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Nutritionsbedömning är viktigt men få patienter bedöms 

En litteraturstudie om sjuksköterskors uppfattning om nutritionsbedömning 

för vuxna i hälso- och sjukvård 

Marie Dahlgren Eva Holm 

Abstrakt  

Bakgrund: Många framför allt äldre människor lider av undernäring. Tillståndet 

uppmärksammas sällan därför att nutritionsbedömning inte rutinmässigt genomförs 

vid kontakt med hälso- och sjukvård. Undernäring får negativa konsekvenser för den 

enskilde och ger ökade samhällskostnader genom de komplikationer som uppstår. 

Med obligatorisk nutritionsbedömning för alla patienter kan tillståndet tidigt 

identifieras och behandlas. I bedömningsprocessen har sjuksköterskor en central roll 

och deras inställning till arbetsuppgiften är av stor betydelse för genomförandet.  

Syfte: Att belysa sjuksköterskors uppfattning om nutritionsbedömning av vuxna i 

hälso-och sjukvård. 

Metod: En litteraturstudie innehållande 10 artiklar; fem med kvalitativmetod och 

fem med kvantitativmetod som ansats. Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, Pub 

Med och Medline. Efter kvalitetsgranskning analyserades innehållet i valda artiklar.  

Resultat: I materialet ingick 1872 sjuksköterskor. Sjuksköterskorna var i huvudsak 

positiva till nutritionsbedömning men osäkra på hur den skulle utföras. De önskade 

utbildning och träning samt goda förutsättningar i arbetsmiljön. 

Konklusion: Kunskapsbrist och organisatoriska strukturer utgjorde de största 

hindren för obligatorisk bedömning. Förbättringsåtgärder krävs och kostnaderna för 

detta ligger sannolikt på mycket lägre nivå än kostnaden för de komplikationer som 

undernäring orsakar.  

 

Nyckelord: Sjuksköterska, näring, bedömning, bedömningsverktyg, hälso- och 

sjukvård 

  



 

Nutritional assessment is important but few patients are assessed 

A literature study of nurse’s perception of nutritional assessment of adults in 

health care. 

Marie Dahlgren Eva Holm  

Abstract 

Background: A great deal of humans is suffering from malnutrition, especially 

older people. The condition is rarely detected since there is a lack of nutritional 

assessment routine in contact with healthcare. Low nutritional state has negative 

consequences for the individual and increased costs for society due to complications 

that will occur. With mandatory nutrition assessment for all patients’ state of risk and 

malnutrition can early be detected and treated. Nurses has a central role in the 

assessment process and their perception of this task is of great importance for 

implementation.  

Aim: To illuminate nurses’ perception of nutritional assessment of adults in Health 

care. 

Method: Literature study based upon 10 articles; five with quantitative method and 

five with qualitative method. Searches for articles was conducted in the databases 

Cinahl, Pub Med and Medline. Articles were examined, chosen, analysed and 

compiled.  

Results: This study included 1872 nurses. Nurses were positive to nutritional 

assessment but unsure of how to assess. The nurses expressed a wish for education 

and training as for good work environment conditions.  

Conclusions: Lack of knowledge and organizational structures were identified as 

the greatest obstacle for mandatory assessment. Costs for improvements is probably 

less than the costs of complication that come with malnutrition. 

 

Key words: Nurse, nutrition, assessment, assessment tools, health care 
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Bakgrund 

Bra näringstillstånd främjar hälsa och förebygger sjukdom. Undernäring, framför allt 

hos äldre, är ett välkänt problem över hela världen som blir särskilt påtagligt vid 

sjukhusvård på grund av de komplikationer som tillståndet orsakar och följden blir 

höga samhällskostnader (Mowe & Bohmer, 1996). Stora vinster skulle kunna göras 

om alla personer i kontakt med hälso- och sjukvård nutritionsbedöms i syfte att 

identifiera och behandla de med risk för undernäring och undernärda. Trots försök 

att öka medvetenheten om problemet hos hälsopersonal går processen långsamt 

(Mowe et al., 2008) varför syftet med denna litteraturstudie är att belysa 

sjuksköterskor uppfattning om nutritionsbedömning av vuxna i kontakt med hälso- 

och sjukvård. 

 

Betydelse av nutritionsbedömning  

Redan Florens Nightingale konstaterade att fastän tillgången på mat var stor svalt 

patienter på sjukhus (Nightingale, 1859). Mer än hundra år senare är detta 

fortfarande aktuellt och uppmärksammas av flera forskare i olika studier (Barker, 

Gout & Crowe, 2011). Av patienter som vårdas på sjukhus beräknas 20 % - 50 % vara 

undernärda (Barker, Gout, & Crowe, 2011) men bara hälften av dessa identifieras av 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal (Kruizenga et al., 2005). Undernäringen är 

ofta befäst redan före inskrivningen och speciellt utsatta är patienter från 

sjukhemsboenden (Stratton, King, Stroud, Jackson, & Elia, 2006). Tidig upptäckt och 

behandling förbättrar kliniska resultat till en mycket låg kostnad jämfört med 

kostnaden för bara en dag i förlängd vårdtid och ett bedömningsverktyg kan vara till 

stor hjälp när det gäller att hitta dessa patienter (Kruizenga et al., 2005). Redan 2003 

utvecklade Europarådet (2003) riktlinjer för nutritionsbedömning i hälso- och 

sjukvård. Där betonas att alla patienter ska riskbedömas därefter ska vårdplan 

upprättas. Planen ska innehålla både utredning och dokumentation och 

nutritionsbehandling föreslås vara en del av samordnad behandling på sjukhus 

(Kondrup, Allison, Elia, Vellas, & Plauth, 2003). 



 

2 
 

Negativa effekter av undernäring 

Undernäringens negativa effekter är omfattande. Näringsbrist hämmar 

immunförsvaret, försämrar sårläkning, orsakar muskelsvaghet, bidrar till 

förvirringstillstånd, förlänger sjukhusvistelsen ökar återinläggning samt ökar risk för 

död (Agarwal et al., 2013; Allard et al., 2016; Almeida, Correia, Camilo, & Ravasco, 

2013; Barker et al., 2011; Correia & Waitzberg, 2003). Undernäring har också visat 

sig vara en oberoende faktor för att utveckla trycksår (Stratton et al., 2003) som 

orsakar stor belastning på sjukvården då vårdtiden förlängs upp till 16 dagar vilket 

medför att sängplatser upptas under onödigt lång tid (Banks, Graves, Bauer, & Ash, 

2010). 

Hälften av patienterna på en rehabiliteringsklinik var inte nutritionsbedömda enligt 

(Neumann, Miller, Daniels, & Crotty, 2005). Undernäring i denna grupp orsakar 

längre rehabilitering, ökat behov av hjälp efter utskrivningen samt medför ökad 

dödlighet inom tre år. Nutritionsbedömning gjord före inskrivning på 

rehabiliteringen hade kunnat förebygga detta (Neuman et al., 2005). Patienter som 

fick vägledning och stöd i näringsfrågor hade vid tre månaders uppföljning efter 

operation av tarmcancer bättre fysisk och psykisk återhämtning än de som inte 

erbjudits denna möjlighet (Overgaard et al., 2011). I en studie undersöktes 

näringsproblem hos äldre i eget boende i relation till patienter som nyligen lagts in på 

sjukhus. Nedsatt aptit och smak, dålig tandhälsa samt svårighet att handla och laga 

egen mat bidrog till nedsatt näringsstatus och ökade behovet av sjukhusvård vilket 

kunde ha förhindrats om det uppmärksammats i tid (Mowe & Bohmer, 1996). I en 

annan studie påbörjade inte läkare och sjuksköterskor nutritionsbehandling för 

inneliggande patienter därför att de ansåg att distriktsläkare och 

primärvårdssjuksköterskor inte hade tillräckliga kunskaper för att behandla 

patienters nutritionsproblem efter utskrivningen. Av den anledningen bifogades 

heller ingen nutritionsvårdplan till epikrisen (Wilhjelm Ravn, Ørneborg Rodkjær, 

Storgaard, & Laustsen, 2013). 

 

Bestämmelser för nutritionsbedömning i Sverige 

I Sverige regleras de grundläggande bestämmelserna gällande nutritionsbehandling i 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) och Patientsäkerhetslagen (2010:659). 

Socialstyrelsen kom 2011 med en vägledning för att förebygga och behandla 
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undernäring för vuxna patienter i vård och omsorg. Som metod föreslås 

nutritionsvårdsprocessen. Den består av fyra delar, bedömning, utredning, diagnostik 

och behandling av nutritionsproblem. Riskbedömning, som också kallas 

nutritionsscreening, inleder processen och skall helst göras inom 24 timmar efter 

inskrivning. Riskbedömningen omfattar frågor om ätsvårigheter, ofrivillig 

viktnedgång och undervikt enligt body mass index (BMI) (Socialstyrelsen, 2011). Till 

hjälp finns flera bedömningsverktyg varav Europeiska nutritionsorganisationen 

(ESPEN 2002) rekommenderar tre; Mini Nutritional Assessment (MNA) Nutritional 

Risk Screening (NRS 2002) och Malnutrition Universal Screening Tool (MUST). 

Diagnos ska i första hand bygga på BMI och fettfrimasseindex (FFMI) men kan också 

omfatta funktionsförluster som gånghastighet och handgreppsstyrka (Socialstyrelsen, 

2011). Den 1 januari 2015 skärpte Socialstyrelsen reglerna och fastslog att ansvaret 

åligger vårdgivaren som ska utforma riktlinjer för förebyggande åtgärder, utredning, 

behandling och remittering av patienter med näringsbrist (Socialstyrelsen, 2014) 

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister som infördes i Sverige 2008 och har 98 

% av landets kommuner anslutna. Registret omfattar flera riskbedömningar varav 

bedömning av nutritionsstatus är en och gäller samtliga patienter 65 år och äldre 

inskrivna i hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, u. å). I Vårdhandboken definieras 

yrkeskategoriernas olika ansvarsområden gällande nutritionsomvårdnad där 

verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för rutiner gällande ansvar, samarbete 

och samverkan i vårdprocessen. Läkarna har det medicinska ansvaret och 

sjuksköterskan har omvårdnadsansvar vilket omfattar identifiering, riskbedömning, 

dokumentation, uppföljning av näringstillstånd, ordination av stödinsatser och 

kostbefrämjande åtgärder. Sjuksköterskan ansvarar också för att verkställa 

ordinerade nutritionsinsatser samt kontakt med dietist när behov uppstår 

(Rothenberg, 2015). 

 

Nutritionsaspekter i omvårdnadsteorin 

Abraham Maslow (Maslow, 1943) menade i sin behovsmodell att de fysiska 

grundbehoven först måste tillgodoses innan självförverkligande kan ske. Inspirerad 

av detta utvecklade Virginia Henderson i mitten av 50-talet sin teori om människans 

grundläggande behov i 14 omvårdnadsdelar. Hon definierar sjuksköterskans speciella 

arbetsuppgift till att hjälpa en individ utföra hälsoåtgärder som personen själv skulle 
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ha utfört om kraften, viljan eller kunskapen funnits (Henderson, 1955). Viktigast 

enligt Hendersson (1982) är att hjälpa patienten att andas därefter följer att hjälpa 

patienten äta och dricka. 

 

Sjuksköterskors inställning till nutritionsbedömning 

Sjuksköterskorna uppger i flera studier att nutritionsbedömning är ett viktigt 

delmoment i patienternas nutritionsomvårdnad men i konkurrensen med andra 

arbetsuppgifter och omvårdnadsaspekter prioriteras riskbedömningarna ner 

(Bonetti, Bagnasco, Aleo, & Sasso, 2013; Ross, Mudge, Young, & Banks, 2011). 

Sjuksköterskor har dock en central roll i patienternas nutritionsomvårdnad och ett 

ansvar för att upprätthålla patienters näringsstatus. Det åtagandet börjar med en 

nutritionsbedömning och därför är sjuksköterskors uppfattning om den 

arbetsuppgiften mycket viktig och kan vara avgörande för att nå målet med 

obligatorisk nutritionsbedömning av alla patienter. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskor uppfattning om 

nutritionsbedömning av vuxna i hälso- och sjukvård. 

 

Metod 

I en litteraturstudie utforskas nuvarande kunskapsläge inom ett visst 

omvårdnadsområde (Friberg 2012, 133) vilket kan ge kunskap om förhållanden som 

kan påverka praktiskt omvårdnadsarbetet (Friberg, 2012, 100). För denna 

litteraturstudies analys valdes artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats. 

Enligt Olsson (2011, 209) kan metoderna kombineras för att komplettera varandra. I 

kvantitativ analys är materialet siffror och hårddata som ska beskriva och förklara 

resultatet så objektivt som möjligt (Olsson, 2011, 54). I kvalitativ analys är målet att 

öka förståelsen för upplevelser, erfarenheter och förväntningar (Friberg 2012, 99) och 

där utgör texten det centrala arbetsmaterialet (Olsson, 2011, 23). 
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Definitioner 

Undernäring definieras enligt Socialstyrelsen (2014) som ett ” tillstånd av brist på 

energi, protein eller andra näringsämnen som orsakat mätbara och ogynnsamma 

förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller sjukdomsförlopp”. Med 

bedömningsverktyg avses i denna litteraturstudie instrument för riskbedömning 

innehållande olika mätbara variabler. Antropometiska mätvärden innebär att mäta 

hudtjocklek på specifika punkter på kroppen. Benämningen hälso- och sjukvård avser 

hemsjukvård, sjukhem och sjukhus och benämningen vuxna avser personer över 18 

år. 

 

Sökmetod 

Sökningen av de kvantitativa och kvalitativa artiklarna har gjort i Cinahl, PubMed 

och Medline då sökning i flera databaser rekommenderas av Willmans (2011, 79-80) 

Ovanstående databaser innehåller artiklar i ämnet omvårdnad vilket stämde väl 

överens med denna litteraturstudies intention (Willman, 2011, 80-81). De sökord 

som använts är attitude, perception, nurses, nurse, nurs* nutri*, nutrition, 

nutritional, assessment, screening, tool. Sökningarna har gjorts med hjälp av de 

booleska sökoperatörerna AND och OR därefter har komplettering med trunkering 

gjorts för att möjliggöra ett större antal träffar genom olika böjningsformer (Friberg 

2012, 68 ). Från referenslistor på sökta artiklar har en sekundärsökning genomförts 

vilket rekommenderas av Willman (2011, 88) i syfte att hitta fler användbara artiklar. 

Dessa har sedan fått komplettera redan funna artiklar vilket anses vara effektivt 

enligt Friberg (2012, 45). Tre av artiklarna hittades genom sekundärsökning. 

Sökningarna presenteras i tabell 1-3, bilaga 1. 

 

Urval 

I denna litteraturstudie har inklusionskriterierna utgjorts av studier med kvalitativ- 

och kvantitativ ansats som åskådliggjort sjuksköterskors uppfattning till 

nutritionsbedömning av vuxna inom hälso- och sjukvård publicerade från år 2006 

och framåt, skrivna på engelska eller svenska. Kvaliteten skulle vara medelhög alt hög 

och artiklarna skulle vara peer-rewied, etiskt godkända och utgöras av 

originalartiklar. Exklusionskriterier har varit studier som innehöll flera 

yrkeskategorier där sjuksköterskors åsikt inte klart kunnat särskiljas. I en artikel 

innehöll analysen flera yrkeskategorier och där har endast de uppfattningar som 
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redovisas för sjuksköterskor ingått i denna analys. Tre av de valda artiklarna innehöll 

både en kvalitativ och kvantitativ metod, endast de kvalitativa delarna har ingått i 

analysen då de kvantitativa delarna inte svarade mot syftet. I en artikel jämfördes 

kunskap mot skillnad i deltagarnas karaktäristika och den delen har inte ingått i 

analysen. Artiklarna valdes ut i flera steg som illustreras i Willman (2012, 136). I 

första urvalet lästes artiklarnas titlar och abstrakt för att sortera ut de som inte 

svarade mot syftet. De artiklar som kunde svara mot syftet lästes igenom i sin helhet 

och gallrades efter inklusions -och exklusionskriterierna. I sista steget 

kvalitetsgranskades artiklarna av båda författarna tillsammans och var för sig efter 

bedömningsmall för kvantitativa och kvalitativa studier Willman (2011, 171-175). 

Litteraturstudien kom att omfatta fem kvantitativa och fem kvalitativa studier med 

hög eller medelhög kvalitet, se tabell 1-10 (bilaga 1). En av studierna var skriven på 

svenska, resterande på engelska.  

 

Analys 

Alla valda artiklar analyserades med hjälp av de tre steg som rekommenderas enligt 

Friberg (2012, 137). Först lästes artiklarna igenom flera gånger av båda författarna 

tillsammans och var för sig för att få ett begrepp om helheten. Därefter söktes 

innehåll som svarade mot syftet i studiernas resultat. Materialet sorterades och 

strukturerades efter likheter och olikheter (Friberg 2012, 140-141). De kvalitativa och 

kvantitativa artiklarna analyserades var för sig. I de kvalitativa artiklarna färgkodades 

de enheter som svarade mot syftet och lyftes ut till ett eget dokument. För att skapa 

en överblick av likartat innehåll numrerades enheterna och sorterades efter 

överensstämmande nummer. Därefter sammanställdes de under skapade rubriker 

som sedermera bildade subkategorier. Likartade subkategorier utvecklades till 

kategorier. I de kvantitativa artiklarna markerades det innehåll som svarade mot 

syftet och ordnades efter likartat innehåll som sammanställdes under subkategorier.  

Likartade subkategorier utvecklades till kategorier. Den kvantitativa delens resultat 

består av både siffror och text. I analysen utvecklades likartade subkategorier för de 

båda metoderna och resultatet har därför kunnat sammanställas och fått bilda 

gemensamma kategorier. Det slutliga resultatet granskades flera gånger av båda 

författarna och sammanställdes till en samlad presentation. Både de kvalitativa och 

kvantitativa studierna påvisade likvärdiga resultat och redovisas därför tillsammans i 

tabell 1. I analysen ingick 1872 sjuksköterskor. 
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Forskningsetik 

För etik gällande internationell medicinsk forskning är Helsingforsdeklarationen 

(2013) den mest inflytelserika och har bland annat som uppgift att göra avvägningar 

mellan nyttan av ny kunskap och deltagarnas hälsa och intresse. För att individer inte 

ska såras, skadas eller utnyttjas ska vetenskapliga arbeten alltid genomföras med 

etiska överväganden (Henricson 2012, 70-71). När människor ingår i vetenskapliga 

intervjuer, fokusgrupper eller svarar på enkäter är det viktigt att de informeras 

skriftligt och muntligt. De ska också skriftligen ge sitt samtycke till medverkan. 

Deltagandet ska vara frivilligt och kunna avslutas när som helst under studiens gång. 

Konfidentilalitet ska beaktas vilket innebär att deltagarens integritet ska bevaras och 

materialet förvaras på ett säkert sätt (Henricson, 2012, 83-87). I denna 

litteraturstudie är materialet inte förvrängt, fabricerat eller plagierat i enlighet med 

Vetenskapsrådets regler och riktlinjer Codex (u.å). Artiklarnas texter lästes och 

översattes med noggrannhet för att innehållet inte skulle förvrängas på grund av 

feltolkning. Artiklarna som ingick i denna litteraturstudie skulle vara etiskt 

godkända. Där det inte stått utskrivet i artikeln har regler för etik sökts i respektive 

tidnings krav för publicering. En av författarna till denna litteraturstudie har ett 

särskilt intresse av nutritionsfrågor kopplat till sitt arbete. Den andra författaren 

arbetar på en mottagning inom ett helt annat område. Denna kombination kan ha 

varit positiv för balansen av intresseområden.  
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Resultat 

Resultatet av denna litteraturstudie redovisas i två kategorier och åtta subkategorier 

(tabell 1). I en subkategori, Behov av teamarbete och chefers stöd framkom inga 

kvantitativa data om chefers stöd. 

 

Tabell 1. Resultatsammanställning av kvantitativa och kvalitativa studier 

Subkategorier Kategorier 

 

• att utföra 
nutritionsbedömning 

 
• att utföra 

nutritionsbedömning utan 
professionella 

bedömningsverktyg  

 
• att tillämpa professionella 

    bedömningsverktyg 
 

• att se egna brister i 
nutritionskunskap och 

bedömning 
 

 

Eget ansvar och kompetens i 
nutritionsbedömning 

 
• behov av strukturerade 

riktlinjer och rutiner  
 

• behov av teamarbete 
         och chefers stöd  

 
• behov av en stödjande 

arbetsmiljö 
 
 

Organisatoriska strukturer av 
betydelse för nutritionsbedömning 
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Eget ansvar och kompetens i nutritionsbedömning 

Under denna kategori redogör sjuksköterskorna för sin inställning till 

nutritionsbedömning av patienter och vem som bör ansvara för den. De anger också 

sin uppfattning om användning av bedömningsverktyg och hur de upplever sin egen 

kunskapsnivå gällande nutrition och nutritionsbedömning. 

 

Att utföra nutritionsbedömning 

Flertalet sjuksköterskor i de kvalitativa studierna var positiva till 

nutritionsbedömning och huvudansvaret låg på den egna yrkeskåren ansåg de 

(Chapman, Barker, & Lawrence, 2015; Porter, Raja, Cant, & Aroni, 2009). 

Sjuksköterskorna träffar patienterna 24 timmar om dygnet (Porter et al., 2009) och 

bör därför ansvara för upprättandet av omvårdnadsplaner samt vidtagande av 

åtgärder vid risk för undernäring (Chapman, et.al., 2015). Bedömningen tog tid och 

kändes obekväm eller onödig för vissa grupper därför bedömdes inte överviktiga 

patienter, de som inte åt oralt och patienter med korta vårdtider enligt 

sjuksköterskorna. (Aydin & Karaöz 2008, Porter et al., 2009; Raja et al., 2008). 

Nutritionsbedömningen prioriterades ofta ner uppgav sjuksköterskor i ett flertal 

studier, till förmån för andra sjuksköterskeuppgifter som dokumentation, 

patienternas akuta hälsotillstånd, kontroller, observationer och medicindelning 

(Chapman et. al., 2015; Porter et. al., 2009; Raja et. al., 2008).  

 

Några sjuksköterskor angav avvikande åsikt och gav läkarna hela ansvaret för 

nutritionsbedömningen (Aydin & Karaöz 2008) andra sjuksköterskor tyckte 

nutritionsbedömningen borde utföras av dietister (Aydin & Karaöz 2008; Porter et 

al., 2009). 

 

Även i de kvantitativa studierna var sjuksköterskorna övervägande positiva till 

nutritionsbedömning och de angav ett intresse för patienternas nutritionsomvårdnad 

(Boaz et al., 2013; Duerksen et al., 2016; Johansson et al., 2006b; Kim & Choue, 

2009). På en tiogradig skala där 1 = låg och 10 = hög, skattade sjuksköterskor sitt 

intresse för ämnet nutritionsbedömning till i medeltal 7,9 och de skattade efter 
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samma skala sin uppfattning om ämnets relevans för den egna yrkeskåren till i 

medeltal 8,4 (Duerksen et al., 2016). Sjuksköterskorna (90 %) angav sitt intresse för 

undernärda patienter mellan 5-10 på en tiogradig skala där 1= lågt och 10 = högt 

(Johansson et al., 2006a). 

 

När sjuksköterskorna skulle ange om det var viktigt med bedömning av patienters 

nutritionsstatus ansåg 90 % det vara viktigt och mycket viktigt (Boaz et al., 2013) och 

totalt 68 % ansåg det viktigt enligt Kim och Choue (2009) Sjuksköterskorna ansåg det 

vara viktigt och mycket viktigt att bedömningen genomfördes vid inskrivning (94 %) 

men borde enligt dem också utföras under vistelsen (88 %) och vid utskrivning (77 %) 

enligt Duerksen et al. (2016). Signifikant (p< 0,05) fler sjuksköterskor som arbetade 

på intensivvårdsavdelning (83,6 %) jämfört med sjuksköterskor på kirurg- (58,7 %) 

och medicinavdelningar (67,8%) ansåg det viktigt att nutritionsbedöma alla 

inneliggande patienter (Kim & Choue, 2009). En skillnad sågs också mellan 

sjuksköterskor i kommuner och landsting där patienter signifikant (p= 0. 008) mer 

ofta nutritionsbedömdes av chefssjuksköterskor (32 %) 0ch sjuksköterskor (44 %) i 

landsting jämfört med chefssjuksköterskor (13 %) och sjuksköterskor (18 %) i 

kommuner (Persenius, Hall-Lord, Bååth & Larsson, 2008).  

 

På frågor om hur många patienter som faktiskt nutritionsbedömdes svarade 

sjuksköterskorna att 21 % bedömdes enligt Johansson et al. (2006a) och hälften av 

patienterna bedömdes till 67 % enligt Duerksen et al. (2016). I en av studierna valde 

86 % (113/131) av sjuksköterskorna ut de patienter som de ansåg behövde 

nutritionsbedömas, resterande bedömdes inte (Persenius et al., 2008).  

När sjuksköterskorna rankade elva viktiga sjuksköterskeuppgifter kom 

nutritionsåtgärder tillsammans med badning av patienter längst ner på 

rankningsskalan (Boaz et al, 2013). På frågan om patienternas nutritionsstatus 

diskuterades på ronden svarade 32,1 % alltid, 56,6 % ibland och 11,3 % svarade nej 

(Duerksen et al., 2016). 
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I flera studier angav sjuksköterskorna att dietisterna hade ansvar för 

nutritionsbedömningen (Boaz et al., 2013; Duerksen et al., 2016; Kim & Choue, 

2009). Enligt Boaz et al (2013) instämde sjuksköterskorna helt i påståendet att 

dietisterna ansvarade för nutritionsbedömningen. Enligt Duerksen et al. (2016) 

angav sjuksköterskorna till 68 % dietisterna som huvudansvariga och när 

sjuksköterskorna skulle rangordna alla yrkeskategoriers ansvar för 

nutritionsbedömning fick dietisterna 90 % av svaren, läkarna 85 % och den egna 

yrkeskåren 80 % (Duerksen et al., 2016). I en annan studie där flera svarsalternativ 

var möjliga, skattade sjuksköterskor dietisternas ansvar till 57 %, läkargruppen till 

54,3 % och den egna yrkesgruppens ansvar till 39,4 % (Kim & Choue, 2009). I studien 

av Kim och Choue (2009) efterfrågades också sjuksköterskors uppfattning om ansvar 

för patienternas nutritionsproblem, läkarna angavs ansvariga till 85,5 % och den egna 

yrkeskategorin fick totalt 44,8 %. Flera svarsalternativ var möjliga. 

 

En av studierna uppvisade avvikande åsikt gällande ansvar för 

nutritionsbedömningen. I den studien där flera svarsalternativ var möjliga fick den 

egna yrkeskåren en majoritet (85 %) av svaren, läkarna fick 71 %, undersköterskorna 

33 % och dietisterna fick 26 % (Johansson et al., 2006b). I samma studie skattade 

sjuksköterskorna också sitt eget ansvar för beräkning av patienters energiintag till 86 

% och för beslut om start av mat och vätskeregistrering till 90 % vilket var väsentligt 

högre än andra yrkeskategoriers ansvar enligt sjuksköterskorna. 

 

Att utföra nutritionsbedömning utan professionella bedömningsverktyg 

Egen klinisk nutritionsbedömning ansågs av sjuksköterskorna, i flera av de 

kvalitativa studierna, fungera lika bra som ett professionellt bedömningsverktyg 

(Chapman et. al., 2015; Green et. al., 2014; Porter et. al., 2009). Verktyget tog bort en 

del av deras intuition och instinkt menade sjuksköterskorna (Green et al., 2014) samt 

fråntog dem autonomin för hur vården skulle organiseras (Chapman et al., 2015). 

Sjuksköterskorna ville själva kunna avgöra vilka prioriteringar som skulle göras vid 

nutritionsbedömningen (Chapman et. al., 2015). Sjuksköterskorna ansåg bedömning 

med verktyg vara mer som en ”kryssrute-övning” (Chapman et. al., 2015) och 
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ytterligare ett onödigt papper som måste fyllas i (Chapman et al 2015, Green et. al., 

2014, Porter et al, 2009). 

 

I de kvantitativa studierna hade få sjuksköterskor tillgång till bedömningsverktyg, i 

stället användes vägning som redskap i nutritionsbedömningen (Boaz et al., 2013). 

Sjuksköterskorna ansåg vägning av patienter vara viktigt till 85 % enligt Boaz et al. 

(2013) till 78.7 % enligt Kim och Choue (2009) och till 90 % enligt Duerksen et al. 

(2016) och i den senare skulle detta utföras både vid inskrivning (90 %) under 

vistelsen (78 %) och vid utskrivningen (55 %) enligt dem. På frågan hur ofta vägning 

faktiskt utfördes angav sjuksköterskorna i samma studie att det gjordes vid 

inskrivningen till 56 %, under sjukhusvistelsen till 32 % och vid utskrivningen till 8 % 

(Duerksen et al., 2016). I en av studierna (Persenius et al., 2008) utförde 

sjuksköterskorna egen bedömning som de sedan dokumenterade. Ätförmåga 

bedömdes till 89 %, svälja och tugga till 80 %, viktnedgång till 58 % och födointag 

bedömdes till 72,5 % däremot mättes sällan BMI (15 %) eller fett/muskelmassa (9 %).  

Vägning var inte en viktig uppgift enlig 5 % av sjuksköterskorna (Kim & Choue, 2009) 

och utfördes aldrig uppgav 9,7 % enligt Boaz (2013). 

 

Att tillämpa professionella bedömningsverktyg 

Bedömningsformuläret (MUST) kunde vara svårt att fylla i angav sjuksköterskorna i 

de kvalitativa studierna (Porter et. al., 2009) och kunde uppfattas som skrämmande 

och betungande vid första anblicken (Raja et. al., 2008 ; Porter et al., 2009) och 

borde vara enklare och mer användarvänligt ansåg de (Porter et. al., 2009). Det 

krävdes egna strategier för att bedömningen med verktyg skulle underlättas ansåg 

sjuksköterskorna och ett bedömningsverktyg förbättrade inte automatiskt 

patienternas nutritionsstatus ansåg de (Chapman et al, 2015). 

Nutritionsbedömningen och den dokumentation den innefattade ansågs krävande 

och tidskonsumerande (Porter et. al., 2009) och fullföljandet av bedömningen fick 

ofta skjutas över på nästa arbetspass (Raja et. al., 2008).  
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Bedömningsdokumentet hade också fördelar och kunde ses som ett juridiskt 

säkerställande av adekvat nutritionsomvårdnad för patienten och utgöra en tyngd 

bakom en remittering ansåg en sjuksköterska (Green et. al., 2014). Andra 

sjuksköterskor ansåg verktyget vara till hjälp för strukturering av rutiner (Chapman 

et al., 2015).  

 

I två av de kvantitativa studierna användes bedömningsinstrument som hjälp i 

riskbedömningen (Boaz et al., 2013; Persenius et al., 2008). Enligt Boaz et al (2013) 

använde alla sjuksköterskor antropometriska mätningar och dokument för 

nutritionshistoria och enligt Persenius et al. (2008) använde 12 sjuksköterskor av 131 

någon form av bedömningsverktyg.  

 

Att se egna brister i nutritionskunskap och bedömning 

De flesta sjuksköterskor i de kvalitativa studierna kände sig osäkra på vilka patienter 

som skulle bedömas (Porter et al., 2009) och gjorde i första hand 

nutritionsbedömning av smala och magra (Porter et al., 2009; Raja et. al., 2008). 

Utbildning utgjorde en nyckelroll i genomförandet av fullständiga 

nutritionsbedömningar och det fanns ett behov av träning i att utföra 

nutritionsbedömning enligt sjuksköterskorna (Chapman et. al., 2015; Green et. al., 

2014). Utbildning skulle medföra både snabbare och fler korrekta bedömningar 

ansåg de och föreslog praktiska övningar och fallstudier (Green et. al., 2014). ”När 

man väl lärt sig hur det skulle göras tar det inte så lång tid” ansåg de sjuksköterskor 

som fått träning i nutritionsbedömning andra tyckte verktyget krävde upprepad 

träning (Porter et. al., 2009;). Några sjuksköterskor såg ingen nytta med träningen då 

bedömningen ändå inte blev utförd (Green et al., 2014). Utbildning i nutrition ansågs 

av de flesta sjuksköterskor vara nödvändig eftersom grundutbildningen inte höll 

måttet gällande basal omvårdnad utan mer fokuserade på tekniker och 

omvårdnadsteorier enligt dem (Chapman et. al., 2015). 

 

Flera sjuksköterskor i de kvantitativa studierna angav även de bristande kunskap i 

nutritionsomvårdnad (Boaz et al., 2013; Duerksen et al., 2016; Johansson et al., 
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2006b; Kim & Choue, 2009). De instämde till 65 % i påståendet att de inte hade stor 

nutritionskunskap (Boaz et al., 2013) i samma studie hittades en signifikant positiv 

association mellan nutritionskunskap och positiv attityd (p= 0. 001). 

Sjuksköterskorna (92 %) ansåg att de hade behov av både utbildning och fortlöpande 

träning i nutritionsbedömning (Duerksen et al., 2016). När det gällde beräkning av 

patienters energibehov uppgav 54 % att de hade svårigheter med detta och 63 % 

angav att de hade svårigheter med utformning av en nutritionsvårdsplan (Johansson 

et al., 2006a). Kunskap är nödvändig i grundutbildningen ansåg 82, 4 % enligt (Kim 

& Choue, 2009) och 80 % ansåg kunskap om nutritionsbehandling relevant för den 

egna yrkeskåren (Johansson et al., 2006a). Utbildning i nutritionskunskap hade 30,3 

% erhållit på grundnivå enligt Kim och Choue (2009). I samma studie efterfrågades 

kunskap om nutritionsbedömningskriterier, 39, 4 % kunde uppge åtminstone ett av 

kriterierna; blodprov (11,8 %), vikt (10,9 %), längd (9,7 %) och BMI (0,9 %). 

Bristande kunskap utgjorde ett av tio hinder för god nutritionsomvårdnad ansåg 12 % 

av sjuksköterskorna då de fick ange tre anledningar som hindrade god 

nutritionsomvårdnad (Duerksen et al., 2016). I samma studie skattade sjuksköterskor 

sin kunskap om nutritionsbedömning på i medeltal 6,8 på en tiogradig skala där 1= 

låg och 10 = hög. 

 

Organisatoriska strukturer av betydelse för nutritionsbedömning 

I denna kategori angav sjuksköterskorna sin uppfattning om behov av strukturerade 

rutiner samt önskan om samarbete i nutritionsbedömning mellan olika 

yrkeskategorier. De redogjorde också för sin uppfattning om vikten av chefsstöd och 

en stödjande arbetsmiljö samt de hinder som fanns i dagligt arbete för att genomföra 

bedömningar. 

 

Behov av strukturerade riktlinjer och rutiner 

Det saknades rutiner runt nutritionsbedömningen ansåg sjuksköterskorna i de 

kvalitativa studierna (Green et al., 2014; Chapman et. al., 2015). 

Nutritionsbedömning borde genomföras ansåg de men de saknade för närvarande 

fastställda verktyg, standarder och formulär (Aydin & Karaöz, 2008). Med ett verktyg 

för nutritionsbedömning kunde sjuksköterskorna avgöra om det fanns risk för 
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malnutrition samt utveckla en fungerande rutin enligt egen utsago (Green et al., 

2014). Verktyget borde integreras i inläggningsjournalen för att förbättra 

följsamheten (Porter et. al., 2009; Green et. al., 2014) vilket skulle göra 

nutritionsbedömningen till en naturlig del av kulturen och det skulle diskuteras mer 

på avdelningen ansåg de (Green et. al., 2014). 

 

Hälften (48 %) av sjuksköterskorna i de kvantitativa studierna använde någon form 

av protokoll för identifiering av patienter med risk för malnutrition (Duerksen et al., 

2016) och 49 % angav kännedom om lokala riktlinjer för nutritionsbedömning 

(Johansson et al., 2006b). I kommuner och landsting hade 66 % inga riktlinjer enligt 

sjuksköterskorna och 13 % visste inte hur det förhöll sig (Persenius et al., 2008). 

Avsaknad av definierat ansvar angavs av sjuksköterskor på avdelningsnivå till 12 % 

och på sjukhusen som helhet till 13 % som ett av tio hinder för dålig 

nutritionsomvårdnad när de skulle ange upp till tre skäl för detta (Duerksen et al., 

2013). 

 

Behov av teamarbete och chefers stöd 

Sjuksköterskorna i de kvalitativa studierna önskade samarbete med läkare och 

dietister i arbetet med nutritionsbedömning för bästa stöd och bra dietförslag till 

patienterna (Aydin & Karaöz, 2008; Porter et al., 2009). Den avdelning som hade 

dietister närvarande ansåg sig ”lyckligt lottade” då de snabbt kunde få hjälp, tips och 

råd gällande bedömningen (Chapman et. al., 2015). Sjuksköterskor i kommunerna 

hade behov av förbättrad kommunikation och överrapportering mellan vårdnivåerna 

(Green et al., 2014). 

Stöd från avdelningschefer uppfattades positivt och gav bättre frekvens av antalet 

bedömda patienter (Porter et al., 2009). En del sjuksköterskor ansåg att prioritering 

och stöd från organisationen skapade en kultur på avdelningen som normaliserade 

nutritionsbedömningen (Green et. al., 2014) men de saknade läkarnas engagemang 

som trots bedömningsrutiner inte frågade efter riskpoängen (Chapman et. al., 2015). 

Sjuksköterskorna visste inte var de skulle vända sig med den riskpoäng som 

framkommit (Green et. al., 2014). Det var också ett problem att ledningen inte gav 

möjlighet till utbildning eller träning då ett bedömningsverktyg introducerades ansåg 
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de (Green et. al., 2014). När ledningens prioriteringar ständigt förändrades kändes 

det inte meningsfullt med ett stort engagemang i ett bedömningsverktyg ”nästa vecka 

ligger fokus på något annat” menade de (Chapman et al., 2015). 

 

Samarbete mellan yrkeskategorierna i att utföra bedömning angavs i en av de 

kvantitativa studierna där sjuksköterskorna (71,4%) ansåg att bedömningen borde 

göras i samförstånd med läkare och dietister (Boaz et al., 2013). I de kvantitativa 

studierna är åsikter om chefers stöd inte efterfrågat. 

 

Behov av en stödjande arbetsmiljö 

Svårigheter i att utöva nutritionsbedömningen kunde göra att ”man tappade lusten” 

angav sjuksköterskor i de kvalitativa studierna (Green et. al, 2014). Ibland krävdes ett 

”jagande” efter anhöriga eller tolk för uppgifter om patienterna som var nödvändig 

för nutritionsbedömningen (Raja et. al, 2008). Många svårigheter var förknippade 

med patienternas längd och vikt, ofta fick sjuksköterskorna bära med sig utrustning 

hem till patienterna vilket upplevde som ett problem (Green et. al., 2014). Den bår-

våg som fanns, uppgav sjuksköterskorna, var för det mesta trasig och angav inte 

korrekt vikt (Chapman et. al., 2015) och stå-vågen kunde inte användas när patienten 

hade svårigheter med mobiliseringen (Porter et. al., 2009). Det fanns varken tid eller 

tillräckligt med personal för fullständig nutritionsbedömning enligt sjuksköterskorna 

(Porter et. al., 2009) då många andra riskbedömningar också skulle hinnas med 

(Porter et al., 2009; Raja et al., 2008). En del sjuksköterskor ansåg att prioritering 

och stöd från organisationen skapade en kultur på avdelningen som normaliserade 

nutritionsbedömningen (Green et al., 2014). Hög arbetsbelastning och för lite 

personal (Chapman et. al., 2015; Green et al 2014) gjorde att nutritionsbedömningen 

prioriterade ner av sjuksköterskorna (Chapman et. al., 2015; Green et. al., 2014: 

Porter et. al., 2009; Raja et al 2008). Få personer i tjänst på vårdkrävande patienter 

gjorde all omvårdnad lidande ansåg de (Chapman et al., 2015. 

I en av de kvantitativa studierna angav sjuksköterskorna på avdelningsnivå (14 %) 

och sjukhus som helhet (14 %) tidsbrist som ett av tio hinder för dålig 

nutritionsomvårdnad när tre skäl för detta fick anges (Duerksen et al., 2013). 
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Diskussion 

Denna litteraturstudie har velat belysa sjuksköterskors uppfattning om 

nutritionsbedömning av vuxna i kontakt med hälso- och sjukvård för att genom deras 

åsikt hitta möjliga orsaker till varför så få patienter nutritionsbedöms.  

I resultatet framkom att sjuksköterskorna tog olika ansvar för patienters 

nutritionsbedömning och förvisso var positiva till uppgiften men hade ett behov av 

ökad kompetens. Brister i organisationen som otydliga riktlinjer och hög 

arbetsbelastning gjorde att nutritionsbedömningen ofta prioriteras ner av 

sjuksköterskorna. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie diskuteras i relation till Hendersons behovsteori 

och grundprinciper för patientvårdande verksamhet. 

 

Resultatdiskussion 

I litteraturstudien huvudkategori, eget ansvar och kompetens i 

nutritionsbedömningen framkom att sjuksköterskorna tar olika ansvar för patienters 

nutritionsbedömning. Majoriteten av sjuksköterskorna i studien var dock positiv till 

nutritionsbedömning av patienter vilket framkommit flera studier (Beattie, O'Reilly, 

Strange, Franklin, & Isenring, 2014; Endevelt, Werner, Goldman, & Karpati, 2009). 

Sjuksköterskornas positiva attityd är en viktig förutsättning för att rutinmässig 

nutritionsbedömning ska bli obligatorisk.  

 

I litteraturstudien angav sjuksköterskorna, både de som intervjuats och de som svarat 

på enkäter, att de ofta bedömde patienter enligt egen förmåga trots att 

bedömningsverktyg fanns. Egen klinisk bedömning kan medföra att undernärda 

patienter och patienter i risk inte uppmärksammas vilket visas i en studie av Abayomi 

(2004) där sjuksköterskors kliniska förmåga att bedöma patienters nutritionsstatus 

undersöktes i jämförelse med ett bedömningsverktyg. Sjuksköterskorna missade ett 

betydande antal patienter i risk därför att de sannolikt påverkades av patienternas 

underliggande diagnos. I en studie av Suominen (Suominen, Sandelin, Soini, & 
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Pitkala, 2007) identifierade sjuksköterskorna undernärda patienter i mycket lägre 

grad (15,2 %) jämfört med bedömningsverktyget MNA (56.7 %).  

 

En förklaring till att sjuksköterskornas inte använde verktygen kan vara att de ansågs 

för komplicerade och tidskrävande Ett bedömningsverktyg är sannolikt nödvändigt 

för att identifiera majoriteten av riskpatienter.  

 

Sjuksköterskorna i innevarande litteraturstudie uppgav att bedömningsverktygen 

borde vara mer användarvänliga och de fick gärna innehålla åtgärdsförslag. I en 

studie av Smith, Westergren, Saunders och Hagell (2016) provade sjuksköterskor ett 

bedömningsverktyg, Minimal Eating Observation and Nutrition Form Version II 

(MEONF-II). Sjuksköterskorna föredrog detta verktyg framför andra för att det 

identifierade patienter i risk, var användarvänligt och innehöll förslag på åtgärder vid 

nutritionsproblem (Smith et al., 2016). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ett bedömningsinstrument inte ensamt förbättrar 

patienternas nutritionsstatus men kan behövas för att identifiera så många patienter 

som möjligt i risk för undernäring eller redan undernärda. Det kan också avgöra 

ansvarsfrågan; den som ansvarar för verktyget ansvarar också för bedömningen. 

Sannolikt skulle bedömningen upplevas som mer meningsfullt om verktyget 

dessutom var kopplat till en åtgärdsplan.  

 

Henderson (1982) menar att all effektiv patientvård är planerad i någon form och en 

skriven vårdplan medför dessutom att hänsyn måste tas till patientens individuella 

behov. 

 

Sjuksköterskorna, både intervjuade och de som svarat på enkät, angav i denna 

litteraturstudie, att de skattade den egna kunskapen i nutrition och 

nutritionsbedömning lågt. De önskade utbildning i nutritionsbedömning och 

återkommande träning i att använda bedömningsverktyget. De ansåg också att 
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grundutbildningens nutritionsavsnitt behövde bli bättre. Detta stämmer väl överens 

med vad som framkom i en studie av Mowe et al. (2008). Den visade att 

sjuksköterskor hade bristande kunskap i nutritionsbedömning, behandling och 

läroplanen i nutrition behövde förbättras. Utbildning kan också medföra ökad 

medvetenhet och kan stärka sjuksköterskor till att betrakta sig som jämlika läkarna i 

ansvar för patienters nutritionsbedömning och behandling och medföra att de vågar 

stå på sig i nutritionsfrågor (Pedersen, Tewes, & Bjerrum, 2012). I en studie av 

McWilliams (2008) fick all personal kontinuerlig träning i nutritionsbedömning vid 

införandet av verktyget MUST. Detta medförde att alla patienter bedömdes och fler 

remisser till dietist utfärdades. Träning fortlöpte kontinuerligt. Revisioner utfördes 

regelbundet och visade att patienternas nutritionsstatus fortsatte att förbättras.  

 

I en nyligt publicerad studie har en tio års uppföljning gjorts till den studie som 

undersökte om svenska sjukhus lever upp till Europarådets riktlinjer (Johansson et 

al., 2006b). I den nygjorda studien framkommer att få framsteg gjorts på tio år. 

Mindre än 50 % av patienterna nutritionsbedöms och kunskapsbrist är fortfarande 

ett av de stora hindren till god nutritionsomvårdnad. I studien från 2006 uppgavs 

behov av tvärprofessionella nutritionsteam men antalet nutritionsteam har inte ökat 

enligt den nya studien. Avsaknad av och omedvetenhet om gällande riktlinjer är 

påtaglig bland både läkare och sjuksköterskor (Wichmann, Unosson, Rothenberg, 

Stene, & Bosaeus, 2016). (Buxton & Davies, 2013) visade i sin studie att det fanns 

luckor i grundutbildningen. I den studien sågs ingen signifikant skillnad i 

nutritionskunskap mellan sjuksköterskor med akademisk examen eller de utan. 

Däremot förbättrades studenternas kunskap vid aktiv involvering av dietist. 

Henderson (1982) menar att näringsfysiologi är den viktigaste kunskapen för en 

sjuksköterskestuderande. Hon anser att sjuksköterskan har en nyckelroll i 

nutritionsomvårdnaden och att vårdkvalitet är beroende av vårdpersonalens 

utbildning. 

 

Bättre kvalitet i grundutbildningen och fortlöpande klinisk träning på arbetsplatserna 

förefaller utgöra en nyckelroll i att öka förutsättningarna för obligatorisk 

nutritionsbedömning.  
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Litteraturstudiens huvudkategori, organisatoriska strukturer av betydelse för 

nutritionsbedömning, visade att sjuksköterskorna hade behov av samarbete mellan 

olika yrkeskategorier. Framförallt samarbete med dietister påtalades frekvent. 

Thoresen et al. (2008) visade i sin studie att de avdelningar som hade tillgång till 

dietist hade högre prioritet och bättre fokus på nutritionsomvårdnad. 

Sjuksköterskorna på dessa avdelningar tyckte det var lättare att identifiera 

undernärda patienter och hade bättre insikt om vikten av adekvat nutrition än de 

sjuksköterskor som inte hade tillgång till dietist lika ofta. 

 

Arbete i team med andra professioner framför allt dietister kan gynna både 

sjuksköterskor och patienter. Dietisters särskilda kompetens och sjuksköterskans 

unika roll i omvårdnaden kan på ett gynnsamt sätt kompletteras i 

nutritionsomvårdnaden av patienten och sannolikt förbättra patientsäkerheten. 

Virginia Henderson påpekar att sjuksköterskan bör samarbeta med dietist för hjälp 

att ta fram en väl sammansatt kost till patienten.  

 

Det behövdes också ett tydligt definierat ansvar för nutritionsbedömning, vilket i 

denna litteraturstudie framkom som en önskan från sjuksköterskorna hos både de 

som intervjuats och de som svarat på enkäter. Bjerrum et al. (2011) menar i sin studie 

att ledningen måste klargöra hur sjuksköterskorna ska uppnå önskade mål med 

nutritionsbedömning då det är olämpligt att utan stöd införa arbetsuppgifter. 

Sjuksköterskorna i innevarande litteraturstudie som svarat på enkät angav ingen 

åsikt om stöd från chefer då den frågan inte diskuterades men de sjuksköterskor som 

blev intervjuade ansåg att stöd från chefer skulle ge ett högre antal 

nutritionsbedömda patienter och detta förklaras i en studie av (Christensson et al., 

2003) som visade att utbildning har minimal påverkan på attityder och beteenden 

gällande nutritionsomvårdnad. Istället är det vissa individer eller grupper på 

arbetsplatsen som formar rutinerna, rollerna och normerna. Detta innebär att stöd 

och prioritet i nutritionsomvårdnaden från ledning och närmsta chef är av största 

vikt (Christensson et al., 2003). Utan ledningsstöd är det stor risk att kulturen på 

avdelningen får styra och sjuksköterskor fortsätter att göra som man alltid gjort (Juul 
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& Frich, 2013) där frånvaro av ledningsengagemang vid införandet av ett 

bedömningsverktyg orsakade motsägelsefulla budskap till chefs- och 

avdelningssjuksköterskor. Chefssjuksköterskorna betonade också att det var viktigt 

att läkarna frågade efter och behandlade patienter i risk då bedömningen annars 

kunde kännas meningslös för sjuksköterskorna (Juul & Frich, 2013).  

 

Chefer på alla nivåer kan sannolikt i stor utsträckning påverka kulturen hos de 

anställda på arbetsplatsen. Tydligt ledarskap och stöd i nutritionsbedömning behövs 

för att utveckla välfungerande rutiner vilket kan bidra till att fler patienter blir 

nutritionsbedömda.  

 

I litteraturstudien redogjorde sjuksköterskorna för sin uppfattning om vad som 

påverkade nutritionsbedömningen i det dagliga arbetet. De angav hög 

arbetsbelastning, dåliga hjälpmedel och konkurrerande arbetsuppgifter som skäl till 

att nutritionsbedömning kom i andra hand. Denna uppfattning framkommer i flera 

studier (Bonetti et al., 2013; Kowanko, Simon, & Wood, 1999). I en studie framkom 

att trots ett specialträningsprogram i nutrition och nutritionsbedömning för 

sjuksköterskorna, som medförde att sjuksköterskorna kände sig mer bekväma i att 

utföra nutritionsbedömningar, ökade inte frekvensen av nutritionsbedömda patienter 

därför att arbetsbelastningen tog fokus från arbetet med nutritionen (Bjerrum et al., 

2011).  

 

Arbetsbelastning och konkurrerande arbetsuppgifter förefaller tillsammans med 

undermålig utrustning utgöra stora hinder för obligatorisk bedömning. Kan 

förbättringar och omorganisationer av tid och resurser göras på denna nivå skulle det 

sannolikt medföra att patientsäkerheten stärks och nutritionsomvårdnaden 

förbättras.  

 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av denna litteraturstudie är att 

sjuksköterskorna har en positiv uppfattning om nutritionsbedömning men trots det 

utförs den i mycket lägre utsträckning än vad de önskar. Orsakerna till detta är 
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komplext och omfattar både utbildning, strukturerade riktlinjer, kultur på 

arbetsplatserna och rådande arbetsmiljö. Det är patienten som blir lidande och 

konsekvenserna är katastrofala om nutritionsbedömning prioriteras lägre än att ta ett 

blodtryck. 

 

Betydelse för omvårdnadsarbetet 

För att kunna nå målet att alla patienter ska nutritionsbedömas måste vi hitta 

orsakerna till varför det inte görs. Nutritionsbedömning börjar med sjuksköterskan 

och patienten därför är sjuksköterskans uppfattning, både positiv och negativ 

angeläget att undersöka i syfte att försöka identifiera de åtgärder som skulle behövas 

för att göra rutinmässig nutritionsbedömning för alla patienter möjlig. 

 

Metoddiskussion 

För att besvara litteraturstudiens syfte har artiklar med både kvantitativ och 

kvalitativ ansats valts. I Willman (2011, 52) anges att de två metoderna kan 

kombineras för att komplettera och fördjupa kunskapen i respektive studiers resultat. 

Sökningarna i de tre databaserna kunde ha gjorts med andra sökord och andra 

kombinationer och trunkering kunde ha använts i större utsträckning för att 

eventuellt hitta fler relevanta artiklar än de som presenterats i denna litteraturstudie. 

Initialt var antalet sökträffar i databaserna högt men med de booleska sökorden 

kunde antalet artiklar först vidgas inom området för att sedan avgränsas mot syftet 

jmf Willmans (2011, 65). Synonymer till de olika sökorden har använts vid enskilda 

sökningar.  

Ursprungligen skulle artiklar med enbart kvalitativ ansats ingå men detta fick överges 

då inte tillräckligt många artiklar som besvarade syftet hittades. Istället ändrades 

fokus på arbetet men då stämde inte ursprungliga sökord överens med syftet. 

Författarna valde då att återta primärt fokus och istället bredda sökningarna till att 

även omfatta kvantitativa artiklar vilket kostade tid. Detta bidrog till att artiklarna i 

analysen blev mindre till antalet än vad som initialt var ambitionen. Antalet artiklar 

kan ha påverka resultatet. 
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I de artiklar som ingått i analysen är urval, metod och analys väl beskrivna i alla 

studier utom en. I den studien användes endast den kvalitativa metoden men 

innehåller en kvantitativ del och den metoden redogörs utförligt. Denna skillnad har 

tolkats som uttryck för begränsat utrymme i tidskriften vilket kan vara felaktigt och 

påverka resultatet. I de kvantitativa studierna har sjuksköterskorna besvarat enkäter. 

I samtliga artiklar anges att de enkäter som använts utvecklats från enkäter redan 

använda i professionella kliniska experiment. Inga randomiserade utskick av enkäter 

har gjorts. Detta förklarar två studier med att det inte finns register över 

sjuksköterskor på samma sätt som det finns över läkare och dietister. I stället har 

utskicket av enkäterna skett via mejl till alla yrkesverksamma i ett distrikt, via chefer 

och verksamhetschefer eller via inbjudningar som skickats till avdelningar. I en 

studie valdes sjuksköterskorna ut efter siffra i personnummer. Metoderna för utskick 

medför att viss styrning av deltagare inte kan uteslutas. De som svarat på enkäterna 

kan ha haft ett särskilt intresse av nutritionsfrågor vilket också kan påverka 

resultatet. I tre av studierna låg svarsfrekvensen på 72-100%. I en studie är 

svarsfrekvensen endast 43 %, ingen bortfallsanalys är redovisad men den låga 

svarsfrekvensen diskuteras i diskussionsavsnittet. I de kvalitativa studierna är antalet 

deltagare i många fall lågt vilket medför att resultatet inte är generaliserbart vilket 

också påpekas i dessa studier. 

 

Båda författarna har tillsammans och var för sig kvalitetsgranskat samtliga artiklar. 

Mallar för kvantitativ och kvalitativ metod har använts (Willmans 2011, 171-175). 

Förutom att artiklarna skulle vara väsentliga för denna litteraturstudies syfte har i 

kvalitetsbedömningen även metod och analys granskats. 

Studierna i litteraturstudiens analys är genomförda i olika delar av världen och detta 

kan ha påverkat resultatet då sjukvårdens kultur och organisation och kan se 

annorlunda ut jämfört med svenska förhållanden.  

I flera av studierna som ingår i litteraturstudien framkommer inte könsfördelningen 

varför genusperspektivet inte varit relevant att diskutera. 

Det är första gången författarna genomför en litteraturstudie vilket kan ha påverkat 

litteraturstudiens alla steg och ingen av författarna har engelska som modersmål, 

vilket också kan ha betydelse för tolkningen av artiklarnas resultat. 



 

24 
 

Vid analysen har det särskilt beaktats att den ena författaren har ett speciellt intresse 

för nutritionsfrågor och att detta kan ha påverkat resultatet. 

 

Forskningsetisk diskussion  

I denna litteraturstudie har kravet varit att samtliga artiklar ska ha varit etiskt 

godkända. I de artiklar där detta inte varit klart utskrivet har författarna sökt i 

tidskrifternas krav för publicering jmf. Henricson (2012). Etiskt resonemang kunde 

ha varit tydligare beskrivet i vissa artiklar än vad som varit fallet. I urval och analys 

har författarna valt studier oberoende av egna åsikter i enlighet med vad 

Helsingforsdeklarationen (2013) föreskriver. I denna litteraturstudie som baserades 

på intervjuer, fokusgrupper och enkäter ingick människor som angav åsikter och 

ställningstagande gällande professionella åtgärder vilket kan ge upphov till mycket 

speciella omständigheter. I en intervjusituation kan forskare och deltagare komma 

varandra nära och detta kan medföra att känslomässiga dilemman kan blottläggas 

och skapa frustration hos deltagaren vilket är viktigt att beakta ur ett etiskt 

perspektiv. En annan aspekt är att forskaren vid en intervju ofrivilligt eller frivilligt 

kan påverka deltagare (jmf. Henricson 2012, 87) 

 

Som tidigare beskrivits är ämnet nutritionsomvårdnad av speciellt intresse för en av 

författarna vilket inte har fått påverka valet av artiklar och detta har särskilt beaktats 

vid sammanställningen av resultatet (jmf Olsson 2013, 101).  

 

Konklusion 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att sjuksköterskorna har en positiv 

inställning till nutritionsbedömning och tycker att den skulle utföras i större 

utsträckning än vad som görs. För att detta ska vara möjligt uttrycker de behov av en 

rad av förändringsåtgärder, tvärprofessionellt samarbete, förbättrad grundutbildning 

i nutrition, kontinuerlig utbildning i bedömningsinstrumenten, tydliga rutiner och 

riktlinjer samt stöd från chefer och detta måste tas på största allvar. Samtidigt 

framkommer att i konkurrensen med mer traditionella sjuksköterskeuppgifter 

prioriteras nutritionsomvårdnad lågt. Orsaken till detta kan ligga på både individ- 

och ledningsnivå i form av eget intresse för nutritionsfrågor, kultur på arbetsplatsen 
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och otydlig styrning i organisationen. Oavsett orsak påverkar det patienternas hälsa 

genom ökad risk för komplikationer, onödigt lidande och förlängda vårdtider vilket i 

sin tur medför ökade kostnader för samhället. Det är anmärkningsvärt att 

nutritionsomvårdnad i dessa tider av ekonomisk åtstramning inte får större 

uppmärksamhet när kostnader för åtgärd och behandling ligger långt under den 

kostnad som uppstår när undernäring är ett faktum. Nutritionsbedömning är inte 

hela svaret på problemet men den utgör grunden i processen och utan bedömning 

med bedömningsverktyg kan inte alla patienter i risk identifieras. Arbetet för att 

skapa förutsättningar för att sjukvården ska kunna ge patienter basal omvårdnad av 

god kvalitet måste oförtrutet fortgå. I det har alla inblandade i vården; politiker, 

lärosäten, ledning, chefer och hälsopersonal ett delat stort ansvar. 

Fler studier behövs för att identifiera hur sjuksköterskans arbetssituation kan 

organiseras för att ge utrymme för basal omvårdnad. Fler kvalitativa och kvantitativa 

studier i ämnet behövs för att identifiera bakomliggande orsaker till sjuksköterskor 

prioriteringar och fler studier behövs som belyser sjuksköterskors uppfattning till 

nutritionsomvårdnad i äldreboenden och i hemsjukvård där flest antal undernärda 

patienter återfinns. 
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Tabell 1(3) Sammanställning av sökningar i Medline 

Datum 

för 

sökning 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

April Attitude AND 

nurse 

Vuxna, 18+, 

2006-2016 

 

17419  

0 0  

 +nutritional  106 0 0  

 +assessment  35 10 2 2 

 

Tabell 2(3) Sammanställning av sökningar i CINAHL 

Datum 

för 

sökning 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

April Attitude AND 

nurse 

Vuxna, 18+, 

2006-2016 

12738 0 0 0 

 +nutri*  118 0 0 0 

 + nutritional  61 0 0 0 

 +assessment  48 9 5 2 
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Tabell 3(3) Sammanställning av sökningar i PubMed 

Datum 

för 

sökning 

Sökord Begränsning

ar 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artikla

r 

April Perception 

AND nurse 

Vuxna,  

2006-2016 

3760 0 0 0 

 +nutri*  119 0 0 0 

 +nutritional  48 0 0 0 

 +assessment  12 1 0 0 

 Attitude AND 

Nurse 

 20246 0 0 0 

 +assessment      

 +nutritional  171 0 0 0 

 Malnutrition 

AND 

assessment  

 5252    

 +knowledge  217    

 +attitude+prac

tice 

 60 0 0 0 

 +(nursing staff 

OR nurse OR 

hospital) 

 27 4 2 2 

 Malnutrition 

AND screening 

 11713    

 +nurse  201 0 0 0 

 +attitude  19 7 5 3 
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Tabell 1(10). Artikelöversikt 

 

  

Författare, 

år, land, 
tidsskrift 

Titel Syfte  Metod Deltagare  Reultat Kvalitet 

Aydin, N. 

Karaöz, S.  

 

(2005) 

Turkiet 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 2007 

Nutritional 

assessment of 

patients before 

gastrointestinal 

surgery and 

nurses’ 

approach to 

this issue 

Att utvärdera 

nutritionsstatus hos 

patienter som ska 

genomgå 

gastrointestinal 

operation och att 

visa 

sjuksköterskornas 

åsikt om problemet 
 

Kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

Endast det 

kvalitativa 

resultatet ingår i 

studien 

Patienterna 

bedömdes med 

SGA instrument 

Intervjuerna 

genomfördes för 

att undersöka 

sjuksköterskornas 

uppfattning om 

den utförda 

bedömningen av 

patienters 

nutritionsstatus.   

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

Åtta sjuksköterskor 

som arbetar på en 

allmänkirurgisk 

avdelning på ett 

Universitetssjukhus. 

Sjuksköterskorna 

tyckte att 

bedömning av 

patienters 

nutritionsstatus var 

viktig men ansåg 

inte att det var ett 

sjuksköterskeansvar 

det borde istället 

utföras av läkare 

och dietister. 

Sjuksköterskans 

ansvar är att se till 

att maten serveras i 

tid tyckte de. Tre 

sjuksköterskor hade 

avvikande åsikt. 

Sjuksköterskornas 

kunskap gällande 

nutritionsaspekter 

var begränsade. 
 

Medelhög 
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Tabell 2(10). Artikelöversikt 

 

  

Författare, 

år, land, 
tidskrift 

Titel Syfte  Metod Deltagare  Resultat Kvalitet 

Boaz, M. 

Rychani, L. 

Barami, K. 

Houri, Z. 

Yosef, R. 

Siag, A. 

Berlovitz, Y. 

Leibovitz, E. 

 

2013 

Israel 

 

Journal of 

Continuing 

Education in 

Nursing 

Nurses and 

Nutrition: A 

Survey of 

Knowledge 

and 

Attitudes 

Regarding 

Nutrition 

Assessment 

and Care of 

Hospitalized 

Elderly 

Patients 

Att mäta skillnaden 

mellan 

nutritionskunskap 

och attityder till 

nutritionsomvårdnad 

och matning av 

patienter bland 

sjuksköterskor som 

arbetar på sjukhus 

 

Kvantitativ metod 

Tvärsnitts studie 

Enkäter 

 

 

 

 

 

Analysmetod: 

Statistiskanalys (SPSS 

version 19) 

Kolmogorov-Smirnov 

test 

Pearson´s eller 

Spearman´s, 

kollerationskoffeicient 

Etthundrasex 

Sjuksköterskor från 

elva internmedicin-

, tre kirurg-, två 

neurolog-, två 

ortoped- och en 

geriatriskavdelning 

på två stora 

sjukhus 

Nutritionsbedömning 

av patienter 

rankades av 

sjuksköterskor som 

relativt oviktigt 8:e 

plats på en 11-gradig 

skala och det 

relaterade starkt 

med kunskap om 

nutritionsaspekter. 

Däremot ansåg 

sjuksköterskor att 

det var viktigt att 

bedöma 

nutritionsstatus och 

att det helst skulle 

utföras av dietister 

eller läkare som 

sjuksköterskorna 

också gärna 

konsulterade för att 

lösa 

nutritionsproblem. 

 

Medelhög  
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Tabell 3(10). Artikelöversikt 

 

  

Författare, 
år, land, 

tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Chapman, C. 

Baker, M. 

Lawrence, W.  

 

2012 

England 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 2015 

Improving 

nutritional 

care: 

innovation 

and good 

practice 

Att identifiera 

systematiska 

problem som 

påverkar 

följsamheten vid 

nutritionsscreening 

samt identifiera 

strategier för 

förbättrad 

nutritionsomvårdnad 

 

Kvalitativ 

metod. 

Fokusgrupper.  

Endast svaren 

från 

fokusgrupper 

med 

sjuksköterskor 

har ingått i 

analysen. 

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

med inriktning 

Kritisk teori 

valdes för att 

undersöka 

kontexten och 

verkligheten i 

sjuksköterskors 

arbetsliv och 

deras 

uppfattning om 

nutritions- 

bedömning 

och nutritions-

omvårdnad. 

Totalt åttio deltagare 

ingick i studien 

fördelat på läkare, 

dietister och 

sjuksköterskor. I fyra 

fokusgrupper ingick 

bara sjuksköterskor 

och bara deltagare 

från tre av grupperna 

berörde ämnet 

nutritionsbedömning 

och ingår i resultatet.  

Sammanlagt tretton 

sjuksköterskor. 

Studien genomfördes 

på ett stort 

undervisningssjukhus. 

 

 

Sjuksköterskorna 

ansåg sig 

ansvariga för 

nutritions- 

omvårdnaden. De 

tyckte också att 

användandet av ett 

bedömningsverktyg 

gav ett mönster i 

daglig rutin och de 

försökte hitta 

strategier för att 

underlätta 

bedömningen. De 

var eniga i att 

införandet av ett 

verktyg inte 

automatiskt 

förbättrar patienter 

nutritionsstatus.   

 

 

Hög 
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Tabell 4(10). Artikelöversikt 

 

  

Författare, 

år, land, 
tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat  Kvalitet 

Duerksen, D.R.  

Keller, H. H. 

Vesnaver, E.  

Laporte, M. 

Jeejeebhoy,  K.  

Payette, H  

Gramlich, L. 

Bernier, P. 

Johane P. 

Allard, J. P. 

 

2014 

Canada 

 

Journal of 

Parenteral and 

Enteral 

Nutrition 

Nurses’ 

Perceptions 

Regarding the 

Prevalence, 

Detection, and 

Causes of 

Malnutrition in 

Canadian 

Hospitals: 

Results of a 

Canadian 

Malnutrition 

Task 

Force Survey 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

kunskap och 

attityd gällande 

malnutrition hos 

inneliggande 

patienter i Canada 

och att identifiera 

potentiella mål för 

nutritionsutbildning 

för att främja 

kvaliteten på 

nutritionsvården 

på sjukhus. 

 

 

Kvantitativ metod 

Deskriptiv 

Enkäter 

 

Analysmetod: 

Statistisk analys 

(SPSS version 

20) 

 

Enkäten innehöll 

frågor som 

undersökte 

sjuksköterskornas 

upplevda 

kunskap, intresse 

och vikten av 

nutritions- 

bedömning för 

patienter på 

sjukhus. 

Totalt deltog 

trehundratrettiofyra 

sjuksköterskor som 

arbetade på 

medicin-och 

kirurgavdelningar 

på elva sjukhus. 

Sjuksköterskorna 

var intresserade av 

ämnet 

nutritionsbedömning 

men ansåg att 

dietister borde vara 

ansvariga för att 

utföra den. De 

uppfattade i hög 

grad att patienterna 

kontinuerligt borde 

bedömas vilket 

skiljde sig markant 

från den andel som 

faktiskt bedömdes 

vilket kunde bero på 

flera av dem 

uppgivna 

organisatoriska 

hinder och på 

kunskapsbrist. De 

var positiva till att 

införa ett enklare 

bedömningsverktyg. 
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Tabell 5(10). Artikelöversikt 

 

  

Författare, 

år, land, 
tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalit

et 

Green, S.M 

James, E. P. 

Latter, S. 

Sutcliffe, M. 

Fader, M. J. 

 

2014 

United 

Kingdom 

 

Journal of 

Human 

Nutrition and 

Dietetics 

Barriers and 

facilitators to 

screening for 

malnutrition by 

community 

nurses: a 

qualitative 

study 

 

Att förstå 

distriktssjuksköterskor

s uppfattning om vad 

som hämmar och 

främjar i att utföra 

nutritionsscreening. 

Kvalitativ studie 

Intervjuer  

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

 

En tolkande djupintervju 

valdes för att undersöka 

hinder och barriärer för 

nutritions-bedömning ur 

distrikts- 

sjuksköterskors 

perspektiv i syfte att 

förstå fenomen istället 

för att hitta 

generaliseringar 

Tjugo 

distriktssjuksköter

skor deltog i 

studien 

Sjuksköterskorna var 

tveksamma till 

screeningverktyget 

MUST och angav som 

skäl tids- och 

resursbrist samt att 

de ansåg att 

professionell 

bedömning 

fungerade lika bra. 

På arbetsplatser där 

bedömningen fick 

stöd av ledningen 

fungerade 

användandet av 

MUST bättre. 

Sjuksköterskorna 

hade förslag på flera 

förbättringsförslag. 

 

Hög 
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Tabell 6(10) Artikelöversikt 

 

  

Författare, 

år, land, 
tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Johansson,U 

Larsson, J. 

Rothenberg, 

E.  

Stene C. 

Unosson, M. 

Bosaeus, I. 

 

2006 

Sverige 

 

Läkar 

tidningen 

Nutritions- 

behandling 

inom 

slutenvården 

Svenska 

sjukhus 

klarar inte 

Europarådets 

riktlinjer 

Att undersöka 

hur 

Europarådets 

riktlinjer för 

malnutrition 

idag efterlevs 

på svenska 

sjukhus 

Kvantitativ metod. 

Enkätstudie genomförd 

bland svenska läkare, 

dietister och 

sjuksköterskor 

Endast 

sjuksköterskornas svar 

ingår i litteraturstudien 

 

Fokus lades på frågor 

om utbildning och 

kunskap inom klinisk 

nutrition, 

ansvarsfördelning 

mellan yrkeskategorier 

samt attityder till, och 

rutiner för behandling 

av malnutrition 

 

Analysmetod: 

Pearsons X2-test  när 

variabeln var nominell 

Mann–Whitney test och 

Kruska-Walli´s test när 

variabeln var ordinal,  

Data analyserades med 

SPSS 

 

Niohundra 

sjuksköterskor från 

medicin-, onkolog-

kirurg-, ortoped- 

geriatrik/rehabilitering, 

intensivvård/anestesi 

samt övriga 

avdelningar svarade 

på enkäten. 

Sjuksköterskorna var 

positiva till 

nutritionsbedömning 

och såg sig själva som 

ansvariga för den men 

endast en liten del 

uppgav att det 

gjordes. Samma 

diskrepans gällde 

inställning till vägning 

vid inskrivning och 

dokumentation 

angående 

nutritionsstatus. Stor 

osäkerhet uppgavs 

gällande kunskap i att 

bedöma 

nutritionsstatus och 

lägga upp en plan för 

nutritionsbehandling. 

 

Medelhög 
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Tabell 7(10). Artikelöversikt 

 

  

Författare, 

år, land, 
tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Kim, H. 

Choue, R.  

 

2009 

Korea 

 

International 

Nursing 

Review 

 

Nurses’ 

positive 

attitudes to 

nutritional 

management 

but limited 

knowledge of 

nutritional 

assessment 

in Korea 

Att undersöka 

avdelningssjuksköterskors 

attityd och kunskap 

angående 

nutritionshanteringen av 

inneliggande patienter. 

 

Kvantitativ 

metod. 

Beskrivande 

statistik 

Frågeformulär 

med 

flervalsfrågor 

uppdelat på tre 

sektioner 

Demografiska 

data. Attityder 

och ansvar för 

nutritionssupport, 

bedömning, 

riskscreening och 

monitorering. 

Kunskap gällande 

nutritionssupport, 

energibehov och 

bedömnings- 

verktyg 

Analysmetod: 

Chi-2 test och 

analyserades med 

SAS version 9.1 

 

Totalt deltog 

tvåhundratjugoen 

sjuksköterskor i 

studien från 

internmedicin-, kirurgi- 

och 

intensivvårdsavdelning 

på ett 

Universitetssjukhus. 

Sjuksköterskorna 

var positivt inställda 

till men ansåg att 

läkare och dietister i 

högre grad än de 

själva var ansvariga 

för patienternas 

nutritionsbedömning 

och läkarna ansågs 

ansvara för 

patientens 

nutritionsproblem. 

De hade kunskap i 

patienters 

energibehov och 

nutritionssupport 

men kunde inte 

ange 

bedömningskriterier. 

De var motiverade 

till att öka sin 

kunskap. 

 

 

Medelhög 
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Tabell 8(10). Artikelöversikt 

 

  

Författa
re, år, 

land, 

tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltaga
re 

Resultat Kvalitet 

Persenius, 

M. W. 

Hall-Lord, 

M. 

Bååth, C. 

Larsson, B. 

W. 

 

2008 

Sverige 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

Assessment 

and 

documentati

on of 

patients´ 

nutritional 

status: 

perceptions 

of registered 

nurses and 

their chief 

nurses 

Att inom kommun och 

landsting studera  

chefsjuksköterskors och 

leg. sjuksköterskors 

uppfattning om 

patienters 

nutritionsstatus 

bedömning 

/bedömningsinstrument 

och leg sjuksköterskors 

uppfattning om 

dokumentation i relation 

till nutrition och fördelar 

och nackdelar med en 

dokumentationsmodell. 

Beskrivande studie 

Telefonintervju 

Frågeformulär med 

utrymme att lämna 

kommentarer. 

Frågeformuläret innehöll 

sex frågor angående 

förekomst av 

undernäring(1), nutritions- 

bedömning(2), 

bedömnings-instrument 

(2) och riktlinjer (1). 

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys Logistisk 

regressionanalys 

Student’s t-test, Mann–

Whitney U-test, chi-två 

test och Fisher’s exact 

test.  

Statistisk analys 

SPSS (version 

14,0) 

Etthundra

trettioen 

sjuksköter

skor från 

28 

avdelning

ar från tre 

akutsjukh

us i 

kommune

r och 

landsting 

deltog 

Bara vissa patienter 

bedömdes vid 

inkomsten och under 

vistelsen och 

bedömningsinstrument 

användes sällan. De 

flesta dokumenterade 

sin kliniska bedömning 

av patienternas 

nutritionsstatus med 

omdömen som 

illamående/kräkning, 

sväljsvårigheter 

däremot 

dokumenterades sällan 

energiintag och BMI. 

Dokumentationen 

skulle vara enkel och 

ge en överskådlig bild 

av patienternas 

tillstånd ansåg de. 

 

Medelhög 
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Tabell 9(10). Artikelöversikt 

 

  

Författare, 
år, land, 

tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Porter, J. Raja, 

R. Cant, R. 

Aroni, R 

 

2009 

Australien 

 

Journal of 

Human 

Nutrition & 

Dietetics 2009 

Exploring 

issues 

influencing 

the use of 

the 

Malnutrition 

Universal 

Screening 

Tool by 

nurses in 

two 

Australian 

hospitals. 

Att undersöka vilka 

faktorer som främjar 

och hindrar 

sjuksköterskor att 

använda 

screeningsverktyget 

MUST. 

 

Mixad studie med både 

kvantitativ och 

kvalitativ metod. 
Bara den kvalitativa 

delen ingår i 

litteraturstudien 

 

Diskussionerna i 

fokusgrupperna kom 

att handla om problem 

gällande ansvar för 

nutritionsbedömning, 

praktiska aspekter med 

bedömningsverktyget 

gällande slutförandet 

av bedömningen och 

vikten av träning på 

den egna avdelningen  

 

Analysmetod: 
Innehållsanalys med 

hjälp av  

Dataprogrammet nVivo  

Aderton 

sjuksköterskor 

fördelade på tre 

fokusgrupper. 

Sex från 

avdelning A och 

sammanlagt tolv 

från avdelning B. 

Avdelning A hade 

gastroenterologi 

som specialitet 

och avdelning B 

hade 

allmänmedicin 

som specialitet. 

De sjuksköterskor 

som fått utbildning 

och support i att 

använda i MUST 

ansåg att det var 

deras ansvar att göra 

nutritionsbedömning 

och att MUST borde 

ingå som ett 

inläggnings- 

dokument 

Sjuksköterskorna 

ansåg trots den 

positiva attityden att 

de inte hade tillräcklig 

med tid för att 

slutföra screening 

vilket bidrog till att 

den lågprioriterades. 

Sjuksköterskor 

tenderade också på 

att lita mer på sin 

kliniska bedömning än 

på instrumentet. 

 

 

Medelhög 
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Tabell 10(10). Artikelöversikt 

Författare, 
år, land, 

tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Raja, R. 

Gibson, S. 

Turner, A. 

Winderlich, 

J, Porter, J. 

Cant, R. 

Aroni, R. 

 

2008 

Australien 

 

Australian 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

2009 

Nurse´s 

views and 

practices 

regarding 

use of 

validated 

nutrition 

screening 

tools  

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning och 

tillämpning när det 

gäller användandet 

av Malnutrition 

Screening Tool 

(MST) och 

Malnutrition 

Universal Screening 

Tool (MUST) på 

akuta 

sjukhusavdelningar. 

 

Kombinerad metod av 

både kvantitativ och 

kvalitativ metod.  

Kvalitativ metod 

användes vid intervjuer i 

fokusgrupper.  

Frågor angående 

sjuksköterskors träning i 

bedömning, 

avdelningspolicy samt 

sjuksköterskors 

erfarenhet av relevanta 

bedömnings instrument 

ställdes. 

I denna litteraturstudie 

används endast det 

kvalitativa resultatet i 

analysen. 

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys med 

hjälp av 

Dataprogrammet nVivo 

software.  

Totalt femtiofyra 

sjuksköterskor 

deltog. Femtio av 

deltagarna var 

legitimerade 

sjuksköterskor och 

fyra av deltagarna 

var 

sjuksköterskestudera

nde. 

Från tre sjukhus 

deltog fyra 

avdelningar med 

allmänmedicin, 

neurologi och/ eller 

gastroenterologi som 

specialitet. 

Trettiofem 

sjuksköterskor 

använde MST och 

nitton sjuksköterskor 

använde MUST. 

 

Den initiala 

bedömnings-

frekvensen var på 

båda avdelningarna 

låg oberoende av 

vilket 

bedömningsverktyg 

som användes. 

Sjuksköterskorna 

ansåg att de hade 

begränsade 

möjligheter till 

screening på grund 

av konkurrerande 

arbetsuppgifter. 

Andra faktorer som 

påverkade var 

sjuksköterskors 

färdigheter i att 

använda verktyget 

och benägenheten 

att använda det 

kliniska omdömet 

istället för 

instrumentet. Med 

stöd och träning 

kunde 

bedömningsfrekven

sen öka. 
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