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Sammanfattning
Bakgrund: Risken för undernäring ökar med stigande ålder. Undernäring försämrar den
äldres hälsotillstånd och kan leda till en ökad morbiditet och mortalitet. Undernäring hos den
äldre personen leder till förlängda vårdtider vilket bidrar till ökade kostnader för samhället.
Ett personcentrerat förhållningssätt vid undernäring kan bidra till ökad förståelse för den äldre
personens måltidsvanor och måltidspreferenser. Men även bidra till att den äldre personen får
möjlighet att aktivt tillsammans med vårdgivaren påverka hur nutritionsbehandlingen ska
utformas.
Syfte: Syftet med denna registerstudie var att följa upp och jämföra äldre personers
nutritionsstatus utifrån ett personcentrerat perspektiv.
Metod: Studien var baserad på en kvantitativ, icke experimentell, retrospektiv, longitudinell
registerstudie, med datainsamling från Senior alert (n = 14 ) och bedömningsinstrumentet
MNA-SF. Datainsamlingen om de äldre personernas nutritionsstatus påbörjades på en
geriatrisk klinik och följdes därefter upp på särskilt boende för samma grupp äldre personer.
Tidsintervallet mellan första och sista riskbedömningen var cirka 4 månader.
Resultat: Resultatet visade inte på några signifikanta skillnader mellan MNA- SF
riskbedömningarna (p = 0,869), eller mellan män och kvinnor på geriatriska kliniken
(p = 0,825) och män och kvinnor på SÄBO (p = 0,688). Majoriteten av de äldre, 7 personer
på geriatriska kliniken och 9 personer på SÄBO identifierades med risk för undernäring.
Resultatet visade att riskförebyggande åtgärder mot undernäring saknades hos 3 personer på
geriatriska kliniken och 6 personer på SÄBO trots att de äldre hade identifierats med risk för
undernäring eller undernäring.
Slutsats: Genom att informera den äldre och deras anhöriga om den äldres nutritionsstatus,
sätta in riskförebyggande åtgärder samt planera, dokumentera och rapportera till nästa
vårdgivare säkerställs en god nutritionsvård. Fler longitudinella studier behövs inom området
uppföljning av äldres nutritionsstatus.
Nyckelord: Äldre, MNA-SF, Nutritionsstatus, Undernäring, Longitudinell, Senior alert,
Personcentrerad vård.
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Abstract
Background: The risk for malnutrition increases with rising age. Malnutrition deteriorates an
elderly’s state of health and can result in increased morbidity and mortality. Malnutrition with
elderlies lead to increased length of care with results of increased costs for society. A personcentered approach in malnutrition can contribute to greater understanding of the older
person´s eating habits and food preferences. But also contribute to the older person´s
opportunity to affect how nutrition therapy should be formulated.
Objective: The objective with this study was to follow up and compare the elder generations
nutritional status based upon a person- centered perspective
Method: This study was based upon a quantitative, non-experimental, retrospective,
longitudinal register study with data collection from Senior alert (n = 14) and the assessment
tool MNA-SF. The data collection started at a geriatric clinic and was followed up in nursing
home for the same group of elders. The time period from the first to the last risk assessment
was about 4 months.
Result: The result did not show any significant differences between MNA-SF risk
assessments (p = 0,869) or between men and woman from the geriatric clinic (p = 0,825) and
men and woman at SÄBO (p = 0,688). The majority of the elderlies, 7 individuals at the
geriatric clinic and 9 individuals at SÄBO, were identified with malnutrition or risk for
malnutrition. The result shows that risk-preventing arrangements against malnutrition were
missing for 3 individuals at the geriatric clinic and 6 individuals at SÄBO despite these elders
being identified with having a risk for malnutrition or being malnourished.
Conclusion: By informing the elders and their relatives about the elders nutritional status,
apply risk prevention arrangements, document and report for next caregiver ensures a good
nutrition care. Several longitudinal studies are needed within the area of following up of
elders’ nutritional status.
Keywords: Elders, MNA-SF, Nutrition status, Malnutrition, Longitudinal, Senior alert
Person- centered care.
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1. Inledning
Nutritionsstatus förknippas ofta med ett hälsosamt levnadssätt, en nyttig kost i kombination
med fysisk aktivitet för att minska risken för livsstilssjukdomar så som cancer, diabetes och
hjärt-och kärlsjukdomar. När vi blir äldre ändras fokuset på nutritionen och prioriteringarna
blir istället att tillfredställa nutrtionsbehovet för att upprätthålla en god hälsa (Agarwal,
Miller, Yaxley & Isenring, 2013). I Sverige uppskattas att 30 % av alla äldre över 70 år
riskerar att bli undernärda (Socialstyrelsen, 2011). Liknade problemområde finns i Europa då
en retrospektiv studie (n = 4507) som utfördes i 12 olika länder visade att 46,2 % av de äldre
hade risk för undernäring (Kaiser et al., 2010). Undernäring hos den äldre personen försämrar
snabbt hälsotillståndet och kan bland annat leda till för tidig död. Antalet äldre personer ökar
för varje år. I västvärlden förväntas antalet äldre år 2050 ha dubblerats. Sverige är det land där
den äldre generationen ökar mest i jämförelse med resten av världen (Edvinsson, Rahm,
Trinks & Höglund, 2015).
En svensk longitudinell studie (n = 1767) visade att hos de äldre, över 65 år, som i början av
studien hade risk för undernäring eller var undernärda var antalet dödsfall fler, i jämförelse
med de äldre som vid början av studien var välnärda (Söderström, Rosenblad, Adolfsson,
Saletti & Bergkvist, 2014).
Det mest kritiska ögonblicket i vårdkedjan är när ansvaret för patienten övergår till nya
vårdgivare och därmed ny personal. Risken är stor att viktig information om den äldre
personen inte följer med patienten till nästa vårdgivare (Inspektionen för vård och omsorg,
2014). Eftersom antalet äldre ökar i Sverige och symtom för undernäring är vanligt
förekommande är det viktigt att tidigt i vårdprocessen identifiera den äldre personens risk för
undernäring, sätta in åtgärder samt följa upp den äldres risk för undernäring för att kunna
erbjuda den äldre personen en säker, trygg och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.
Vi har valt att följa upp den äldre personens risk för undernäring, med hjälp av
kvalitetsregistret Senior alert och bedömningsinstrumentet Mini Nutritional Assesment –
Short Form (MNA-SF). Den äldre personens risk för undernäring samlades in och jämfördes
vid två olika vårdtillfällen, först vid en geriatrisk klinik, därefter med uppföljning inom
kommunen på särskilt boende (SÄBO). Uppföljningen gav oss en möjlighet att studera
förändringar hos den äldre personens nutritionsstatus över tid.
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2. Bakgrund
Rätt mat och rätt näring är viktigt för patientsäkerheten inom all vård och omsorg. För att
undvika sjukdomar och återvinna hälsa krävs ett gott näringstillstånd (Socialstyrelsen, 2011).
Genom att äta en väl sammansatt och variationsrik kost tillgodoses kroppens energi och
näringsbehov (Faxén Irving, Karlström & Rothenberg, 2010).
En av sjukvårdens stora utmaningar i framtiden kommer enligt Faxén Irving et al. (2010) bli att
i tid diagnostisera och införa rätt behandling vid undernäring. Att tidigt identifiera, sätta in
adekvata åtgärder samt följa upp den äldre personens nutritionsstatus kan vara livsavgörande
vid vården av den äldre personen. Det kan även leda till en positiv utveckling sett ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv (Zackrisson, 2010) eftersom undernäring bidrar till stora
kostnader för hälso-och sjukvården (Heersink, Brown, Dimaria-Ghalili & Locher, 2010).
Ålder kan definieras på olika sätt (Socialstyrelsen, 2011). Ett vanligt sätt att definiera ålder
enligt Kristensson och Jakobsson (2010) är genom den kronologiska åldern. Kronologisk ålder
definerar den äldre personen från 65 år medan biologiskt åldrande börjar vid 70 års ålder
(Socialstyrelsen, 2011). I västvärlden anses en person som är 65år tillhöra gruppen äldre då det
är i den åldern som många lämnar arbetslivet (Kristensson & Jakobsson, 2010). Enligt The
European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN, 2006) definieras äldre från
65år. I denna studie definieras äldre från 65 år.
2.1 Energi och näringsbehov hos den äldre
För att upprätthålla den äldre personens kroppsvikt krävs en balans mellan näringsintag och
näringsförbrukning. Energibehovet hos den äldre bestäms av en rad olika faktorer så som kön,
ålder och grad av fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2011). Energibehovet hos äldre är vanligtvis
25-30 kcal per kilo kroppsvikt och dygn och vätskebehovet är 30ml vätska per kg kroppsvikt
och dygn (Ödlund Olin, 2010). I en studie från Birmingham (n = 553) utfördes
måltidsobservationer i tre dagar för att undersöka kaloriintaget bland de hemmaboende äldre. I
studien påträffades att de äldre i snitt fick i sig 1305 kalorier per dag. Resultatet visade även att
de äldre som åt ensamma, utan sällskap, fick i sig mindre kalorier än de äldre som hade
sällskap vid måltiderna (Locher, Robinson, Roth, Ritchie & Burgio, 2005).
För att upprätthålla kroppens fysiologiska processer och för att kroppens organ ska fungera väl
krävs ett konstant näringsintag (Volkert, 2013). När den äldre personens förmåga att äta är
begränsad är det viktigt att måltiderna sprids över så stor del av dygnet som möjligt (Faxén
Irving et al., 2010). Äldre bör äta sex måltider per dag, uppdelat på tre huvudmål och tre
mellanmål (Livsmedelsverket, 2011). Äldre med nedsatt aptit kan ha svårt att täcka sitt
energibehov om måltiderna kommer för tätt (Socialstyrelsen, 2011). Nattfastan, perioden
mellan dagens sista och första måltid, bör helst inte överskrida elva timmar (Livsmedelverket,
2011). En lång fasteperiod kan enligt Socialstyrelsen (2011) leda till att den äldre personen får
för lågt blodsocker. Att servera den äldre mellanmål oavsett tidpunkt på dygnet kan därmed
också minska nattfastan (Faxén Irving et al., 2010). Äldre som ofta är vakna på nätterna bör
erbjudas något att äta även under nattetid (Socialstyrelsen, 2011). Mellanmålen är viktiga för de
äldre då de tillsammans bidrar till ungefär en tredjedel av den äldres behov av energi och
näringsämnen (Livsmedelsverket, 2011). Vid sjukdom är kroppens behov av energi och
näringsämnen extra viktigt att tillfredsställa för att minska risken för vidare komplikationer
(Ödlund Olin, 2010). En svensk tvärsnittsstudie (n =1771) visade att om nattfastan överstiger
elva timmar och den äldre äter mindre än fyra måltider per dag ökade risken för undernäring
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bland de äldre. Även förekomsten av antalet äldre med undernäring ökade (Söderström et al.,
2013).
2.2 Undernäring hos äldre
Undernäring definieras av Socialstyrelsen (SOSFS: 2014:10) som ”ett tillstånd där brist på
energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i
kroppens sammansättning eller funktion eller av en persons sjukdomsförlopp” (s.3).
Symtom på undernäring är viktnedgång, förlust av muskelmassa, proteinförlust och ett
försämrat immunförsvar (Faxén Irving et al., 2010 ). Hos äldre kan undernäring innebära
allvarliga konsekvenser för deras sjukdomsförlopp då kroppens och organsystemets funktioner
är nedsatta både på grund av sjukdom och av åldrande (SBU, 2014). Undernäring kan bland
annat bidra till större risk för att utveckla trycksår samt ökad sjuklighet och muskelsvaghet.
Äldre undernärda personer tar vanligtvis fler receptbelagda läkemedel, har fler infektioner och
löper större risk för att dö i förtid (Heersink et al., 2010). I en Nederländsk tvärsnittsstudie (n =
448) beskrevs att de undernärda äldre i större utsträckning drabbades av urininkontinens, i
större utsträckning använde sig av gånghjälpmedel än de äldre som inte var undernärda samt
hade lägre BMI och lägre kroppsvikt (Van Bokhorst-de van der Schueren, LontermanMonasch, de Vries, Danner, Kramer & Muller, 2013).
Energi och proteinbrist är den vanligaste formen av undernäring. Undernäring uppstår när
näringsintaget eller näringsupptaget i kroppen under en längre tid är mindre än kroppens behov.
Risken för undernäring ökar med stigande ålder och är ett vanligt förekommande tillstånd
(Srinivasulu, Fareed, Sudhir & Khrishna Kumar, 2014). Ett viktigt faktum är att undernäring
ofta inte bara uppkommer hos patienter före intagning på sjukhus, utan utvecklas även på
sjukhus till följd av polyfarmaci (Zadak, Hyspler, Ticha, & Vlcek, 2013).
Av de äldre som vårdas på sjukhus bedöms 20 – 40 % vara undernärda (Socialstyrelsen, 2011).
I en svensk studie (n = 83), som utfördes på två geriatriska vårdavdelningar på Huddinge
sjukhus, visade resultatet att 69 % av de akut sjuka äldre klassificerades som undernärda eller
hade varit i riskzonen för undernäring (Persson, Brismar, Katzarski, Nordenström &
Cederholm, 2002). I en svensk studie (n = 2600) där syftet var att studera förekomsten av
ätsvårigheter och undernäring visade resultatet att ätsvårigheter var vanligt förekommande på
sjukhus och på särskilt boende. Andelen äldre med måttlig risk för undernäring eller hög risk
för undernäring var 27 % på både särskilt boende och på sjukhus (Westergren, Lindholm,
Axelsson, & Ulander, 2008).
2.3 Riskfaktorer för undernäring
En god oral hälsa är en förutsättning för en god tuggfunktion. Olika orala tillstånd så som
tandförlust, smärta och obehag i samband med karies kan leda till ett otillräckligt näringsintag.
Avsaknad av tänder kan påverka matsmältningsförmågan och näringsstatusen hos den äldre
(Rodrigues Junior et al., 2012).
En Belgisk studie (n = 2329) visade att de äldre som vårdades på sjukhus och hade
lunginflammation, urinvägsinfektion, förvirringstillstånd, demenssjukdom, depression och eller
smärta hade en ökad risk för undernäring (Vanderee, Clays, Bocquaert, Gobert, Folens &
Defloor, 2010). I en nederländsk kvantitativ studie (n = 448) framkom att depressiva
symtom,att vara beroende av hjälp med Activities of Daily Living (ADL) samt rökning var
riskfaktorer för att drabbas av undernäring. Resultatet av studien visade även att ju mer
psykologiska, sociala eller fysiska svårigheter som den äldre upplevde, bidrog till en ökad risk
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för undernäring (Van Bokhorst-de van der Schueren, Lonterman-Monasch, de Vries, Danner,
Kramer & Muller, 2013).
Den högsta förekomsten av undernäring är relaterad till multisjuklighet. Äldre som utvecklar
risk för undernäring eller undernäring är ofta de äldre som är över 80 år, har kroniska
luftvägssjukdomar, sjukdomar i mag-tarmkanalen, cancer, neurodegenerativa sjukdomar,
kroniska infektioner och psykiska sjukdomar. Orsaken till undernäring hos äldre är ofta
förknippad med läkemedelsbehandling så kallad polyfarmaci. Det finns mer än 250 läkemedel
som kan orsaka störningar i aptit, absorption, metabolism och utsöndring av näringsämnen och
därmed påverka den äldres nutritionsstatus. Antikolinergika läkemedel kan orsaka en tidig
mättnadskänsla. Lugnande medel, opiater kan orsaka minskad aptit hos den äldre.
Antiinflamatoriska smärtstillande läkemedel (NSAID) kan orsaka dysfagi. Äldre som
behandlas med diuretika riskerar att drabbas av förstoppning medan laxermedel och antibiotika
kan leda till diareé (Zadak, Hyspler, Ticha, & Vlcek, 2013). Krossade läkemedel i livsmedel
leder till ändring av livsmedlets smak och förändring av den orala biofilmen (Chevalier, 2015).
2.4 Riskbedömning
Den äldres nutritionsstatus kan bero på olika faktorer, därför räcker det inte med att bedöma en
parameter för att avgöra om den äldre har risk för undernäring (Borgström Bolmsjö, Jakobsson,
Mölstad, Östergren & Midlöv, 2015 ). Body mass index (BMI) är den mest använda metoden
för att fastställa nutritionsstatus (Veronese et al., 2015 ). Sjukdomstillstånd som ascites och
ödem kan påverka resultatet vid mätning av den äldres BMI och kan därmed inte bidra till en
säker bedömning av den äldres viktförlust (Harris & Haboubi, 2005). Det finns flera olika
instrument som kan användas för riskbedömning av nutritionsstatus. Ett av de mest använda
riskbedömningsinstrumenten som är evidensbaserat för riskbedömning inom äldreomsorgen
och som är anpassat till äldre är Mini Nutritional Assesment (Kaiser et al., 2010). Mini
Nutritional Assesment (MNA) och MNA-SF (Mini Nutritional Assesment – Short Form) är
utvecklat och validerat för att identifiera undernäring hos äldre över 65år (Droogsma, et al.,
2013). ESPEN rekommenderar användandet av MNA inom äldrevården eftersom
riskbedömningsinstrumentet i ett tidigt skede kan identifiera personer med risk för undernäring
och undernäring. Fördelen med MNA i jämförelse med andra riskbedömningsinstrument är att
MNA även inkluderar fysiska och psykiska aspekter som vanligtvis påverkar den äldres
näringsstatus (Kondrup, Allison, Vellas och Plauth, 2003).
Skillnaden mellan MNA och MNA-SF är antalet frågor. MNA består av 18 stycken poängsatta
frågor.De sex första frågorna i MNA är de som används i MNA-SF. Med evidensbaserade
åtgärder skapar instrumentet en gemensam struktur inom slutenvård, primärvård och kommun
(Vernersson, 2015). Uppskattningsvis tar det cirka 10-15minuter att fylla i MNA medan tiden
att fylla i MNA-SF uppskattas till cirka 4-5 minuter (Dent, Visvanathan, Piantadosi &
Chapman, 2012). På grund av enkelheten och den tidsbesparande faktorn används ofta MNASF på klinikerna och inom kommunen istället för den fullständiga MNA riskbedömningen
(Wang & Tsai, 2013).
2.5 Vårdgivarnas ansvar
I Socialstyrelsens författningssamling finns beskrivet att vårdgivaren ska fastställa rutiner för
hur undernäring ska förebyggas, behandlas, samt hur och när uppföljning av insatta åtgärder
ska utredas (SOSFS 2014: 10). Utredningen ska bland annat innehålla utredning av
ätsvårigheter, utredning av måltidsituation och bedömning av energi och vätskebehov. Därefter
ska en individuell vårdplan för nutrition upprättas med information om patientens mål och
uppföljnings intervall. Utredningen leder fram till en diagnos av nutritionsproblemet
9

(Socialstyrelsen, 2011). Nutritionsbehandlingens syfte är att erbjuda de äldre en optimal
livskvalitet och förebygga ohälsa (Faxén Irving et al., 2010).
Eftersom undernäring är vanligt förekommande, sällan uppmärksammas (Skog & Grafström,
2013) samt är lättare att förebygga än att behandla (Ödlund Olin, 2010) är det viktigt att alla
äldre genomgår en riskbedömning tidigt, helst inom ett dygn efter att personen har skrivits in på
vårdavdelningen eller vård och omsorgsboendet (Socialstyrelsen, 2011). Det är vårdgivarnas
ansvar, vanligtvis sjuksköterskans, att bedöma om den äldre personen är undernärd eller har
risk för undernäring (SBU, 2014) men även andra yrkeskategorier som läkare och dietister kan
utföra riskbedömningen (Socialstyrelsen, 2011).
Enligt lagen om patientsäkerhet (SFS 2010:659) är det vårdgivarens ansvar att vidta de åtgärder
som behövs för att förebygga att patienter drabbas utav vårdskada. En vårdskada innebär att en
patient drabbats utav ” lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som
hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälsooch sjukvården” (SFS 2010:659, 5 §). Vårdgivarna ska även enligt patientsäkerhetslagen (SFS
2010: 659) ge patienten och de anhöriga en möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Syftet
med att arbeta preventivt mot undernäring är att erbjuda de äldre en optimal livskvalitet och
förebygga ohälsa (Faxén Irving et al., 2010). Målet med det förebyggande arbetet mot
undernäring är trefaldigt, första steget är att identifiera dem som redan är undernärda eller
håller på att utveckla fel- eller undernäring. Andra steget är att stödja den äldres näringstillstånd
och förebygga undernäring för de som är i riskzonen, det sista och tredje steget är att förbättra
näringstillståndet hos de som är fel- och eller undernärda (Brodtkorb, 2010).
2.6 Informationsöverföring mellan olika vårdgivare
För att erbjuda den äldre personen en trygg hälso- och sjukvård ska landstinget tillsammans
med kommunen upprätta en individuell plan vid förflyttning mellan olika vårdinstanser. I
planen ska det tydligt framgå vilka insatser som behöver tillgodoses (SFS1982:763). Planen ska
underlätta för vårdgivarna att fortsätta ge den äldre personen en säker vård och omsorg.
Fördelen med ett väl fungerande samarbete mellan olika vårdgivare är möjligheten att uppnå
bra resultat som gynnar den äldre personens hälsa och överlevnad (Edberg et al., 2013).
Ett av de mest kritiska ögonblicken i vårdkedjan är när ansvaret för patienten övergår till ny
personal. Risken är stor att viktig information missas, försummas eller på annat sätt inte
överförs till den nya vårdgivaren (Inspektionen för vård och omsorg, 2014). När den äldre
personen ska byta vårdgivare är det därför viktigt att nutritionsbehandlingen överrapporteras till
nästa vårdgivare. Nutritionsbehandlingen ska dokumenteras, vid byte av vårdgivare ska all
information finnas i omvårdnadsepikrisen eller den medicinska epikrisen (Socialstyrelsen, 2011
). Vid ett vårdplaneringsmöte är det av stor vikt att nutritionsproblem och ordinerad behandling
överrapporteras. Vid ett vårdplaneringsmöte skall vårdpersonal som har kunskap om den äldres
hälsotillstånd delta för att tillgodose patientens behov av insatser efter utskrivningen (SOSFS
2005:27). För att undvika dubbelarbete och vinna viktig tid i nutritionsarbetet bör vårdgivarna
informera om aktuell vikt och viktutveckling samt insatta och utförda nutritionsåtgärder till den
nya vårdgivaren (Faxén Irving et al., 2010). Nutritionsbehandlingen pågår vanligtvis under en
lång tid samtidigt som de äldre ofta byter vårdgivare. Det är därför av stor vikt att nästa
vårdgivare får information om pågående nutritionsproblem och behandling (Socialstyrelsen,
2011). Ansvaret för den äldre personens näringstillstånd samt uppföljning av insatta åtgärder
hamnar hos kommunens äldreomsorg eventuellt med hjälp av primärvården efter att den äldre
personen har skrivits ut från vårdavdelningen på sjukhuset (Faxén Irving et al., 2010). Det är
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viktigt att hela vårdkedjan har tydliga informationsöverföringsrutiner för att säkerställa att den
aktuella nutritionsproblematiken och behandlingen inte försummas (Socialstyrelsen, 2011).
2.7 Nationellt kvalitetsregister – Senior alert
Senior alert (bilaga 1) är ett nationellt kvalitetsregister vars syfte är att utveckla och säkra
vårdens kvalitet. Ett kvalitetsregister innebär att informationen om patienten samlats in från
olika vårdgivare (Ekman, Lindal & Nordin, 2015). Kvalitetsregistren ska möjliggöra
jämförelser inom hälso-och sjukvården på nationell eller regional nivå (Patientdatalagen, SFS
2008:355). Med hjälp av kvalitetsregistren är det möjligt att studera effekter av och risker med
en viss behandling, jämföra vårdens kvalitet mellan olika enheter och studera
bakgrundsfaktorernas betydelse för sjukdomar. Den registrerade informationen bidrar sedan till
att skapa en bättre kvalitet på vården (Zackrisson, 2010).
Kvalitetsregistret Senior alert vänder sig till samtliga äldre över 65 år som kommer i kontakt
med vård och omsorg på ett äldreboende på en vårdavdelning eller inom hemsjukvården
(Edvinsson et al., 2015). I Senior alerts MNA – SF riskbedömning bedöms den äldre personen
med totalpoängen 0-7 som undernärd och 8-11 som risk för undernäring. Användandet av
kvalitetsregistret Senior alert synliggör patientens vårdbehov (Rosengren, Höglund & Hedberg,
2012). Med Senior alert kan vårdpersonalen undvika risker och åtgärda de problem som har
uppstått vilket minskar patientens lidande och blir en vinst för samhällsekonomin då onödiga
kostnader för vården minskas. Senior alert kan även bidra med förbättringsmöjligheter för
vårdgivarna då registret kan bidra med information om vilka insatta åtgärder och behandlingar
som ger bra eller mindre bra resultat för olika patientgrupper (Zackrisson, 2010). Med Senior
alert registreras risken för fall, trycksår, undernäring, munhälsa samt
blåsdysfunktion/inkontinens (Edvinsson et al., 2015). År 2014 var 287 kommuner, 20 landsting
och 129 privata utförare i Sverige anslutna till Senior alert. Sammanställningar av de
riskbedömningarna som har utförts mellan år 2011 och 2014 visar att andelen viktminskningar
hos de äldre har minskat i såväl kommunerna som i landstingen. Från 14,3% registrerade
viktminskningar 2011 i kommunen till 13,4% år 2014. I landstingen var andelen
viktminskningar 5,1 % år 2011 i jämförelse med 4,58 % år 2014. Rapporter från Senior alert
visar även på skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor har signifikant högre andel
viktminskningar >5% i kommunen medan männen har en signifikant högre andel
viktminskningar >5% i landstinget vid uppföljning (Senior alert, 2015).
2.8 Teoretisk referensram – personcentrerad vård
Personcentrerad vård enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010):
Personcentrerad vård kan beskrivas som en vård som strävar efter att synliggöra hela personen
och prioriterar tillgodoseende av andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög
utsträckning som fysiska behov. Personcentrerad vård innebär att respektera och bekräfta
personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom, samt att
arbeta utifrån denna tolkning för att främja hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder för just
denna enskilda person. En personcentrerad vård innebär också att personens unika perspektiv
ges likvärdig giltighet som det professionella perspektivet
(Svensk sjuksköterskeförening, 2010, s.1).

Ett grundantagande enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) är att vi alla är personer och att
man vid sjukdom inte blir sin sjukdom eller sitt symtom utan ska bemötas för den personen
man är. För sjuksköterskan innebär personcentrerad vård att personen sätts framför sin sjukdom
(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Personcentrerad omvårdnad syftar till att göra
omvårdnaden och vårdmiljön mer personlig (Socialstyrelsen, 2010).
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Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) skriver följande om
personcentrerad vård: ” Personcentrerad vård innebär att patienten tillsammans med hälso- och
sjukvårdspersonalen ingår ett partnerskap där alla beslut rörande vård, behandling och
rehabilitering tas i samråd och att en personlig hälsoplan upprättas gemensamt” (2013, s.3).
Partnerskapet menar GPCC (2013) är den mest centrala delen i personcentrerad vård. Med
partnerskap menas att patienten och hälso-och sjukvårdspersonalen ska ha en ömsesidig respekt
för varandras kunskaper. Patienten innehar kunskapen om hur det är att leva med tillståndet och
hälso-och sjukvårdspersonalen har kunskap om tillståndet på en generell nivå enligt GPCC
(2013).

2.8.1 Personcentrerad vård vid undernäring
Måltidsvanor förknippas starkt med den äldres egna preferenser, vilket motiverar ett
personcentrerat förhållnings- och arbetssätt. Vad den äldre vill äta, hur den äldre vill äta samt
vad den äldre väljer att äta kan vara förknippat till traditioner, religion, ekonomi och sociala
aspekter (Socialstyrelsen, 2011). ESPEN (2006) rekommenderar att den äldres nutritionsvård
bör inkluderas i den individuella vårdplanen för att få en helhet av personen. Vårdplanen ska
inkludera personliga, sociala, fysiska och psykiska aspekter. Förutsättningen för att kunna
individanpassa kosten är att den äldre eller närstående och eller de tillsammans är delaktig i
beslutet och medverkar i utformningen av en vårdplan (Socialstyrelsen, 2011). Tydliga mål
behöver anpassas efter den äldre. Att individanpassa omvårdnadsåtgärderna utefter den äldre
personens behov har visat sig ha positiva effekter på den äldre personens näringstillstånd och
ADL- funktion (Ödlund Olin, 2010).
I takt med att vi blir äldre eller sjuka minskas även förmågan att uppleva smak och lukt
(Socialstyrelsen, 2011). Många äldre saknar även förmågan att känna törst och kroppen har
sämre förmåga att kompensera för vätskeförlusten. Därmed är det viktigt att individanpassa
kosten så att den innehåller, en till individen anpassad, rätt mängd energi- och näringsinnehåll.
Konsistensen på maten, måltidsmiljön och mattiderna men även ätstödjande åtgärder så som
matning, äthjälpmedel eller tillsyn vid måltiderna behöver många gånger anpassas utifrån den
äldres behov för att den äldre ska känna värdighet och välbefinnande genom måltiden
(Socialstyrelsen, 2011).
2.9 Problemformulering
Undernäring är ett hot mot den äldre personens överlevnad. Brister i informationsöverföringen
mellan vårdgivare kan orsaka onödigt lidande för den äldre vid byte av vårdgivare, samt bidra
till en ökad risk för att drabbas av undernäring. I takt med att antalet äldre ökar ställs
vårdgivarna inför utmaningen att erbjuda en trygg hälso-och sjukvård och god omvårdnad i
kombination med att synliggöra hela den äldre personens nutritionsstatus utifrån ett
personcentrerat förhållningssätt. Att vårda den äldre personen ställer krav på goda kunskaper i
hur man upprätthåller, återställer eller förebygger ohälsa utifrån den äldres specifika behov och
förmågor.

3. Syfte & frågeställningar
3.1 Syfte
Syftet med denna registerstudie var att följa upp och jämföra äldre personers nutritionsstatus
utifrån ett personcentrerat perspektiv.
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3.2 Frågeställningar
1. På vilket sätt har äldre personers nutritionsstatus förändrats över tid från inskrivning på
geriatrisk klinik till SÄBO i kommunen avseende:
 MNA-SF
 MNA kategorier
 Variabler i MNA-SF
2. Hur stor andel av de med risk för undernäring eller de som var undernärda var män
respektive kvinnor på den geriatriska kliniken respektive på SÄBO?
3. Vilka var de mest planerade riskförebyggande åtgärderna för att förbättra nutritionsstatusen
inom den geriatriska kliniken och vid uppföljningen i kommunen på SÄBO, och fanns det
någon skillnad mellan män och kvinnor?

4. Metod
4.1 Val av design
Studiedesignen är baserad på en kvantitativ icke-experimentell, retrospektiv, longitudinell
registerstudie med data hämtat från det nationella kvalitetsregistret Senior alert. Eftersom
samma grupp äldre studerades över tid fanns möjligheten att undersöka olika förändringar
(Polit & Beck, 2012). Det som studerades var förändringen av den äldre personens
nutritionsstatus och därmed ansågs denna studiedesign vara mest lämplig.

4.2 Urval/ deltagare
Urvalet var ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2012), den geriatriska kliniken valdes då
båda studieförfattarna hade varit anställda mer än ett år på den valda kliniken. Kommunen som
inkluderades i studien valdes då majoriteten av de äldre som skrevs ut från geriatriska kliniken
skrevs ut till den valda kommunen. De äldre skulle ha vårdats på den geriatriska kliniken under
datainsamlingsperioden 2014-01-01 – 2014-12-31 och därefter flyttat till SÄBO. På SÄBO
skulle uppföljningen av riskbedömningen vara utförd senast 2014-12-31 i den valda
kommunen. Medeltiden från första riskbedömningen på geriatriken till nästa riskbedömning på
SÄBO var cirka Ti. Totalt fanns 116 stycken vårdplatser fördelade på 6 vårdavdelningar på den
geriatriska kliniken där första riskbedömningen i studien utfördes. I kommunen där
uppföljningen av riskbedömningen utfördes fanns totalt 406 vårdplatser fördelade på 12
stycken särskilda boenden (SÄBO). Enligt den geriatriska klinikens riktlinjer bör den äldre
personen riskbedömas senast 24 timmar efter inskrivning på vårdavdelningen. På SÄBO,i
kommunen ska en riskbedömning utföras vid inflyttning och därefter en gång per år och vid
förändrat hälsotillstånd. Registreringen till Senior alert från både den geriatriska kliniken och
SÄBO i kommunen skedde elektroniskt.
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4.2.1 Inklusionskriterier och exklusionskriterier
I studien inkluderades äldre personer som var 65 år och äldre. De äldre som hade en fullständig
riskbedömning utifrån Senior alert, MNA-SF vid inskrivningen på geriatriska kliniken och
sedan en fullständigt ifylld uppföljning av riskbedömningen på SÄBO i kommunen
inkluderades i studien.
Flödesschemat nedanför beskriver hur det insamlade datamaterialet filtrerades från
totalsumman på 1276 riskbedömningar till 14 riskbedömningar.
Totalt 1276 äldre personer på
geriatriska kliniken med
registrerad riskbedömning

1118 unika personer
med riskbedömning
1093 personer saknade
riskbedömning i kommunen

24 personer med riskbedömningar från
geriatriska kliniken med uppföljning i
kommunen

2 personer med dubbla
riskbedömningar
22 personer med unika
riskbedömningar i
kommunen

8 personer hade första
riskbedömningen från
kommunen
Totalt 14 personer med första
riskbedömningen på geriatriska kliniken
och uppföljning i den valda kommunen

I kommunen på SÄBO saknades 1093 uppföljningar av de tidigare registrerade
riskbedömningarna på geriatriska kliniken. Av dessa 1093 riskbedömningar är siffran för hur
många som faktiskt skrivits ut till SÄBO i den valda kommunen efter utskrivningen på
geriatriska kliniken oklar. Många av de äldre kan ha skrivits ut till en annan kommun, till det
egna hemmet eller avlidit och därför inte fått någon uppföljning som registrerats hos den valda
kommunen på SÄBO.
4.3 Datainsamling
Riskbedömningen utfördes av ansvarig personal på den geriatriska kliniken och på SÄBO i
kommunen. Efter att resultatet av riskbedömningarna skickats elektroniskt till Senior alert
sammanställdes datamaterialet efter studieförfattarnas inklusionskriterier av
kvalitetsregisteransvarig på Senior alert. Studieförfattarna erhöll datamaterialet i Microsoft
Excel format.
4.4 Dataanalys
I kvantitativa dataanalyser hanteras det numeriska datamaterialet genom statistiska metoder
med syftet att värdera relevansen och sambanden mellan dom (Polit & Beck, 2012).
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Dataanalysen genomfördes med hjälp av statistikprogrammet IBM Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) version 22.0. Datanivåerna på de valda variablerna var fördelade på
ordinalskala, kvotskala, samt nominalskala (Polit & Beck, 2012).

4.4.1 Dataanalys av riskbedömningen från geriatriska kliniken och från SÄBO
Resultatet av riskbedömningarna studerades vid två olika tillfällen, första gången vid
inskrivning på geriatriska kliniken, därefter gjordes en uppföljning av riskbedömningen från
SÄBO på samma grupp äldre personer som vid första riskbedömningen. Då syftet med studien
var att jämföra de äldres risk för undernäring över tid, inom en och samma grupp äldre personer
vid två olika tidpunkter användes parat t-test för att analysera de olika variablerna (Polit &
Beck, 2012). Students t-test användes för att jämföra om det fanns någon skillnad i medelvärdet
av två normalfördelade grupper (Kristensson, 2014).

4.4.2 Jämförelse mellan män och kvinnor
Männen och kvinnornas riskbedömningar från geriatriska kliniken samt från SÄBO separerades
för att redovisa skillnader i de olika resultaten över tid utifrån ett genusperspektiv. De ickenumeriska variablerna, som män och kvinnor, kodades för att underlätta beräkningen i
databasen (Kristensson, 2014).

4.4.3 Analys av insatta åtgärder
Rapporterade riskförebyggande åtgärder redovisas i Bilaga 2. Antalet insatta åtgärder per
person analyserades med students t- test och jämfördes mellan den geriatriska kliniken och
SÄBO. Avslutningsvis undersöktes vilka åtgärder som var mest insatta inom geriatriska
kliniken och inom SÄBO för att kunna se på likheter och olikheter i deras val av
riskförebyggande åtgärder mot undernäring. Antalet åtgärder jämfördes även utifrån ett
genusperspektiv för att kunna se på likheter och skillnader i valet av antalet åtgärder. För att
undersöka om det fanns någon signifikant skillnad mellan de tre oberoende MNA-SF
kategorierna risk för undernäring, undernärd, välnärd, användes variansanalysen (ANOVA).
Signifikant skillnad ansågs föreligga om p < 0,05 (Polit & Beck, 2012).

5 Etiska ställningstaganden
Vårdpersonalen har som skyldighet att informera patienten om kvalitetsregistret, patienten ska
ges en möjlighet att frivilligt avstå eller att delta. Det behövs inget uttryckligt samtycke för att
registrera den äldre i kvalitetsregistret, men den äldre har alltid rätt att säga nej och personen
har när som helst rätt att få sina uppgifter raderade ur kvalitetsregistret (Ekman, Lindal &
Nordin, 2015). Personuppgifter får inte behandlas i ett kvalitetsregister om den äldre motsätter
sig detta (Patientdatalagen SFS 2008:355). Äldre personer med svårigheter att kommunicera
eller som inte endast tillfälligt saknar förmågan att ta ställning till om personuppgifterna får
behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister på grund av olika kognitiva
funktionsnedsättningar tillexempel vid demenssjukdom, får enligt patientdatalagen (SFS
2008:355) registreras i kvalitetsregistret om hans eller hennes inställning till
personuppgiftsbehandling så långt som möjligt klarlagts och det inte finns anledning att anta att
han eller hon skulle ha motsatt sig personuppgiftsbehandling. Studieförfattarna har inte varit
med på den geriatriska kliniken eller på SÄBO för att säkerställa att alla studiedeltagarna har
blivit informerade om kvalitetsregistret men författarna utgår ifrån att den som fyllt i
kvalitetsregistret har haft tillräcklig kunskap om hur intervjuer ska genomföras och att den
äldre har blivit informerad om registreringen i kvalitetsregistret (Polit & Beck, 2012).
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I studien publiceras inte information som går att härleda till de äldre personernas identiteter då
studiedeltagarnas identiteter är anonyma även för studieförfattarna. Det insamlade
datamaterialet från kvalitetsregistret Senior alert kommer enbart användas för att nå fram till ett
resultat som med stor förhoppning gagnar den äldre populationen och förbättringsarbetet inom
den valda geriatriska kliniken och SÄBO. Datamaterialet från Senior alert kommer att raderas
efter godkänt examensarbete.
Studieförfattarna har inte ansökt om etiskt godkännande eftersom detta är ett examensarbete på
avancerad nivå. Enligt Karolinska Institutets riktlinjer för etik prövning för projektarbeten på
grundnivå och avancerad nivå (2010) ska kursansvarig lärare efter samråd med handledare
bedöma om det finns behov för etikprövning. Handledare till denna studie har bedömt att
etikprövning inte är nödvändigt.
Verksamhetschefen på geriatriska kliniken och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan
(MAS) från SÄBO har godkänt studieförfattarnas förfrågan om utlämnade av datainformation
från Senior alert.

6. Resultat
6.1 Presentation av urvalsgruppen
Det var totalt 14 äldre personer vars riskbedömningar inkluderades i urvalet. Av de 14 äldre
personerna var andelen män och kvinnor lika fördelade, 7 män och 7 kvinnor. Medelåldern på
geriatriska kliniken var 80 år (SD 7,5) median var 83 år. Medelåldern på SÄBO var 81år (SD
7,5), medianen var 83 år. Medelåldern för de sju männen var 79 år (SD 7,7) median 82 år.
Medelåldern för de sju kvinnorna var 81 år (SD 7,7) median 83 år.
6.2 Förändring av nutritionsstatus över tid på den totala urvalsgruppen
Vid jämförelse mellan MNA- SF poängen över tid identifierades ingen signifikant skillnad
mellan de båda riskbedömningstillfällena. Utifrån identifieringen av de äldre personernas
nutritionsstatus enligt MNA-SF delades de in i kategorierna, undernärd, risk för undernäring
samt välnärd. Majoriteten av de äldre personerna, 7 personer på geriatriska kliniken samt 9
personer på SÄBO, hade identifierats som risk för undernäring vid de båda
riskbedömningstillfällena (tabell 1). Andelen äldre som hade risk för undernäring hade ökat i
SÄBO medan andelen som var undernärda hade minskat. Andelen välnärda äldre var
oförändrat, 4 personer på geriatriska kliniken och 4 personer på SÄBO, vid de båda
riskbedömningstillfällena.
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Tabell 1. Nutritionsstatus över tid för den totala urvalsgruppen samt utifrån genus

MNA-SF
(m, SD)
MNA-SF
(m, SD)
MNA Kategorier
Undernärd n (%)
Risk för
undernäring n
(%)
Välnärd n (%)
1
2

Geriatriska kliniken
Total
Män
Kvinnor
9.9
(2.3)
10.1
9.7 (2.4)
(2.3)

P-värde

Total
10.0
(2.5)

0.8252

Män

SÄBO
Kvinnor P-värde
0.8691

10.3
(2.0)

9.7
(3.1)

3
(21.4)
7 (50)

1
(14.3)
4
(57.1)

2 (28.6)

1 (7.1)

0

1 (7.1)

3(42.9)

9 (64.3)

6 (85.7)

3 (42.9)

4
(28.6)

2
(28.6)

2 (28.6)

4 (28.6)

1 (14.3)

3 (42.9)

0.6882

parat t-test
Students t-test

6.2.1 De äldres individuella resultat i de olika MNA- SF variablerna
Sex äldre personer hade inte ett förändrat nutritionsstatus mellan riskbedömningstillfällena
enligt MNA-SF (tabell 2). Bland de 8 äldre som hade ett förändrat nutritionsstatus hade en
äldre person förbättrat sitt nutritionsstatus från risk för undernäring till välnärd och en annan
äldre person från undernärd till välnärd. Av de 7 äldre personerna som på geriatriska kliniken
hade identifierats som risk för undernäring hade 5 personer inte förändrat sitt nutritionsstatus
vid uppföljningen. En annan äldre hade identifierats som risk för undernäring på geriatriska
kliniken men vid uppföljning på SÄBO identifierats som undernärd. I tabellen framkommer
även att ett BMI på under 19 och MNA-SF kategori risk för undernäring eller undernärd inte
nödvändigtvis innebär att riskförebyggande åtgärder planeras för den äldre
6.2.2 Förändring av nutritionsstatus utifrån ett genusperspektiv
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan männen och kvinnornas MNA-SF riskbedömningar
på geriatriska kliniken eller på SÄBO. Det identifierades att männen hade något högre
medelvärde vid båda riskbedömnings tillfällena i jämförelse med kvinnorna. Majoriteten av
männen och kvinnorna var identifierade som risk för undernäring vid de båda
riskbedömningstillfällena. Medelvärdet för de 7 männen utifrån MNA-SF var 10,1 Andelen
undernärda kvinnor var större både på geriatriska kliniken och på SÄBO i jämförelse med
männen. Av männen hade en större andel identifierats med risk för undernäring på både
geriatriska kliniken och på SÄBO, i jämförelse med kvinnorna. Andelen kvinnor och män som
identifierats som välnärda var lika stor på geriatriska kliniken. På SÄBO hade andelen välnärda
män minskat medan antalet välnärda kvinnor hade ökat. Det fanns ingen signifikant skillnad
mellan riskbedömningstillfällena (tabell 1).

17

Tabell 2. Resultatet av de äldres individuella svar i MNA-SF variablerna. Sorterade efter genus och MNA-SF totalpoäng på geriatriska kliniken.
Tidpunkt 1 – geriatriska kliniken

Tidpunkt 2 – kommunen - SÄBO
Antal
åtgärder

Kön

År

MNA
-A

MNA
-B

MNA
-C

MNA
-D

MNA
-E

MNA
-F

MNA
-SF
total

Antal
åtgär
der

MNA
-A

MNA
-B

MNA
-C

MNA
-D

MNA
-E

MNA
-F

MNA
-SF
total

M

65

2

3

2

2

1

3

13

0

2

1

2

0

1

3

9

4

M

86

2

3

2

2

1

3

13

0

2

3

2

2

0

2

11

0

M

87

1

1

2

2

2

2

10

3

2

1

1

2

2

3

11

0

M

74

0

3

2

0

2

3

10

5

1

1

1

2

2

3

10

3

M

78

2

2

2

2

1

0

9

0

2

0

2

2

2

1

9

0

M
M

82

2

1

0

2

1

2

8

3

1

2

2

0

1

2

8

1

84

1

1

0

0

2

3

7

5

2

3

2

2

2

3

14

0

K

88

2

2

2

2

2

3

13

0

2

1

2

2

2

3

12

1

K

82

2

2

2

2

1

3

12

0

2

1

1

2

1

2

9

0

K

84

2

3

2

0

1

3

11

2

2

3

2

0

0

3

10

0

K

91

2

1

0

2

2

3

10

0

2

2

2

2

2

3

13

0

K

72

1

1

2

2

1

1

8

6

1

1

2

0

0

0

4

9

K

85

1

1

2

0

0

3

7

6

2

3

2

2

0

3

12

0

K

71

1

1

2

2

1

0

7

0

2

1

2

2

1

0

8

0

Förklaring till tabellen: MNA – A Har födointaget minskat de senaste tre månaderna på grund av försämrad aptit, matsmältningsproblem, tugg- eller sväljproblem (0p – ja minskat avsevärt, 1p – ja minskat något, 2- nej).
MNA- B viktförlust under de senaste tre månaderna (0p - Ja, mer än 3kg, 1p- vet ej, 2p -1-3kg, 3p - nej). MNA-C Rörlighet (0p - sängliggande eller rullstolsburen, 1p - Tar sig ur säng/ rullstol men går inte ut, 2p - går ut
med eller utan hjälpmedel), MNA-D Psykiskt stress eller akut sjukdom de senaste tre månaderna? (0p - ja, 2p – nej), MNA-E neuropsykologiska problem?
(0p - svår förvirring/ demens eller depression, 1p - lätt förvirring/ demens, 2p - inga neuropsykologiska problem), MNA-F BMI (0p - BMI under 19, 1p BMI 19 eller mindre än 21, 2p BMI 21 till mindre än 23, 3p BMI 23
eller mer), MNA- SF total, 8-11 p = risk för undernäring,
0-7p = undernärd

18

Tabell 3. Riskförebyggande åtgärder för den total urvalsgruppen samt utifrån ett genus
Geriatriska kliniken
Total
Män
Kvinnor
Åtgärder
m (SD)
Åtgärder
m (SD)
MNA
Kategorier
Undernärd
m (SD)
Risk för
undernäring
m (SD)
Välnärd
m (SD)
1
parat t-test
2
Students t-test
3
ANOVA

P-värde

2.1 (2.5)

Total

SÄBO, kommunen
Män
Kvinnor

Pvärde
0.4171

1.5 (2.8)
2.3
(2.3)

2.0 (2.8)

0.8392

1.6 (2.4)

1.4 (3.4)

0.9282

3.7 (3.2)

5 (0)

3.0 (4.2)

0.0963
(total)

9 (0)

0

9 (0)

0.0053
(total)

2.7 (2.3)

2.8
(4.2)

2.7 (3.1)

1.2 (2.2)

1.8 (2.5)

0 (0)

0

0

0

0.3 (0.5)

0 (0)

0.3 (0.6)

6.3.1 De mest planerade riskförebyggande åtgärderna
De två mest planerade riskförebyggande åtgärderna (Bilaga 2) mot undernäring på den
geriatriska kliniken var registrering av näringsintag och vätskeintag i tre dygn, samt
information och undervisning om kostfrågor. På den geriatriska kliniken hade ingen av de 14
äldre personerna avböjt samtliga riskförebyggande åtgärder mot undernäring som hade
erbjudits. På SÄBO var läkemedelsgenomgång samt vägning minst en gång var tredje månad
de två mest planerade riskförebyggande åtgärderna bland de äldre. Av de 14 äldre personerna
på SÄBO hade 1 äldre person avböjt samtliga riskförebyggande åtgärder.
6.3.2 Riskförebyggande åtgärder mot undernäring utifrån ett genusperspektiv
Medelvärdet av antalet insatta åtgärder var något högre på geriatriska kliniken hos männen
2,3 i jämförelse med kvinnorna där medelvärdet var 2,0 insatta åtgärder. På SÄBO var
medelvärdet för antalet insatta åtgärder hos männen 1,6 och för kvinnorna 1,4. Ingen
signifikant skillnad identifierades. Vid jämförelse mellan antalet insatta åtgärder för de
välnärda och för de undernärda äldre utifrån ett genusperspektiv (Tabell 3)
uppmärksammandes att männen i genomsnitt hade fler planerade riskförebyggande åtgärder
än kvinnorna både på geriatriska kliniken och på SÄBO. Ingen signifikant skillnad kunde
identifieras.
De välnärda männen och kvinnorna på geriatriska kliniken hade inte fått några insatta
riskförebyggande åtgärder. Tre kvinnor var välnärda på SÄBO, av dessa tre hade en kvinna
fått en planerad riskförebyggande åtgärd. En man identifierades som välnärd på SÄBO, inga
riskförebyggande åtgärder fanns planerade.
På geriatriska kliniken hade två av de undernärda männen och kvinnorna fått insatta
riskförebyggande åtgärder medan en inte hade fått några riskförebyggande åtgärder planerade.
På SÄBO identifierades en undernärd kvinna, en riskförebyggande åtgärd fanns planerad för
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henne. På SÄBO identifierades en välnärd man, inga riskförebyggande åtgärder fanns
planerade för honom.

7. Diskussion
7.1 Metoddiskussion
En stor svaghet med longitudinella studier är bortfallet av studiedeltagare över tid. Med ett
stort bortfall i studien är risken stor att resultatet inte går att generalisera (Polit & Beck,
2012). Orsaken till att 1093 stycken riskbedömningar inte hade följts upp på SÄBO är oklar.
En bidragande faktor kan vara åldern, att vissa av de äldre personerna har avlidit. Därmed har
inte en uppföljning av MNA-SF riskbedömningen varit möjlig att utföra. En annan
bidragande orsak kan vara att någon har flyttat till annan ort ifrån den valda kommunen och
därmed inte registrerats hos den valda kommunen i Senior alert (Billhult & Gunnarsson,
2012). En annan möjlig orsak till det stora bortfallet kan vara att personalen på den geriatriska
kliniken och personalen inom den valda kommunen har olika rutiner för när i vårdtillfället en
riskbedömning ska utföras. Studieförfattarna försökte minska risken för bortfall genom att
begränsa tiden från den första riskbedömningen på geriatriska kliniken till den sista
riskbedömningen hos kommunen till ett och samma år. Dock kan bortfallet av äldre personer i
studien möjligtvis ha påverkats negativt då vissa uppföljningar kan tänkas vara registrerade
hos Senior alert under början av år 2015. Urvalsperioden hade möjligtvis kunnat förlängas av
studieförfattarna för att öka antalet studiedeltagare. Studieförfattarna beslutade att behålla den
tidsperioden som valts från början då det stora bortfallet visar på förbättringspotential på
geriatriska kliniken och på SÄBO.
Fördelen med en retrospektivstudie var att datainsamlingen redan var utförd och därmed fanns
datamaterialet som behövdes för studien redan insamlat (Polit & Beck, 2012,). En svaghet
med retrospektiva studier är att beroende på vart ifrån datamaterialet har inhämtats så finns ett
visst mått av osäkerhet (Billhult & Gunnarsson, 2012). Bedömningsinstrumentet MNA-SF är
ett validerat riskbedömningsinstrument som ingår i det nationella kvalitetsregistret Senior
alert. MNA-SF validerade instrument för att identifiera äldre med risk för undernäring i
kombination med Senior alerts syfte att förbättra och öka säkerheten för den äldre personen
bidrog till studieförfattarnas beslut att datamaterialet var tillförlitligt att använda i studien.
Risken med att två olika personer utför en riskbedömning är att de inte tolkar och fyller i
svaren på samma sätt, vilket även påverkar riskbedömningsinstrumentets validitet och
reliabilitet.
I kvantitativa studier ska urvalet vara representativt för att resultatet ska kunna generaliseras.
Urvalet i denna studie är icke-slumpmässigt utvalt. Enbart äldre personer som uppfyllde
studiens inklusionskriterier togs med i studien. Detta kan innebära att sannolikheten för att
resultatet går att generalisera påverkas negativt (Polit & Beck, 2012). De förutbestämda
inklusionskriterierna och exklusionskriterierna bidrog till att den finala undersökningsgruppen
enbart bestod av 14 personer. Denna begränsade grupp medverkade till att det inte var möjligt
att genomföra flera statistiska analyser som var planerade från början. Studieförfattarna
övervägde möjligheten att slå ihop de äldre som identifierats som undernärda med de äldre
som identifierats med risk för undernäring för att ha en större grupp äldre att utföra statistiska
analyser på. Då syftet var att jämföra äldres nutritionsstatus över tid anser studieförfattarna att
det var viktigt att få med alla tre MNA- SF kategorierna i beskrivningen av resultatet.
Den etablerade enkäten MNS-SF från Senior alert valdes i denna kvantitativa studie då målet
var att inkludera så många äldre personer som möjligt och därmed få ett representativt urval
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som skulle kunna möjliggöra att studiens resultat går att generalisera till andra grupper av
äldre personer, geriatriska kliniker samt kommunala SÄBO (Polit & Beck, 2012). Fördelen
med att använda Senior alert var att enkäten redan var färdigställd, därmed behövdes inte en
ny enkät för studien utformas. En annan fördel med enkäten var att samma frågor hade
besvarats av en stor grupp äldre vilket bidrog till att gruppen äldre personer som från början
inkluderades i studien var stor (Kristensson, 2014).
En nackdel med att studien baserades på sekundära analyser var att risken fanns att
datamaterialet var bristfälligt (Polit & Beck, 2012). MNA-SF riskbedömningen fylldes först i
av ansvarig personal på den geriatriska kliniken på en pappersblankett. Därefter skrevs
resultatet in elektroniskt av en annan ansvarig personal. Kvalitetsregisteransvarig på Senior
alert sammanfattade studieförfattarnas önskemål om datauttag och skickade materialet till
studieförfattarna. Risken med denna process var att någon person kunde ha gjort något fel
under processens gång tillexempel kunde någon siffra ha missats eller fyllts i fel. En annan
nackdel var att studieförfattarna inte har haft möjlighet att inkludera mer information i studien
genom kompletterande frågor.
7.2 Resultatdiskussion
Vid jämförelse mellan de olika grupperna vad gäller risk för undernäring, undernärd och
välnärd konstaterades att majoriteten av de äldre hade identifierats med risk för undernäring
på geriatriska kliniken och på SÄBO. Av den totala urvalsgruppen på 14 äldre personer hade
7 äldre personer identifierats med risk för undernäring på geriatriska kliniken och 9 äldre
personer på SÄBO. Antalet äldre som identifierats med undernäring på geriatriska kliniken
var 3 stycken och på SÄBO var det 1 äldre person. Orsaker till varför undernäringen var
större på geriatriska kliniken än på SÄBO kan vara att äldre som vårdas på sjukhus för
lunginflammation, urinvägsinfektion, förvirringstillstånd, demenssjukdom, depression
och/eller smärta har en ökad risk för att drabbas av undernäring (Vanderwee et al., 2010). Vid
dessa sjukdomstillstånd kan tänkas att de äldre redan före inskrivningen på geriatriska
kliniken upplevt aptitförlust, nedsatt smaksinne samt illamående och kräkningar. När de äldre
blir utskrivna från sjukhuset har de flesta återhämtat sig och aptiten har återkommit. Vid den
uppföljande riskbedömningen på SÄBO har nutritionsproblemet redan uppmärksammats.
Enligt Socialstyrelsen (2011) identifieras en tredjedel av alla äldre personer över 70 år som
undernärda. Skillnaden mellan Socialstyrelsens resultat och resultatet i denna studie kan bero
på att denna studies stickprov var för litet.
I studien framkom att kvinnorna identifierades med en större andel undernärda vid de båda
riskbedömnings tillfällena i jämförelse med männen som vid både riskbedömnings tillfällena
identifierades med större andel risk för undernäring. Detta bekräftar det som framkommit i
tidigare studier, att det förekommer könsskillnader vid identifiering av nutritionsstatus
(Odencrants, Bjuström, Wiklund, Blomberg, 2012; Serrano – Urrea & Garcia – Meseguer,
2013). I en kvantitativ studie (n = 464) identifierades att orsaken till kvinnornas nedsatta
nutritionsstatus i jämförelse med männen berodde på att kvinnorna i större utsträckning var
deprimerade (Bailly, Maitre, Wymelbeke, 2015). Detta visar på vikten av att personcentrerad
vård vid undernäring bör utgå ifrån den äldres specifika behov. Genus är en faktor som
påverkar energibehovet hos den äldre och därmed är det viktigt att anpassa energibehovet
men även de riskförebyggande åtgärderna efter den äldres specifika behov (Socialstyrelsen,
2011).
Resultatet av de äldres individuella svar i MNA-SF visar att några äldre inte hade några
insatta riskförebyggande åtgärder trots att behovet enligt MNA-SF fanns. En äldre person som
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identifierats som undernärd på geriatriska kliniken hade inte fått några insatta
riskförebyggande åtgärder och två äldre som på geriatriska kliniken identifierats som risk för
undernäring hade inte fått några insatta riskförebyggande åtgärder. På SÄBO hade den som
identifierats som undernärd fått 9 insatta riskförebyggande åtgärder. Av de 9 som hade
identifierats som risk för undernäring saknades riskförebyggande åtgärder hos 6 av de äldre.
Utifrån ett personcentrerat perspektiv betonar Socialstyrelsen (u.å) att enbart en insatt åtgärd
för att förbättra den äldre personens nutritionsstatus inte är tillräcklig. För att förbättra
nutritionsstatusen bör flera olika åtgärder efter den äldres specifika behov tillämpas.
Tillsammans kan åtgärderna bidra till ett förbättrat kostintag (Socialstyrelsen, u.å). En tidigare
studie (n = 1079) visade att undernärda äldre hade en ökad risk att bli återinskrivna på
sjukhuset inom 15 dagar i jämförelse med de välnärda (Lim, Ong, Chan, Loke, Ferguson &
Daniels, 2011). Detta visar på att det finns behov av att se över den geriatriska klinikens samt
särskilda boendets (SÄBO) rutiner för hur de arbetar för att förebygga och behandla de som
identifierats som risk för undernäring för att undvika vidare komplikationer för den äldre och
för samhället kostsamma återinskrivningar. Undernäring är en stor riskfaktor för
komplikationer hos den äldre, undernäring fördröjer även återhämtningen hos patienter inom
slutenvården. Ett nedsatt nutritionsstatus förlänger tiden på sjukhusvistelsen vilket visar på
vikten av att förebygga och behandla undernäring (Soysal, 2013).
När de äldres individuella svar i de olika MNA-SF frågorna analyserades, noterades att två
äldre hade identifierats som välnärda på geriatriken men hade vid riskbedömningen på SÄBO
identifierats som risk för undernäring. Studien visade även att en äldre hade ett försämrat
nutritionsstatus enligt MNA-SF, den äldre hade från risk för undernäring på geriatriska
kliniken identifierats som undernärd på SÄBO. Detta väcker frågor om hur och om
överrapportering av den äldre personens näringstillstånd rapporterats vidare till nästa
vårdgivare. Kommunikationen mellan vårdgivare kan försvåras av att de olika vårdgivarna
inte använder sig utav samma dokumentationssystem, eller att den skriftliga dokumentationen
inte är tillräckligt tydlig (Sharp, 2012). Anhöriga kan vara en resurs i vårdarbetet och bidra
med viktig information som kan stötta vårdgivarnas personcentrerade arbete (Socialstyrelsen,
2011). På grund av korta vårdtider på sjukhus är det viktigt med väl fungerade rutiner för
överrapportering till nästa vårdgivare (Faxén et al., 2010). Eftersom behandling av
undernäring tar lång tid, från veckor till månader är det viktig att insatta åtgärder fortsätter när
den äldre skrivs ut till annan vårdinstans (Christensson, Ödlund Olin & Unosson, 2009).
Grundförutsättningen för att kommunikationen kring den äldres vård och behandling ska
fungera är att vårdgivarna tydligt kan uttrycka sig skriftligt och muntligt. Den skriftliga
dokumentationen måste förstås av kommande vårdgivare vid senare hälso-och
sjukvårdskontakter (Sharp, 2012).
Vägning en gång per vecka var en av de mest insatta riskförebyggande åtgärderna på
geriatriska kliniken. Vid uppföljningen har det angivits att 14 % av de äldre personerna som
deltog i studien hade som åtgärd att vägas en gång per månad. Det vore önskvärt att dessa
siffror vore betydligt högre. Att väga den äldre personen tar oftast inte lång tid och det ger en
snabb överblick om det har skett någon viktförändring. Att regelbundet bedöma den äldres
näringstillstånd utifrån vikt, BMI, viktförlust och vikthistoria föreslår Socialstyrelsen (u.å)
som en viktig åtgärd för att identifiera risken för undernäring på ett personcentrerat sätt. Ett
vanligt förekommande missförstånd är att enbart magra personer är undernärda men även
normalviktiga samt överviktiga äldre kan drabbas av undernäring (SBU, 2014). Därför är det
viktigt att vårdpersonalen efter att ha vägt den äldre även ser på andra bidragande faktorer
som tillexempel sjukdomar och inte enbart utgår ifrån personens vikt vid en bedömning om
personen är undernärd. En trolig orsak till ett förändrat BMI mellan riskbedömningstillfällena
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är att geriatriska kliniken och SÄBO inte har använt sig av samma våg för att väga den äldre.
Faktorer som kan påverka utfallet av vikten är rutiner för när på dygnet den äldre ska vägas,
om den äldre vägs med eller utan kläder samt om vågen är kalibrerad. Olika rutiner kan leda
till olika kroppsvikter och därmed kan vikten och BMI värdet i MNA- SF riskbedömningen
ifrågasättas hur exakta de måtten är. Enligt socialstyrelsen (2011) bör vikten mätas på
morgonen före frukost och på en kalibrerad våg. Vid viktmätning bör patienten vara naken
eller ha lätta kläder på sig och urinblåsan ska vara tömd. Kroppslängden minskar med
stigande ålder, därför är det viktigt att även mäta den äldre vid en BMI bedömning, för att
minska risken för ett felaktigt högt BMI (Socialstyrelsen, 2011).
När de individuella svaren i MNA-SF riskbedömningen sammanställdes i tabell 2, upptäcktes
att 7 av 14 äldre, vid inskrivning på geriatriska kliniken, men även vid riskbedömning på
SÄBO hade svarat att de inte visste om de haft någon viktförlust de senaste tre månaderna.
Av dessa 7 på geriatriska kliniken hade 3 äldre vid uppföljningen på SÄBO svarat att de inte
visste om det hade haft någon viktförlust de tre senaste månaderna. Detta resultat visar på
bristande informationsöverföring mellan vårdgivare. Vid utskrivning från geriatriska kliniken
borde ansvarig vårdgivare från SÄBO ha fått information om den äldres vikt överrapporterad
eller från omvårdnadsepikrisen. Enligt Socialstyresen (u.å) är störningar och brister i
kommunikationen mellan vårdgivare en av de vanligaste orsakerna till vårdskador.
Socialstyrelsen (u.å) ger bland annat som förslag att vårdgivare kan använda sig av en modell
för strukturerad informationsöverföring (SBAR) för att minimera risken för missförstånd
mellan vårdgivare. Resultatet kan även visa på brister i den personcentrerade vården hos både
geriatriska kliniken och på SÄBO. Enligt personcentrerad vård ska den äldre involveras i
vården (svensk sjuksköterskeförening, 2010) och därmed borde de äldre vara informerade om
deras eventuella viktförlust de senaste tre månaderna. GPCC (2013) betonar vikten av
partnerskap, vårdgivaren och den äldre ska ingå ett partnerskap där alla beslut rörande vården
av den äldre, behandlingen och rehabiliteringen ska tas i samråd med den äldre. Att ingå detta
partnerskap gynnar det personcentrerade arbetet och underlättar arbetet för vårdgivaren då
vårdgivaren har en förståelse för den äldres eventuella traditioner och social faktorer som kan
påverka den äldres nutritionsstatus.
I tabell 2 identifierades att majoriteten av de äldre, 9 personer på geriatriska kliniken och 8
personer på SÄBO hade ett BMI på 23 eller mer. Antalet välnärda med ett BMI på 23 eller
mer på geriatriska kliniken var 4 stycken, 7 stycken hade risk för undernäring och 3 stycken
äldre identifierades som undernärda. Av de 8 äldre personerna på SÄBO med ett BMI på 23
eller mer var 4 välnärda, 3 personer hade risk för undernäring och 1 person var identifierad
som undernärd. I en tidigare svensk prospektiv kohort studie (n = 1767) där man studerade
sambandet mellan MNA kategorierna och överlevnad efter 35-50 månader visade resultatet
att ett BMI på 29,6 bidrog till en ökad överlevnad bland de deltagande äldre personerna som
identifierats som välnärda enligt MNA riskbedömningen. Vid uppföljningen av studien levde
75 % av de välnärda äldre personerna, 60 % av de som identifierats med risk för undernäring
medan av de som identifierats med undernäring levde 34 % vid uppföljningen. Resultatet
innebär att äldre personer med ett högt BMI (25-30), som många gånger kan upplevas som en
fara för hälsan, har en ökad överlevnad i jämförelse med de med lägre BMI (18,5-25)
(Söderström, Rosenblad, Thors Adolfsson, Saletti & Bergkvist, 2014). Resultatet av
Söderström et al (2014) studie visar på vikten av att riskbedöma den äldre men även sätta in
riskförebyggande åtgärder tidigt i vårdprocessen.
De äldres individuella svar visade även att 4 personer identifierades med psykisk stress eller
akut sjukdom de senaste tre månaderna på både geriatriska kliniken och SÄBO. Äldres
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psykiska ohälsa kan bero på ett försvagat socialt nätverk, förändrad identitet men även vissa
läkemedel kan ge psykiska besvär som biverkning (Socialstyrelsen, 2013). Den äldre
personens nedsatta energiintag som leder till viktminskning kan bero på sociala och/ eller
psykologiska faktorer (Keshavarzi, Asmadi & Lankarani, 2014). Otillräcklig kommunikation
mellan vårdgivaren och den äldre personen kan skapa en känsla av otrygghet hos den äldre
och därmed påverka den äldres psykiska hälsa negativt (Svanström, johansson Sundler,
Berglund., & Westin, 2013). När de äldre får vara delaktiga i vården och upplever att
vårdgivarna förstår deras symtom minskar de äldres ångest och ökar känslan av förtroendet
för vårdgivaren (Fiscella et al., 2004).
I studien i tabell 2 framkom att 9 äldre personer av 14 hade identifierats med
neuropsykologiska problem enligt MNA-SF riskbedömningen på geriatriska kliniken, av
dessa 9 hade 2 äldre identifierats som undernärda och 4 som risk för undernäring, 3 äldre hade
identifierats som välnärda. På SÄBO hade 8 äldre personer av 14 identifierats med
neuropsykologiska problem, av dessa 8 hade 6 äldre personer identifierades med risk för
undernäring och 1 äldre person som undernärd, en äldre hade identifierats som välnärd. Detta
visar på behovet av att personcentrera omvårdnadsåtgärderna. Socialstyrelsen (u.å) belyser
värdet av personcentrerad vård vid vården av äldre med demenssjukdom. Vid måltider kan
den äldre behöva individ anpassat stöd, stöd med att äta måltiden men även stöd med hur man
äter måltiden och vad man äter med. På SÄBO kan det vara betydelsefullt och bidra till en
trygghet för den äldre personen att måltidsmiljön upplevs som hemlik, lugn och ro vid
måltiderna och att det finns tid för den äldre personen att äta utan stress. Individanpassade
måltidssituationer kan bidra till en känsla av trygghet och välbefinnande och gynna
kostintaget och på så vis påverka den äldres nutritionsstatus (Socialstyrelsen, u.å).
Personcentrerad vård ger möjligheter att styra både arbetets innehåll och flödesarbetet på ett
medvetet sätt (Dudas, Kaczynski & Olsson, 2014). Äldre personer som är i riskzonen för att
utveckla undernäring eller redan är undernärda ska ordineras nutritionsbehandling och
ätstödjande åtgärder som den äldre behöver (Ödlund Olin, 2010). De riskförebyggande
åtgärderna i Senior alert är evidensbaserade. Det är därför av stor betydelse för den äldre att
erhålla insatta åtgärder för att förebygga undernäring samt att följa upp vilka
riskförebyggande åtgärder som blev utförda och om några åtgärder behöver läggas till eller
plockas bort. En av de riskförebyggande åtgärderna är information och undervisning om
kostfrågor. Ur ett personcentrerat synsätt borde denna riskförebyggande åtgärd finnas
registrerad hos alla äldre personerna i urvalet. Om den äldre personen är medveten om sin
nutritionsproblematik och hur denna kan förbättras kan personen lättare själv vara delaktig i
att försöka förbättra sin nutritionsstatus. Genom information och undervisning kan
vårdpersonalen därmed informera den äldre om den aktuella nutritionsstatusen utifrån MNASF och därefter tillsammans bestämma hur dom ska förbättra nutritionsstatusen. Enligt
patientsäkerhetslagen ska vården så långt som möjligt utformas samt genomföras i samråd
med patienten (SFS 2010: 659). På den geriatriska kliniken var det 29 % av urvalet som hade
information och undervisning om kostfrågor registrerade som riskförebyggande åtgärd medan
på SÄBO var motsvarande andel 7 %. På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg testade, GPCC,
en grupp patienter (n = 199) genom partnerskap, där patienten var delaktig i beslut om den
egna vården redan vid inskrivning, inom 24 timmar. Studien kom fram till att personcentrerad
vård genom partnerskap och gemensamma beslut bidrog till att kostnaderna för vården och
antalet återinläggningar på sjukhus minskade (Ekman, 2015). Senior alert och
riskbedömningsinstrumentet MNA-SF är inte utvecklat för att stötta ett personcentrerat
arbetssätt men då måltidsvanor och preferenser kring mat är individuella skulle ett
personcentrerat perspektiv styrka Senior alert och dess riskförebyggande åtgärder.
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Enligt Socialstyrelsen (2011) är förutsättningen för att kunna individanpassa kosten att den
äldre personen eller den närstående och eller de tillsammans är delaktiga i beslutet och
medverkar i utformningen av en vårdplan. Det är viktigt att både den äldre personen och
personalen blir informerade om riskbedömning och risken för skada så tidigt som möjligt.
Den äldre personen kan i de flesta fall hjälpa till med viktiga upplysningar som kan bidra till
att komplettera riskbedömningen så att de förebyggande åtgärderna blir så effektiva som
möjligt (Christensson, Ödlund Olin & Unosson, 2009). Personcentrerad vård bygger på att
patienten och hälso-och sjukvårdspersonalen har en ömsesidig respekt för varandras
kunskaper (GPCC, 2013). Hälso- och sjukvårdvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) fastställer att
patienten har rätt att få information och vara med i behandlingar och omvårdnaden. Att ge
adekvat information till den äldre personen är viktigt för att den äldre personen ska vara
delaktig i sin behandling och ha möjlighet att fälla det slutliga avgörandet i de beslut som ska
tas. Det är vårdgivarnas uppgift att ge kunskap och information i de fall den äldre personen
saknar kunskap för att fatta beslut om behandlingsval (Ekman, Lindal & Nordin, 2015). För
att möjliggöra en trygg nutritionsvård rekommenderar därför studieförfattarna att vårdgivarna
tillämpar personcentrerad vård i samband med Senior alerts MNA- SF riskbedömning.
Genom att informera den äldre och deras anhöriga om den äldres aktuella nutritionsstatus,
sätta in riskförebyggande åtgärder samt planera, dokumentera och rapportera till nästa
vårdgivare säkerställs en god nutritionsvård (SOSFS 2014:10).
7.3 Samhällelig nytta
Preventivt arbete mot undernäring kan minska vårdtidslängden, minska antalet
återinläggningar, minska morbiditet och mortalitet samt minska lidandet för den äldre
personen. Ett aktivt preventivt arbete mot undernäring kan därmed även leda till ökad
livskvalitet för den äldre populationen och en friskare äldre generation.
7.4 Klinisk nytta
Medellivslängden i Sverige ökar för varje år vilket innebär att den äldre generationen lever
längre idag än tidigare. Resultatet av denna studie kan för den valda geriatriska kliniken och
SÄBO, men även för andra enheter med äldrevård bidra med en ökad kunskap och djupare
förståelse för vikten av att använda Senior alert men framförallt bidra med en ökad förståelse
för vikten av en god nutritionsvård och ett personcentrerat arbetssätt. Att tidigt i
vårdprocessen identifiera, dokumentera, sätta in riskförebyggande åtgärder samt följa upp den
äldre personens näringsstatus kan därmed bidra till en ökad patientsäkerhet.
7.5 Slutsats
De kommande åren kommer den äldre populationen enligt befolkningsstatistiken fortsätta att
öka. Resultatet av denna studie visade inte på någon signifikant skillnad i de äldre
personernas nutritionsstatus mellan riskbedömningstillfällena, men av resultatet framgår att
majoriteten av de äldre personerna hade risk för undernäring i jämförelse med de undernärda
och de välnärda. För att säkerställa att alla äldre får en korrekt riskbedömning krävs ett aktivt
förbättringsarbete hos vårdgivarna och ökad kunskap gällande användandet av Senior alert.
Det är viktigt att vårdgivarna förstår fördelarna med att identifiera risken för undernäring,
syftet med de riskförebyggande åtgärderna, vikten av att följa upp den äldres nutritionsstatus
samt vinsten med att rapportera den äldres aktuella nutritionsstatus till nästa vårdgivare.
7.6 Generaliserbarhet
Eftersom urvalet i studien var litet och representerar enbart en klinik och en kommun bör inte
studiens resultat generaliserar till en större population. En ny studie med en större
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undersökningsgrupp och med ett randomiserat urval från fler kliniker och kommuner skulle
kunna undersöka om denna studies resultat är generaliserbar.
7.7 Förslag på fortsatt forskning
Vid tillfället när detta examensarbete skrevs var tillgången till forskning inom området
uppföljning av äldre personers nutritionsstatus över tid begränsat varpå författarna finner detta
område som viktigt att belysa för att kunna erbjuda den äldre personen en säker, trygg och
kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. I framtiden rekommenderas därför ytterligare studier i
detta ämne.

8. Självständighetsdeklaration
Frida Ostonen och Shilan Abdullah Ahmed har i lika stor omfattning bidragit till alla delar av
denna uppsats.
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Bilaga 2
Andelen planerade riskförebyggande åtgärder mot undernäring i Senior alert på geriatriska
kliniken samt i SÄBO, för den totala urvalsgruppen på 14 äldre personer (andelen är avrundad
till närmsta heltal). Flera riskförebyggande åtgärder kan väljas för samma person.
Åtgärder

Geriatriska kliniken

SÄBO

1

Omgivnings anpassning för en Individuell måltidssituation

2 (14 %)

1 (7 %)

2

Uppmuntran och påstötning

2 (14 %)

1 (7 %)

3

Matning

0 (0 %)

0 (0 %)

4

Hjälpmedelsförskrivning

0 (0 %)

0 (0 %)

5

Träning i att äta och dricka

0 (0 %)

0 (0 %)

6

Mellanmål

1 (7 %)

1 (7 %)

7

Berikning av maten

0 (0 %)

1 (7 %)

8

Protein och energirik kost

2 (14 %)

0 (0 %)

9

Konsistensanpassning

0 (0 %)

1 (7 %)

10

Näringsdryck

3 (21 %)

1 (7 %)

11

Anpassa maten efter kulturella och religiösa behov

0 (0 %)

0 (0 %)

12

Minska nattfastan till max 11h

2 (14 %)

1 (7 %)

13

Enteral nutrition

0 (0 %)

0 (0 %)

14

Parenteral nutrition

0 (0 %)

0 (0 %)

15

Registrering av näringsintag och vätskeintag: <= 3 per dygn

6 (43 %)

0 (0 %)

16

Registrering av näringsintag och vätskeintag: > 3 per dygn

0 (0 %)

1 (7 %)

17

Vägning en gång per vecka

3 (21 %)

0 (0 %)

18

Vägning minst 1 gång var tredje månad

0 (0 %)

2 (14 %)

19

Träning i munvård

0 (0 %)

0 (0 %)

20

Assistan vid munvård

0 (0 %)

1 (7 %)

21

Annan åtgärd - ätstödjande åtgärd

0 (0 %)

1 (7 %)

22

Annan åtgärd - nutritionsbehandling

0 (0 %)

0 (0 %)

23

Annan åtgärd – övervakning av näring och vätskeintag

0 (0 %)

0 (0 %)

24

Annan åtgärd – Munvård

2 (14 %)

0 (0 %)

25

Läkemedelsgenomgång

2 (14 %)

4 (29 %)

26

Information/ undervisning om kost frågor

4 (29 %)

1 (7 %)

27

Annan åtgärd - Undernäring

1 (7 %)

0 (0 %)

28

Vård i livets slut skede - undernäring

0 (0 %)

0 (0 %)

29

Person avböjer samtliga förebyggande åtgärder.

0 (0 %)

1 (7 %)
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