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SAMMANFATTNING 
Bakgrund Undernäring är ett vanligt problem bland äldre på äldreboenden. Det finns flera 

sätt att minska förekomsten av detta, bland annat har utbildning och kunskap om nutrition hos 

vårdpersonal en positiv effekt på äldres nutritionsstatus. En viktig faktor för att undvika 

undernäring är att begränsa nattfastans längd. Body mass index (BMI) och mini nutritional 

assessment (MNA) är vanliga screeningsverktyg för att upptäcka undernäring hos äldre. Det 

är dock oklart hur stor kunskap personal på äldreboenden har om nattfasta, BMI samt MNA 

och hur deras attityd till dem ser ut. 

Syfte Syftet var att undersöka kunskap och attityd hos personalen på äldreboenden i Umeå 

kommun rörande nattfasta, BMI och MNA.  

Metod En enkätundersökning utfördes på vårdpersonal (n=99) vid sex utvalda äldreboenden i 

Umeå kommun. Enkäten innehöll frågor om kunskap och attityd rörande faktorer som är av 

betydelse vid undernäring hos äldre.  

Resultat Majoriteten av respondenterna hade yrkestiteln vårdbiträde eller undersköterska. 

De flesta angav att de skulle vilja ha mer utbildning om äldres mat- och näringsbehov. Av 

respondenterna hade 79,6 % hört talas om nattfasta och 39,8 % kunde ange hur lång nattfastan 

maximalt bör vara. Majoriteten ansåg att nattfastans betydelse för de äldre var ”mycket 

viktig” eller ”viktig”. BMI var välkänt bland respondenterna, 88,3 % hade hört talas om BMI 

varav 68,3 % hade använt detta på sin arbetsplats. Det lägsta rekommenderade BMI-värde för 

personer över 70 år kunde anges av 5,1 %. MNA var ett mindre välkänt och använt 

screeningsverktyg, 45,7 % hört talas om det och 78,0 % av dessa hade använt MNA på sin 

arbetsplats. Majoriteten av de som hört talas om respektive screeningsverktyg var positivt 

inställda till båda dessa.  

Slutsats Studien fann utrymme till förbättring av kunskapen hos personalen om både 

nattfasta, BMI och MNA samtidigt som personalen efterfrågade mer utbildning. Attityden till 

samtliga begrepp var dock övergripande positiv.  

 

 



ABSTRACT 
Background Malnutrition is a common problem among the people living in homes for 

elderly. There are many ways to decrease the problem of undernutrition. Staff education and 

knowledge about nutrition have positive effects on the nutritional status of the elderly. 

Limiting the overnight fast is an important factor to avoid the risk of undernutrition. Body 

Mass Index (BMI) and Mini Nutritional Assessment (MNA) are common assessment tools for 

the screening of undernutrition in elderly. However, the knowledge and attitude of staff 

towards overnight fast, BMI and MNA are unknown.  

Aim The aim of the study was to investigate staff knowledge and attitude towards overnight 

fast, BMI and MNA in homes for elderly in Umeå municipality.  

Method The staff (n=99) in six different homes for elderly in Umeå municipality answered a 

questionnaire. The questionnaire consisted of questions regarding knowledge and attitude 

towards several factors of importance in undernutrition in the elderly.  

Results The majority of the respondents were care assistants and assistant nurses. Most of 

the respondents wanted more education about elderly’s food and nutritional needs. Among the 

staff, 79.6 % had heard of overnight fast and 39.8 % could state a correct answer for the 

maximum time of overnight fast. The overnight fast was stated as “very important” or 

“important” by the majority of the respondents. BMI was well-known as 88.3 % had heard of 

it and 68.3 % of these people had used BMI in their current workplace. The lowest 

recommended BMI for people over 70 years was stated correctly by 5.1 %. MNA was less 

known and used among the respondents, 45.7 % had heard of it and 78,0 % of these people 

had used it in their current workplace. A positive attitude towards both BMI and MNA was 

seen by a majority of the respondents that had heard of each screening tool.  

Conclusion The study found room for improvement of the knowledge regarding overnight 

fast, BMI and MNA at the same time as the respondents asked for more education. However, 

the overall attitude towards overnight fast, BMI and MNA was positive.  
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1 BAKGRUND 
Undernäring bland äldre är ett vanligt förekommande problem på äldreboenden i västvärlden 

(1-5). Enligt studier gjorda i Sverige var mellan 17 och 71 % av de boende undernärda och 

ytterligare 29 till 59 % låg i riskzonen (2-3). Förekomsten varierade stort beroende på vilken 

typ av boende det gällde. Förekomsten var högst på sjukhem och lägst på servicehus (3). 

Liknande siffror finns även från andra delar av världen där upp till 50 % av äldre på 

äldreboenden visade sig vara undernärda (4, 5). Det är viktigt att upptäcka undernäring i tid då 

undernärda har en ökad risk för dödlighet (6-8). Även många sjukdomar är associerade med 

undernäring till exempel depression och infektioner (8, 9). Ett lågt body mass index (BMI) är 

relaterat till en ökad förekomst av trycksår och frakturer (10, 11). Dessutom innebär ett lågt 

BMI i kombination med viktförlust ökad risk för brist på vitamin A, D, E, C och zink vilket i 

sin tur kan leda till försämrad metabolism (12). 

 

Nutritionskunskapen hos personalen har betydelse för förekomsten av undernäring på 

äldreboenden (13). Det har visat sig finnas brister i både nutritionsutbildning och kunskap hos 

sjuksköterskor på äldreboenden i Sverige (14). Samma sak gällde både läkare och 

sjuksköterskor på skandinaviska sjukhus, där en fjärdedel tyckte att det var svårt att identifiera 

undernärda patienter och 39 % saknade tekniker för att upptäcka undernäring (15). Man såg 

även att de som hade mer kunskap praktiserade en bättre nutritionsvård.  

 

Nutritionsutbildning av personal har visat sig förbättra de boendes nutritionsstatus (13). Bland 

annat fick boende på hem där personalen genomgått utbildning en kost med högre innehåll av 

både energi och protein i större utsträckning än kontrollgruppen. Dessutom var det dubbelt så 

många som bedömdes som undernärda i kontrollgruppen vid studiens slut. Även en finsk, 

mindre studie har visat på ett högre energi- och proteinintag hos de boende efter utbildning av 

vårdpersonalen (16).  

 

Andelen vårpersonal på äldreboenden med positiv attityd till nutritionsbehandling varierar 

stort mellan olika studier, med allt ifrån 33-80 % positivt inställda (17, 18). Attityden till 

nutritionsbehandling verkar inte spela någon roll beroende på hur lång yrkeserfarenhet man 

har av att arbeta med äldre (17). Fler sjuksköterskor än undersköterskor var positivt inställda. 

När andelen positivt inställda var hög redan från början var det svårt att se om 

nutritionsutbildning påverkade personalens attityd inom området (18).  

 

För att täcka näringsbehovet hos de äldre är det viktigt att det serveras många måltider under 

dygnet; frukost, lunch, middag samt två till tre mellanmål rekommenderas (1, 19). En viktig 

del i måltidsordningen är att nattfastan inte bör överstiga elva timmar, bland annat för att 

undvika att måltiderna kommer för tätt (19, 20). Dessutom har personer med kortare nattfasta 

generellt ett högre energiintag (5, 21). Enligt en tillsynsåterföring från Socialstyrelsen 

uppfyllde dock endast tre av sex besökta demensboenden i Stockholmstrakten rådet om 

nattfastan och samtliga fjorton servicehus som också besöktes hade en för lång nattfasta (1).  

 

Det finns ett flertal screeningsverktyg för att uppmärksamma nutritionsproblem hos de äldre 

däribland BMI och Mini Nutritional Assessment (MNA) (11, 22). BMI är ett enkelt och 

snabbt verktyg för att kontrollera nutritionsstatus genom att räkna ut vikten i förhållande till 

längden (kg/m
2
) (11). Det har dock blivit ifrågasatt då det ej tar hänsyn till 

kroppssammansättning och enbart ett lågt BMI utan viktförlust eller ätsvårigheter ej behöver 

betyda att personen är undernärd (19, 23). MNA är ett väletablerat screeningsverktyg som tar 

hänsyn till fler faktorer än BMI gör (22, 24). Det är ett frågeformulär indelat i fyra kategorier: 

antropometriska mått, generella levnadsförhållanden, kostbedömning och subjektiv 
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bedömning där den sammanlagda poängen från varje kategori visar om personen är undernärd 

eller ligger i riskzonen för undernäring (22). 

 

Alla äldreboenden som drivs i Umeå kommun har tillgång till en kommundietist (personlig 

kontakt, augusti 2010). Han har under de senaste åren arbetat med att öka kunskapen om 

nattfasta och dess konsekvenser hos personalen på äldreboenden (25). Under 2010 har han 

arbetat vidare med att informera om MNA till personalen.  

 

Med tanke på att undernäring på äldreboenden är ett vanligt förekommande problem, 

samtidigt som studier visar att personalens kunskapsnivå påverkar de äldres nutritionsstatus 

var det av intresse att undersöka hur stor kunskapen är hos personal på äldreboenden i Umeå 

kommun då de har en anställd kommundietist. Eftersom det kan antas att attityden spelar en 

viss roll i nutritionsomhändertagandet av de äldre samtidigt som studier visat stor variation i 

antalet positivt inställda var det även intressant att undersöka attityden hos personalen 

(17, 18). Det finns få studier, vad författarna vet, inom detta område och det är oklart hur 

mycket de anställda vet om begreppen och rekommendationerna för nattfasta, BMI och MNA 

samt vilken attityd de har till dessa begrepp.  

 

2 SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka kunskap och attityd hos personalen på äldreboenden i 

Umeå kommun rörande faktorer som påverkar undernäring bland äldre. Fokus lades på 

nattfasta, BMI och MNA. Följande frågeställningar undersöktes:  

 Hur ser tidigare utbildning och nuvarande utbildningsbehov inom nutritionsområdet 

ut? 

 Vilken kunskap har personalen om nattfasta, BMI och MNA? 

 Vilken attityd har personalen till nattfasta, BMI och MNA? 

 Finns det skillnad i nutritionskunskap och attityd mellan olika äldreboenden, 

yrkeskategorier och yrkeserfarenhet? 

 

3 METOD 
3.1 Metoder 
En enkätstudie valdes för att kunna undersöka kunskapen och attityden hos ett större antal 

anställda vid äldreboenden (Bilaga 1). Enkäten innehöll både öppna och slutna frågor rörande 

personalens kunskap och attityd kring utbildning, nattfasta, BMI, MNA och vägning. För att 

minska risken för att utpeka nattfasta som extra viktigt och på så sätt eventuellt påverka 

respondenternas svar fanns även frågor om mellanmål i enkäten. Mellanmålsfrågorna 

användes ej i analysen. På grund av studiens begränsade omfattning analyserades inte heller 

frågorna om vägning. För att respondenterna skulle kunna förklara hur de tänkte gavs de 

möjlighet att kommentera de flesta frågor som berörde attityden hos personalen. En 

pilotstudie genomfördes i vilken fem personer besvarade enkäten och gav synpunkter på 

utformningen. Tre av respondenterna hade arbetat inom äldreomsorgen. Enkäten justerades 

utifrån deras synpunkter.  

 

3.2 Urval 
I studien ingick 99 anställda från fyra kommunala och två privata äldreboenden i Umeå 

kommun. Studien vände sig till all personal, delaktiga i vården av äldre, på utvalda 

äldreboenden i Umeå kommun. Endast korttidsboenden exkluderades i urvalsprocessen.  
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3.3 Tillvägagångssätt 
Bedömningen var att det behövdes sex boenden för att uppnå önskad svarsfrekvens. Då det 

endast fanns tre privata äldreboenden i Umeå kommun valdes samtliga ut för att en jämförelse 

mellan kommunala och privata boenden skulle vara möjlig. Dessa kontaktades via telefon för 

att godkänna deltagande i studien. Ett privat boende uteslöts ur studien då de inte hade 

möjlighet att delta under studietiden, varvid två privata boenden deltog i studien. Utifrån 

deltagandefrekvensen för privata boenden kontaktades slumpvis utvalda kommunala boenden, 

av de totalt 16 kommunala äldreboendena i Umeå kommun, tills fyra kommunala boenden 

godkänt deltagande i studien. Sammanlagt kontaktades fem kommunala boenden varav ett 

tackade nej till deltagande.  

 

På fem av boendena lämnades enkäterna ut personligen av författarna till enhets-

/verksamhetscheferna som förmedlade dessa till personalen. Efter sju till tolv dagar hämtade 

författarna de ifyllda enkäterna. Vid ett av boendena delades enkäter ut till deltagande 

personal vid en arbetsplatsträff och samlades in direkt efter att de blivit besvarade. Samtliga 

enkäter kodades efter vilket boende som respondenten arbetade på. Mellan 25 och 40 enkäter 

delades ut vid varje boende beroende på personalstyrkan samt överenskommelse med enhets-

/verksamhetschefer. Totalt delades 183 enkäter ut, varav 124 till kommunala boenden och 59 

till privata boenden.  

 

3.4 Analys 
Resultatet analyserades i PASW statistics 18. Chitvåtest och Fisher’s exact test användes för 

att testa för eventuella samband och skillnader mellan variabler. Signifikansnivån vid 

jämförelser av olika variabler sattes till p = 0,050. I de fall jämförelser gjordes mellan 

yrkeskategorier jämfördes endast vårdbiträden och undersköterskor eftersom deltagarantalet 

för övriga yrkeskategorier var för lågt för att rättvisa jämförelser skulle kunna genomföras. 

För att se om det fanns några skillnader beroende på yrkeserfarenhet delades respondenterna 

in i de som arbetat < 3 år och de som arbetat > 3 år. Då det fanns kunskapsfrågor med öppna 

svar i enkäten bedömdes svaren antingen som helt korrekta eller felaktiga utifrån de svar som 

angivits. Om endast ett svarsalternativ eftersöktes i de slutna frågorna men flera 

svarsalternativ hade angivits exkluderades den specifika frågan i den aktuella enkäten. I de 

fall längden på nattfastan eller rekommendationen för BMI angavs i ett intervall, exempelvis 

”23-24”, avrundades svaret uppåt.  

 

 3.5 Etiska aspekter 
Respondenterna informerades om att deltagandet var både anonymt och frivilligt i det 

följebrev som medföljde enkäten. I de fall då enkäterna inte samlades in direkt medföljde ett 

kuvert till varje enkät för att bevara anonymiteten. En ytterligare etisk aspekt att ta hänsyn till 

var risken för att personalen skulle uppfatta enkätfrågorna som ett ifrågasättande av deras 

kompetens och därmed känna sig kränkta. För att motverka detta förklarades det i följebrevet 

att studien syftar till att se om det finns behov av ökat stöd och utbildning inom 

nutritionsområdet. 

 

4 RESULTAT 
4.1 Deltagare 
Deltagarna var födda mellan åren 1947 och 1990. De yrkeskategorier som representerades 

bland deltagarna var vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, boendechef och andra, ej 

specificerade, yrkestitlar. Fördelningen av yrkeskategorier och yrkeserfarenhet mellan 

kommunala och privata boenden ses i Tabell 1.  
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Tabell 1. Respondenterna indelade efter yrkeskategori, yrkeserfarenhet och fördelning på kommunala och 
privata boenden (n=99). Umeå kummun, hösten 2010.  

  

Kommunala 
boenden 

(n=74) 

Privata 
boenden 

(n=25) 

Yrkestitel     

     Vårdbiträde 22 (29,7 %) 7 (28,0 %) 

     Undersköterska 49 (66,2 %) 15 (60,0 %) 

     Övriga yrkestitlar 3 (4,0 %) 3 (12,0 %) 

Yrkeserfarenhet 
 

  

     Arbetat < 3 år 11 (14,9 %) 4 (16,0 %) 

     Arbetat > 3 år 63 (85,1 %) 21 (84,0 %) 

 

Av deltagarna hade 44,9 % (n=44) på deras nuvarande arbetsplats fått någon typ av utbildning 

rörande äldres mat- och näringsbehov. Bland de som arbetat > 3 år hade fler fått utbildning än 

de som arbetat < 3 år (p=0,027). En antydan till skillnad fanns mellan kommunala och privata 

boenden där fler anställda på kommunala boenden fått utbildning, skillnaden var dock ej 

signifikant (p=0,060). En tendens till skillnad sågs även rörande hur många som fått 

utbildning på arbetsplatsen mellan undersköterskor och vårdbiträden, där högre andel 

undersköterskor hade fått utbildning, inte heller här var skillnaden signifikant (p=0,087). När 

deltagarna tillfrågades om vad de ansåg om den mängd utbildning, rörande äldres mat- och 

näringsbehov, de fått hittills ansåg de flesta (80,6 % (n=79)) att de skulle vilja ha mer 

utbildning (bortfall 1). Ingen skillnad sågs mellan kommunala och privata boenden (p=0,354), 

yrkeskategorier (p=0,162) eller antalet yrkesverksamma år (p=0,363). Då deltagarna fick 

uppskatta sin egen kunskap om äldres mat- och näringsbehov ansåg 73,5 % (n=73) av 

deltagarna att den var mycket bra eller bra och 26,3 % (n=26) varken bra eller dålig. Ingen av 

deltagarna ansåg att deras kunskap var dålig eller mycket dålig.  

 

4.2 Nattfasta 
Sammanlagt svarade 46,3 % (n=46) att nattmål serveras på deras boende. På varje enskilt 

boende fanns både personal som angav att nattmål serverades samt personal som angav att 

nattmål inte serverades (Figur 1). 

 

 
Figur 1. Respondenterna (n=98) indelade efter respektive boende (A-F) och deras svar på frågan svar på 
frågan om nattmål serveras på deras arbetsplats. Umeå kommun, hösten 2010.  
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Majoriteten av respondenterna (79,6 % (n=78)) hade hört talas om begreppet nattfasta 

(bortfall 1). På frågan om hur lång tid det maximalt bör gå mellan dagens sista mål och 

följande dags första mål var medianen för deltagarnas svar elva timmar. Detta svar angavs av 

39,8 % (n=39) av respondenterna och ansågs vara korrekt. Majoriteten av de som angav en 

annan tid angav en tid kortare än elva timmar (Figur 2). Det fanns ingen skillnad i kunskapen 

om hur lång tid det maximalt bör gå mellan dagens sista och följande dags första mål mellan 

kommunala och privata boenden (p=0,378), undersköterskor och vårdbiträden (p=0,579) eller 

mellan de som arbetat < 3 år och de som arbetat > 3 år (p=0,094).  

 

 
Figur 2. Indelning av respondenternas (n=98) svar på frågan om hur många timmar det maximalt bör gå 
mellan dagens sista mål och följande dags första mål. Umeå kommun, hösten 2010.  

 

När respondenterna ombads att förklara vad begreppet nattfasta innebär svarade drygt hälften 

rätt (Figur 3). För att svaret skulle klassas som rätt skulle respondenterna på något sätt nämna 

att det handlar om tiden det går mellan dagens sista och följande dags första mål. 

Undersköterskor svarade rätt i högre utsträckning än vårdbiträden (p=0,002) och de som 

arbetat > 3 år svarade rätt i högre utsträckning än de som arbetat < 3 år (p < 0,001) (Figur 3). 

Det fanns ingen skillnad i kunskapen om detta mellan kommunala och privata boenden 

(p=0,792) (Figur 3). 



10 
 

 
Figur 3. Respondenternas kunskap om innebörden av begreppet nattfasta. Detta sett till totalt resultat samt 

indelat i yrkeskategorier, antal yrkesverksamma år och kommunala/privata boenden. Umeå kommun, 

hösten 2010.  

 

Respondenterna tillfrågades om vad de ansåg att nattfastan har för betydelse för de äldre, 

majoriteten ansåg att den var mycket viktig eller viktig (Figur 4) (bortfall 6). De som arbetat 

> 3 år ansåg att nattfasta var av större vikt än de som arbetat kortare tid (p=0,014). Ingen 

skillnad syntes mellan kommunala och privata boenden (p=0,446) eller mellan 

undersköterskor och vårdbiträden (p=0,135).  

 

 
Figur 4. Respondenternas (n=93) svar på frågan ”Vilken betydelse anser du att nattfastan har för de äldre 
inom äldreomsorgen?”. Umeå kommun, hösten 2010.  

 

I stort sett alla respondenter ansåg att det var okej att ge något att äta till en boende som har 

vaknat på natten och är eller ligger i riskzonen för att bli undernärd (Figur 5). När det gäller 

att väcka en sovande boende, som är eller ligger i riskzonen för att bli undernärd, för att ge 

denne något att äta på natten var fördelningen på svaren någorlunda jämnt fördelade mellan 
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svarsalternativen ”det är okej”, ”det är inte okej” och ”tveksam” (Figur 5) (bortfall 1). Det 

fanns en skillnad i attityd om detta mellan kommunala och privata boenden, där de privata 

boendena hade en mer positiv inställning till att väcka de boende (p=0,050). Dock fanns ingen 

skillnad mellan yrkeskategorier (p=0,097) eller mellan antal yrkesverksamma år (p=0,785).  

 

 
Figur 5. Fördelningen av respondenternas attityd till olika sätt att servera nattmål till boende som är/ligger i 
riskzonen för att bli undernärda. Umeå kommun, hösten 2010. 

 

4.3 BMI 
Bland deltagarna hade 88,3 % (n=83) hört talas om BMI inom äldreomsorgen (bortfall 5). Då 

dessa respondenter tillfrågades om de använt sig av BMI på sin arbetsplats svarade 68,3 % 

(n=56) ja (bortfall 1). När dessa vidare ombads förklara hur man mäter BMI kunde 31,9 % 

(n=23) ange den korrekta formeln för att räkna ut BMI, 15,3 % (n=11) angav svarsalternativet 

”vet ej” (bortfall 11). Åtta respondenter som inte kunde ge en korrekt förklaring eller svarade 

”vet ej” kommenterade att de använde någon typ av hjälpmedel för att räkna ut BMI. 

Undersköterskor angav i högre utsträckning än vårdbiträden en korrekt förklaring (16/64 vs 

3/29, p=0,019) (bortfall 16). Det fanns dock ingen skillnad vare sig mellan kommunala och 

privata boenden (p=0,414) eller mellan antalet yrkesverksamma år (p=0,055).  

 

Respondenterna som svarat att de hört talas om BMI inom äldreomsorgen ombads även att 

ange det lägsta rekommenderade BMI-värdet för personer över 70 år enligt riktlinjer för 

äldreomsorgen i Umeå kommun, det vill säga BMI 22. Detta svar angavs av 5,1 % (n=4) 

medan majoriteten (69,2 % (n=54)) angav att de ej visste rekommendationen (bortfall 5). 

Medianen för vad deltagarna svarade att det lägsta BMI-värdet bör vara var 20 (Figur 6). Vid 

jämförelse mellan de som angav BMI 22 och de som angav ett annat svar eller 

svarsalternativet ”vet ej” fanns ingen skillnad mellan yrkeskategorier (p=0,296), mellan 

kommunala och privata boenden (p=0,226) eller mellan antalet yrkesverksamma år (p=1,000). 

 



12 
 

 
Figur 6. Indelning av svaren på frågan ”Vilket är det lägsta rekommenderade BMI-värdet för personer över 
70 år enligt riktlinjer för äldreomsorgen i Umeå kommun?” från respondenterna (n=78) som hört talas om 
BMI (bortfall 5). Umeå kommun, hösten 2010.  

 

I samtliga påståenden ”BMI är ett bra mått för att upptäcka ett otillräckligt matintag”, ”BMI 

är ett enkelt mått att använda på äldre” och ”BMI är ett lättförståeligt mått” angav majoriteten 

av de som hört talas om BMI svarsalternativen ”instämmer helt” eller ”instämmer” (Figur 7). 

Ingenstans sågs några signifikanta skillnader i de enskilda påståendena mellan kommunala 

och privata boenden, yrkeskategorier eller mellan antalet yrkesverksamma år (p=0,100 -

p=0,847).  

 

 

Figur 7. Attityden till BMI bland respondenterna som hört talas om detta. Umeå kommun, hösten 2010. 

 

4.4 MNA 
Av respondenterna hade 45,7 % (n=42) hört talas om MNA (bortfall 7). Majoriteten av dessa 

(32/42) hade använt sig av MNA på sin nuvarande arbetsplats. När dessa ombads förklara hur 
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man använder detta kunde 19/42 ge en korrekt förklaring. Ingen skillnad sågs gällande 

kunskapen om hur man använder MNA mellan kommunala och privata boenden (p=0,322), 

antalet yrkesverksamma år (p=0,373) eller mellan yrkeskategorier (p=0,271).  

 

Respondenterna som hört talas om MNA fick ta ställning till samma påståenden om MNA 

som om BMI. Även här angav de flesta svarsalternativen ”instämmer helt” eller ”instämmer” 

på samtliga påståenden (Figur 8). Ingen signifikant skillnad fanns i de enskilda påståendena 

varken mellan kommunala och privata boenden, undersköterskor och vårdbiträden eller 

mellan antal yrkesverksamma år (p=0,136 - p=0,444).  

 

 
Figur 8. Attityden till MNA bland respondenterna som hört talas om detta. Umeå kommun, hösten 2010.  

 

5 DISKUSSION 
5.1 Metoddiskussion 
En enkätstudie valdes för att få en överblick över kunskapen och attityden bland ett större 

antal anställda vid äldreboenden. Detta gav en indikation om hur kunskapen och attityden såg 

ut. Dock är det svårt att mäta kunskap med hjälp av en enkät. Risken fanns att deltagarna tog 

hjälp av varandra eller tog reda på fakta från annat håll. Deltagarna kan även ha gissat sig till 

rätt svarsalternativ. Detta är något som måste beaktas vid tolkandet av resultaten. Genom att 

ge instruktioner om självständigt deltagande i följebrevet till enkäten samt att det fanns en 

möjlighet att svara ”vet ej” på alla kunskapsfrågor gjordes ett försök att minska missvisande 

svar. Ytterligare ett sätt att minska risken för detta var att författarna försökte få möjlighet att 

besöka ett personalmöte eller liknande för att lämna ut enkäterna och på så vis kunna 

observera att deltagarna inte tog hjälp av varandra när de besvarade enkäten. Detta var dock 

bara möjligt i ett fall.  

 

Ibland var det svårt att bedöma vad som var rätt eller fel utifrån de öppna svar som angivits. I 

vissa fall var förklaringen på kunskapsfrågor ofullständiga och det gick ej att utläsa om 

personen hade kunskapen eller inte. I dessa fall bedömdes svaren som felaktiga. Att det var 

dietiststudenter som genomförde studien kan ha påverkat respondenternas svar på 

attitydfrågorna i den bemärkelse att de kan ha svarat mer positivt än vad de annars skulle 
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gjort. Med tanke på att bara 99 av de 183 utlämnade enkäterna besvarades fanns även en 

möjlighet att de som var intresserade av nutrition besvarade enkäten i större utsträckning. På 

grund av detta är det möjligt att kunskapen i verkligheten är lägre och attityden mer negativ 

än vad studien visade.  

 
5.2 Resultatdiskussion 
5.2.1 Nattfasta 
Det är viktigt att nattfastan inte är för lång då detta ökar risken för undernäring (5). 

Majoriteten av respondenterna i den aktuella studien hade hört talas om begreppet nattfasta, 

men när de tillfrågades om hur lång tid det maximalt bör gå mellan dagens sista och följande 

dags första mål hade endast knappt hälften rätt. Rätt svar i denna studie ansågs vara elva 

timmar då detta rekommenderas av både Nordic nutrition recommendations (NNR) och 

Swedish society for clinical nutrition and metabolism (SWESPEN) (19, 20). De flesta som 

angav en annan tid angav ett svar kortare än elva timmar. Detta kan bero på att det finns flera 

rekommendationer och att de som finns inte är helt samstämmiga (1, 19, 20). Resultatet ses 

ändå som positivt eftersom de flesta angav en kortare tid än elva timmar och det är bara 

positivt om nattfastan är kortare än de maximalt rekommenderade timmarna. Endast drygt 

hälften kunde ge en korrekt förklaring på vad begreppet nattfasta innebär, trots att de flesta 

hade hört talas om detta. Intressant var att undersköterskorna angav en korrekt förklaring i 

större utsträckning än vårdbiträdena och de som arbetat > 3 år angav en korrekt förklaring i 

större utsträckning än de som arbetat < 3 år. Detta tyder på att både mer utbildning och längre 

yrkeserfarenhet har en positiv inverkan på kunskapen om nattfasta. En tidigare studie har 

dock sett att det skulle vara skillnad i kunskap beroende på hur länge man arbetat (5). 

Förhoppningsvis efterföljs rekommendationen för nattfasta eftersom majoriteten av 

vårdpersonalen ansåg att nattfastans betydelse för de äldre var ”mycket viktig” eller ”viktig”. 

En signifikant attitydskillnad syntes mellan de som arbetat > 3 år och de som arbetat < 3 år 

där de som arbetat längre tid ansåg att nattfastan hade större betydelse. Skillnaderna beroende 

på yrkeserfarenhet skulle  kunna bero på att de som arbetat längre tid har hunnit få mer 

utbildning eller har hunnit se positiva effekter på de äldre av en kortare nattfasta. Dock borde 

de flesta hunnit få utbildning då kommundietisten arbetat med att informera om nattfasta 

under 2009 (25).Författarna vet dock inte hur stor andel av personalen som fått denna 

utbildning. Det är möjligt att denna utbildning givits i större utsträckning till undersköterskor 

och därför kunde de förklara innebörden av nattfasta bättre än vårdbiträdena. Generellt var 

kunskapen om nattfasta bra, vilket kan vara ett resultat av kommundietistens arbete, men 

resultatet tyder ändå på att kunskapen kan bli ännu bättre. Detta kan ske genom mer och 

regelbunden utbildning till samtlig personal.  

 

Ett sätt att förkorta nattfastan är att ge ett nattmål till de äldre (19). Det är svårt att säga i 

vilken utsträckning detta sker i Umeå kommun eftersom resultatet i den aktuella studien var 

tvetydigt. Detta skulle kunna bero på att dagpersonalen som svarade på enkäterna inte kände 

till nattpersonalens rutiner. Rutinerna kan även ha skilt sig från avdelning till avdelning på de 

olika boendena. Det framkom dessutom inte om nattmål ges endast till äldre som vaknar på 

natten, om de äldre väcks för att få nattmål eller om det sker i båda fallen. Det finns inga 

rekommendationer, vad författarna vet, om att ge nattmål men det var ändå intressant att 

undersöka hur personalen ställer sig till detta.  

 

I stort sett alla respondenter (99 %) ansåg att det var okej att ge något att äta till boende som 

vaknat på natten. Personalen var dock mer negativt inställda till att väcka en sovande boende 

på natten för att ge denne något att äta, runt 60 % tyckte inte att detta var okej eller var 

tveksamma. Detta ger misstankar om att nattmål främst serveras till boende som vaknat själva 
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och att det inte är lika vanligt med väckning för att servera nattmål. Det finns få studier, vad 

författarna vet, som berör området nattfasta. Dock är detta begrepp relativt vanligt 

förekommande i rekommendationer för nutritionsvård av äldre (1, 19, 20). Det skulle vara 

intressant med fler studier där man undersöker olika metoder för att förkorta nattfastan och 

hur dessa påverkar de äldre. Att ge nattmål, som föreslås ovan, är inte enda lösningen på en 

för lång nattfasta, det kan räcka med ett sent kvällsmål och/eller tidigt morgonmål (19). 

Eftersom personalens inställning till väckning för servering av nattmål i den aktuella studien 

var övervägande negativ eller tveksam behöver personalen få mer information om och 

motiveras till detta om man beslutar att väckning ska ske för att servera nattmål.  

 

5.2.2 BMI och MNA 
Det kan vara svårt att väga och mäta de äldre och därmed få fram ett korrekt BMI-värde (11). 

Enbart ett lågt BMI utan viktförlust och ätsvårigheter behöver ej betyda att personen är 

undernärd (19). BMI får ändå ses som ett användbart screeningsverktyg då man funnit ett 

samband mellan ett lågt BMI-värde (< 22kg/m
2
) och ökad dödlighet (11). I en 

tillsynsåterföring från Socialstyrelsens såg man att BMI var ett vanligt mätinstrument för att 

upptäcka undernäring på äldreboenden (1). Detta överensstämmer med resultatet från den 

aktuella studien där de flesta hade hört talas om BMI inom åldringsvården och nästan 70 % av 

dessa hade använt sig av detta på sin arbetsplats. Dock kunde endast drygt 30 % av de som 

hört talas om BMI ge en korrekt förklaring på hur man räknar ut BMI. Åtta respondenter som 

inte kunde ange en korrekt förklaring kommenterade att de använde någon form av 

hjälpmedel till uträkningen. Det är möjligt att många fler av de som angav en felaktig 

förklaring eller svarade ”vet ej” använder sig av något hjälpmedel och därför ej kunde ge ett 

korrekt svar. Det är inte fel att använda hjälpmedel då det snabbt och enkelt hjälper till att 

räkna ut ett korrekt BMI. Kunskap om BMI handlar kanske inte främst om att kunna räkna ut 

ett värde utan hjälpmedel utan snarare mer om hur man ska tolka det BMI-värde man får 

fram.  

 

När det gäller BMI finns inga entydiga rekommendationer för äldre, men de 

rekommendationer som finns tyder på att BMI bör vara högre hos personer över 70 år än för 

yngre (26, 27). Kommundietisten i Umeå kommun rekommenderar att äldre ej bör ha ett BMI 

lägre än 22 (personlig kommunikation augusti 2010). Eftersom samtliga boenden i Umeå 

kommun hade tillgång till kommundietisten fick respondenterna frågan om de visste vilket 

lägsta BMI-värde som rekommenderades för personer över 70 år enligt riktlinjer inom Umeå 

kommun. Förvånansvärt få (endast 5,1 %) av de som hört talas om BMI angav rätt svar och 

nästan 70 % angav att de inte visste rekommendationen. Merparten av de som svarade fel 

angav ett svar lägre än BMI 22, vilket enligt flera studier inte är att föredra (26, 27). Med 

tanke på att BMI enligt den aktuella studien var ett vanligt förekommande mått och att 

kunskapen var så pass låg tyder det på att mer utbildning behövs. Även Socialstyrelsen har 

sett att mer kunskap behövs för att kunna följa upp de BMI-resultat man får fram (1). En 

anledning till att så få visste rekommendationen för BMI skulle kunna bero på att BMI ibland 

är en del i bedömningsformulär och att man då inte fokuserar på det enskilda BMI-resultatet. 

Det är även oklart hur mycket kommundietisten arbetat med att utbilda personalen om detta 

och om det skiljer sig i vilka yrkeskategorier som fått utbildning. 

 

MNA var inte lika välkänt som BMI i den aktuella studien trots att detta är ett mer komplett 

screeningsverktyg då det tar hänsyn till fler faktorer (22, 24). Knappt hälften av de som hört 

talas om MNA kunde ge en korrekt förklaring på hur det används. Detta trots att 

kommundietisten under 2010 ska ha arbetat med utbildning om detta (25). En anledning till 

detta skulle kunna vara att utbildning endast givits till en begränsad yrkesgrupp till exempel 
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sjuksköterskor och att det är dessa som har huvudansvaret för användningen av detta. Denna 

yrkeskategori var lågt representerad i den aktuella studien vilket kan ha bidragit till resultatet. 

Det skulle också kunna bero på att det kan vara svårt att skriva en korrekt och tillräckligt 

utförlig förklaring trots att man tidigare använt sig av detta. Majoriteten av de som hört talas 

om MNA var dock positivt inställda till detta som screeningsverktyg. I och med den låga 

kunskapen men positiva inställningen samt att MNA är mer komplett än BMI finns anledning 

till fortsatt utbildning om MNA för personalen. Man har även sett att när det tidigare givits 

utbildning om MNA så fann personalen det som meningsfullt att lära sig hur man använder 

detta (16).  

 

Attityden till både BMI och MNA var övergripande positiv i den aktuella studien bland de 

som hört talas om respektive mätinstrument. Ingen signifikant skillnad sågs mellan de som 

arbetat < 3 år och de som arbetat > 3 år. Detta överensstämmer med Bachrach-Lindström och 

medarbetares resultat där även de inte fann någon skillnad i attityd beroende på hur lång 

yrkeserfarenhet man har (17). Bachrach-Lindström och medarbetare såg däremot en 

signifikant skillnad mellan olika yrkeskategorier. Detta skiljer sig dock resultatet från den 

aktuella studien där ingen signifikant skillnad sågs i attityd mellan yrkeskategorier.  

 

 

5.2.3 Utbildning 
Man har tidigare sett att endast 23 % av sjuksköterskorna på äldreboenden i Sverige skattade 

sin nutritionskunskap om behandling av undernäring som stor eller mycket stor (14). Den 

skattade kunskapen skiljer sig dock från resultatet i den aktuella studien då så många som 

nästan 75 % av respondenterna ansåg att deras kunskap om äldres mat- och näringsbehov var 

mycket bra eller bra. Trots den högt skattade kunskapen sågs anledning till mer utbildning till 

personalen om nattfasta, BMI och MNA både vad gällde rekommendationer, begreppens 

innebörd och hur de används. En anledning till att kunskapen generellt var låg skulle kunna 

bero på att man i den aktuella studien endast kunde analysera undersköterskor och 

vårdbiträdens svar. Det är oftast sjuksköterskor som har huvudansvaret för nutritionen hos de 

äldre och därmed förmodligen besitter den största kunskapen (14). Det är dock av stor 

betydelse att samtlig personal har grundkunskaper och kan upptäcka nutritionsproblem. Detta 

eftersom man sett att vårdpersonals kunskap om undernutrition är betydelsefullt vid 

prevention av undernäring och vid omhändertagande av undernärda på äldreboenden (5). 

Utbildning påverkar kunskapen hos personalen och därmed de äldres nutritionsstatus 

(13, 27, 28). Det sågs en önskan om mer utbildning inom nutritionsområdet bland 

respondenterna i den aktuella studien. Med tanke på att kunskapen visade sig vara relativt låg 

och med stöd av tidigare studier borde vårdpersonalen erbjudas fortsatt utbildning 

regelbundet. 

 

6 SLUTSATS 
Studien fann utrymme till förbättring av kunskapen hos personalen om både nattfasta, BMI 

och MNA. Nattfasta var dock det begrepp som personalen hade störst kunskap om. Merparten 

av respondenterna klassade även nattfastan som ”mycket viktigt” eller ”viktigt” för de äldre 

inom äldreomsorgen. BMI var ett välanvänt screeningsverktyg på äldreboendena men få 

kände till rekommendationen för personer över 70 år medan MNA var relativt okänt och 

därav inte lika välanvänt. Attityden till både BMI och MNA var dock övervägande positiv 

bland de som hört talas om dessa begrepp. Överlag behövs mer utbildning inom 

nutritionsområdet rörande nattfasta, BMI och MNA. Detta styrks både av resultatet och att 

personalen efterfrågade mer utbildning.  
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7 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 
MH och JP har tillsammans utformat och distribuerat enkäten, analyserat resultatet samt 

skrivit hela uppsatsen.  

 

8 TACK 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Petra Rydén för stöd samt snabb och bra 

handledning under arbetets gång. Även ett tack till våra opponenter Micaela Holm, Susanna 

Schönmeyr och Therese Jansson. Ett särskilt tack till samtliga deltagare som ställt upp och 

svarat på enkäten samt till alla enhets-/verksamhetschefer för den tid ni avsatt för denna 

studie. Dessutom vill vi tacka de personer som under studiens gång testat vår enkät samt de 

som läst uppsatsen och kommit med förslag på förbättringar.  
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En enkät om mat- och näringsfrågor inom äldreomsorgen 
 

Hej! 

Det är vanligt att många äldre på äldreboenden har svårt att äta tillräckligt med mat. Detta kan 

göra att de går ner i vikt, får en försämrad livskvalitet och ökad risk för sjukdomar. Tidigare 

studier har visat att ökad kunskap hos personalen rörande äldres mat- och näringsbehov har 

förbättrat de äldres situation.  

Vi är två dietiststudenter, Malin och Josefin, på institutionen för kostvetenskap vid Umeå 

universitet som under hösten ska skriva vår C-uppsats. Syftet med uppsatsen är att studera 

kunskapen och attityden hos personalen på äldreboenden i Umeå kommun rörande 

undernäring hos de boende. Detta för att se om det finns ett behov av ökat stöd och utbildning 

av vårdpersonalen när det gäller de äldres mat- och näringsbehov. Därför ber vi Dig och 

personalen på sex slumpvis utvalda äldreboenden i Umeå kommun att svara på denna enkät. 

Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i. Det är frivilligt att delta i undersökningen men vi 

uppskattar Ditt deltagande och det betyder mycket för studien att du deltar. Det är av stor vikt 

att Du svarar på enkäten självständigt och att Du försöker svara på alla frågor.  

Undersökningen görs helt anonymt. Vi som arbetar med undersökningen kommer inte att 

veta vem som svarat vad. Inget enskilt svar kommer att kunna utläsas i den färdiga uppsatsen.  

Lägg din ifyllda enkät i ett kuvert, klistra igen och samla kuverten på ett ställe. Enkäterna 

kommer att hämtas på Din arbetsplats under ……dagen den ……/9-10. Om Du har några 

problem att besvara frågorna eller har synpunkter på frågeformuläret ta då gärna kontakt med 

Malin eller Josefin, se kontaktinformation nedan.  

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

Umeå, augusti 2010  

Malin Holm, Josefin Pettersson 

 

 

 

Kontaktinformation 

Malin Holm, maho0064@student.umu.se, tel. 070 23 86 230 

Josefin Pettersson, jope0051@student.umu.se, tel. 073 08 06 95 
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Vi vill börja med att fråga lite om vem Du är 

 

1. Vilket år är Du född?.......................... 

 

 

2. Vilken yrkestitel har Du på din arbetsplats? 

Vårdbiträde ........... □ Undersköterska ............ □ Sjuksköterska ............... □ 

Boendechef ........... □ Annan........................... □ Vad?......................................... 

 

 

3. Hur länge har Du arbetat inom åldringsvården? 

Mindre än 1 år ...... □  1 till 3 år ...................... □ Mer än 3 år................... □ 

 

 

4. Hur drivs boendet du arbetar på? 

Kommunalt ........... □ Privat ............................ □ Vet ej ............................ □ 

 

 

5. Hur uppskattar Du din kunskap när det gäller de äldres mat- och näringsbehov? 

 

Mycket bra Bra  Varken bra eller dålig Dålig Mycket dålig 

 □ □   □ □ □ 

 

 

6. Har Du, på Din nuvarande arbetsplats, fått utbildning inom äldres mat- och 

näringsbehov? 

Ja ........................... □ Nej ............................... □ Vet ej ............................ □ 
Om ja, vilken typ av utbildning?....................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

7. Vad anser Du om mängden utbildning Du fått hittills rörande äldres mat- och 

näringsbehov? 

Jag skulle vilja ha mer utbildning ... □  Jag skulle inte vilja ha mer utbildning........ □ 

Jag har fått lagom mycket utbildning □  Vet ej ...........  ..................................... □ 
Kommentar........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

Här följer några frågor rörande dietistkontakt på din arbetsplats 
 

8. Har Din arbetsplats tillgång till en dietist?  

Ja ........................... □ Nej ............................... □ Vet ej ............................ □ 
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9. Har Du själv varit i kontakt (via telefon, mail, föreläsning etc.) med en dietist på 

Din arbetsplats? 

Ja ........................... □ Om ja, på vilket sätt?..................................................................... 

Nej ........................ □ Vet ej............................ □ 
 

 

Nu följer frågor rörande måltidsordning 
 

10. Vilka måltider serveras dagligen av personalen till de äldre på Din arbetsplats? 

Frukost .................. □ Lunch ........................... □ Middag ......................... □ 

Mellanmål* ........... □ Om ja, hur många?....................... Nattmål** .................... □ 
* Även kvällsmål, d.v.s. ett mindre mål som serveras efter middagen och innan de boende går 

och lägger sig, räknas som mellanmål. 

** Med nattmål menas något att äta på natten t ex om de boende väcks eller vaknar av sig 

själva.  
 

 

11. Hur många mellanmål rekommenderas det att äldre ska äta per dag enligt de 

allmänna rekommendationerna? 

Antal mellanmål:................. Vet ej ........................... □ 

 

 

12. Vad anser Du om det antal mellanmål som serveras på din nuvarande 

arbetsplats? 

Det borde serveras fler mellanmål ........... □ Det borde serveras färre mellanmål .... □ 

Antal mellanmål som serveras är lagom. □  Vet ej ................................................... □ 

Kommentar........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

13. Oavsett om boendet serverar mellanmål eller ej. Ange hur många mellanmål Du 

anser att det skulle vara rimligt att servera per dag till de äldre med tanke på 

arbetsituationen, övriga aktiviteter etc? 

Antal mellanmål:................  Vet ej............................ □ 
Kommentar........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

14. Vad är den längsta tid det bör gå mellan dagens sista mål och följande dags 

första mål enligt de allmänna rekommendationerna för äldre? 

Antal timmar..................... Vet ej............................ □ 

 

 

15. Har Du hört talas om begreppet nattfasta i samband med ditt nuvarande yrke? 

Ja ........................... □ Nej ............................... □ Vet ej ............................ □
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16. Vad innebär begreppet nattfasta?  

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Vet ej .................... □ 

 

 

17. Vilken betydelse anser Du att nattfastan har för de äldre inom äldreomsorgen?  

 

Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt  Oviktigt Mycket oviktigt 

 □ □   □ □ □ 

Känner ej till begreppet ......................... □ 
Kommentar........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

18. Vad anser Du om att väcka en sovande boende, som är eller ligger i riskzonen för 

att bli undernärd, för att ge denna något att äta på natten? 

Det är okej ............ □ Det är inte okej ............ □ Tveksam ....................... □ 
Kommentar........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

19. Vad anser du om att ge något att äta till en boende som har vaknat på natten och 

är eller ligger i riskzonen för att bli undernärd? 

Det är okej ............ □ Det är inte okej ............ □ Tveksam ....................... □ 
Kommentar........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

Slutligen följer några frågor angående mätinstrument för att upptäcka 
undernäring 
 

20. Vad anser Du om att väga (mäta kroppsvikten hos) de boende? 

 

Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt  Oviktigt Mycket oviktigt 

 □ □ □ □ □ 

Kommentar........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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21. Hur ofta anser Du att man bör väga en boende? Svara per vecka, månad eller år. 

Antal gånger per vecka: ...............   Antal gånger per månad: ....................  

Antal gånger per år: .....................  

Aldrig ................... □ Vet ej ............. □ 

Kommentar........................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

22. Hur ofta anser Du, att det på Din nuvarande arbetsplats, är rimligt att väga de 

boende? Svara per vecka, månad eller år. 

Antal gånger per vecka: ...............   Antal gånger per månad: ....................  

Antal gånger per år: .....................  

Aldrig .................... □ Vet ej ............. □ 

Kommentar........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

 

23. Har Du hört talas om BMI (Body Mass Index) inom äldreomsorgen? Om ja, 

fortsätt med fråga 24, i annat fall gå vidare till fråga 27.  

Ja ........................... □ Nej ............................... □ Vet ej ............................ □ 
 

 

24. Hur mäter man BMI? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Vet ej .................... □ 
 

 

25. Har Du använt dig av BMI på din arbetsplats?  

Ja ........................... □ Nej ............................... □ Vet ej ............................ □ 
 

 

26. Vilket är det lägsta rekommenderade BMI-värdet för personer över 70 år enligt 

riktlinjer för äldreomsorgen i Umeå kommun? 

BMI:.............................. Vet ej............................ □ 
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27. Hur ställer Du Dig till följande påståenden? Sätt ett kryss i den rutan som 

stämmer bäst med Dina åsikter.  

 

Instämmer 

helt 
Instämmer Varken/ 

eller 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 
Vet ej 

BMI är ett bra mått för 

att upptäcka ett 

otillräckligt matintag.  
□ □ □ □ □ □ 

BMI är ett enkelt mått 

att använda på äldre □ □ □ □ □ □ 

BMI är ett 

lättförståeligt mått  
□ □ □ □ □ □ 

 

 

28. Har Du hört talas om MNA (Mini Nutritional Assessment) inom äldreomsorgen? 

Om ja fortsätt med fråga 29, i annat fall gå vidare till fråga 31.  

Ja ........................... □ Nej ............................... □ Vet ej ............................ □ 
 

 

29. Förklara hur man använder MNA? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

Vet ej .................... □ 

 

 

30. Har Du använt Dig av MNA på din nuvarande arbetsplats?  

Ja ........................... □ Nej ............................... □ Vet ej ............................ □ 
 

 

31. Hur ställer Du Dig till följande påståenden? Sätt ett kryss i den rutan som 

stämmer bäst med Dina åsikter.  

 

Instämmer 

helt 
Instämmer Varken/ 

eller 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 
Vet ej 

MNA är ett bra mått 

för att att upptäcka ett 

otillräckligt matintag 
□ □ □ □ □ □ 

MNA är ett enkelt mått 

att använda på äldre □ □ □ □ □ □ 

MNA är ett 

lättförståeligt mått  
□ □ □ □ □ □ 
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32. Använder Du Dig av några andra metoder för att upptäcka undernäring på det 

boende Du arbetar? Kryssa i alla svarsalternativ som stämmer in.  

Nej ............................................................................ □ 

Ja, SGA (Subjective Global Assessment) ................ □ 

Ja, kalipermätning ..................................................... □ 

Ja, genom att titta på den äldre ................................. □ 

Ja, genom att använda måttband ............................... □ 

Ja, annat .................................................................... □ Vad?........................................... 

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara! 

 


