larsen (2009, ss. 27, 31) menar vidare att det konsultativa arbetssättet 
innebär ett ömsesidigt beroende mellan distriktssköterska, annan legitimerad personal 
samt baspersonal, för att kunna utföra sitt arbete. Alla ingående aktörer utgör enbart en 
del av flera länkar i vårdkedjan. 
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Arbetet som patientansvarig distriktssköterska inom kommunal hälso- och sjukvård 
upplevs många gånger krävande. Att distriktssköterskan har ansvar för ett stort antal 
patienter inverkar negativt på nutritionsvården då ansvaret att utreda, göra uppföljningar 
och handleda baspersonal ligger hos distriktssköterskan. Att inte vara på plats och träffa 
patienterna dagligen innebär att distriktssköterskan endast arbetar patientnära vid 
planerade eller akuta insatser. Mowe et al. (2008, s. 197) upplyser om att nutrition är en 
viktig komponent för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. Trots detta 
är det vanligt med undernäringstillstånd och inadekvat nutritionsbehandling på 
institutioner. Både patientperspektivet och livsvärlden synliggörs i det Yalcin (2013, s. 
100) beskriver om att identifiering och uppstart av adekvat nutritionsbehandling är av 
största vikt. Sjuksköterskor skall sörja för en helhetssyn på vården runt patienten genom 
att främja välbefinnande och bör erbjuda anpassad nutritionsvård. Distriktssköterskan är 
huvudansvarig för nutritionsvården och inom ramen för professionen borde 
distriktssköterskan också vara den som har bäst förutsättningar och möjlighet att säkra 
patientens nutrition. Josefsson et al. (2007, s. 78) belyser att motstridiga krav 
konkurrerar om tiden för distriktssköterskan och önskan att ha en nära kontakt med 
patienten är högre än möjligheterna. Eide, Halvorsen och Almendingen (2015, ss. 701, 
702) samt Persenius et al. (2008, s. 2133) menar att en bidragande orsak till svårigheter 
att prioritera nutritionsvården, jämfört med andra sjuksköterskespecifika uppgifter, är 
hög arbetsbelastning. Enligt Josefsson et al. (2007, ss. 71, 72, 78) har också de senaste 
årens besparingar och effektiviseringar påverkat sjuksköterskornas arbetsmiljö och den 
egna möjligheten att påverka sin arbetssituation negativt. Sjuksköterskorna upplever att 
de inte hinner med sina arbetsuppgifter och uttrycker en oro att utföra felbehandlingar. 
Avsaknad på tid och personal utgör ett hinder i arbetet. 
 
 
Just tid och personaltillgång är oftast två viktiga markörer för hur väl nutritionsarbetet 
fungerar inom särskilt boende. Problemet med personalbrist, hög arbetsbelastning och 
multisjuka patienter skapar en situation som kräver stora insatser också av 
baspersonalen. Patienter med speciella behov, hjälp med matning eller dylikt riskerar att 
inte få den hjälp och stöttning i matsituationen som de behöver för att kunna 
tillgodogöra sig maten. Distriktssköterskans information och ordinationer gällande 
riskpatienter hamnar i skymundan och blir svåra att följa upp när kontinuiteten brister. 
Vården utgår då inte från patientens behov utan får ett personalperspektiv, istället för ett 
patientperspektiv. Allen, Methven, & Gosney (2014, s. 1330, 1324), Lambert et al. 
(2014, ss. 74, 76), Schönherr et al. (2015, s. 194) samt Vanderwee et al. (2011, ss. 736, 
742, 743) menar alla att det finns flera studier som visar på att ökad bemanning av 
vårdpersonal kan förbättra nutritionsstatus hos vårdagarna. 
 
 
Intressant i sammanhanget är att distriktssköterskor har lite olika syn på behovet av 
kostregistrering. Flera distriktssköterskor i studien menar att de använder registreringen 
som en kontrollfunktion, baserat på känsla av att det brister i kontinuiteten att erbjuda 
mat och dryck. Brister i kontinuitet uppges ha flera orsaker, dels okunskap om behovet, 
dels bristande tålamod för den tid det tar att erbjuda tillräcklig mängd och dels för att 
överrapporteringen mellan baspersonalen inte fungerar tillfredsställande. Frågan är om 
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kostregistrering som kontrollfunktion är en effekt av att distriktssköterskor inte är 
delaktiga i den basala omvårdnaden och inte heller ingår i personalgruppen närmast 
patienten. Distriktssköterskor menar att registrering som kontroll har effekt, både 
genom att det tydliggör behovet att erbjuda regelbundet och ökar medvetenheten hos 
baspersonalen, vilket ger positiva resultat för patienten. Larsen (2009, ss. 27, 31) 
tydliggör också att om det brister i kedjan får det konsekvenser för hela vården. För att 
säkerställa vården måste varje yrkesgrupp vara klar över vilka arbetsuppgifter som ska 
utföras och rollfördelningen tydlig. 
 
 
Det framkommer i studien att vårdplanen är ett viktigt arbetsredskap för att skapa 
tydlighet, kontroll, kontinuitet och ge möjlighet till uppföljning. Vårdplanen fungerar 
som en instruktion för ordinationer och åtgärder avseende patientens individuella behov 
och bedömda risker. Både Larsen (2009, ss. 27, 31) och Socialstyrelsen (2008, s. 25) 
beskriver att baspersonalen är beroende av distriktssköterskans instruktioner för att 
kunna utföra delar av sitt arbete och distriktssköterskan behöver lyssna, vara lyhörd, 
återkoppla samt försäkra sig om att båda parter uppfattat den specifika situationen på 
samma sätt. Distriktssköterskan är i sin tur också beroende av att baspersonalen 
meddelar när något inte fungerar, då patienten eller de själva är i behov av hjälp, råd 
eller stöd i sin yrkesroll. Larsen (2009, ss. 27, 31) menar också att samsyn är det 
viktigaste redskapet för ett fungerande konsultativt arbetssätt. För att uppnå samsyn 
krävs tydlig information, tillit och stödjande rutiner. 
 
 

Vårdkvalitet bygger på kunskap 

Senior Alert upplevs både positivt och negativt av distriktssköterskorna. Stora skillnader 
i utförandet av nutritionsbedömningar med det nationella kvalitetsregistret som underlag 
framkommer. Vissa ansåg att Senior Alert utgör ett stöd och hjälp för att skapa struktur 
i arbetet andra hade upplevelsen av att det är missvisande och skapar ökad 
dokumentation. Detta faktum innebär att kvaliteten i nutritionsvården inte blir jämlik 
utan snarare beroende av distriktssköterskans egna val och vilja att använda 
rekommenderade bedömningsmetoder som stöd. Valet att välja bort vedertagna 
riskbedömningsverktyg  till fördel för att enbart förlita sig på sin erfarenhet och kliniska 
blick när det gäller riskbedömning och ordinationer är ett icke-evidensbaserat arbetssätt. 
Att helt lita till sin upplevelse av erfarenhet ger inte en kvalitetssäkrad vård och kan 
innebära att riskpatienter faller mellan stolarna. Att i ett helhetsperspektiv ha 
professionell kunskap om omvårdnadsåtgärder och behandlingar, handlar om att värna 
patientperspektivet och det etiska kravet i vårdandet och genom att bidra till patientens 
hälsa och välbefinnande med utgångspunkt i patientens livsvärld. 
 
 
Om Senior Alert upplevs som ett onödigt moment i arbetet eller som stöd och hjälp att 
skapa enhetlig struktur i ett systematiskt nutritionsarbete kan det enligt Mowe et al. 
(2008, ss. 198, 201, 202) bero på den egna kunskapsnivån. Det är vanligare att 
nutritionsvården fungerar väl när sjuksköterskorna upplever att de har kunskap. Enligt 
flera tidigare studier är varierande kunskapsnivåer hos sjuksköterskor gällande nutrition 
en bidragande faktor till bristande nutritionsvård och medför svårigheter både avseende 
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att riskbedöma, utvärdera och organisera nutritionsvården. Distriktssköterskan upplever 
att det är svårare att identifiera risk i de fall distriktssköterskan själv upplever brist på 
kunskap och screeningmetoder används därför mer sällan. Ett kontinuerligt 
riskbedömningsarbete ger inte bara patientsäkerhet och bättre vårdkvalitet utan kan även 
bidra till att öka distriktssköterskornas kunskap om nutrition. Detta eftersom det har 
visat sig att kunskapen gällande nutrition resulterar i ett aktivare preventivt 
bedömningsarbete och att fler bedömningar genererar ökad kunskap (Mowe et al. 2008, 
s. 201; Yalcin et al. 2013, s.102). Yalcin et al. (2013, s. 102) belyser också att det finns 
ett samband mellan utbildningsnivå och nutritionskunskap hos sjuksköterskor men att 
det inte finns något samband mellan erfarenhet och kunskap om nutrition. Lång 
arbetslivserfarenhet utan specialutbildning i nutrition ökar inte kunskapen hos 
sjuksköterskorna. 
 
 
Uppfattningen som en distriktssköterska uttrycker, att den statistik som erhålls ur Senior 
Alert inte är till gagn för patienten och bara ger mer arbete i form av dokumentation 
motsägs av studien Rosengren, Höglund och Hedberg (2012, s. 8), som menar att 
återkoppling av resultaten från Senior Alert ger en överblick av den vård som ges. 
Återkopplingen kan användas på både mikro- och makronivå men att det kräver att både 
distriktssköterskorna och de multidisciplinära teamen är välutbildade. För att ha 
möjlighet att följa upp förändringar behövs både en stödjande organisation och 
ledarskap. Eide, Halvorsen & Almendingen (2015, ss. 697, 702), Schönherr et al. (2015, 
ss. 193, 194), Persenius et al. (2008, s. 2126) samt Vanderwee et al. (2011, ss. 737, 742) 
beskriver att ett tydligt definierat ansvar, utbildning, samarbete över yrkesgränserna 
samt organisatorisk stöttning är nödvändiga åtgärder för att effektivt kunna förebygga 
och behandla undernäring. 
 
 
En försvårande omständighet i nutritionsarbetet är att få tid för omvårdnadsmöten och 
arbetet med Senior Alert. Nutritionsarbetet och tillfällen för utbildning av personalen 
upplevdes inte vara prioriterat av ledningen, trots att kunskap och ett enhetligt arbetssätt 
är viktiga faktorer som kan bidra till säkrare vård och ökad kvalitet. Behov av stödjande 
strukturer från ledningen behövs i större utsträckning med ökade möjligheter till tid 
avsatt för dokumentation, samarbete och utbildning för att öka vårdkvaliteten. 
Upplevelsen av tidsbrist och bristande strukturer i verksamheten blir på något sätt en 
paradox då Rosengren, Höglund och Hedbergs (2012, ss. 5, 2) studie beskriver att 
användandet Senior Alert kan bidra till minskad arbetsbörda. Dels eftersom det 
förebyggande arbetet blir mer effektivt men också genom användande av standardiserad 
dokumentation. Förebyggande vård är en viktig del i detta. Genom att ha ett 
patientperspektiv uppnås bättre resultat jämfört med att ha ett mer personalinriktat 
perspektiv. 
 
 
Tanken väcks också om det möjligen är samma distriktssköterskor, som förlitar sig på 
sin kliniska blick, som upplever att de saknar tydliga riktlinjer. Om den enskilda 
distriktssköterskan fick stöd från ledningen att använda och se fördelarna med Senior 
Alert kanske en ökad trygghet skulle upplevas vid bedömning, utredning och 
behandling. Undernäringstillstånd kan förebyggas och behandlas om riktlinjer för hur 
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screening ska utföras följs och används av alla. Trygghet och kunskap ger ökad kvalitet 
på nutritionsvården. Enligt studien kring införande av Senior Alert av Rosengren, 
Höglund och Hedberg (2012, ss. 4, 6, 7) innebär systemet tydliggörande av patientens 
behov, ett redskap för evidensbaserat arbete samt förbättrar resultaten för patienterna. 
Senior Alert kan vara ett sätt att förbättra vården, då det medför att riktlinjer följs genom 
standardiserade metoder och skapar möjligheter till samarbete över yrkesgränserna. 
Erfarenheten är dock att det tar tid och tålamod i anspråk för att få det att fungera och 
bli rutin i verksamheten. 
 
 
Brist på inarbetade rutiner är ett problemområde. Distriktssköterskorna erfar att det 
finns ett betydande samband mellan personalens kunskap, intresse och tillfredsställande 
nutritionsvård. Det handlar om att nutritionsvård inte bara omfattar att ge näring till 
patienterna, utan är även beroende av de övriga vårdande insatser som personalen utför. 
Personalens engagemang och vilja skapar välbefinnande och förutsättningar för god 
omvårdnad genom att utveckla relationer och se patienten utifrån dess livsvärld. Men 
om det inte finns intresse hos personalen att engagera sig så blir det föga märkbart. 
Bristande rutiner samt brist på kunskap och intresse hos vårdpersonal är identifierade 
som hinder till god nutritionsvård. Detta faktum styrks av Mowe et al. (2008, ss. 198, 
199. 201) som menar att sjuksköterskor i första hand uppger att brister i nutritionsvård 
beror på brist på kunskap, i andra hand brist på intresse hos personalen. Yalcin et al. 
(2013, s. 100) menar att vårdpersonal bör ha nödvändig kunskap, förmåga och färdighet 
att förebygga försämring i patientens nutritionsstatus och möjligheter att åtgärda 
undernäringstillstånd. 
 
 
Det konsultativa arbetssättet har både för-och nackdelar. Många gånger innebär det i 
praktiken att distriktssköterskan överlämnar ansvaret till personalen men trots detta är 
den som anses ansvarig för nutritionsvården. Distriktssköterskorna reflekterar sällan 
över den egna kunskapen gällande nutrition utan det som främst framhålls är 
personalens brister. Distriktssköterskans kunskap och personliga egenskaper påverkar 
troligen hur trygg personalen känner sig med sitt uppdrag att vårda patienter. Ett 
fungerande samarbete med ömsesidig respekt och vilja att erbjuda god omvårdnad 
skapar förutsättningar för vårdkvalitet. Motsatsen ses i Larsens (2009, ss. 29, 30) 
utvärdering av det konsultativa arbetssättet, vilket lyfter fram omständigheter som kan 
hindra ett fungerande arbetssätt, bland annat bristande kompetens hos baspersonal, när 
sjuksköterskor ifrågasätter baspersonalens kompetens, brister i bemötande, när 
baspersonalen känner sig lämnad ensam med arbetsuppgifter eller när 
distriktssköterskan upplever att distriktssköterskan lämnar baspersonalen ensamma i 
arbetet. 
 
 

Slutsats 
Distriktssköterskans erfarenhet visar att nutritionen är en viktig och komplex del av 
livet. Brister i nutritionsvård orsakar onödigt lidande medan en nutritionsvård med 
fokus på patientens livsvärld skapar förutsättningar att åldras och samtidigt bibehålla 
mesta möjliga hälsa och välbefinnande. Engagemang och prioriteringar krävs både 
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bland hälso- och sjukvårdspersonal och på ledningsnivå, för att förändra attityder och 
uppfattningar gällande nutritionsvårdens värde. Detta angelägna område bör ägnas 
fortsatt intresse och uppmärksamhet. Särskild betoning bör göras med avseende på att 
sprida kunskap och utarbeta fungerande rutiner för att säkerställa hög kvalitet i vården. 
Distriktssköterskor behöver också rutinmässigt använda Senior Alert som ett led i 
kvalitetsutveckling och evidensbaserad vård. Trots att systemet är ett nationellt utarbetat 
kvalitetsverktyg för att förebygga och behandla undernäringstillstånd utnyttjas inte dess 
fulla potential för att säkra en god vård. Som klinisk implikation förslår författarna 
verksamheter att införa en tvingande arbetsrutin i användande av Senior Alert. 
 
 
Distriktssköterskans preventiva arbete omfattar hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder och är en förutsättning för hållbar utveckling. Ett arbete 
för att förbättra nutritionsstatusen hos äldre patienter i samhället skulle kunna resultera i 
en hälsovinst för den enskilda patienten samt även en ekonomisk vinst för vårdsektorn, 
med avseende på bland annat förkortade vårdtider och färre komplikationer. Inom 
vården krävs att de resurser som finns att tillgå nyttjas på bästa sätt för att nå utarbetade 
kvalitetsmål, kostnadseffektivitet och en patientsäker vård med fokus på den enskilda 
människan. Framtida forskning behövs avseende hur distriktssköterskan i sin profession 
och med ett konsultativt arbetssätt kan säkra patientens behov av adekvat nutrition, för 
att uppnå kvalitetskraven. 
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Till verksamhetschef för godkännande av datainsamling 
 
Vi, Ann Grimbeck och Karolina Hjelmroth Jansson, 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 erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 
erfarenheter distriktssköterskor/sjuksköterskor har av undernäringstillstånd hos äldre på 
särskilt boende. Forskning visar att många äldre lider av undernäringstillstånd med ökad 
risk för komplikationer, ökat vårdbehov och försämrad livskvalitet. Detta trots kunskap 
om att adekvat insatta åtgärder förebygger och behandlar undernäringstillstånd och är en 
förutsättning för god livskvalitet och optimal vård. 

Datainsamling kommer att ske genom halvstrukturerade intervjuer. Vi vänder oss till 
distriktssköterskor/sjuksköterskor med minst ett års erfarenhet av särskilt boende. 
Intervjuerna kommer att äga rum under v 37 – 40 2015 och kan gärna ske på 
arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 30-40 
minuter. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 
förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid 
publiceringen. För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar 
vi svar om deltagande snarast. 

Vi skulle nu vilja ha ditt tillstånd för datainsamlingen enligt ovan och din hjälp med att 
hitta intresserade distriktssköterskor i första hand och sjuksköterskor med 
specialistutbildning eller allmänsjuksköterskor i andra hand. Förhoppningen är att hitta 
åtta deltagare. Vi är tacksamma om bifogat formulär om godkännande skickas till 
angiven adress så snart som möjligt. 
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 
 
Med Vänliga hälsningar 

Ann Grimbeck   och  Karolina Hjelmroth Jansson 
adress 
mailadress 
telefonnummer 
 
 
Handledare 

Anders Bremer, Universitetslektor 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
Telefonnummer xxx-xxx xx xx  
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Godkännande 
 
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att 
Ann Grimbeck och Karolina Hjelmroth Jansson 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
Ort/datum 
 
 
_______________________________ 
Namn 
Titel/Verksamhet/Ort 
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Vi, Ann Grimbeck och Karolina Hjelmroth Jansson, 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 erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 
erfarenheter distriktssköterskor/sjuksköterskor har av undernäringstillstånd hos äldre på 
särskilt boende. Forskning visar att många äldre lider av undernäringstillstånd med ökad 
risk för komplikationer, ökat vårdbehov och försämrad livskvalitet. Detta trots kunskap 
om att adekvat insatta åtgärder förebygger och behandlar undernäringstillstånd och är en 
förutsättning för god livskvalitet och optimal vård. 

 

Datainsamling kommer att ske genom halvstrukturerade intervjuer med 
distriktssköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård. Vi vänder oss till 
distriktssköterskor/sjuksköterskor med minst ett års erfarenhet av särskilt boende. 
Intervjuerna kommer att äga rum under v 36 – 39 2015 och kan gärna ske på 
arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 30 och 
40 minuter. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 
förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid 
publiceringen. 

 
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare. 
 
 
 
Hälsningar 
 
Ann Grimbeck   och  Karolina Hjelmroth Jansson 
mailadress 
telefonnummer 
 
 
Handledare  

Anders Bremer, Universitetslektor 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
Telefonnummer xxx-xxx xx xx 
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Intervjuguide 
 

Inledande allmänna frågor/bakgrundsfrågor 

 

• Ålder? 

• Hur länge arbetat? (dvs. år i yrket) 

• Hur länge arbetat inom särskilt boende? 

• Specialistutbildning? 

 

 

Ingångsfråga: ”Kan du berätta om din erfarenhet av undernäringstillstånd, med 

avseende på den äldre människan boende på särskilt boende?”  

Obs! Efterfråga återkommande exempel från sjuksköterskans egna erfarenheter (det 

som hon själv upplevt), för att hen inte ska bli allt för allmän i sina svar. 

 

 

Målet med intervjufrågorna är att framkalla spontana beskrivningar från 

intervjupersonerna. Frågor som ”vad hände och hur gick det till?”, ”hur kändes 

det?” och ”vad upplevde du då?” är bra formulerade frågor (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström 2008, s. 191; Kvale & Brinkmann 2014, s. 175) liksom ”hur då?”, ”på vilket 

sätt?”, ”kan du berätta mer om det?”1 

 

Ytterligare frågor att följa upp med genom följdfrågor: 

”kan du ge exempel?” 

”Vill du utveckla det lite mer?” 

”vad innebär det?” 

 

 

Intervjun avslutas med ”Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller 

fråga om innan vi avslutar intervjun?” (Kvale & Brinkmann 2014, s. 171). 
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Exempel på analysprocessen 
Kondenserad meningsenhet Kod Under-

kategori 
Kategori 

Svamp i munnen är ett dilemma för nutritionen och det 
är inte alltid ny personal tänker på det att man skulle 
kunna ha svamp i munnen och därför äter och dricker 
dåligt 

Underliggande 
orsaker ett dilemma 
vid bristande mat- 
och vätskeintag 

Ålder och 
hälsotillstånd 
påverkar 

Preventivt 
arbete som 
grund 

Man kan inte tvinga någon att äta, men utan mat kan 
du inte leva, Inte tvinga 

Regelbundet 
erbjuda, 
aldrig tvinga 

Vi har frågat patienten, vad hon tycker om och inte, 
hon har bott här länge, det kan ha ändrat sig 

Fråga patienten, det 
kan ändra sig 

Viss personal ger upp fort om de inte får i patienten 
mat, andra får i samma patient både mat och dryck 
utan problem och då mår ju patienten bättre 

Varierande 
engagemang hos 
personal drabbar 
patienten 

Man har anpassat allt, inte efter behovet hos patienten 
utan efter arbetsrätten, tider och schema. Alla ska gå 
hem och inte tänka på varför vi är anställda, det har 
spårat ur. 

Vården inte 
anpassad för 
patienten Ofrivillig 

nattfasta - ett 
laddat ämne 

Det här med nattfastan, om man frågar patienten vill 
de ha, men säger inte till själva, vill inte besvära. Det 
skall vara självklart att ställa fram istället och försöka 
tillgodose patientens önskemål. Sen får patienten välja 
själv. 

Måltider ska 
erbjudas, sen får 
patienten välja 
själv 

Att göra så bra miljö som mjöligt, att alla kommer och 
sitter vid bordet. De har flyttat runt lite för att passa 
bättre, det kan påverka 

Lugn trivsam 
måltidsmiljön i 
gemenskap viktigt 
för alla 

Måltids- 
miljöns 
betydelse 

Baspersonalen har ansvaret och vi ska egentligen bara 
tillkallas när problem uppstått 

Distriktssköterskan 
tillkallas först när 
problem uppstår 

Från 
förändring till 
nutritions-
bedömning 

Skillnader i 
identifikatio
n av 
undernäring 

När patienten kommer in vill jag ha vikt, puls och 
blodtryck men det är inte alla som tycker att det är 
viktigt. Jag kan ju bara jämföra från när de kommer hit 

Ingångsvärden inte 
lika viktigt för alla 
sjuksköterskor 

Rutinerna innefattar vad som ska göras och vem som 
ansvar för vad, att baspersonalen tar kontakt med 
läkare och distriktssköterska 

Rutiner möjliggör 
tydlig 
ansvarsfördelning 

Rutiner för 
bedömning 
och åtgärder 

Egentligen behövs det (Senior Alert) inte, men det är 
ett verktyg som kan vara bra i vissa lägen, kanske när 
personalen 
inte är utbildad, att strukturera upp. Jag har en 
dubbelkänsla, ibland är det bra, men ärligt så tycker 
jag det inte, eftersom det är naturligt att äta 

Senior Alert 
möjligen bra när 
baspersonal saknar 
kunskap Senior Alert - 

hjälpmedel 
eller inte? I Senior Alert är det inte bara en person, alla håller på 

med det. Det är också ett sätt att lära sig, där finns 
tydligt vad man kan göra för att minimera risker, man 
lär sig efterhand 

Senior Alert bidrar 
till ökad kunskap i 
hela personal-
gruppen 

Att inte tappa fem kilo till, det kanske personen inte 
klarar. Man får vara nöjd med resultatet, man måste 

Viktigast bromsa 
viktnedgång 

Vikten av 
viktkontroll 
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inte trycka upp alla men se till att de håller sig där 
kanske, att ”mota olle i grind”, se till att hålla det på 
samma 

och kost- 
registrering 

Jag tycker baspersonalen har dålig överrapportering, är 
det då någon som har svårt att äta och ska matas kan 
de se på listan vad de fått i sig. 

Dålig 
överrapportering 
nödvändiggör mat- 
och vätskelista 

Det finns personal som inte förstår varför det inte får 
gå så lång tid emellan. De tycker det är lite fånigt att 
tjata om att äta och dricka. 

Personalen förstår 
inte varför nutrition 
är viktigt Sambandet 

mellan 
kunskap och 
förståelse 

Vårdkvalitet 
- kunskap 
och 
erfarenhet 

Många av baspersonalen är vana, men med många 
nyanställda och vikarier så blir det svårare. 

Erfarenhet och 
kunskap hör ihop 

Personalen inte lika insatt. Det tar längre tid att ge 
mjölk och smörgås än en insomningstablett 

Personalens 
medvetenhet 
bristande 

Om ingen ligger på hela tiden och följer upp försvinner 
kunskapen och man glömmer av det 

Kunskap är 
färskvara 

Handledning 
– en del av 
arbetet 

Jag pratar med baspersonalen om att man kan berika 
maten med extra smör och kaffegrädde till gröten och 
så 

Handleder i att 
energiberika 

(Nutritionen) är en viktig fråga att ta upp och berätta 
om, ofta på sjuksköterskemöten. Det är bara en 
baspersonal med, men vi ber dem att vidarebefordra 
det. 

Svårt att nå ut med 
information 

En vårdplan görs när någon verkar magerlagd eller då 
viktnedgång ses och för att skapa kontroll 

Vårdplan skapar 
kontroll 

Vägledande 
vårdplan 

Den äldre i 
fokus 

Det vi skriver in i vårdplanen ska baspersonalen följa, 
det följs upp 

Vårdplanen innebär 
kvalitetssäkring 

Jag är ansvarig för omvårdnadsplaner, för att 
underlätta och styra upp hur vi ska gå tillväga för just 
den här patienten 

Vårdplaner till för 
att underlätta 

När någon har sår måste de få ordentligt med näring, 
då kanske man beställer näringsdrycker 

Näringsdrycker 
ordineras för 
sårläkning Näringsdryck 

som del av 
behandlingen Väldigt malnutrierade eller undernärda patienter som 

behöver extra tillskott (får näringsdryck) 

Näringsdrycker 
ordineras vid tydlig 
undernäring 

Vi har teamträffar med sjukgymnast, arbetsterapeut 
och biståndsbedömare, då ska vi gå igenom Senior 
Alert, så att alla får ta del av det och komma med idéer 
och sådär 

Teamet ska 
bedöma patienten 
utifrån Senior Alert Tvärprofessio

nellt arbete Vi rondar varje vecka och då informeras läkaren om 
patientens allmäntillstånd, om ätsvårigheter eller 
illamående och läkedelsbiverkningar. 
Distriktssköterskan tar initiativet 

Distriktssköterskan 
informerar läkaren 
om patientens 
allmäntillstånd 

En döende patient som kommer in på boende där är det 
vitala det viktiga inte att han ökar i vikt, utan 
välbefinnande 

Välbefinnande det 
viktigaste vid 
allvarlig sjukdom 

När målet är 
god 
omvårdnad 
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