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“Det hamnar i skymundan…” 

-      Nutrition vid vård av äldre inom slutenvården 

En kvalitativ intervjustudie 

 

Bakgrund: Andelen äldre personer ökar i världen från år till år. Vi kan räkna med 

att behovet av vård från allt fler äldre också ökar i Sverige. Ju äldre populationen blir 

ju större risk att få olika hälsoproblem. Det är därför av vikt att förstå den 

problematik som äldre har och behovet av nutrition. Nutritionen är av stor vikt för 

livskvalitet och välmående och lika viktig som någon annan medicinsk behandling. 

Undernäring skapar stora problem för individen och för sjukvården. Syftet med 

denna studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vad som påverkar 

nutritionen vid vård av äldre inom slutenvården. Metod: Studien är en kvalitativ 

intervjustudie med induktiv ansats. Intervjudata analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet visar att det finns fyra aspekter som påverkar 

nutritionen inom slutenvården - sjukdomstillstånd och behandling har betydelse för 

nutritionen, miljön har betydelse för nutritionen, ansvarsfördelning och 

arbetssituation samt utbildning och klinisk erfarenhet. Konklusion: Studien 

indikerade att nutritionsproblematiken grundade sig i en resursfråga. 

Sjuksköterskorna uppgav att problematiken hade kunnat lösas via anställning av mer 

personal för att därmed underlätta den enskildes arbetsbörda. Många av de 

tillfrågade sjuksköterskorna uppgav att de ofta känner sig nödsakade att prioritera 

bort nutritionen för att hinna med sina övriga arbetsuppgifter. Vidare uppgav många 

av dem att de upplever sina nutritionskunskaper som bristfälliga tillsammans med en 

önskan om mer utbildning i ämnet som de anser vara av vikt. 

Nyckelord: nutrition, äldre, slutenvård, sjuksköterskor, upplevelser 

 

  



“It remains in the background” 

- Nutrition in the care of older people in inpatient care 

A qualitative interview study 

 

Background: The proportion of older people is increasing each year worldwide. We 

can expect the need of care from a growing number as well in Sweden. The older the 

population gets, the greater the risk of various health problems. It is therefore 

important to understand the problems that older people have and the need for 

nutrition. The nutrition is of great importance to the quality of life and well-being, 

and as important as any other medical treatment. Malnutrition causes major 

problems for the individual and for health care. 

The aim of this study is to describe nurses' experiences of what affects the nutrition 

in the care of older people in inpatient care. 

Method: A qualitative empirical study with an inductive approach. Interview data 

were analyzed using qualitative content analysis. 

Results: The result shows that there are four aspects that affect the nutrition in 

inpatient care - health status and treatment are important for the nutrition, the 

environment affects the nutrition, responsibility and working conditions, education 

and clinical experience. 

Conclusion: The study indicated that the nutrition problem is based on a resource 

issue. The nurses narrated that the problem could have been solved by hiring more 

staff and thereby facilitate the individual's workload. Many of the surveyed nurses 

said that they often felt compelled to prioritize away the nutrition to keep up with 

their other duties. Furthermore, many of them felt that their nutrition knowledge 

flawed along with a desire for more education in the subject they deem important. 

Keywords: nutrition, elder, inpatients, nurses, experiences   
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Bakgrund 

Enligt World Health Organization (WHO, 2015) beräknades människor som var 65 

år och äldre vara 524 miljoner i antal år 2010. Institutet har beräknat att denna 

population kommer att tredubblas till 1,5 biljoner år 2050 (ibid.). År 2014 utgjorde 

personer som var 65 år och äldre 20 procent (drygt 1,9 miljoner personer) av Sveriges 

befolkning (SKL & Socialstyrelsen, 2015, s. 17). Statistiska centralbyrån skriver att 25 

procent av den svenska befolkningen kommer att vara över 65 år i slutet av deras 

prognostid, det vill säga år 2060 (SCB, 2012, s.11). Samtidigt som befolkningen ökar i 

Sverige sjunker antalet vårdplatser (Lövtrup, 2015), vilket riskerar att skapa en 

osäker miljö för vårdtagarna. 

 

Socialstyrelsens skriver i sin vägledning Näring för god vård och omsorg (2011b, s. 

116) att i Sverige förekommer undernäring hos 1–5 procent av äldre som bor hemma, 

hos 10–35 procent hos dem som bor på äldreboenden och hos 20–40 procent av dem 

som vårdas på sjukhus. Undernäring definieras enligt Socialstyrelsen (2011b, s. 20) 

som “ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat 

mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller 

av en persons sjukdomsförlopp”. I sin artikel skriver Agerberg (2009) att ”var femte 

patient på europeiska sjukhus lider av undernäring ”. Detta har undersökts i en 

europeisk punktprevalensmätning, vilken genomförs en bestämd dag varje år. 

Agerberg skriver vidare att ett hinder, enligt Professor Tommy Cederholm, kan vara 

okunskap från ledningen och att identifiera nutritionsproblematiken inte är speciellt 

högt prioriterat på svenska sjukhus. En enkätundersökning som gjorts bland läkare, 

sjuksköterskor och dietister visar på medvetenhet om vad som bör göras men att det 

sällan utförs något för att förhindra nutritionsproblematiken. Agerberg skriver också 

att ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) år 2009 

hade startat en kampanj, där ett av målen var att få in mer nutritionsutbildning bland 

vårdpersonal runt om i Europa. 

 

För att kunna upprätthålla patientsäkerheten är det av stor vikt att tillgodose behovet 

av mat och näring, speciellt vid ålderdom och olika sjukdomstillstånd. Bevis finns 

idag för att detta främjar läkning av exempelvis sår och återhämtning efter till 

exempel sjukdom samt minskar komplikationer och dödlighet (Socialstyrelsen, 
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2011b, s. 3). Vidare skriver Socialstyrelsen att “Denna vård är lika viktig för 

omsorgstagaren/patienten som läkemedel, andningsunderstöd och andra 

terapeutiska insatser” (ibid.). 

 

Maten vi äter utgör kroppens energi och byggstenar. Hos den äldre människan 

förändras organsystemens funktioner - tarmrörelser minskar, förändring i vätske- 

och elektrolytregleringen och metabolismen blir långsammare. Vissa fysiologiska 

processer förändras vid åldrande, till exempel lukt- och smaksinnet, salivutsöndring 

och aptit minskar (Labossiere & Bernard, 2008; Ahmed & Haboubi, 2010). 

Läkemedelsbehandling och sociala faktorer såsom att vara änka/änkling, socialt 

isolerad, sämre transportmöjligheter m.m. kan, tillsammans med ovan nämnda 

fysiologiska faktorer, bidra till minskat näringsupptag och -intag hos äldre patienter 

vilket i sin tur riskerar att leda till undernäring (Labossiere & Bernard, 2008; Ahmed 

& Haboubi, 2010; Westergren, 2014, ss. 275–276). Undernäring är inte bara allvarligt 

för själva sjukdomsförloppet utan är dessutom kostsamt för samhället tex. genom 

längre läkningstider och större sjukvårdsbehov (Labossiere & Bernard, 2008). 

 

Enligt Westergren (2014) baseras bedömningen av undernäring på riskfaktorerna 

viktförlust, ätsvårigheter och Body Mass Index (BMI=vikt i kg/ (längd i cm)2) och 

görs vid ankomst på avdelningen. Med hjälp av olika screeningverktyg (Mini 

Nutrition Assessment (MNA) och Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) för 

att nämna ett fåtal) kan vårdpersonal bedöma en patients näringsstatus för att sedan 

kunna bedöma om denne är undernärd eller i riskzonen för att bli det. MEONF-II 

(Minimal Eating Observation and Nutrition Form - version 2) är ett verktyg utvecklat 

av The Swedish Society of Clinical Nutrition and Metabolism (SWESPEN) som 

baserats på ovan nämnda riskfaktorer för att kunna upptäcka undernäring i vården. 

Den initiala bedömningen med hjälp av MEONF-II är baserat på ett poängsystem 

som ger en tolkning av om patienten i fråga är undernärd eller inte. Ju högre poäng 

patienten har desto större risk att denne är undernärd. När undernäring konstaterats 

görs en kartläggning om orsaker till denna. Det kan vara till exempel vara sjukdomar, 

medicinering, munhygien, mag- och tarmproblem, fysiska problem, kulturella 

faktorer, religiösa faktorer m.m. (ibid., 280–284). 
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Munch et al. (2006) undersökte sjuksköterskors attityder till snabb 

nutritionsbehandling av äldre med energibrist. Så många som 69 procent av 

sjuksköterskorna tyckte det var rimligt att vänta mer än tre dagar innan de satte in 

åtgärder i form av nutritionsplan och beräkning av energibehov. Studien visar att 

nutritionsbehandling bör sättas in snarast då äldre har svårare att återhämta sig 

nutritionsmässigt jämfört med yngre personer (ibid.). 

  

När undernäring förekommer består behandlingen av nutritionsåtgärder i form av 

närings- och energirika måltider (A-kost [Allmän kost för sjuka] samt EP-kost 

[Energi- och proteinrik kost]) samt näringsdrycker mellan måltiderna. Kontakt bör 

även tas med dietist för att sammanställa en individuell nutritionsplan för patienten. 

Dessa åtgärder kan hindra att undernäringen fortskrider och därmed bromsa 

uppkomsten av till exempel trycksår, förbättra läkningen av redan existerande 

trycksår, förbättra immunförsvaret och i förlängningen minska dödligheten. Viktigt 

att tänka på är att även nattfastan inte får vara längre än 11 timmar lång, längre fasta 

riskerar att försämra näringsstatusen mer (Westergren, 2014, ss. 288–292). Kost och 

vätskeregistrering, där anteckningar förs om vad patienten äter och dricker under 

minst tre dagar, är ett bra verktyg för att kunna skapa en bild av vad och hur mycket 

patienten äter och dricker (ibid., ss. 280–284). 

 

Socialstyrelsen (2011b, ss. 167–168) skriver även att studier visat att näringsdrycker 

av olika slag förbättrar patienternas hälsa och minskar kostnader när de används 

postoperativt inom slutenvården. Användandet av näringsdrycker har visat sig 

minska dödligheten från 25 till 19 procent och antalet patienter med komplikationer 

från 41 till 18 procent. Sjukhusvistelsen brukar även bli kortare (ibid.). 
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Inom vården är det viktigt att sjuksköterskor har kompetens att bedöma patienters 

näringsbehov. Både för litet eller för stort näringsintag är ohälsosamt och kan bidra 

till komplikationer. Särskilt utsatta är patienter som är undernärda redan vid 

inläggning på vårdavdelning. Sjukhusvistelsen innebär ofta att patienter behöver 

fasta inför olika ingrepp och undersökningar vilket ökar risken för försämring av 

näringstillståndet hos dessa patienter. Vidare tycks det råda skillnader mellan 

sjuksköterskors kunskap rörande kostens betydelse för patienten och deras intresse 

att i praktiken följa upp patientens kost under sjukhusvistelsen (Stubberud, Almås, & 

Kondrup, 2011). 

  

Crogan & Shultz’s (2000) fann i sin studie att flera sjuksköterskeprogram saknade 

relevant nutritionsutbildning för att ge studenterna kunskap inför det kommande 

yrket och att därmed kunna upprätthålla patienters behov av näring. Utbildning 

inom nutrition är viktigt och bör ingå i alla sjuksköterskeprogram för att i vården 

kunna upptäcka och behandla undernäring i tid. Crogan & Shultz skriver vidare att 

det är sjuksköterskorna som är ”first line of defence” mot undernäring, vilket 

indikerar att utbildning i nutritionsämnet är viktigt. 

  

En studie gjord på danska sjukhusavdelningar av Bjerrum, Tewes, & Pedersen (2011) 

visar att ökade kunskaper om nutrition inte nödvändigtvis leder till att området 

prioriteras högre i det dagliga arbetet. Sjuksköterskorna i studien fick en utbildning 

inom nutrition och hade även nutrition som sitt ansvarsområde i arbetet på 

avdelningen. Utbildningen gjorde sjuksköterskorna medvetna om att nutrition är en 

viktig del av omvårdnaden, men på grund av tidsbrist prioriterade de ändå bort 

nutritionsåtgärder till förmån för andra omvårdnadsåtgärder såsom 

läkemedelsadministrering och hygien (ibid.). Tids- och resursbrist var även något 

som Dahl-Eide et al. (2014) samt Vanderwee et al. (2011) fann i sina studier och som 

påverkade nutritionsbehandlingen, ju färre personal desto mer prioriterades andra 

åtgärder. Korta vårdtider togs också upp som en bidragande faktor till att 

nutritionsåtgärderna prioriterades bort och istället prioriterades mer akuta 

medicinska åtgärder (Dahl-Eide, Halvorsen, & Almendingen, 2014). Andra orsaker 

som Vanderwee et al. (2011) fann i sin studie var brist på användandet av screening-

verktyg (MNA, MUST, MEONF-II m.m.), prioritering, intresse samt odefinierad 

ansvarsfördelning mellan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.  
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Problemformulering 

Andelen äldre personer ökar i världen från år till år. Vi kan räkna med att behovet av 

vård från allt fler äldre också ökar i Sverige. Ju äldre populationen blir ju större risk 

att få olika hälsoproblem. Det är därför av vikt att förstå den problematik som äldre 

har och behovet av nutrition. Nutritionen är av stor vikt för livskvalitet och 

välmående och lika viktig som någon annan medicinsk behandling. Undernäring 

skapar stora problem för individen och för sjukvården. Kostnaderna ökar för 

samhället vid många och långa sjukhusvistelser. Förmågan att tillgodose dessa 

grundläggande behov från sjukvårdens sida är avgörande för ett snabbare 

tillfrisknande. Utifrån Socialstyrelsens vägledning har sjuksköterskan en viktig 

funktion att bevaka och stödja nutritionsbehovet hos äldre inom slutenvården. Det är 

därför viktigt att studera sjuksköterskors erfarenheter av vad som påverkar 

nutritionen hos äldre. 

  

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vad som 

påverkar nutritionen vid vård av äldre inom slutenvården.   
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Metod 

Definitioner 

Med begreppet äldre avses patienter som är 65 år och äldre. 

  

Design 

Studien är kvalitativ och anlägger en induktiv ansats eftersom den avser att 

undersöka och dra slutsatser utifrån empirin (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48). Vid 

insamlandet av empirin användes intervjuer med låg grad av strukturering och 

standardisering för att skapa utrymme för intervjupersonerna att berätta så öppet 

som möjligt om sina erfarenheter (ibid., s. 133; Bryman, 2011, s. 415). 

  

Datainsamling 

Urvalskriterier 
Studiens inklusionskriterier är legitimerade sjuksköterskor som arbetat minst ett år 

som sjuksköterska. Motiveringen bakom detta var att de skulle ha hunnit få en viss 

arbetslivserfarenhet för att kunna besvara frågorna så adekvat som möjligt. 

  

Exklusionskriterierna är att sjuksköterskorna har vidareutbildning inom nutrition. 

Dessa sjuksköterskor bedöms ha en annorlunda attityd samt kunskap gentemot 

nutrition (Bjerrum, Tewes, & Pedersen, 2011), en skillnad som riskerat att påverka 

studiens resultat. 

  

Tillvägagångssätt 
Studien utfördes bland sjuksköterskor inom slutenvården vid ett större sjukhus i 

Norrland. 

 

Informationsbrev till verksamhetscheferna på förhand valda 

slutenvårdsverksamheter skickades ut för att be om skriftligt tillstånd att genomföra 

intervjuer med anställda sjuksköterskor (se Bilaga 1). Enheterna valdes således 

utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s. 433) som motiverats med att många 

äldre med olika diagnoser och behov ofta vårdas på dessa enheter samt att 

vårdtiderna ofta är längre än några få dagar. Efter godkännande från 

verksamhetscheferna tog jag kontakt med avdelningscheferna. Jag bad dem 
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informera sjuksköterskorna om min studie och att sjuksköterskorna gärna fick 

kontakta mig vid intresse att delta i studien. Anledningen till att jag använde mig av 

avdelningscheferna på detta sätt var för att det var ett praktiskt sätt att inom studiens 

angivna tidsramar nå sjuksköterskor som kunde tänkas vara intresserade av att delta 

i studien. Denna målinriktade urvalsmetod resulterade visserligen i att urvalet blev 

ett icke randomiserat urval (ibid., s. 434) men har motiverats utifrån nämnda 

praktiska skäl. 

  

Informationsbrev (se Bilaga 2) delades ut med hjälp av avdelningschefen följt av 

personligt besök på avdelningarna. Brevet beskrev urvalskriterier, vad studien 

handlade om, hur intervjun skulle gå till och även att intervjun kunde avbrytas när 

som helst utan konsekvenser. När sjuksköterskor, som var intresserade av att delta i 

studien, kontaktade mig bestämde vi en passande tid och plats. 

  

Totalt deltog sju sjuksköterskor i studien, varav samtliga var kvinnor. Deras ålder 

varierade mellan 32 och 64 år och arbetslivserfarenheten varierade mellan 4 och 34 

år. Ingen av deltagarna var specialistutbildad inom nutritionsområdet, vilket var ett 

exklusionskriterium (se Urvalskriterier ovan). Deltagarna arbetade vid olika 

slutenvårdsavdelningar inom medicin, kirurgi och ortopedi och kunde då ha 

vidareutbildning inom dessa områden. Intervjuerna tog i genomsnitt 13 minuter att 

genomföra. En testintervju genomfördes för att pröva validiteten på intervjufrågorna 

(Bilaga 3). Testintervjun kunde ingå i analysen då svaren motsvarade mitt syfte. 

Intervjufrågorna ändrades inte efter testintervjun (j.fr. Danielson, 2012, 169). 

  

Majoriteten av intervjuerna utfördes på respektive avdelning för att underlätta 

deltagandet. Några av intervjuerna spelades in via telefonsamtal då möjlighet att 

träffas fysiskt inte fanns. Miljön kring intervjuerna var lugn och inga störande ljud 

från exempelvis mobiltelefoner eller annan personal förekom (Olsson & Sörensen, 

2011, s. 134), vilket fick både mig som intervjuare och intervjupersonen att slappna 

av. Min telefon som användes för att spela in intervjun var avstängd för ingående 

samtal och intervjun kunde därför inte störas av den (ibid.). 
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Innan intervjun presenterade jag mig själv, mitt syfte med studien och berättade även 

att intervjun var frivillig och kunde avslutas närhelst sjuksköterskan önskade. Jag 

började med “uppvärmningsfrågor” med avsikt att släppa på den spänning som fanns 

genom att ställa frågor som var enkla att svara på och inte krävde så mycket av 

sjuksköterskan, frågor som “hur gammal är du?”, “när tog du din examen?” o.s.v. 

(Skolinspektionen, 2015, s. 3). Under intervjuns gång riktades frågorna allt mer mot 

syftet och sjuksköterskan gavs allt mer utrymme att prata fritt. Ibland gavs 

stödfrågor, som exempel “hur tänkte du då?”, ”kan du berätta mer om…” för att 

sjuksköterskan skulle utveckla sitt svar (Danielson, 2012, s. 170). 

 

Analys 

Transkriberingen gjordes direkt efter intervjuerna (Danielson, 2012, ss. 171–172) och 

resulterade i 32 sidor skrivet material. All text togs med som svarade mot studiens 

syfte. Material som inte togs med i analysen, som t.ex. bakgrundsfrågor och politiska 

åsikter, uteslöts därmed. För att skilja på mitt eget tal och sjuksköterskans i det 

transkriberade materialet kursiverade jag mina ord (ibid.).  

  

Efter transkriberingen började arbetet med kodning vilket gjordes med stöd av 

Graneheim & Lundman (2004). Där började jag med större meningsenheter och bröt 

sedan ner dem till kondenserade meningar vars innehåll benämndes med passande 

koder (Tabell 1). Koderna gav insikt i vad som nämndes mest och vilka upprepningar 

som var vanligast bland svaren. När koderna var klara började arbetet med kategorier 

genom att sammanföra koder med samma eller liknande innehåll. Detta arbete var 

mer avancerat då en kod kunde beskriva mer än det som sagts. Då behövde jag gå 

tillbaka till de transkriberade materialet och leta efter vad som egentligen hade sagts, 

d.v.s. gå tillbaka och granska den text som bildade kodens helhet. Efter analysen 

framkom fyra kategorier. Nedan följer en tabell som visar hur analysen kunde se ut 

(Tabell 1). Tyngden i uppsatsens resultat ligger i kategorin Arbetsfördelning och 

arbetssituation då det var vad som diskuterades mest om under intervjuerna med 

sjuksköterskorna. 
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Tabell 1 Exempel på kodning av intervjuerna 

Meningsenheter Kondenserad text Koder 

jag tror just det faktum att dom är 

äldre och multisjuka… det är väl 

många äldre som har den 

problematiken med aptitlöshet…man 

bor ensam det är inte det här sociala 

kring maten… sen har man många 

sjukdomar som gör att man står på 

mycket mediciner, kan ha illamående, 

biverkningar av medicinerna… sen är 

många dementa…så det kan ju spela 

roll… 

dom är äldre och multisjuka, många 

äldre har den problematiken med 

aptitlöshet, bor ensam det är inte 

det social kring maten, har många 

sjukdomar som gör att man står på 

många mediciner, kan ha 

illamående, biverkningar av 

medicinerna, många är dementa, 

bor ensam, inga sociala 

måltider, 

 

äldre och multisjuka, äldre, 

problematik aptitlöshet, 

sjukdomar, dementa 

 

mediciner, illamående, 

biverkningar, 

lite komplext, som ansvarig 

sjuksköterskan så ska man ju ändå ha 

koll på hela patienten men många 

gånger så tycker jag att i och med att 

vi har fler och fler patienter att ta 

hand om så måste man hela tiden 

prioritera och att det är svårt att 

hinna ha en helhetsbild kunna allting 

om alla sina patienter när dom är så 

många så därför blir det ju väldigt 

viktigt att man jobbar nära den 

undersköterskan som man jobbar 

med… 

som ansvarig sjuksköterska ska 

man ha koll på hela patienten, har 

fler och fler patienter, måste 

prioritera, svårt att får en 

helhetsbild kunna allting om alla 

sina patienter, dom är så många, 

väldigt viktigt att jobba nära sin 

undersköterska, 

komplext, hel patientbild, fler 

och fler patienter, prioritera, 

svårt hinna, många patienter, 

jobba nära undersköterskan 

vi ger i princip alla äldre energi och 

proteinrik kost och sen får man ju 

försöka stötta upp med 

näringsdrycker…till dom som inte får i 

sig helt enkelt 

ger alla äldre energi- och proteinrik 

kost, stöttar upp med 

näringsdrycker 

äldre energi- och proteinrik 

kost, näringsdrycker 

men det stora bekymret är att man 

vet att när dom går hem så kommer 

det här problemet att fortskrida 

hemma, så att här på sjukhuset 

tycker jag att här är ju inga 

bekymmer men dom ska ju inte ligga 

här jämt… 

största bekymret är när dom går 

hem, nutritionsproblemet fortskrider 

hemma, inga problem på sjukhuset 

nutritionsproblemet fortskrider 

hemma, 

 

 

sjukhuset inga 

nutritionsproblem 

  



 10 

Forskningsetik 

Enligt Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) behöver medicinsk forskning 

godkännas av en etikprövningsnämnd. Denna prövningsnämnd ska vara oberoende 

av forskaren samt sponsorer och andra som tillhör forskningsarbetet. 

Helsingforsdeklarationen finns till för att skydda personerna som ingår i forskningen, 

så att dessa inte kommer till skada. Eftersom denna studie utgör ett examensarbete 

på grundnivå och inte behandlar känsliga personuppgifter, genomför fysiska ingrepp 

eller behandlar biologiskt material fodrar den dock ingen etikprövning (SFS 

2003:460). Istället tillfrågades verksamhetscheferna för ett godkännande att 

genomföra studien. Verksamhetscheferna tog då ställning till om sjuksköterskorna 

kunde ta skada av intervjuerna eller av studien (ibid.) för att sedan tillfråga 

potentiella respondenter. Hänsyn togs till vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

(Vetenskapsrådet, u.å.), vad gäller graden av frivillighet, genom att sjuksköterskorna 

gavs möjlighet att avstå från att delta i studien. Deras val att delta upprepades sedan 

vid varje intervjutillfälle, då jag informerade dem om att deltagandet såväl som 

graden av deltagande var helt frivilligt och att deltagandet, följaktligen, när som helst 

kunde avbrytas utan konsekvenser (j.fr. Olsson & Sörensen, 2011, ss. 84–85). 

 

Studien har i enlighet med Kjellström (2012, ss. 86–87), värnat om 

sjuksköterskornas konfidentialitet. I praktiken har det bland annat inneburit att 

endast jag och min handledare haft tillgång till det empiriska materialet. Jag har även 

varit noga med att radera intervjuerna efter att jag transkriberat dem; 

transkriberingar vilka i sin tur förvarats oåtkomligt för utomstående. Vidare har jag, 

vid presentationen av datamaterialet, undvikit personuppgifter eller andra känsliga 

uppgifter som hade kunnat användas för att spåra citaten tillbaka till enskilda 

sjuksköterskor. 

Studien har, slutligen, tagit hänsyn till Vetenskapsrådets riktlinjer vad gäller 

informationskravet (Vetenskapsrådet, u.å.). Sjuksköterskorna har informerats om 

studiens syfte och hur dess data kommer att hanteras efter datainsamlingen. 
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Resultat 

Vid analys av intervjumaterialet framkom fyra kategorier: sjukdomstillstånd och 

behandling har betydelse för nutritionen, miljön påverkar nutritionen, 

ansvarsfördelning och arbetssituation samt utbildning och erfarenhet. 

Nedan kommer jag att presentera resultatet med hjälp av ovannämnda kategorier. 

  

Sjukdomstillstånd och behandling har betydelse för nutritionen 

Flera av sjuksköterskorna uttryckte att nutritionen inte bara hade betydelse för att 

hålla vikten i schack utan även för att påskynda sårläkning vid operationer samt 

förbättra allmäntillståndet. 

 

Med hjälp av olika screening-verktyg kunde sjuksköterskorna bedöma patienterna 

vid ankomstsamtalen och ha uppsikt över intaget av kalorier med hjälp av kost- och 

vätskeregistreringar vilket användes ofta på flera av avdelningarna. 

 

Avdelningsdietist fanns på majoriteten av avdelningarna. Denne användes ofta av 

sjuksköterskan när hon upplevde att hon inte räckte till eller behövde 

rekommendationer eller tips på hur nutritionen kunde förbättras för patienten. 

Oftast var det dietisten som tog över ansvaret och som sedan ordinerade vidare till 

sjuksköterskorna och undersköterskorna på avdelningen. 

 

Läkemedel var också ett ämne som det resonerades om när det gällde nutritionen. 

Dessa kunde inte bara vara hjälpsamma när en patient mådde illa eller hade smärtor 

utan de kunde även försämra aptiten för patienten när hon hade för mycket 

mediciner eller att de var för starka så att aptiten försvann. 

Näringsdrycker, dropp i olika former, smoothies och olika mellanmål beskrev många 

av sjuksköterskorna som näringsstöd som erbjöds när maten inte åts upp av olika 

anledningar. Förutom droppen, hade patienterna näst intill fri tillgång till dessa, 

näringsdrycker eller olika mellanmål bestående av valfri dryck som till exempel kaffe 

eller te samt en smörgås eller kaka till. Mellanmål och näringsstöttande drycker 

ställdes flitigt in hos patienterna mellan måltiderna för att hålla nutritionen i schack. 
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sen kan man kanske påverka på andra sätt, om det är en patient som inte 

vill äta på grund av illamående då kan man göra nånting åt det i form av 

antiemetika till exempel eller det kanske är andra mediciner som 

påverkar...för mycket värktabletter, patienten kanske blir för trött och 

man kanske måste se över hela läkemedelsbiten… 

vi har vår avdelningsdietist som vi kan ta kontakt med när vi behöver... 

hon ordinerar och sköter största delen av nutritionsbehandlingen sen är 

det vi som genomför ordinationerna… 

Miljön har betydelse för nutritionen 

Flera av sjuksköterskorna uttryckte det som att på sjukhuset hade patienterna god 

nutrition och att vissa förbättrade aptiten där, men att det också kunde komma in 

patienter som redan var undernärda vid inläggningen.  De menade att patienterna 

ofta ”slarvade” med måltiderna hemma på grund av att de var sjuka, dementa eller 

ensamma i hemmet. Det som kunde göra skillnad på sjukhuset jämfört med hemma 

var oftast att patienterna hade sällskap vid varje måltid av andra patienter på 

avdelningen. Patienterna blev även påminda ofta om måltiderna och blev även 

serverade fika, i form av smörgås/kaka och kaffe, mellan måltiderna. 

 

Ett flertal av sjuksköterskorna målade upp måltidssituationen som viktig. Där gällde 

det att använda sin fantasi och hitta lösningar för att få patienten att äta. Dessa 

lösningar kunde bestå av olika slags maträtter och önskekost till patienterna. Även 

miljön runt omkring patienterna spelade roll - bordsdukar, gardiner i matsalen, 

blommor på bordet, hemliknande miljö i matsalen m.m. Avdelningarna kunde 

dessutom erbjuda fler än en slags måltid till patienterna, all mat lagades inte på plats 

utan det fanns även frysta maträtter som alternativ. 

det stora bekymret handlar kanske inte om hur det är här på sjukhuset 

utan det är efteråt när de kommer hem...man vet att det är skillnad när de 

är hemma och när de är här… här får de frukost, lunch och middag 

serverat och vi tjatar kanske lite mera på dem och ligger på med lite 

näringsdrycker... man att när de går hem kommer det inte alls se ut som 

det gör här… 
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Ansvarsfördelning och arbetssituation 

Rollen som sjuksköterska diskuterades med de intervjuade sjuksköterskorna och 

samtliga höll med om att den var väldigt viktig när det kom till nutrition. De menade 

att de hade ett ansvar att upptäcka nutritionsproblemen tidigt för att kunna planera 

patientens näringsintag. 

 

Sjuksköterskorna berättade att det var undersköterskorna som hade störst insyn i 

patienternas nutrition i det dagliga arbetet, då dessa arbetade mer patientnära än 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna beskrev sig som att de var “spindeln i nätet” och 

förmedlade information från undersköterskan vidare till doktorn. 

 

Det som flera av sjuksköterskorna var eniga om var den rådande tidsbristen. Många 

upplevde det som att tiden inte alltid räckte till, till omvårdnad eller ens få en 

helhetsbild av patienten eller dennes nutritionstillstånd. I fråga om vad som gjorde 

att tiden inte räckte till var svaret att mycket annat kom emellan som var tvunget att 

prioriteras före - undersökningar, blodprover, blododlingar, mediciner, dropp och 

dylikt. 

 

När frågan ställdes om varför sjuksköterskorna upplevde att tiden inte räckte till och 

vad det kunde bero på beskrevs detta som en personalbrist. Sjuksköterskorna 

upplevde det som att om det hade funnits mer personal - sjuksköterskor och 

undersköterskor - hade arbetet kunnat utföras på ett helt annat sätt. Möjlighet till 

större kontroll på arbetssituationen och dessutom få en bättre helhetsbild av 

patienterna skulle då förbättras. Flertalet sjuksköterskor beskriver även att vid arbete 

med människor så sker också oförutsedda händelser som tar tid i anspråk. 

 

som jag ser det har man en viktig roll…det ingår i mitt omvårdnadsansvar 

och där är nutritionen en av dem.…att man kan göra en bedömning och 

titta vad det är för patient jag har framför mig och vad kan den här 

patienten ha för behov och att man räknar ut behov av kalorier… 
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det är sjuka patienter och stressigt i allmänhet och det är mycket annat 

som man måste prioritera före…många är akut dåliga, det är många 

undersökningar och man får springa hit och dit…mycket medicinska 

arbetsuppgifter och man får prioritera ner nutritionen då helt enkelt… 

Utbildning och erfarenhet 

Utbildningsnivån på de intervjuade sjuksköterskorna var densamma då samtliga 

deltagare endast hade grundutbildning. Ändå varierade svaren när det gällde 

huruvida utbildningen gett ”kött på benen” vad gäller nutrition. Majoriteten tyckte 

dock att utbildningen var bristfällig och hade kunnat förbättras. 

Utbildningen gav ett hum om vad den framtida yrkesrollen skulle innebära, men att 

jobba under längre tid upplevde samtliga sjuksköterskor gav mer kunskap än själva 

utbildningen. Detta innebar att sjuksköterskorna kände sig osäkra på nutritionsdelen 

och sköt istället över den på avdelningsdietisten, istället för att själva först försöka 

och sedan gå till avdelningsdietisten. 

  

När det gäller utbildning på arbetsplatsen varierade det. På vissa avdelningar fanns 

utbildning inom nutrition inte alls medan på andra avdelningar förekom det men 

väldigt sällan. Vid förfrågan om intresse fanns för föreläsningar om nutrition på 

arbetsplatsen - grundläggande samt specifikt inriktat för avdelningen 

sjuksköterskorna arbetade vid - visade samtliga sjuksköterskor intresse. 

jag tycker att det ligger ett jättestort ansvar inom utbildningen…jag tycker att 

man pratar väldigt lite nutrition…och när man sen är färdig och har sin 

legitimation så förväntas det att man ska kunna så mycket... att man ska ha koll 

på den biten...och därför tycker jag att det borde ingå mer i utbildningen om det… 

inte vad jag känner till på avdelningen… 

det finns säkert några kurser man kan gå 

men det har jag ingen större koll på... 

men det är inte så att vi har några kurser på avdelningen… 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vad som 

påverkar nutritionen vid vård av äldre inom slutenvården. 

 

Metoddiskussion 

Denna kvalitativa intervjustudie har sökt beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

faktorer som påverkar nutritionen vid vård av äldre inom slutenvården. För att göra 

detta har studien utgått från ett målinriktat bekvämlighetsurval där avdelningschefer 

använts för att få tag i potentiella sjuksköterskor. Denna urvalsmetod går att 

problematisera. Genom att använda avdelningscheferna för att finna lämpliga 

intervjupersoner finns risken att urvalet blivit skevt utifrån deras medvetna eller 

omedvetna val. I samma grad som enhetschefernas val varit färgat av bakomliggande 

faktorer bortom studiens kännedom kan deras val ha påverkat studiens resultat. 

Detta problem har jag visserligen försökt motverka genom att be avdelningscheferna 

att endast ta hänsyn till olika grad av kunskap hos sjuksköterskorna och att i första 

hand endast informera om studien (j.fr. Bryman, 2011, ss. 383–384), men den 

potentiella risken för ett på förhand skevt urval finns alltjämt kvar. 

 

Ett annat problem med urvalet har att göra med att jag inte tagit hänsyn till 

sjuksköterskornas ålder, utan endast sett till så att de har minst ett års 

arbetslivserfarenhet. Efter analysen av datamaterialet kunde jag dock konstatera en 

märkbar skillnad i sjuksköterskans erfarenhet av nutritionen beroende på ålder och 

hur länge hon arbetat. De sjuksköterskor som arbetat länge hade, naturligtvis, mer 

erfarenhet och kunde följaktligen utveckla sina svar mer än de vars 

arbetslivserfarenhet var mindre. Denna skillnad i erfarenhet kan tänkas ha påverkat 

sjuksköterskornas tankar om och generella attityd i nutritionsfrågan och kan därför 

ha varit en bidragande faktor för resultatet som jag på förhand inte tagit hänsyn till i 

mitt urval. 

 

En annan möjlig problematisering har att göra med nutritionens betydelse. Samtliga 

sjuksköterskor uppgav att de betraktade nutritionen som viktig. Denna positiva 

attityd kan dock tänkas ha influerats av studiens implicita värdering av 

nutritionsfrågan som just betydelsefull. En studie om nutritionen implicerar 

http://j.fr/
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oundvikligen att nutritionen är värd att undersöka, att just den är viktig. I en 

intervjusituation kan det då, liksom i alla sociala situationer, finnas tendenser till 

bekräftelse i jakten på social konsensus. Det kan alltså, med andra ord, ha funnits 

vissa sociala tendenser i samband med intervjusituationen som riskerat att influera 

värderingen av nutritionens betydelse i en positiv riktning. Denna problematisering 

går dock att bemöta med att även tidigare studier (som exempelvis Dahl-Eide et al. 

2014) funnit att sjuksköterskor tenderar att värdera nutritionen som viktig. 

 

Min egen erfarenhet av att intervjua samt min intervjuguide (Bilaga 3) går att 

diskutera. Eftersom jag tidigare inte skrivit en kandidatuppsats finns liten erfarenhet 

av att på ett vetenskapligt sätt intervjua personer vars utsagor ingår i ett 

vetenskapligt skrivande. Jag har tagit hjälp av Olsson & Sörensen (2011) samt 

Henricson (2012) för att hitta bra intervjumetoder. Med hjälp av min handledare har 

frågeguiden kunnat utformats så att den passar mot mitt syfte, vilken prövades först 

för att kunna utreda om frågorna var relevanta och uppfyllde mitt syfte. Min egen 

förförståelse för ämnet nutrition kan ha spelat roll, då jag studerar till sjuksköterska 

och har varit ute på verksamhetsförlagd utbildning inom slutenvården och träffat den 

typ av patienter som uppsatsen ämnat handla om. För att undvika att materialet ska 

ha färgats av min förförståelse har jag varit så objektiv som möjligt vid insamlande 

och bearbetning av materialet. Vid bearbetningen har jag transkriberat och sedan 

lyssnat av inspelningarna mot texten för att inte missa relevant information. Min 

handledare har även här givit mig stöd i att tolka och förstå innehållet i utsagorna. 
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Etikdiskussion 

Studiens etiska dimensioner går att problematisera. Som framkom i datainsamlingen 

var avdelningscheferna delaktiga i urvalsprocessen såtillvida att de tillfrågade 

potentiella respondenter. Med anledning av den auktoritära maktobalans som råder 

mellan arbetsgivare och arbetstagare kan denna tillfrågan tänkas ha inverkat negativt 

på frivillighetskravet. Hur förutsättningslöst frivillig blir egentligen deltagandet i en 

studie om detta deltagande läggs fram från en arbetsgivare? Dock har relationen och 

kommunikationen mellan arbetsgivarföreträdare det vill säga avdelningscheferna och 

sjuksköterskorna stor betydelse i sammanhanget. Här spelar såklart arbetsmiljön en 

avgörande roll och med bristande insyn i denna arbetsmiljö kan vi här bara 

spekulera. Men som princip förefaller det, såvitt jag kan bedöma, rimligt att 

frivillighetskravet kan ha påverkats negativt.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet från intervjuerna av sjuksköterskorna indikerar att det finns fyra 

kategorier som påverkar nutritionen: sjukdomstillstånd och behandling, miljön, 

ansvarsfördelning och arbetssituation samt utbildning och erfarenhet. Jag kommer 

nu övergå till att diskutera var och en av dem i relation till den teoretiska 

referensramen. Först presenteras diskussionens teoretiska referensram, som sedan 

kopplas samman med resultatet. 

Teoretisk referensram 

Den goda omsorgen och samvetet 

Sjuksköterskans primära uppgift består i att främja hälsa genom att bekämpa ohälsa i 

alla dess former (Kim, 2010). För att lyckas med detta utgår den goda omvårdnaden 

från ett holistiskt perspektiv på människan som sörjer för dennes fysiska såväl som 

psykiska, sociala och andliga behov (ibid.). Här blir ett mänskligt och empatiskt 

bemötande, som ser den enskilda individen och inte bara en diagnos eller en anonym 

patient, minst lika viktig som fysiologisk behandling. Detta holistiska perspektiv på 

människan kan med fördel kompletteras av ett interaktionsperspektiv som betraktar 

omvårdnaden som en social process mellan individer som ömsesidigt påverkar 

varandra (Watson, 1985). God omvårdnad blir då inte en passiv utan en dynamisk 

och aktiv process där sjuksköterskan lär känna patientens unika behov och så långt 

som möjligt involverar denne i omvårdnaden (ibid.). Denna inkluderande interaktion 

har exempelvis visat sig vara viktigt inte minst när det kommer till nutritionen, 

eftersom vårdtagare som inte är delaktiga i nutritionsåtgärder riskerar att drabbas av 

undernäring (Kim, 2010). 

  

Till grund för den goda omvårdnaden ligger alltså ett hälsofrämjande ideal, en 

holistisk syn på människan och ett interaktionsperspektiv på omvårdnadsprocessen. 

I teorin låter det vackert, men klyftan mellan teori och praktik kan ibland vara stor 

och sjuksköterskan som av olika anledningar inte förmår leva upp till dessa ideal kan 

i värsta fall drabbas av samvetsångest och - i förlängningen - utbrändhet (Jameton, 

1984). Begreppet samvetsångest handlar, som namnet också antyder, om den ångest 

som uppstår när sjuksköterskan tack vare institutionella begränsningar inte förmår 

handla i enlighet med sin övertygelse (ibid.). Ett annat, snarlikt begrepp är 

samvetsstress, vilket utgör en kombination av stress och dåligt samvete sprungen ur 
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organisatoriska såväl som personliga faktorer, såsom bristande kunskap (Glasberg, 

2007). Förmågan till dåligt samvete är i sig en god egenskap, som indikerar en 

fungerande moralisk kompass, men den kan alltså bli av ondo i en miljö eller 

situation där det dåliga samvetet blir ständigt påmint. 

 

Ålderism 

Begreppet ålderism åsyftar strukturell och individuell diskriminering baserat på 

ålder. I vår västerländska kultur är ungdomligheten norm och desto längre individen 

befinner sig från denna norm desto större risk löper denne att marginaliseras och 

diskrimineras. Värst utsatta är den åldersgrupp som är över 65 och som räknas som 

”gamla” (Andersson, 2008), men även unga drabbas. Diskrimineringen kan baseras 

på förutfattade meningar kring bristande förmågor vilket bland annat kan gå ut över 

möjligheten till arbete, men även som en indirekt exkludering utifrån den faktiska 

avsaknaden av vissa förmågor som andra åldersgrupper har lättare för. 

Diskrimineringen kan även baseras på ett minskat människovärde i samband med 

den äldres minskade produktivitet och därmed gångbarhet inom den kapitalistiska 

arbetsmarknaden. Inom vården kan ålderismen bland annat ge sig tillkänna som en 

längre väntan på akutmottagningar och utebliven operation på grund av hög ålder 

(ibid.). En syn på äldre som ”nästan döda” kan medföra att deras generella 

omvårdnad nedprioriteras eftersom de antas vara i mindre behov av omsorg än 

andra, yngre åldersgrupper (Jönsson, 2009). Detta ålderistiska synsätt kan vara med 

om att ”rättfärdiga” en bristande omvårdnad i praktiken (ibid.). 
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Sjukdomstillstånd och behandling 
Samtliga sjuksköterskor ansåg att nutritionen var viktig. De pratade mycket om att 

näringsstöden kunde hjälpa när det var svårt att få patienterna att äta. De kunde se 

skillnaden före och efter att man gett näringsstöd. Detta visar sig genom att 

patienterna blev piggare och tillfrisknade snabbare. 

  

Vidare beskrev sjuksköterskorna i denna studie att läkemedel var något som både 

kunde underlätta och påverka nutritionen för de äldre. De menade att de äldre 

patienterna oftast var multisjuka och hade många sorters mediciner – en relativt 

vanlig situation som andra studier redan observerat (se exempelvis Labossiere & 

Bernard, 2008). Vissa mediciner påverkade patienternas aptit negativt och de kände 

ingen hunger. Andra gjorde dem trötta eller illamående. Sjuksköterskorna beskrev då 

att vissa mediciner kunde hjälpa genom att ”ta bort” illamåendet eller tröttheten och 

därmed underlätta för patienterna att kunna äta med mindre problem. 

Medicineringen som sådan behövde således inte nödvändigtvis påverka nutritionen 

negativt. 

  

Näringsstödet kan, tillsammans med de läkemedel som underlättade nutritionen, här 

ses som exempel på den goda omsorgen. Enligt den goda omsorgen ska omvårdnaden 

anpassas till den enskilda individens behov. Vårdtagaren ska även vara delaktig i sin 

omvårdnad. När sjuksköterskan erbjuder patienten läkemedel och näringsstödet för 

att hjälpa deras nutrition är det ett uttryck för en individuell omvårdnad som sörjer 

för individens enskilda behov. I samma grad som detta skedde i samråd med 

patienten var denne också delaktig i sina egna nutritionsåtgärder, vilket alltså kan ha 

minskat risken för undernäring. 
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Miljön 
Miljön visade sig vara av betydelse för nutritionen. Sjuksköterskorna nämner att 

många äldre är ensamma hemma och ”slarvar” då med maten. De nämner också 

demens som en eventuellt bidragande faktor, eftersom vissa dementa patienter 

ibland glömmer bort att äta. När de sedan kommer in till sjukhuset vid sjukdom är de 

redan undernärda och en del av dem är där på grund av själva undernäringen. Under 

själva sjukhusvistelsen är även måltidssituationen av betydelse. Socialstyrelsen 

(2011a) berättar att miljön i samband med måltiden är av vikt för äldres nutrition. De 

menar att födointaget förbättras när de äldre får assistans vid måltiden eller om 

miljön upplevs som trygg och socialt viktigt, som exempelvis en matsal med fler 

patienter eller i sällskap av personal. Detta upplevdes av sjuksköterskorna i denna 

studie som ett stressmoment eftersom de är medvetna om vikten av god nutrition 

men känner sig manade att prioritera läkarens ordinationer. Om ingen personal 

närvarar vid måltiden finns risken att patienten glömmer bort att äta, något som 

känns igen i Manthorpe & Watsons studie (2002) med samma resultat. Vi ser här en 

tydlig koppling till samvetsstressen, vilken innebar en kombination av stress och 

dåligt samvete sprungen ur organisatoriska faktorer. Hade sjuksköterskorna haft mer 

tid hade de kunnat närvara i större utsträckning vid de äldres måltider och därmed 

förbättrat deras nutrition. De var medvetna om detta förhållande, vilket föranledde 

deras dåliga samvete. 

  

Borgström (2007) skriver att Sverige har lägst antal vårdplatser i Europa per antalet 

invånare med sina 2,2 vårdplatser per 1000 invånare. Detta förklaras med 1990-

talets Ädelreform, som innebar att kommuner och öppenvården skulle ta det tyngsta 

ansvaret för de äldre i samhället. I samband med detta gjorde sig den ekonomiska 

krisen påmind i vården, då man beslöt att minska sjukvårdspersonalen eftersom den 

medicinska utvecklingen halverat vårdtiderna och man ansåg att man inte behövde 

lika många anställda. I siffror innebar nedskärningarna en minskning från 100 000 

vårdplatser 1980 till 58 000 vårdplatser 1992 och 13 år senare hade vårdplatserna 

sjunkit ytterligare till 26 053. Ohlin (2016) visar i sin artikel statistik på hur 

vårdplatserna sjunkit med ytterligare 727 vårdplatser från 2014 till 2015. En 

konsekvens av dessa nedskärningar är att vårdplatser överbeläggs, vilket innebär att 

patienter skickas till fel vårdavdelning i brist på plats inom den rätta vårdavdelningen 

(ibid.). Dessa plötsliga miljöombyten kan av patienten upplevas som otryggt. Det som 
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fungerat bra på den första avdelningen kanske inte fungerar alls på den andra 

avdelningen. Denna otrygghet kan tänkas påverka nutritionsproblematiken, eftersom 

en otrygg miljö, som vi såg ovan, kan påverka nutritionen negativt. 

  

Att vårdplatserna sjunkit trots att den äldre befolkningen blivit större kan ses som ett 

uttryck för ålderism. Det är en tydlig ekonomisk prioritering från samhällets sida att, 

under den ekonomiska krisen, skära ned på sjukhusens vårdplatser. Detta har med 

största sannolikhet drabbat äldre mer än andra åldersgrupper, eftersom deras 

åldersgrupp ökat mer än övriga åldersgrupper. Här kan vi endast spekulera, men 

hade den yngre åldersgruppen (vilken ligger närmare det ungdomliga och arbetsföra 

idealet) varit större hade nedskärningarna kanske inte varit lika markanta. 
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Arbetsfördelning och arbetssituation 
Flera av sjuksköterskorna nämner att deras roll angående nutritionen är viktig och av 

stor betydelse men att arbetssituationen gör att den många gånger förbises. De 

känner att de dock är tvungna att prioritera läkares ordinationer, provtagningar, 

undersökningar m.m. Sjuksköterskorna nämner även att det är undersköterskornas 

arbetsuppgift att ombesörja patientens hygien och näringsintag. Nilsson (2016) anger 

att denna yrkeskategori har minskat med åren vilket gjort att undersköterskans 

arbetsuppgifter skjutits över på sjuksköterskan. Detta gör att sjuksköterskorna 

upplever tidsbrist som gör att de inte hinner med varje patients omvårdnad och 

nutrition. Detta finner stöd i Dahl-Eide, Halvorsen, & Almendingen (2014) artikel 

vilken nämner att brist på resurser och tid tvingar sjuksköterskorna att prioritera de 

medicinska åtgärderna före de omvårdnadsmässiga åtgärderna. Vanderwee et al. 

(2011) nämner också att personaltätheten är en faktor för att patienters nutrition ska 

bli god eller ej. Är personaltätheten låg faller nutritionen med den. En lösning som 

både de intervjuade sjuksköterskorna och Dahl-Eide (2014) är samstämmiga om är 

att anställa mer personal, både undersköterskor och sjuksköterskor, för att kunna 

täcka de behov som patienterna har och för att den upplevda stressen skulle minska. 

 

Ovanstående situation, med å ena sidan vetskapen om nutritionens betydelse och å 

andra sidan den upplevda tids- och resursbristen med tillhörande behov av 

prioritering, bidrar till den samvetsstress studiens sjuksköterskor gav uttryck för. I 

takt med att undersköterskorna minskat har ansvaret för patientens hygien och 

nutrition allt mer flyttats över på sjuksköterskorna, vilket av dem upplevs som en 

ökad arbetsbelastning med tillhörande samvetsstress som följd. En möjlig lösning här 

hade varit att öka antalet undersköterskor eller att anställa fler sjuksköterskor som 

därmed kan dela på den ökade arbetsbördan. 

  

Trots att Socialstyrelsen tagit fram vägledning och senare bindande föreskrifter 

fungerar inte nutritionen i vården. I kompetensbeskrivningen för grundutbildade 

legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) står det inget specifikt riktat mot 

att sjuksköterskan ska ha kunskap om nutritionens betydelse i 

omvårdnadssammanhang. Däremot specificeras att hon ska ha medicinska 

kunskaper, tillgodose patientens sociala, kulturella och andliga behov, kunna 

ifrågasätta oklara eller ofullständiga ordinationer och instruktioner m.m. Det står 
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också lite översiktligt att hon ska kunna främja hälsa och förebygga ohälsa och vid 

behov motivera patienten att ändra sina livsstilsfaktorer som skapar ohälsa. Det som 

då kan diskuteras är vad som ingår i främjandet av hälsa och förändring av 

livsstilsfaktorer? Varför inte nutritionen finns med i kompetensbeskrivningen är en 

fråga som alla i vården borde ställa sig när Socialstyrelsen (SOSFS 2014:10, s. 3) 

skriver följande i sina bindande föreskrifter: 

”I dag finns övertygande bevis för att nutritionsstöd i samband med 

medicinsk behandling och omsorg minskar komplikationer och dödlighet. 

Rätt mat och näring är en viktig patientsäkerhetsfråga. Säker vård med 

god kvalitet måste baseras på bedömning av risk för undernäring, 

utredning av orsak till undernäringstillstånd samt adekvat 

näringsbehandling, inklusive uppföljning av insatta åtgärder. Denna vård 

är lika viktig för omsorgstagaren/patienten som läkemedel, 

andningsunderstöd och andra terapeutiska insatser.” 

Ett möjligt svar på den frågan kan vara att nutritionsansvaret av tradition legat hos 

just undersköterskan. När sjuksköterskorna alltmer fått överta detta ansvar i brist på 

undersköterskor finns risken, som vi sett, för att detta ansvar krockar med hennes 

övriga arbetsuppgifter, såsom läkarens ordinationer, utförandet av provtagningar och 

andra åtgärder som prioriteras över nutritionsåtgärderna. Antalet undersköterskor 

har trots allt minskat med 25 procent sedan 1990-talet och detta får rimligtvis 

konsekvenser för sjuksköterskornas ansvarsområde, arbetssituation och därmed 

omvårdnaden (Nilsson, 2016). Idag finns även siffror på att sjuksköterskornas antal 

har minskat och alltjämt fortsätter att minska (Socialstyrelsen, 2016, s. 2). 

Sjuksköterskornas försämrade arbetssituation kan, som vi sett i denna studie, 

medföra att den goda omvårdnaden blir lidande eftersom sjuksköterskorna inte 

upplever att de har tid med patientens enskilda nutritionsbehov. 
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Utbildning och erfarenhet 
Oberoende av ålder och yrkeserfarenhet var alla sjuksköterskor eniga om att 

utbildningen var bristfällig när det gällde nutritionen. De menar att den kunskap de 

idag har angående nutritionen är den som de har fått tack vare arbetet, det vill säga 

inhämtade erfarenheter och inte från utbildningen. I Högskoleförordningen anges 

inga specifika ämnen för just sjuksköterskeprogrammet eller något annat program, 

den visar bara på hur ett program ska byggas och ämnena väljer universitetet eller 

högskolan själva (SFS 1993:100, kap.6 §25). I de flesta utbildningsplaner för 

sjuksköterskeprogrammet nämns heller inget specifikt om nutrition, däremot är 

omvårdnad ett stort ämne. Detta påminner om vad Cadman & Findlay (1998) fann i 

sin studie, att sjuksköterskeutbildningarna inte erbjuder den kunskap som skulle 

kunna göra sjuksköterskorna säkrare på nutritionsområdet i sitt arbete. De fann 

vidare att sjuksköterskorna kände sig säkrare på nutritionsämnet och fick förståelse 

för att nutritionen var minst lika viktig som medicinska åtgärder efter 

vidareutbildning på området. Bjerrum et al. (2011) skriver däremot att trots 

utbildning inom området så prioriteras inte nutritionen högre av sjuksköterskorna. 

Men detta resultat behöver nödvändigtvis inte stå i motsättning till vad Cadman & 

Findlay och den här studien har funnit. Sjuksköterskor som inte är nöjda med sin 

utbildning inom nutritionsområdet och följaktligen känner sig osäkra kommer 

förmodligen att prioritera nutritionen lägre än de områden de känner sig säkrare 

inom, som exempelvis medicinska åtgärder. 

 

Det är anmärkningsvärt att samtliga sjuksköterskor inom studien uppgav att de 

upplevde sin utbildning som bristfällig vad gäller nutritionen. Eftersom nutritionen 

bevisligen är av vikt för hälsan torde den ha en mer central betydelse inom 

utbildningen än vad den idag har. Hur ska sjuksköterskan kunna leva upp till den 

goda omvårdnaden, om hon inte har utrustats med den nödvändiga utbildningen att 

bemöta den enskilde patientens nutritionsbehov? Hade sjuksköterskan fått mer 

nutritionskunskap hade de känt sig säkrare på området och kunnat erbjuda en ännu 

bättre omvårdnad. Men avsaknaden av kunskap är - märk väl - endast en del av 

problemet. Denna kunskap hade, trots allt, inte varit mycket värd om sjuksköterskan 

i praktiken inte fått möjlighet att utöva den på grund tidigare nämnda tids- och 

resursbrist. Den hade då, i brist på klinisk praxis, eventuellt kunnat resultera i en 

ännu grövre samvetsstress. 



 26 

Förslag på vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning skulle vara att undersöka läkares kunskaper i nutrition 

då vissa nutritionsåtgärder är ordinationer. En fallstudie, där forskaren följer en 

äldre patient, som bedöms som undernärd eller i riskzonen för undernäring, 

noggrant genom vårdförloppet. Detta skulle utmynna i ny kunskap och kanske ge en 

ny status för nutritionen bland äldre och sköra patienter. 

 

Konklusion 

Överlag delade sjuksköterskorna bilden av den nutritionsproblematik som kommer 

till uttryck i den forskning som presenterades i bakgrunden. För att lösa denna 

problematik framhöll många av dem behovet av ökade resurser i form av fler 

sjuksköterskor och undersköterskor. Genom att minska på den enskilda 

sjuksköterskans arbetsbörda hade nutritionen, som av sjuksköterskorna ansågs vara 

viktig, hunnits med bättre. Studien visar även att det förekommer en upplevd brist på 

nutritionskunskap tillsammans med en önskan om att få mer utbildning på området. 

I slutändan tycks problematiken vara en resursfråga och därmed en 

prioriteringsfråga där nutritionen i vissa fall bortprioriteras och hamnar i 

skymundan.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Studie om nutrition vid vård av äldre  Institutionen för Omvårdnad ht16 

Informationsblad 

Mitt namn är Linn Strömberg och jag läser Sjuksköterskeprogrammet 5:e terminen 

vid Umeå Universitet. Under termin 5 skriver vi en kandidatuppsats (15hp) inom 

ämnet Omvårdnad, som ligger till grund för vår examen. Min uppsats kommer att 

handla om sjuksköterskans erfarenhet och syn på nutritionens betydelse vid vård av 

äldre. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan avbrytas närhelst sjuksköterskan 

önskar. Intervjufrågorna kommer att handla om sjuksköterskans erfarenhet och syn 

på nutritionens betydelse vid vård av äldre samt utbildning inom området. 

Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut ordagrant (transkriberas) för att 

därefter analyseras. Inspelat material kommer att raderas efter transkribering. 

Intervjuerna kommer endast användas för uppsatsen. Avdelning och samtliga 

deltagare kommer att förbli anonyma. 

 

Jag vänder mig därför till dig som verksamhetschef för att få tillåtelse att genomföra 

intervjuer med frivilliga sjuksköterskor på dina avdelningar. 

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta mig via uppgifterna nedan. 

 

Personuppgifter  

Namn: Linn Strömberg  

E-mail: stromberg.linn@gmail.com 

Mobilnummer: 073 809 25 56  

Handledare: Professor Sture Åström, sture.astrom@umu.se 

 

Härmed tillåter jag att Linn Strömberg får intervjua sjuksköterskepersonal på 

avdelningen 

 

____________________________       ____________________________ 

Underskrift     ……….Namnförtydligande 

____________________________       ____________________________ 

Avdelning      ………Ort & Datum  
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Bilaga 2 

Studie om nutrition vid vård av äldre  Institutionen för Omvårdnad ht16 

Informationsblad 

Mitt namn är Linn Strömberg och jag läser Sjuksköterskeprogrammet 5:e terminen 

vid Umeå Universitet. Under termin 5 skriver vi en kandidatuppsats (15hp) inom 

ämnet Omvårdnad, som ligger till grund för vår examen.   Min uppsats kommer att 

handla om sjuksköterskans erfarenhet av nutritionens betydelse vid vård av äldre 

inom akut slutenvård. 

Det är viktigt att sjuksköterskor har kompetens att bedöma patienters näringsbehov. 

Både för litet och för stort näringsintag är ohälsosamt och kan bidra till 

komplikationer. Jag vänder mig därför till dig som erfaren sjuksköterska som kan 

bidra till att få mer kunskap på området. Du ska ha arbetat minst 12 månader på din 

avdelning och du får gärna vara specialistutbildad, dock ingen vidareutbildning inom 

nutrition. Jag söker blandade erfarenheter! 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan avbrytas närhelst du önskar. 

Intervjuerna tar ungefär 10–20 minuter, lite beroende på hur du svarar på frågorna. 

Intervjufrågorna kommer att handla om din erfarenhet av nutritionens betydelse vid 

vård av äldre samt utbildning inom området. Intervjuerna kommer att spelas in och 

skrivas ut ordagrant (transkriberas) för att därefter analyseras. Transkriberingen 

kommer endast vara tillgängligt för mig och min handledare och det transkriberade 

materialet kommer endast användas för uppsatsen. Inspelat material kommer att 

raderas efter transkribering. Avdelning och samtliga deltagare kommer att förbli 

anonyma. Intervjuerna kan ske var du vill - jobbet, hemma eller någon annan valfri 

plats. 

 

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta mig via uppgifterna nedan. 

 

Personuppgifter  

Namn: Linn Strömberg  

E-mail: stromberg.linn@gmail.com 

Mobilnummer: 073 809 25 56  

Handledare: Professor Sture Åström, sture.astrom@umu.se 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vad som påverkar 

nutritionen vid vård av äldre inom slutenvården. 

 

Hur gammal är du? 

När tog du din Sjuksköterskeexamen? 

Har du någon specialistutbildning? Vilken? 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat vid den här avdelningen du är verksam vid idag? 

Vilka erfarenheter har du av nutritionens betydelse vid vård av äldre?  

Hur se du på din roll som sjuksköterska när det gäller patientens nutritionsbehov? 

Hur agerar du på din avdelning när det gäller dina äldre patienters nutritionsbehov? 

Hur ser du på möjligheterna som sjuksköterska att bevaka och fullfölja patienternas 

nutrition? 

Finns det några faktorer som hindrar detta eller får det att falla mellan 

stolarna? 

Under din utbildning, upplever du att du fick tillräckligt med nutritionskunskap?  

Upplever du att du har tillräckligt med nutritionskunskap idag? 

Upplever du att det finns brist på nutritionskunskap i din yrkesroll? 

Hur ser du på den här bristen?   

Hur hanterar du och din avdelning denna brist?  

Finns det möjlighet att vidareutbilda sig inom nutrition vid din avdelning? 

Om inte - Skulle du vara intresserad av det om det fanns? 

Om ja - hur får man reda på den informationen? 

Vem bär ansvaret för patienternas nutrition (Läkaren eller sjuksköterska?)?  

Är du nöjd med ansvarsfördelningen?  

Har du möjlighet att erbjuda patienterna mat vid behov?  

Hur upplever du att patienternas nutrition fungerar i relation till den övriga vården?  

Stressigt, i vägen, flyter på bra? 
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