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Sammanfattning 

Bakgrund: Bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel är 
komplicerad vid svår sepsis och septisk chock beroende på sjukdomens 
komplexitet. Patienternas upplevelser om mat, dryck och ätande under och 
efter intensivvård utgör en viktig parameter för bedömning av 
näringstillförsel men är sparsamt undersökt. Syftet var att kartlägga 
dokumenterad bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel samt 
undersöka patientens upplevelse om mat, dryck och ätande vid svår sepsis och 
septisk chock.  
 
Metod: Studien genomfördes med case study design där mixade metoder 
användes. En kvantitativ journalgranskning av näringstillförsel och 
näringstillstånd kombinerades med en kvalitativ innehållsanalys av fem 
patienters upplevelser och minnen.  
 
Resultat: Skiftande bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel 
framkom, alltifrån detaljerad dokumentation till sparsam och fragmenterad. 
Fastlagda rutiner för näringsbedömning följdes inte. Etablerade metoder 
fångade inte risk för näringsproblem. Dokumentation om näringstillförsel var 
detaljerad under intensivvårdstiden och mer knapphändig under vårdtid på 
vårdavdelningarna. Patienterna hade unika minnen och upplevelser, av törst, 
förlorad hungerkänsla och förvåning över hur fort orken försvann, men sedan 
kom tillbaka.  
 
Slutsats: En systematisk och regelbunden uppföljning av näringstillförsel och 
en individuell, personinriktad vård behövs för förståelse för patientens unika 
tillstånd vid kritisk sjukdom. Ytterligare studier behövs för utveckling av 
instrument för detektering av näringsproblem under och efter intensivvård. 
 
Nyckelord: svår sepsis, septisk chock, nutrition, 
näringstillförsel, dokumentation, patientjournal, intensivvård, 
patientupplevelser, vårdavdelning 



 

    

 

Nutritional status and nutritional support in 
patients with severe sepsis and septic chock 

Professionals’ documentation and patients 
experiences   
 
Author: Helén Berthelson 
Supervisor: Liselotte Jakobsson 
Empirical study 
Date: 29th April 2015 
 
Abstract 

Background: Assessment of nutritional status and support are complicated 
in the care of patients with severe sepsis and septic chock due to complexity 
of disease. Patient opinions on food and food intake may serve as important 
parameters when deciding the amount and kind of nutritional support but are 
sparsely investigated. The purpose was to describe assessment of nutritional 
status and nutritional support in patients with severe sepsis and septic chock 
and to investigate patient experiences of food, drinking and eating during and 
after intensive care.  
 
Method: A case study design was conducted using mixed methods. 
Assessment of nutritional status and support in medical record were 
investigated quantitatively in five patients. Experiences and memories were 
analysed qualitatively using content analysis.  
 
Result: Diverse results emerged from detailed to sparse and fragmented 
judgements, planning and measures taken. Established assessment tools 
didn´t capture nutritional problems. ICU documentation was detailed while 
documentation during ordinary ward care was scanty. The patients had unique 
experiences and memories of thirst, weight, loss of hunger and astonishment 
of quick loss and return of energy.  
 
Conclusion: A systematic and regular control of nutritional support and 
individual care is required to understand the uniqueness of patient status in 
critical disease. Further investigation is needed concerning tools for detection 
of nutritional problems during and after intensive care.  
 
 
Keywords: severe sepsis, septic shock, nutrition, nutritional 
support, medical record, intensive care, patients experiences, 
ordinary ward 
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BAKGRUND 

Introduktion 
Vid svår sepsis och septisk chock är näringstillförsel komplicerad men livsviktig 

eftersom patientens tillstånd både ger ökad ämnesomsättning och ökad 

vävnadsnedbrytning. Ett undernäringstillstånd utvecklas snabbt med förlust av 

kroppsmassa, påverkad hjärt- och lungfunktion, försämrat immunförsvar och sämre 

sårläkning (SoS-rapport 2000: 11). Om näring tillförs övergår patienten inom dagar 

till veckor efter insjuknandet i en uppbyggnadsfas då näringsbehovet ökar. När 

patienten flyttas från intensivvården till vårdavdelning behöver näringstillförseln 

fortgå och troligen ökas (Wernerman, 2012). Det är av vikt att omvårdnaden 

inbegriper fortlöpande bedömning och dokumentation av patienternas 

näringstillstånd och näringstillförsel och att information om patientens 

näringstillstånd och näringstillförsel överförs av vårdpersonalen på 

intensivvårdsavdelning till vårdavdelningens vårdpersonal. Patienter med svår 

sepsis och septisk chock har unika sjukdomsförlopp och troligen skilda 

näringsbehov. Det är betydelsefullt att patienternas upplevelser uppmärksammas 

för att den enskilde patientens behov ska kunna tillgodoses.  

 

Problemområde 

Näringsbedömning 
Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna 

hälsa. Undernäring och svårigheter att äta är vanligt vid sjukhusvård. I en studie 

(Westergren, Lindholm, Axelsson och Ulander, 2008) med 874 patienter som 

vårdades på sjukhus, hade hälften av patienterna svårigheter att äta och en fjärdedel 

riskerade att utveckla ett undernäringstillstånd. För att kunna identifiera problem 

med näringsintag behöver en bedömning av patientens näringstillstånd göras. Vid 

intensivvård är bedömning av näringstillstånd komplicerad eftersom patientens 

svåra sjukdom gör det svårt att få anamnestiska uppgifter om viktutveckling, 

födointag och problem kring ätandet. Vätsketillförsel gör att patienten väger mer än 

normalt och vikt blir ett olämpligt mått för bedömning av näringstillstånd. 

Blodprover som normalt kan ge en bild av näringstillståndet, t ex albumin, påverkas 
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av det inflammatoriska tillståndet (SoS-rapport, 2000:11). I regel behöver 

näringstillståndet bedömas utifrån den helhetsbild som kan fås vid bedömning av 

patienten (Wernerman, 2012). 

 

Det finns olika screeninginstrument som används för bedömning av näringstillstånd 

på vårdavdelningar, såsom mini nutritional assessment (MNA) som består av ett 

initialt screeninginstrument (short form) och en efterföljande mer detaljerad 

bedömning (Soini, Routasalo & Lagström, 2004) eller Minimal Eating Observation 

and Nutrition form - version II (MEONF-II) (Vallén, Hagell & Westergren, 2011). 

I screeninginstrumentet MEONF-II bedöms patientens näringstillstånd genom att 

BMI eller vadomkrets efterfrågas samt om ofrivillig viktförlust eller ätproblem 

förekommit. Om screeningen visar att undernäring riskerar att utvecklas bedöms 

näringstillståndet utifrån matintag, sväljning och energi/ork (a.a.). Få studier 

beskriver i vilken omfattning bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel 

sker efter intensivvård. Marshall och Wests studie (2006) visade att sjuksköterskor 

inte gjorde bedömning av patienternas näringstillstånd. Författarna menar att 

bristande kunskap, dåliga rutiner och bristande näringsbedömning kunde medföra 

otillräcklig näringstillförsel. Enligt en studie av Wentzel Persenius, Wilde Larssons 

och Hall-Lords (2006) kände intensivvårdssjuksköterskor litet ansvar för 

bedömning av patientens näringstillstånd. Komplexiteten i patienternas tillstånd 

medför svårigheter i att bedöma näringstillståndet vid svår sepsis och septisk chock, 

både under och efter intensivvård. Samtidigt är bedömningen av näringstillståndet 

angelägen för att identifiera patienternas näringsbehov. Ytterligare kunskap behövs 

om vilken bedömning av näringstillståndet som utförs, vilket utfallet av 

bedömningen blir och hur näringstillståndet förändras under och efter intensivvård 

för patienter med svår sepsis och septisk chock. 

 

Näringstillförsel  
Vid intensivvård är näringstillförsel livsviktig då otillräcklig näringstillförsel 

innebär ökad risk för komplikationer och ökad sjuklighet (Villet, Chiolero, 

Bollmann, Revelly, Cayeux, Delarue & Berger, 2005). Alltför stor näringstillförsel 
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medför risk för komplikationer. Överskott av proteintillförsel kan ge metabol 

belastning med ökad syrgasförbrukning och feber (Wernerman, 2012).  

 

Enligt internationella rekommendationer (Kreymann, Berger, Deutz, Hiesmayr, 

Jolliet, Kazandjiev, Nitenberg, Van den Berghe, Wernerman, 2006) bör patienten 

under den initiala, vävnadsnedbrytande sjukdomsfasen tillföras 20-25 kcal/kg/dag. 

När patienten senare befinner sig i en återhämtnings- och uppbyggnadsfas 

rekommenderas 25-30 kcal/kg/dag. Det finns ingen säker kunskap om när övergång 

till uppbyggnadsfasen sker. Internationella rekommendationer anger att 

intensivvårdspatienter bör äta vanlig mat. Till patienter som inte förmår äta och 

dricka rekommenderas enteral näring (sondmat) och tillägg av intravenös 

näringstillförsel om näringsbehovet inte kan uppnås. Den intravenösa 

näringstillförseln kan under något dygn bestå av glukosdropp. Senare bör patienten 

tillföras näringsdropp innehållande det fullständiga behov av alla näringsämnen. 

Överdriven tillförsel av näring bör undvikas (ibid). Flera studier visade att patienter 

under intensivvårdstiden erhöll mindre näring än vad som ordinerades (Rice, 

Swope, Bozeman, Wheeler, 2005; Singh, Gupta, Agarwal, Aggarwal & Jindal, 

2009; Berthelson & Eliasson, 2009). Enligt Pichard, Thibault, Heidegger och 

Genton (2009) erhöll patienterna 60-80 % av ordinerad mängd när enteral näring 

gavs. Bakgrunden till bristande enteral näringstillförsel kunde vara stillastående 

magtarmkanal, illamående, kräkning, gasbildning, diarré eller avbrott vid 

undersökningar eller operationer (Martins, Shiroma, Horie, Logullo, Silva & 

Waitzberg, 2012; Petros & Engelmann, 2006; Rice et al., 2005). I en studie av 

Wentzel Persenius, Hall-Lord, Bååth och Wilde-Larsson (2008) framkom att 

sjuksköterskor fann det betydelsefullt att dokumentera förmåga att inta näring och 

hinder för näringstillförsel, exempelvis illamående och kräkning. I Wentzel 

Persenius med fleras studie (2006) kände intensivvårdssjuksköterskor ansvar för 

näringstillförseln till patienterna.  

 

I Cognet och Coyers (2014) studie framkom betydelsen av att dokumentationen i 

patientjournalen var fullständig och korrekt för att överflyttningen från 

intensivvårdsavdelning och den fortsatta vården på vårdavdelning skulle vara säker 
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och anpassad efter patientens behov. Även Häggström, Asplund och Kristensen 

(2009) visade att informationsöverföringen mellan intensivvården och 

vårdavdelningen hade betydelse. Både sjuksköterskor på IVA och vårdavdelning 

upplevde att den dokumenterade informationen i patientens journal var avgörande 

för en optimal överflyttning mellan avdelningarna (ibid). Field, Prinjha och Rowan 

(2008) visade att patienter efter förflyttning från intensivvårdsavdelning till 

vårdavdelning upplevde att informationsöverföringen mellan vårdpersonalen hade 

brister. Patienterna upprördes över att vårdpersonalen visste för lite om 

medicinering och näringstillförsel och att misstag därmed skulle kunna ske. 

Dokumentationen om näringstillförsel är avgörande både under och efter 

intensivvård för att vårdpersonalen ska kunna följa under vårdförloppet hur 

näringstillförseln fungerar. Ytterligare kunskap behövs om hur dokumentation om 

näringstillförsel sker under hela vårdtiden, under intensivvårdstiden och efter att 

patienten har flyttats till vårdavdelning vid svår sepsis och septisk chock.  

 

Patienternas upplevelser och minnen 
I Wentzel Persenius avhandling (2008) framkom att patienten under 

intensivvårdstiden upplevde förlust av kontroll och de oroades av kroppens 

förändring och behovet av hjälp med näringstillförsel. Patienter som vårdas inom 

intensivvård är kritiskt sjuka vilket innebär att tillståndet är allvarligt, i många fall 

livshotande (Wernerman, 2012). Det kritiska tillståndet innebär att patienten blir 

beroende av avancerad omvårdnad och medicinsk behandling och det kritiska 

tillståndet omöjliggör för patienten att kunna uttrycka sin vilja, fatta beslut eller ta 

ansvar för sin situation (ibid.). Patienten blir i behov av hjälp med att tillgodose 

grundläggande fysiologiska behov (Lykkegaard & Delmar, 2013). Beroendet av 

andra människor är enligt Henriksen och Vetlesen (2000) konstant genom livet men 

vid kritisk sjukdom blir vi medvetna om beroendet och om förlusten av kontroll 

över olika fysiologiska funktioner. Beroendet är kopplat till sårbarhet vilket innebär 

att den som behöver andras vård är inte självständig utan är avhängig i relationen 

till andra. Det innebär en risk att inte bli sedd och att de individuella behoven inte 

tillgodoses (ibid.). Det livshotande tillståndet gör att patienten tvingas söka och ta 

emot vård. Patienten kan uppleva både trygghet, tillit och säkerhet när hjälp och 



 

9 

 

behandling ges och kan samtidigt känna sårbarhet och bristande kontroll (Almerud 

Österberg & Nordgren, 2012). Kontroll, inflytande och frihet minskar och patienten 

tvingas eller väljer att överlämna sig till vården (Almerud, Alapack, Fridlund & 

Ekebergh, 2007). Det kritiska tillståndet gör att patienten initialt inte kan vara 

delaktig i beslut om behandlingar och åtgärder (Almerud Österberg & Nordgren, 

2012). 

 

Beroendet vid kritisk sjukdom är enligt Lykkegaard och Delmar (2013) kopplat till 

maktlöshet. Upplevelsen av maktlöshet beror på att kroppen förändras och på 

svårigheter att kommunicera. En del av maktlösheten beror på resignation och 

hjälplöshet och att patienten inte har möjlighet att agera i situationen. Upplevelsen 

av beroende och maktlöshet är föränderlig. När krafterna återkommer strävar 

patienterna, efter att ta tillbaka makten och bli oberoende och strävar efter att återgå 

till sitt vanliga liv (ibid.). Patienten återtar kontrollen när små framsteg sker i olika 

vårdsituationer (Fredriksen & Svensson, 2008). Med små steg kräver patienten 

tillbaka kontrollen över kroppen. När kraften återkommer och rörligheten ökar 

upplever patienten ökad kontroll och börjar behärska situationen och planera för 

framtiden (ibid.). Att patienten blir delaktig och återfår kontroll är troligen av vikt 

för tillfrisknandet. Det behövs ytterligare kunskap om hur patienterna upplever och 

minns den initiala intensivvårdstiden då de ofta i varierande grad är beroende av att 

få hjälp med näringstillförsel och hur de senare under vårdförloppet upplever att 

åter kunna äta och dricka. 

 

Omvårdnadsteoretisk referensram 
Patientens beroende, sårbarhet och maktlöshet kan ses utifrån teorier om 

empowerment. Empowerment utifrån ett patientperspektiv kan enligt Scholl, Zill, 

Härter och Dirmaier (2014) definieras som patientens upplevda förmåga att hantera 

viktiga aspekter av sin sjukdom, patientens förmåga att ta ansvar för att lösa 

hälsorelaterade problem och hur denne agerar för att förbättra sin hälsa och därmed 

bli expert rörande styrningen av sitt hälsotillstånd. I Fredriksens (2011) tolkning 

kan empowerment i sjukvårdssammanhang ses som en process för att hjälpa 

människor att ta kontroll över förhållanden som påverkar deras hälsa. Begreppet 
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fokuserar på människors styrka, rättigheter och möjligheter. En viktig aspekt i 

empowerment är enligt Fredriksen att patienten blir delaktig och bidrar med viktiga 

erfarenheter och upplevelser i vårdsituationen.  Patienten förutsätts ha resurser som 

sjukvårdspersonalen behöver upptäcka och stimulera, genom att informera och 

involvera patienten (ibid.). Vid svår sepsis och septisk chock är patienten initialt 

helt beroende av hjälp och mycket sårbar när det gäller alla aspekter, inklusive 

näringsintag. Efter hand som patienten tillfrisknar ökar dennes möjlighet att återta 

kontroll och bli mer delaktig i beslut kring sin person och sin vård. För att kunna 

öka patienternas delaktighet och kunna ta tillvara deras resurser under 

tillfrisknandet behöver omhändertagandet av dem undersökas ytterligare.  

 

SYFTE 
Det övergripande syftet med studien var att kartlägga dokumenterad bedömning av 

näringstillstånd och näringstillförsel hos patienter med svår sepsis och septisk 

chock under och efter intensivvård samt undersöka patienternas minnen och 

upplevelser av mat, dryck och ätande. 

 

Specifika frågeställningar 

 Hur och i vilken omfattning bedöms patientens näringstillstånd vid svår 

sepsis och septisk chock på intensivvårdsavdelning samt under efterföljande 

vårdtid på medicinsk eller infektionsavdelning? 

 

 Hur och i vilken omfattning dokumenteras bedömning av patientens 

näringstillstånd vid svår sepsis och septisk chock på intensivvårdsavdelning 

samt under efterföljande vårdtid på medicinsk eller infektionsavdelning?  

 

 Hur utvecklas patientens vikt under vårdtiden enligt dokumentation? 

 

 Hur stor del av uppskattat näringsbehov tillförs enligt dokumentation 

patienter med svår sepsis och septisk chock under vårdtiden på 
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intensivvårdsavdelning samt under den efterföljande vårdtiden på 

medicinsk vårdavdelning eller infektionsavdelning? 

 

 Vilka minnen har patienten av mat samt om att äta och dricka på 

intensivvårdsavdelningen? Vilken upplevelse har patienten om mat, dryck 

och ätande under vårdtiden på vårdavdelning? 

 
 

Definitioner 
Svår sepsis och septisk chock. Allvarliga infektioner med systempåverkan brukar 

definieras utifrån svårighetsgrad som sepsis, svår sepsis och septisk chock. Sepsis 

kan utlösas av grampositiva och gramnegativa bakterier, svamp och virus. Hur sjuk 

patienten blir är beroende av vad som ligger till grund för infektionen och patientens 

allmäntillstånd. Bakterietoxiner kan påverka blodkärl med ökad genomsläpplighet, 

koagulationspåverkan och en utbredd inflammatorisk reaktion kan drabba flera 

organsystem, s.k. multiorgansvikt (Dellinger, Levy, Rhodes et al., 2013). 

 

METOD 

Design 
Studien genomfördes med case study design, enligt Yin (2009). Olika 

undersökningsmetoder kombinerades enligt en på förhand uppgjord plan (se figur 

1). Studien genomfördes som en kombinerad retrospektiv och prospektiv 

undersökning där flera metoder kombinerades utifrån mixed methods. Vid 

undersökningen gjordes datainsamling och analys av kvantitativa och kvalitativa 

data integrativt, där data från olika datakällor i varje enskilt case, patientfall, 

analyserades och sammanfogades utifrån Yins teori om konvergent triangulering 

av data (ibid.). Kvantitativa och kvalitativa data insamlades därmed samtidigt och 

de olika typerna av data sammanfogades vid analysen, concurrent triangulation 

mixed methods design, enligt Creswell (2009). 
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Figur 1. Studiens genomförande 
 

Forskningsparadigm innehåller värderingar om hur forskning bör bedrivas och är 

beroende av hur verkligheten är beskriven, ontologi och föreställningar om hur 

kunskap uppstår, epistemologi (Broom & Willis, 2007). Traditionellt har en 

uppdelning i två vetenskapliga paradigm funnits, vilka Broom och Willis (ibid.) 

kallar det konstruerande respektive det positivistiska paradigmet, med skilda 

ontologiska och epistemologiska uppfattningar. Inom positivismen förespråkas 

kunskap som är objektiv, mätbar och generaliserbar. Kvantitativa metoder föredras, 

vilka utformas för att nå objektiv och förklarande kunskap (ibid.). Vid kvantitativa 

studier görs försök att kontrollera påverkan från miljön, såsom är möjligt i en 

laboratoriemiljö (Endacott, 2007). Konstruktivisterna förespråkar subjektivitet, 

erfarenhet och kvalitativ metodologi (Broom & Willis, 2007). Vid kvalitativa 

undersökningar förespråkas att datainsamling sker i deltagarnas verklighet, där 

komplexitet och det subjektiva fångas. Konstruktivister strävar efter förståelse.  

 

Vid integrativ forskning, såsom inom mixed methods, förordas ett pragmatiskt 

förhållningssätt där båda de traditionella paradigmen används. Forskaren bör vara 

insatt i både kvalitativa och kvantitativa metoder (Feilzer, 2010). Utgående från en 

forskningsfråga väljs metoder från de traditionella paradigmen. Ett pragmatiskt 

förhållningssätt förespråkas där en integration av kvantitativa och kvalitativa 

metoder görs (ibid.).  
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Tillvägagångssätt 

Urval 
På en intensivvårdsavdelning i södra Sverige används ett datasystem för 

registrering, Patientadministrativt System IVA (PasIva). Ur datasystemet valdes 

patienter konsekutivt ut som erhållit intensivvårdsdiagnosen Svår sepsis eller 

Septisk chock (ICD R57.2 och R65.1) och som efter intensivvårdstiden vårdades 

på medicin- eller infektionsklinik. Patienterna kontaktades om deltagande i studien 

efter förflyttning till vårdavdelning. Patienter som kunde ingå i studien var äldre än 

18 år samt förstod och talade svenska eller engelska. För att delta i studien skulle 

patienten ha vårdats minst tre dygn på IVA och kunna ge samtycke. Rekryteringen 

av patienter till studien pågick under fyra månader, augusti- november 2013. Fem 

patienter tillfrågades om deltagande i studien. Patienterna tillfrågades, informerades 

skriftligt och muntligt att deltagande i studien innebar att journalgranskning gjordes 

men även innefattade en semistrukturerad intervju med patienten om erfarenheter 

om mat, dryck och ätande. Härefter fick patienten möjlighet att i lugn och ro fundera 

och ta ställning till deltagande och besöktes nästa dag av undersökaren då samtycke 

inhämtades. Samtliga tillfrågade samtyckte till deltagande i studien. Under studiens 

genomförande kunde och ville alla deltagande fullfölja medverkan varför något 

bortfall inte uppstod.  De fem deltagarna bestod av tre män och två kvinnor. 

Lämpligt antal deltagare i undersökningen diskuterades med handledaren och 

bedömningen gjordes att fem deltagare var tillräckligt antal vid case study design.  

 

Nedan beskrivs kortfattat de deltagande patienternas sjukdomshistoria om 

insjuknande och sjukdomsförlopp på IVA. Ordningsföljden är oberoende av i 

vilken ordning patientfallen beskrivs i resultatet. 

 

Case A var en 70-årig man som tidigare fått behandling för prostatacancer. Han 

blev andfådd, fick ryggsmärtor och försämras inom det första vårddygnet på 

sjukhus med andningsproblem och blodtrycksfall. När han flyttades till IVA var det 

inte möjligt att mäta blodtryck eller syresättning beroende på nedsatt cirkulation. 

Han intuberades, ventilatorbehandlades och blodtryckshöjande läkemedel behövde 

ges.  
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Case B var en 80-årig man som sedan tidigare hade njursvikt och kostbehandlad 

typ-II-diabetes. Han hade haft hjärtinfarkt samt blivit opererad för ett subdural-

hematom. Nu inkom patienten till sjukhuset pga. att en rutinkontroll hade visat att 

patienten hade låga trombocyter. På vårdavdelningen försämrades patienten efter 

ett par dagar med andningssvårigheter och flyttades till IVA för andningshjälp. Han 

behövde intuberas, ventilatorbehandlades och fick blodtrycks-höjande läkemedel 

eftersom blodtrycket blev kritiskt lågt.  

 

Case C var en 72-årig kvinna som hade blodcancer. Hon hade nyligen behandlats 

med cytostatika och strålbehandling. Hon ankom till sjukhuset med feber, frossa 

och kräkning. Hon sjönk i blodtryck under det första vårddygnet på vårdavdelning 

trots vätsketillförsel intravenöst och flyttades därför till IVA. Där fick hon 

blodtryckshöjande läkemedel, vätsketillförsel och andningshjälp med andnings-

mask och ventilatorbehandling.  

 

Case D var en 82-årig man. Han insjuknade med krampartade smärtor i magen, 

illamående och kräkning. Under ca ett dygn vårdades patienten på vårdavdelning 

innan han försämrades med sjunkande blodtryck, andningssvårigheter och små 

urinmängder. Patienten fick blodtryckshöjande läkemedel och vätsketillförsel för 

att upprätthålla normalt blodtryck och puls. Han fick hjälp med andningsmask och 

ventilatorbehandling pga. dålig syresättning.  

 

Case E var en 80-årig kvinna. Hon inkom till sjukhuset efter att i en vecka ha haft 

feber, ha kräkts och haft diarré. Hon fick svårare att andas, blodtrycket sjönk och 

hon flyttades till IVA. Hon försämrades snabbt, intuberades, ventilatorbehandlades 

och fick blodtryckshöjande läkemedel.  Hon utvecklade njursvikt som dialys-

behandlades och koagulationssvikt som krävde behandling under vårdtiden på IVA. 

  

Vid svår sepsis eller septisk chock lider patienten ofta av flera komplicerande, 

livshotande sjukdomar. De deltagande patienterna led även av lunginflammation, 
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subduralhematom, trombocytopeni, urinvägsinfektion, arytmier, blödning från 

luftvägar, hjärtsvikt och kroniskt obstruktiv lungsjukdom.  

 

Kontext 
Studien genomfördes på ett medelstort sjukhus i södra Sverige med ca 300 

vårdplatser för somatisk vård och ca 2300 personer tjänstgjorde på sjukhuset. På 

intensivvårdsavdelningen fanns sex vårdplatser vid tidpunkten för studiens 

genomförande. Indikationen för att vårdas på IVA var hotande eller manifest svikt 

i ett eller flera organsystem, att en rimlig livskvalitet kunde väntas efter behandling 

och att patienten inte motsatte sig behandlingen. Årligen vårdades ungefär 600 

patienter på intensivvårdsavdelningen. Enligt uppgifter från PasIva och Svenskt 

Intensivvårdsregister (2014) var medelvårdtiden på IVA ca 1,5 dygn, medan 

medianvårdtiden var ca 3,5 dygn. Vid svår sepsis och septisk chock är medel-

vårdtiden längre, 8 dygn i genomsnitt (ibid.). På medicinkliniken fanns vid studiens 

genomförande 93 slutenvårdsplatser och ca 400 medarbetare. Dagvård och 

mottagningsverksamhet har ökat under de senaste decennierna. Årligen sker 26 000 

öppenvårdsbesök på medicinkliniken varav 10 000 är akuta. På infektionskliniken 

fanns 20 vårdplatser vid tiden för studiens genomförande. Personaltätheten skiljer 

sig, på IVA har vanligen en sjuksköterska och en undersköterska ansvar för 1-3 

patienter medan motsvarande siffra för infektionskliniken och medicinavdelningen 

är 7-15 patienter.  

Information 
Vårdpersonalen på berörda vårdavdelningar informerades muntligt och skriftligt 

om studiens syfte och bakgrund samt uppmanades att dokumentera uppgifter om 

näring i patientjournalen på sedvanligt sätt under tiden som studien pågick.  

Datainsamling 
Dokumenterad bedömning av näringstillstånd följdes från inskrivning på IVA tills 

utskrivning från sjukhus skedde. Uppgifter avseende vikt, längd och 

näringstillstånd inhämtades från patienternas journal. Specifik dokumentation om 

näringstillstånd under vårdtiden på IVA och vårdavdelning inhämtades från 

patientjournalen. För bedömning av dokumentation om näringstillstånd användes 
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en mall upprättad utifrån Wentzel Persenius (2008). Se bilaga I. På det berörda 

sjukhuset användes en modifierad version av MEONF–II (Vallén, Hagell & 

Westergren, 2011) för bedömning av näringstillstånd (se figur 2). Riskbedömning 

med MEONF-II skulle göras inom 48 timmar på patienter äldre än 65 år och vid 

risktillstånd. Om patienten bedömdes riskera undernäring skulle en 

standardvårdplan startas. I studien undersöktes om riskbedömning och åtgärder 

gjordes enligt de fastlagda rutinerna (se bilaga I).  

 
Figur 2. Sammanställning och fri tolkning av MEONF-II enligt (Vallén et al., 2011, s. 5801). Vid 
>2 poäng startas en vårdplan.  
 

Dokumentation om näringstillförsel och viktutveckling följdes från inskrivning till 

IVA till utskrivning från sjukhus. Uppgifter avseende näringstillförsel inhämtades 

från patienternas journaler genom att löpande text lästes igenom upprepade gånger 

och en sammanfattning av innehållet gjordes. En sammanställning av 

dokumenterad mängd tillförd näring gjordes. Andelen tillförd näring av det 

beräknade näringsbehovet undersöktes. Specifik dokumentation om närings-

tillförsel under vårdtiden på IVA och vårdavdelning inhämtades från text i 

patientjournalen, från provsvarslistor i patientjournalen och från övervakningslistor 

som användes på IVA för dokumentation om näringstillförsel.  

 

För att fånga patienternas upplevelser och minnen gjordes en intervju med dem 

under vårdtiden på vårdavdelningen. En intervjuguide användes (se bilaga II). 

Intervjuerna genomfördes ungefär en vecka efter förflyttning till vårdavdelning. En 

Besvara följande 3 frågor 
  

BMI <20 (≤69 år) 1p 
BMI <22 (≥70 år) 1p 

Vadomkrets < 31 cm  1p (om ej BMI) 
 

Ofrivillig vik örlust 2p (oavse  d och 
omfa ning)  

 
Ätproblem 2p 

(ap tlöshet, tugg‐ och sväljproblem, 
motoriska problem, illamående)  

 
  
 

Om > 2 poäng 
 

Ma ntag   
Svårt a  si a vid mål d, a  hantera 
mat eller a  transportera mat ll 

munnen 
 

Sväljning 
Svårt öppna, stänga mun/tugga 
Svårt hantera mat i munnen eller 

svälja 
 

Energi/ork  
Äter < 75% por on 

Orkar ej fullfölja mål d 
Äter sakta > 20 min 

Nedsa  ap t  
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strävan fanns att genomföra intervjuerna med deltagarna vid ungefär samma tid 

efter utskrivning från intensivvårdsavdelning. Därmed möjliggjordes att patienterna 

hade återhämtat sig efter den kritiska sjukdomen och orkade genomföra intervjun 

samtidigt som de fortfarande hade förutsättningar att minnas intensivvårdstiden. 

Intervjuerna skedde i en avskild och lugn miljö på sjukhuset och varade mellan 20 

och 75 minuter. Vid intervjuerna deltog undersökaren och patienten. Kontakt-

uppgifter till undersökaren gavs till deltagarna och information att de kunde 

kontakta denne om de ville komplettera eller korrigera något de sagt under 

intervjun. Ingen av deltagarna hörde av sig för korrigeringar eller kompletteringar. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. 

Dataanalys 

Case study 

Insamlad data från varje deltagande patient analyserades individuellt enligt case 

study design (Yin, 2009). Det insamlade datamaterialet från varje enskilt patientfall 

analyserades utifrån strategierna kring teoretiska ställningstaganden, datahantering 

och analys, beskrivna av Yin. (ibid.). En analytisk strategi rekommenderad av Yin 

är att kombinera kvantitativa och kvalitativa data vilket gjordes i studien. I analysen 

bearbetades och hanterades datamaterialet med syftet att kartlägga och beskriva de 

olika delarna näringsbedömning, näringstillförsel och minnen samt upplevelser hos 

de enskilda patientfallen. Efter varje patientfall gjordes en sammanfattande tolkning 

där en konvergent analys eftersträvades enligt Yins beskrivning om triangulering 

av data. En sammanfattning av analyserna av de olika patientfallen gjordes härefter 

där framkomna mönster sammanställdes. Analysmetoden av datamaterialet 

utgjordes därmed av en modifierad version av Yins beskrivning av case study 

design (ibid.), där resultatet hos de enskilda patientfallen sammanfattades i ett 

mönster av skillnader och likheter i det framkomna gemensamma resultatet.  

 

Kvantitativ data 

Dataanalys följde kronologiskt en i förväg uppgjord planering. Se figur 1. Efter att 

patienterna hade intervjuats, analyserades kvantitativ data om näringstillförsel. 

Kvantitativ data om vikt, viktutveckling, och näringstillförsel bearbetades 

deskriptivt med hjälp av SPSS (version 21). Utifrån uppgifter om vikt och längd 
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gjordes beräkning av basalt näringsbehov utifrån Harris-Benedicts formler (Harris 

& Benedict, 1918) vilket motsvarar ungefär 20 kcal/kg. 

 

Kvalitativ data 

Insamlad kvalitativ data om bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel 

grundade sig på journalgranskning. Dokumentationen analyserades genom att 

utskrifter av patientjournaler med löpande text lästes igenom upprepade gånger och 

journaltext om näringstillstånd, näringstillförsel, mat, dryck eller ätande 

markerades. En sammanfattning av den markerade texten gjordes härefter.  

 

Varje enskild transkriberad intervju analyserades enligt kvalitativ konventionell 

innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005), vilket är en induktiv process, som 

innebar att kategorierna växte fram under analysen. Utskrifterna lästes först igenom 

flera gånger för att skapa en känsla för innehållet och helheten i texten. Intervjuerna 

lästes härefter ord för ord. Kommentarer skrevs i marginalen vid genomläsningen 

när innehållet i texten kunde härledas till syftet med undersökningen. 

Meningsbärande enheter identifierades vilka innehöll beskrivningar av upplevelser 

eller minnen kring mat, dryck och/eller ätande. De meningsbärande enheterna 

kondenserades, förkortades och benämndes med koder utifrån en högre 

abstraktionsgrad. Koder med liknande innehåll grupperades och organiserades till 

kategorier. En kategori bestod av flera koder och speglade det centrala innehållet i 

texten. Analysprocessen var inte linjär utan bestod av att flera gånger gå tillbaka till 

intervjuerna för att säkerställa att slutsatser och kategorisering stämde med 

sammanhanget i intervjun och att inget hade förbisetts under identifieringen av 

patientens minnen och upplevelser (se bilaga III). 

Förförståelse 
Jag som utförde undersökningen är en kvinna som har specialistutbildning inom 

intensivvård och jag hade arbetat som sjuksköterska på vårdavdelning i tio år samt 

inom intensivvård i drygt tio år vid tiden för undersökningens genomförande. 

Kunskap och erfarenhet från vårdarbete på vårdavdelning och på IVA utgjorde 

förförståelse som kunde påverka vad jag såg eller inte såg, vilka frågor som ställdes 

och hur de ställdes. Jag hade inte någon erfarenhet av att göra intervjuer. För att 
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minska påverkan av min förförståelse och för att intervjuerna skulle utföras på ett 

optimalt sätt var handledaren involverad i planeringen och genomförandet av 

samtliga delar av undersökningen, alltifrån planering av studien, genomförandet av 

insamling av data, formulerandet av frågor till intervjuguiden, till analysen av 

resultatet. Vi läste intervjuerna var för sig och diskuterade ingående hur 

intervjuerna kunde tolkas och analyseras med meningsbärande enheter, koder och 

kategorier utifrån syftet. Genom att undersökningen gjordes inom det egna 

kunskapsområdet krävdes en öppen och medveten hållning om vilka förväntningar 

och tankar som fanns på resultatet av undersökningen. Genom ett öppet 

förhållningssätt avseende förväntningar kunde påverkan av förförståelsen förväntas 

att minska. Min förförståelse bestod i en förväntning om att näringsbedömning 

skulle göras på patienterna när de kom vill vårdavdelning, att näringstillförseln 

skulle vara varierande, att dokumentationen om näringsbedömning och 

näringstillförsel skulle vara otillräcklig på vårdavdelning och att patienterna 

förmodligen skulle uppleva törst, bristande aptit, att de skulle vara orkeslösa och att 

de skulle ha få minnen och upplevelser från intensivvårdstiden. Jag hade inte 

etablerat någon kontakt eller relation till deltagarna innan förfrågan om deltagande 

gjordes.  

Etiska överväganden 
Tillstånd att genomföra undersökningen inhämtades från verksamhetschef på 

berörda kliniker (se bilaga IV). Etiskt godkännande för att genomföra studien har 

erhållits från Etikprövningsnämnden i Lund (Dnr 2013/362). Kontakt togs med 

personuppgiftsombud på det berörda sjukhuset varvid studien registrerades.  

 

Otillräcklig eller överdriven näringstillförsel kan skada patienten.  Utifrån principen 

om att inte skada (Polit & Beck, 2004) planerades att behandlande läkare skulle 

kontaktas om patienten erhöll mindre än 10 kalorier/kg/dygn alternativt mer än 50 

kalorier/kg/dygn under mer än fem dagar och patienten skulle därmed utgå ur 

studien. Mängden tillförd näring till deltagarna avvek inte så pass mycket att 

kontakt togs med behandlande läkare. Ingen av deltagarna utgick ur studien. I rollen 

som utbildningsledare på den berörda enheten kom undersökaren aldrig att vara 

involverad i den direkta vården av patienten. Ett etiskt dilemma kunde uppstå om 
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deltagarna av lojalitetsskäl inte vågade vara kritiska inför hur de upplevde att 

vården fungerade. Risken härför minskades genom information om konfidentialitet. 

Risken minskade även av att deltagarna informerades om att intervjuaren inte var 

eller hade varit involverad i patientens vård i sin yrkesroll vilket kan ha bidragit till 

att de vågade berätta om sina upplevelser och minnen. Deltagarna informerades om 

i vilket sammanhang undersökningen gjordes och vad undersökningen skulle syfta 

till. Deltagande patienter informerades skriftligt och muntligt om studien (se bilaga 

V). Insamlade uppgifter avidentifierades, kodades och förvarades oåtkomligt för 

obehöriga. Kodnyckeln kommer att behållas så länge det kan finnas ett behov av att 

kunna kontrollera resultaten. Utifrån metoden case study design analyserades och 

presenterades resultatet om de enskilda deltagarna individuellt. En risk fanns att de 

deltagande patienterna, närstående eller vårdpersonal skulle känna igen patientfall 

och kunna koppla ihop citat och sjukdomsförlopp. För att bevara konfidentialiteten 

hos de deltagande patienterna beskrevs sjukdomshistoria och vårdförlopp hos 

deltagarna avskilt i bakgrunden och utan inbördes ordning utifrån hur de olika 

patientfallen presenterades i resultatet.  

 

RESULTAT 

Patientfall I 
Näringstillstånd 

På intensivvårdsavdelningen gjordes inte någon bedömning av patientens 

näringstillstånd med hjälp av något screeninginstrument. Patientens beräknade 

näringsbehov var inte dokumenterat. I patientjournalen dokumenterades frekvent 

hur blodsockret låg, hur mycket insulin som behövdes för att normalisera 

blodsockret, om tarmljud kunde höras och om maginnehållsretention förekom vid 

sondmatstillförsel. Patientens elektrolytstatus följdes och behov av extra tillförsel 

dokumenterades. Det dokumenterades att patienten klarade att dricka med hjälp av 

sugrör och att hon senare åt med god aptit (se figur 3). Vikten följdes dagligen på 

IVA och på vårdavdelning, senare var tredje dag. 
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Bedömning av dokumentation om näringstillstånd 
på IVA 

Ja Nej 

Generell bedömning av näringstillstånd  X  
Förekomst av illamående/kräkning X  
Patientens förmåga att äta eller dricka X  
Svårigheter att tugga eller svälja  x 
Näringstillförsel sista vårddygnet på 
IVA/beräknat näringsbehov (kcal/dygn) 

1780/1380  

Längd 167  
Vikt (ankomst/utskrivning IVA) 69/72  
BMI  x 
Metaboliska förändringar (ex. högt/ lågt 
blodsocker) 

X  

Subkutant fett  x 
Förekomst av diarré  X  

 
Figur 3. Bedömning av dokumentation om näringstillstånd från vårddygn på IVA. Formulär 
upprättat av Helén Berthelson utifrån tolkning av Wentzel Persenius (2008).  
 

På vårdavdelning gjordes bedömning av patientens näringstillstånd med hjälp av 

screeninginstrumentet MEONF-II vilket inte visade ökad risk för utveckling av 

undernäringstillstånd. Sjuksköterskan som tog emot patienten på vårdavdelningen 

dokumenterade i patientjournalen att patienten önskade äta lätt mat då hon inte var 

van att äta. Sjuksköterskan bedömde att behov av mat – och dryckeslista förelåg. 

 

Näringstillförsel 

Patienten hade under de första dagarna glukosdropp som enda näringstillförsel och 

erhöll härefter ökande mängder näringsdropp, senare kombinerat med sondmat, 

enteral näringstillförsel. Från det femte vårddygnet på IVA kunde patienten börja 

äta och dricka i ökande mängder. Det tionde vårddygnet när patienten skulle flyttas 

till vårdavdelning stängdes sondmaten av och patienten åt och drack enbart vanlig 

mat. Under flertalet dagar på IVA erhöll patienten mer än eller mycket mer än det 

beräknade näringsbehovet (se figur 4).  
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Figur 4. Sammanfattning av viktutveckling, form av näringstillförsel samt andel av beräknat 
näringsbehov som tillförs patienten under vårddygn på IVA. Fortsatt viktutveckling på 
vårdavdelning. Beräknat näringsbehov utifrån Harris & Benedicts (1918) formler. 
 

På vårdavdelningen beskrivs näringsintag i generella ordalag, exempelvis att 

patienten äter bra eller mindre bra. Resultatet av det som dokumenterades på mat- 

och dryckeslistan dokumenterades inte i patientjournalen. 

 

Dokumentation om näringstillstånd och näringstillförsel 

Patienten vårdades 18 dagar på sjukhus, varav 9 dagar på IVA. Under vårdtiden på 

IVA beskrevs hur behandling inleddes med glukosdropp, sondmat och senare 

näringsdropp. Beskrivning fanns av hur blodsockret följdes och hur patienten 

tolererade sondmat. Det beskrevs att patienten började dricka små mängder vätska 

med hjälp av personalen och med sugrör. Läkare beskrev hur patientens 

näringsintag förbättrades. Dagen innan patienten skrevs ut till vårdavdelning kunde 

sondmaten sättas ut och patienten åt vanlig mat. En sjuksköterska på IVA 

uppmärksammade i överflyttningsanteckningen till vårdavdelning att behov av 

näringsdryck troligen fanns även efter utskrivningen från sjukhus och tog kontakt 

med dietist i kommunen. Läkaren beskrev vad som var patientens normala vikt och 

att en bra situation rådde ur näringssynpunkt. Inför hemgång dokumenterade 

sjuksköterskan att patientens aptit inte var återställd och även denna sjuksköterska 

tog kontakt med dietist i kommunen om behov av näringsdrycker hemma.  
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Patientens minnen och upplevelser om mat, dryck och ätande 

Följande kategorier framkom vid analysen: Att kunna eller vara hindrad att äta och 

dricka, Att behöva hjälp eller att vara självständig, Att ork och kraft minskar och 

återkommer, Att vikten förändras.  

 

Att kunna eller vara hindrad att äta och dricka  

Patienten beskrev att maten inte smakade något och att det därför var svårt att äta. 

Hon betonade att smaken var viktig och att det hon drack måste vara gott för att hon 

skulle kunna svälja. Hon mindes inte att hon ätit vanlig mat på IVA. Hon kom ihåg 

att hon druckit och varit mycket torr i munnen. Hon berättade att hon tyckte om en 

viss näringsdryck med hallonsmak och bad om fler. Hon upplevde det som märkligt 

att hon inte var hungrig trots att hon inte åt. Aptit och hunger var borta. Hon beskrev 

att hon diskuterat med en sjuksköterska på IVA, hur märkligt det var att hon inte 

var hungrig. Aptiten började återkomma på vårdavdelningen. Maten smakade bra 

på morgonen på vårdavdelningen, men hon var bekymrad över hur hon skulle orka 

äta tillräckligt när hon kom hem. Hon hade under några dagar haft problem med 

kraftlöshet i den ena handen på vårdavdelningen. Handen kändes klumpig. Hon fick 

äta med den andra handen och ta hjälp av andra bestick för att få upp mat på gaffeln. 

Trots att hon varit orolig för vad svagheten berodde på hade hon inte berättat för 

någon på vårdavdelningen. Handen förbättrades av sig själv.  

 

Att behöva hjälp eller att vara självständig 

Patienten beskrev att hon fick hjälp med att få näring i sig när hon inte kunde äta 

och dricka. Hon berättade hur sjuksköterskan hade visat hur patienten fick mat på 

annat sätt, med dropp och sondmat. Hon var nöjd med att få hjälp och bli visad och 

informerad.  

”… jag låg och tittade på den där grejen där … det där droppet heter det ju …, ja 

så det minns jag. … Att jag hade.… Och det hade jag inget obehag av. Utan det 

droppade på där…” 

Hon berättade att hon hade bett om att få mer att dricka och att hon då fick mer 

dryck. I början på vårdavdelningen kunde hon inte sätta sig själv upp och hon fick 
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hjälp att flytta sig från liggande till sittande i stol. När kraften återkom provade hon 

att sitta på olika platser i rummet vid måltider och satt gärna så att hon kunde titta 

ut genom ett fönster. Hon funderade på om hon skulle behöva hjälp när hon kommit 

hem med näringsdrycker för att få i sig tillräckligt med näring. 

 

Att ork och kraft minskar och återkommer 

Patienten beskrev hur ork och kraft försvann snabbt under vårdtiden på IVA. Hon 

var förvånad över hur fort kraften försvann trots att hon i vanliga fall levde ett aktivt 

liv. Fortfarande på vårdavdelningen kände hon sig vingligare och svagare. Hon 

hade funderingar inför framtiden om hur hon skulle göra när hon kom hem, om hon 

skulle försöka träna och våga gå ut men att hon också behövde vila.  

 

Att vikten förändras 

Patienten kom ihåg att hon hade gått upp mycket i början av vårdtiden på IVA och 

att hon sedan hade gått ner i vikt.  

”… hon vägde mig i morse … nog sa hon 62 och någonting. Och jag vägde nog 65 

tidigare så jag har gått ner … men det konstiga var ju att den dagen jag blev sjuk 

då hade jag gått upp 20 kg. (skrattar)…” 

Hon var bekymrad över att hon hade gått ner i vikt och ville inte minska mer. 

”… jag ska nog inte bli smalare…” (pekar på sina ben)  

 

Sammanfattande tolkning  

Bedömningen av näringstillståndet efter förflyttning till vårdavdelning visade inte 

ökad risk för undernäring, trots patientens kritiska sjukdomstillstånd, som kunde 

medföra risk för undernäring och trots patientens oro inför framtiden när det gällde 

att orka äta tillräckligt. Sjuksköterskan bedömning att Mat- och dryckeslista skulle 

användas, kan tolkas som att hon var orolig för patienten och inte bedömde dennes 

aptit som återställd. Utifrån Harris och Benedicts (1918) formler uppgick patientens 

beräknade kaloribehov till 1380 kcal/dygn. Näringstillförseln under intensiv-

vårdstiden översteg efter några dagar vida patientens beräknade näringsbehov. Det 

kan förklaras av att olika typer av näringstillförsel kombinerades och att summering 

av näringstillförseln inte gjordes varför den totala tillförseln inte 
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uppmärksammades. Det kan även bero på att patienten uppskattade näringsdryck, 

var törstig och därför drack stora mängder och därigenom fick i sig mycket kalorier, 

vilket inte uppmärksammades. En överensstämmelse fanns mellan patientens 

upplevelse av initial viktökning och dokumenterade viktvärden. Det 

dokumenterades vad vårdpersonalen hade utfört för observationer och åtgärder 

avseende bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel. Hur patienten 

upplevde sin situation dokumenterades inte. Patienten beskrev inom flera områden 

hur orolig hon var när det gällde mat, dryck och ätande vilket inte fanns 

dokumenterat.  

 

Patientfall II 
Näringstillstånd 

På vårdavdelning innan patienten flyttades till IVA gjordes bedömning av 

patientens näringstillstånd med hjälp av screeninginstrumentet MEONF-II, vilket 

inte visade ökad risk för utveckling av undernäringstillstånd. På IVA gjordes inte 

någon bedömning av patientens näringstillstånd med hjälp av något 

screeninginstrument. Patientens beräknade näringsbehov var inte dokumenterat. I 

patientjournalen dokumenterades hur blodsockret låg och att insulin behövdes för 

att normalisera blodsockret. Patientens elektrolytstatus var dokumenterat liksom 

vad som gjordes för att korrigera onormala värden. Det dokumenterades att 

patienten orkade sitta i stol och äta och att han klarade att äta självständigt (se figur 

5). Vikten följs dagligen på IVA. Efter några dagar går patienten upp fem kilo och 

går sedan ner till sin inkomstvikt innan han lämnar IVA. 

 

När patienten flyttades tillbaka till vårdavdelning väljer vårdpersonalen att inte göra 

om bedömning av näringstillståndet med screeninginstrumentet MEONF-II. I 

instrumentet har bedömningen inte gjorts ”pga. diagnos/allmäntillstånd”, vilket var 

ett av de i förväg formulerade alternativen som kunde väljas som skäl till att 

bedömningen inte behövde göras. Patienten vägdes vid ankomst till vårdavdelning 

samt tio dagar senare, strax innan patienten skrevs ut från sjukhuset. Det 

dokumenterades i patientjournalen att patienten hade mat- och vätskelista. 

 



 

26 

 

Bedömning av dokumentation om näringstillstånd på 
IVA 

Ja Nej 

Generell bedömning av näringstillstånd X  
Förekomst av illamående/kräkning e.a.  
Patientens förmåga att äta eller dricka X  
Svårigheter att tugga eller svälja  x 
Näringstillförsel sista dygnet IVA/beräknat 
näringsbehov (kcal/dygn) 

1023/  

Längd 176  
Vikt (ankomst/utskrivning IVA)  87/85  
BMI  x 
Metaboliska förändringar (ex. högt/lågt blodsocker) X  
Subkutant fett  x 
Förekomst av diarré  X  

 
Figur 5. Bedömning av dokumentation om näringstillstånd från vårddygn på IVA. Formulär 
upprättat av Helén Berthelson utifrån tolkning av Wentzel Persenius (2008).  
 

Näringstillförsel  

Det första dygnet på IVA tillfördes patienten enbart glukosdropp som 

näringstillförsel. Härefter tillfördes näringsdropp, senare i kombination med att 

patienten började inta vanlig mat och dryck. Patienten behövde aldrig erhålla 

sondmat. Under något vårddygn på IVA erhöll patienten 100 % av sitt beräknade 

näringsbehov. Övriga dagar fick patienten knappt 60 % av sitt beräknade 

näringsbehov (se figur 6).  

 

 
Figur 6. Sammanfattning av viktutveckling, form av näringstillförsel samt andel av beräknat 
näringsbehov som tillförs patienten under vårddygn på IVA. Fortsatt viktutveckling på 
vårdavdelning. Beräknat näringsbehov utifrån Harris & Benedicts (1918) formler. 
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Under vårdtiden på vårdavdelning beskrevs att patienten åt med god aptit. Det som 

dokumenterades på Mat- och dryckeslistan överfördes inte till patientjournalen. 

 

Dokumentation om näringstillstånd och näringstillförsel 

Patienten vårdades 17 dagar på sjukhus, varav fem dagar på IVA. Han vårdades ett 

dygn på vårdavdelning innan han försämrades och flyttades till IVA. Beskrivning 

fanns av hur näringstillförsel gavs med glukosdropp. Redan efter någon dag på IVA 

förbättrades patientens tillstånd så pass att han kunde börja äta och dricka, vilket 

dokumenterades. Ytterligare ett dygn senare dokumenterades att patienten inte 

orkade äta beroende på andfåddhet. Härefter förbättrades patienten igen. Patienten 

åt då alla måltider i form av vanlig mat. Vid överföringsanteckningen mellan IVA 

och vårdavdelning dokumenterades att patienten åt vanlig mat. En läkare skrev att 

patienten försörjde sig bra med vanlig mat. Efter ytterligare fem dagar skrevs att 

patienten åt och drack med god aptit. I utskrivningsanteckningen från sjuksköterska 

eller läkare nämndes inte något om näringsintag.  

 

Patientens minnen och upplevelser om mat, dryck och ätande 

Följande kategorier framkom; Att kunna äta eller få näring, Att förlora och få 

tillbaka, Att ha möjlighet att påverka och välja, Att vara törstig och torr i munnen, 

Att kroppen förändras 

 

Att kunna äta eller få näring 

Patienten beskrev att han först hade fått näringsdropp och senare åt och drack vanlig 

mat på IVA. Han kom ihåg att han haft en slang på halsen där näringsdroppet gavs. 

Han upplevde på vårdavdelningen att det hade fungerat bra att äta den mat han blev 

serverad och han berättade att han under hela vårdtiden utan problem hade kunnat 

äta självständigt.   

  

Att förlora och få tillbaka aptit och ork 

Patienten berättade att han saknade aptit och hungerkänslor på IVA. Han hade 

emellertid inte varit hungrig under en längre tid innan han kom till sjukhuset. Innan 

han blev inlagd på sjukhuset upplevde han att all ork och kraft försvann hastigt. 
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Under vårdtiden på vårdavdelningen upplevde han att aptit, hunger, kraft och ork 

återkom och var bättre. Han upplevde att det inte skulle vara några problem att 

kunna äta tillräckligt, orka göra inköp och tillaga mat hemma.  

 

Att vara törstig och torr i munnen 

Patienten beskrev att han varit mycket törstig och torr runt och i munnen under 

vårdtiden på IVA. Han beskrev det som att han ”tiggde” efter vatten hela tiden och 

att han fick något att dricka. Han upplevde att han fortfarande var törstig på 

vårdavdelningen och att han själv kunde släcka törsten genom att dricka vatten. 

 

Att inte ha behov eller möjlighet att påverka och välja  

Patienten upplevde inte att han hade behov av att välja bland olika maträtter eller 

drycker. Han åt och drack det som serverades. Inte heller hade han behov av att 

maten serverades på något speciellt sätt eller att han åt på någon särskild plats.  

”… vet du, jag är ju inte så noga när jag lägger upp hemma så det spelar inte någon 

roll. Jag bara slänger upp maten … jag sitter nog där jag råkar vara när maten 

kommer…”. 

Patienten upplevde däremot att maten som serverades behövde saltas och hade 

precis inför hemskrivning från sjukhuset fått veta att han fick lov att salta på maten. 

Han hade fått in saltkar på rummet och var mycket nöjd med det. Han hade önskat 

att han tidigare under vårdtillfället hade fått lov att salta på maten efter egen smak. 

 

Att kroppen förändras 

Patienten visste inte hur mycket han brukade väga och visste därför inte om vikten 

hade förändrats. Han upplevde på vårdavdelningen att kroppen hade blivit 

annorlunda. 

”… jag har blivit tunnare och jag har blivit så rynkig överallt… titta här på 

armarna … (visar underarmen) jag är mycket mer rynkig nu … jag har liksom för 

mycket skinn…” 
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Sammanfattande tolkning 

Bedömningen av näringstillståndet med MEONF-II visade inte ökad risk för 

utveckling av undernäring. Sjuksköterskan bedömning att Mat- och dryckeslista 

skulle användas kan tolkas som oro för patientens näringsintag. Patientens vikt var 

dokumenterad dagligen på IVA, vid ankomst till vårdavdelningen och sedan tio 

dagar senare, strax före hemgång. Patienten hade minskat i vikt jämfört med vid 

inskrivning till sjukhuset. Det kan tolkas som att bedömningsinstrumentet MEONF-

II inte fungerade när det gällde att upptäcka risk för utveckling av 

undernäringstillstånd i enskilda fall. Utifrån Harris och Benedicts (1918) formler 

uppgick patientens beräknade näringsbehov vara 1740 kcal/dygn. Under vårdtiden 

på IVA tillfördes patienten 60 % av det beräknade näringsbehovet. Läkare och 

sjuksköterskor beskrev att patientens åt och drack utan problem. Det kan förklaras 

av att den totala näringstillförseln inte var summerad och det uppmärksammades 

inte att näringstillförseln var otillräcklig. Patientens upplevelse av att kroppen hade 

förändrats kan tolkas som att patienten uppmärksammade viktnedgången trots att 

han inte hade kännedom om sin normala vikt. Patienten upplevde det som oviktigt 

att ha valmöjligheter kring mat och dryck, hur maten såg ut eller serverades. Han 

önskade äta det som serverades. Patientens upplevelser var inte dokumenterade i 

journalen. Önskemålet om att få salta på maten tillmötesgicks först mot slutet av 

vårdtiden vilket kan tolkas som att vårdpersonalen först då fann det lämpligt med 

tanke på patientens sjukdomstillstånd och vätskebalans.  

 

Patientfall III 
Näringstillstånd 

På intensivvårdsavdelningen gjordes inte någon bedömning av patientens 

näringstillstånd med hjälp av något screeninginstrument. Patientens beräknade 

näringsbehov var inte dokumenterat i patientjournalen. I patientjournalen 

dokumenterades frekvent hur blodsockret låg, att insulin behövdes för att 

normalisera blodsockret och om tarmljud kunde höras. Patientens elektrolytstatus 

och åtgärder för att korrigera onormala värden var dokumenterat (se figur 7). 
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Bedömning av dokumentation om näringstillstånd 
på IVA 

Ja Nej 

Generell bedömning av näringstillstånd x  
Förekomst av illamående/kräkning e.a.  
Patientens förmåga att äta eller dricka x  
Svårigheter att tugga eller svälja  x 
Näringstillförsel sista vårddygnet IVA/beräknat 
behov (kcal/dygn) 

1093/1240  

Längd 170  
Vikt (ankomst/utskrivning IVA)  62/66  
BMI  x 
Metaboliska förändringar (ex. högt/lågt 
blodsocker) 

x  

Subkutant fett  x 
Förekomst av diarré  x  

 
Figur 7. Bedömning av dokumentation om näringstillstånd från vårddygn på IVA. Formulär 
upprättat av Helén Berthelson utifrån tolkning av Wentzel Persenius (2008).  
 
Bedömning av näringstillstånd med screeninginstrumentet MEONF-II gjordes 

innan patienten flyttades till IVA och visade att patienten hade en liten risk att 

utveckla undernäringstillstånd beroende på låg vikt/lågt BMI. Risk för ofrivillig 

viktnedgång eller problem att äta ansågs inte föreligga. Därför uppnådde patienten 

inte nivån där en vårdplan skulle startas. I näringsbedömningsinstrumentet gavs 

rekommendation att ny bedömning skulle göras efter en vecka. Någon ny 

bedömning av patientens näringstillstånd med hjälp av instrumentet fanns inte 

dokumenterad. Det dokumenterades inte om mat- och dryckeslista användes. Vikt 

togs dagligen under vårdtiden på IVA. Patienten ökade i vikt i början av vårdtiden 

för att senare minska till den vikt han hade vid ankomst till IVA. Patienten vägdes 

vid två tillfällen på vårdavdelningen. 

 

Näringstillförsel 

Under det första vårddygnet på IVA erhöll patienten glukosdropp, senare gavs 

näringsdropp i kombination med vanlig mat och dryck. Patienten behövde inte 

erhålla sondmat. Patienten erhöll mellan 65 och 87 % av sitt beräknade kaloribehov 

under vårdtiden på IVA (se figur 8).  

 

På vårdavdelningen beskrevs näringsintag i generella ordalag, att patienten åt 

mindre bra. 
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Figur 8. Sammanfattning av viktutveckling, form av näringstillförsel samt andel av beräknat 
näringsbehov som tillförs patienten under vårddygn på IVA. Fortsatt viktutveckling på 
vårdavdelning. Beräknat näringsbehov utifrån Harris & Benedicts (1918) formler. 
 

Dokumentation om näringstillstånd och näringstillförsel 

Patienten vårdades nio dygn på sjukhus, varav fem dygn på IVA. Inskrivande läkare 

dokumenterade att patienten kräkts och inte hade kunnat äta eller dricka under 

dygnet då han ankom till sjukhus. Inskrivande sjuksköterska på vårdavdelning 

noterade patientens låga vikt och att patienten var magerlagd. Även att patienten åt 

vanlig mat noterades. Det dokumenterades initialt under IVA-vårdtiden att 

patienten fastade. Det beskrevs hur patienten kunde börja dricka små mängder 

vatten och att han senare åt och drack allt mer. När patienten lämnade IVA 

dokumenterade sjuksköterskan att han åt och drack tillräckligt. I slutet av vårdtiden 

dokumenterades att patienten hade nedsatt aptit beroende på blåsor i munnen vilket 

försvårade mat- och dryckesintag. Det dokumenteras att patienten får 

bedövningssalva för att lindra obehaget. Vilken effekt salvan hade dokumenterades 

inte. I utskrivningsanteckningen dokumenterade sjuksköterskan att risk för 

undernäring inte förelåg.  

 

Patientens minnen och upplevelser om mat, dryck och ätande 

Följande kategorier framkom; Att kunna äta och dricka, Att vikten ändras, 

Upplevelse av smak, Att ha eller sakna ork och energi 
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Att kunna äta och dricka 

Patienten kom inte ihåg att han hade fått näringsdropp eller sondmat under 

intensivvårdstiden. Han berättade att han åt vanlig mat, så mycket han orkade. 

Mannen beskrev att han hade ätit självständigt under vårdtiden och att han hade 

svårigheter att äta beroende på blåsbildning i munnen. Blåsorna hade kommit under 

vårdtiden på vårdavdelningen och försämrade aptiten. Han beskrev att hungern och 

aptiten försvann innan han kom till sjukhuset och att den fortfarande inte hade 

återkommit på vårdavdelningen. Han funderade på att det skulle vara lättare att äta 

om han hade sällskap och kunde äta i en matsal, vilket han inte hade möjlighet till 

på vårdavdelningen. Patienten berättade av att han hade varit törstig på IVA och 

beskrev det som att han hade ”tiggt” efter vatten och att han då hade fått vatten att 

dricka.  

 

Att vikten minskar 

Patienten upplevde att han hade gått ner mycket under vårdtiden på sjukhuset och 

det oroade honom.  

”Så… Jag har tappat mycket i vikt på sjukhuset … det har jag … Jag tror att jag 

har gått ner. Jag vägde mig i morse och den var på 61 kg. Det är ju … fy fan…” 

Han beskrev att han inte säkert visste hur mycket vikt han tappat förrän han fick på 

sig sina vanliga kläder.   

 

Upplevelse av smak 

Patienten upplevde att maten som serverades på sjukhuset inte smakade bra och att 

maten var smaklös. Han tyckte att enskilda maträtter smakade bra och att frukosten 

oftast var god men att maten generellt behövde kryddas mer. Han var van vid 

kryddstark mat. Han tyckte inte om smaken hos näringsdrycker och kunde därför 

inte dricka dessa. Han trodde att smaken skulle bli bättre när han kom hem och han 

fick krydda själv.  

 

Att ha eller sakna ork och energi 

Under sjukhusvistelsen upplevde patienten att orken och kraften hade försämrats 

mycket. Han kände kraftlösheten bland annat genom att han fick lätt fick mjölksyra 
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i benen. Han upplevde att orken förbättrades snabbt för varje dag. Han bedömde att 

han skulle ha tillräckligt med ork för att kunna laga mat och göra inköp. Han 

upplevde att det var svårt att testa och träna upp ork och kraft på sjukhuset utan 

tänkte att han behövde vänta med träning tills han kom hem.  

 

Sammanfattande tolkning 

Det fanns flera olika signaler som pekade på en risk för utveckling av 

undernäringstillstånd. Det uppmärksammades och beskrevs i journaltexten att han 

var magerlagd och det förelåg enligt näringsbedömningen med MEONF-II en risk 

för utveckling av undernäringstillstånd. Utvecklingen av munblåsor kan tolkas som 

en faktor som ökade risken för undernäring ytterligare, vilket beskrivs i 

journaltexten. Patientens svårigheter att inta näring framkom därmed i dennes 

upplevelser och i dokumentationen i patientjournalen. Problemen med näringsintag 

medförde inte att en ny formell näringsbedömning med MEONF-II utfördes eller 

att behov bedömdes finnas av mat- och dryckeslista. Det kan förklaras av att den 

initiala bedömningen gjordes innan patienten flyttades till IVA och att en 

uppföljande bedömning glömdes bort. Patienterna bedömdes under vårdtiden på 

IVA ha ett beräknat näringsbehov som uppgick till 20 kcal/kg/dygn vilket innebar 

att patientens beräknade kaloribehov bedömdes vara 1240 kcal/dygn vilket 

uppnåddes under den tredje dagen på IVA. Det var svårare att se hur mycket näring 

patienten fick i sig när han flyttade till vårdavdelning. Patienten åt självständigt när 

han återkom till vårdavdelningen vilket kan ha bidragit till att mat- och dryckeslista 

inte användes. Patientens upplevelse av svår törst och hans ordval, att han ”tiggde” 

efter vatten kan tolkas som att han var sårbar, i underläge och beroende av hjälp. 

Efter hand som han blev starkare och tillfrisknade framförde han önskemål och 

vilka behov han hade. Det kan tolkas som att han önskade vara mer delaktig och att 

han ”krävde” sin rätt att få bestämma om mat, dryck och ätande. Patientens 

viktnedgång, hans upplevelser och önskemål om mat, dryck och ätande var inte 

dokumenterade i journaltexten.  
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Patientfall IV 
Näringstillstånd 

På intensivvårdsavdelningen gjordes inte någon bedömning av patientens 

näringstillstånd med hjälp av något screeninginstrument. Patientens beräknade 

näringsbehov dokumenterades inte i patientjournalen. I patientjournalen hade 

dokumenterats att patienten initialt var illamående och kräktes samt hur patienten i 

början enbart drack vatten och näringsdrycker beroende på dålig aptit. Senare 

dokumenterades hur blodsockret låg och att behov av insulin fanns för att 

normalisera blodsockret. Patientens elektrolytstatus liksom vad som gjordes för att 

korrigera onormala värden var dokumenterat. En generell bedömning av patientens 

aptit dokumenterades flera gånger (se figur 9). Vikt dokumenteras dagligen på IVA 

samt vid ett tillfälle under vårdtiden på vårdavdelning.  

 

Bedömning av dokumentation om näringstillstånd 
på IVA 

Ja Nej 

Generell bedömning av näringstillstånd X  
Förekomst av illamående/kräkning X  
Patientens förmåga att äta eller dricka X  
Svårigheter att tugga eller svälja  x 
Näringstillförsel sista vårddygnet på 
IVA/beräknat näringsbehov (kcal/dygn) 

1250/1440  

Längd 164  
Vikt (ankomst/utskrivning IVA)  72/71  
BMI  x 
Metaboliska förändringar (ex. högt/lågt 
blodsocker) 

X  

Subkutant fett  x 
Förekomst av diarré  X  

 
Figur 9. Bedömning av dokumentation om näringstillstånd från vårddygn på IVA. Formulär 
upprättat av Helén Berthelson utifrån tolkning av Wentzel Persenius (2008).  
 

Någon bedömning av näringstillståndet med screeningsinstrumentet MEONF-II 

gjordes inte på vårdavdelningen. Det dokumenteras att patienten var allergisk mot 

nötter, men det dokumenterades inget om laktosintolerans. Mat- och dryckeslista 

användes på vårdavdelningen.  

 

Näringstillförsel 

Patienten kunde under det första vårddygnet på IVA dricka lite näringsdryck och 

hon fick glukosdropp. Härefter erhöll patienten en kombination av glukosdropp, 
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näringsdropp och vanlig mat och dryck. Patienten erhöll aldrig sondmat eftersom 

hon kunde börja äta och dricka. Patienten erhöll på tredje vårddygnet att cirka 100 

% av det beräknade kaloribehovet. Nästa dag fick ho cirka 150 % av sitt beräknade 

behov. Då åt hon fullständiga portioner med mat och drack därutöver näringsdryck 

(se figur 10). 

 

 
Figur 10. Sammanfattning av viktutveckling, form av näringstillförsel samt andel av beräknat 
näringsbehov som tillförs patienten under vårddygn på IVA. Fortsatt viktutveckling på 
vårdavdelning. Beräknat näringsbehov utifrån Harris & Benedicts (1918) formler. 
 

På vårdavdelningen överfördes inte informationen från mat- och dryckeslistan till 

patientjournalen. Sjuksköterskor dokumenterade att patienten åt och drack med god 

aptit.  

 

Dokumentation om näringstillstånd och näringstillförsel 

Patienten vårdades på sjukhus 11 dagar, varav 4 på IVA. Det beskrevs på alla 

vårdpass på IVA hur patientens aptit var, vad hon orkade äta och dricka, om hon 

var illamående samt hur näringstillförsel gavs. Hon blev illamående av fast föda 

vilket beskrevs både av läkare och sjuksköterska på IVA och att hon vid illamående 

enbart kunde dricka näringsdrycker. Patienten fick läkemedel mot illamåendet. Det 

beskrevs i journaltexten att patienten åt allt större portioner och att kaloriintaget var 

tillräckligt. Hon åt fast mat första gången den dag då hon flyttades tillbaka till 

vårdavdelning. Det beskrevs av läkare på IVA att patienten orkade sitta uppe och 

äta och att hon försörjde sig helt med vanlig mat. Mat- och dryckeslista påbörjades 



 

36 

 

på vårdavdelning. Den avslutades två dagar senare då hon under ett dygn åt hela 

portionen vid tre måltider. Det beskrevs hur patientens aptit förbättrades och att hon 

ibland var hungrig och behövde få mat på natten.  

 

Patientens minnen och upplevelser om mat, dryck och ätande 

Följande kategorier framkom; Att ha aptit och kunna äta och dricka, Att ha 

valmöjlighet, Att ha ork och energi, Att vikten förändras 

 

Att ha aptit och kunna äta och dricka 

Patienten beskrev att hon hade mått illa och kräkts. I början av vårdtiden på IVA 

mådde patienten illa så snart hon tänkte på mat eller dryck och kunde inte äta eller 

dricka. Hon upplevde att aptiten kom tillbaka medan hon vårdades på IVA och att 

hon då var hungrig mitt i natten. Det var viktigt att maten som serverades inte 

innehöll kött och att matos inte fanns eftersom illamåendet då återkom. På IVA 

önskade patienten rostat bröd vilket hon fick och var nöjd med. På vårdavdelning 

kunde hon inte få rostat bröd när hon var hungrig på natten pga. risk för brandlarm 

utan önskade istället knäckebröd med ost. På vårdavdelningen upplevde patienten 

att måltiderna kom så tätt att hon inte hann bli hungrig och inte orkade äta så 

mycket. Patienten tyckte att portionerna som serverades var för stora. Hon tyckte 

inte om att inte kunna äta upp maten. Trots att hon och vårdpersonalen pratade om 

att en liten portion skulle beställas kom det ändå en stor portion. Patienten upplevde 

det som viktigt att maten serverades på ett trevligt sätt och var fint upplagd. Hon 

menade att det var viktigt för aptiten. 

  

Att ha valmöjlighet 

På IVA hade patienten kunnat välja mellan olika drycker och vårdpersonalen hade 

hela tiden erbjudit henne olika alternativ vilket hon uppskattade. Patienten var 

laktosintolerant och upplevde det positivt att det fanns flera näringsdrycker att välja 

mellan även för henne. Hon hade erfarenheter från vårdavdelningen av att få välja 

när det gällde drycker och maträtter. 
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”man får ju allt man önskar sig … och de ser alltid till så att man har dricka och 

frågar om man vill ha näringsdryck … de vet att jag måste ha den klar och sen så 

om jag vill ha saft eller jag vill ha juice eller … ja … allt finns…” 

Utifrån tidigare erfarenheter kunde patienten konstatera att potatismos smakade 

bättre än kokt potatis på sjukhus och var dessutom lättare att äta. Hon var nöjd med 

att ha denna valmöjlighet.  

  

Att ha ork och energi 

Patienten upplevde att hon orkade äta självständigt på IVA men i början klarade 

hon inte av att äta med kniv och gaffel utan åt med sked. Även efter att hon hade 

flyttats till vårdavdelning åt patienten med sked och kunde när krafterna återkom 

efter hand börja använda kniv och gaffel. Hon berättade att kraften hade avtagit 

betänkligt i benen och märkte det genom att hon gick vingligare. Hon märkte för 

varje dag på vårdavdelningen hur ork och kraft återkom. Hon upplevde ingen oro 

inför att komma hem, orka göra inköp eller laga mat. Om hon var för trött någon 

dag tänkte hon värma färdiglagad mat i portionsförpackning.  

 

Att vikten förändras 

Patienten beskrev att hon vägdes på IVA och att hon hade gått upp mycket i vikt, 

vilket förvånade henne mycket.  

”nu vägde jag 64 när jag blev sjuk och när de sedan tog en vikt på IVA så vägde 

jag 72 … nae inte jag! Det finns ingen möjlighet. Det får du göra om igen … jaja 

sa hon och så gjorde hon det men det blir 72 ändå … men då hade jag … de hade 

gett mig så mycket vätska…” 

Hon var nöjd med att hon hade fått en förklaring på viktuppgången. Hon var säker 

på att hon vägde som hon brukade och var inte oroad över att hon skulle gå ner i 

vikt under vårdtiden eftersom hon hade kunnat börja äta och dricka igen. 

 

Sammanfattande tolkning 

Det fanns en överensstämmelse mellan patientens upplevelser kring mat, dryck och 

ätande och det som var dokumenterat om patientens näringsintag i journalen. 

Patientens vikt följs initialt och det fanns en överensstämmelse mellan patientens 
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upplevelse av viktuppgång och dokumenterade mätvärden. Trots fortsatt 

viktminskning under vårdtiden dokumenterades inte någon vikt inför hemgång. 

Möjligen vägdes patienten men dokumentation av vikten gjordes inte, eller glömdes 

vägning bort. Patienterna bedömdes under vårdtiden på IVA ha ett beräknat 

näringsbehov som uppgick till 20 kcal/kg/dygn vilket innebar att patientens 

beräknade kaloribehov bedömdes vara 1440 kcal/dygn. Från dag tre på IVA 

övergick näringstillförseln vida det beräknade näringsbehovet vilket kan tänkas 

bero på att olika former av näringstillförsel kombinerades men inte summerades. 

Patienten upplevde problem kring mat, dryck och ätande och visste hur hon skulle 

hantera dessa problem utifrån tidigare erfarenheter i samband med sjukhusvård och 

utifrån kunskap från sitt yrkesliv. Det kan tolkas som att hon hade byggt upp 

strategier och hade en beredskap för att hantera dessa problem. Hon framförde 

betydelsen av att få hjälp och stöd med det hon behövde men att hon önskade vara 

delaktig och senare självständig med det hon klarade.  

 

Patientfall V 
Näringstillstånd 

På intensivvårdsavdelningen gjordes inte någon bedömning av patientens 

näringstillstånd med hjälp av något screeninginstrument. Patientens beräknade 

näringsbehov var inte dokumenterat i patientjournalen. Patientens blodsocker och 

behov av insulin var frekvent beskrivet. Förekomst och åtgärder för att kontrollera 

och behandla retention av maginnehåll vid sondmatstillförsel. Senare i 

vårdförloppet beskrevs det i generella termer att patienten började kunna äta allt 

mer och hade god aptit. I utskrivningsanteckningen från IVA dokumenterades att 

patienten kunde äta självständigt. Det beskrevs inte om någon konsistensanpassning 

av maten hade gjorts på IVA (se figur 11).  
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Bedömning av dokumentation om näringstillstånd 
på IVA 

Ja Nej 

Generell bedömning av näringstillstånd * X  
Förekomst av illamående/kräkning e.a.  
Patientens förmåga att äta eller dricka X  
Svårigheter att tugga eller svälja  x 
Näringstillförsel sista vårddygnet på 
IVA/beräknat näringsbehov (kcal/dygn) 

1275/1500  

Längd 170  
Vikt (ankomst/utskrivning IVA)  75/74  
BMI  x 
Metaboliska förändringar (ex. högt/lågt 
blodsocker) 

X  

Subkutant fett  x 
Förekomst av diarré  e.a.  

 
Figur 11. Bedömning av dokumentation om näringstillstånd från vårddygn på IVA. Formulär 
upprättat av Helén Berthelson utifrån tolkning av Wentzel Persenius (2008).  
 

PÅ IVA vägdes patienten dagligen. Patienten bedömdes på vårdavdelning ha en 

ökad risk för undernäring enligt MEONF-II varför en vårdplan startades. Patienten 

bedömdes ha måttlig till hög risk att utveckla undernäring till följd av nedsatt aptit, 

sväljningssvårigheter, tuggsvårigheter, svampinfektion och blåsor och sår i 

munnen. Ett dygnsbehov av 1900 kcal beskrevs. I vårdplanen framkom att patienten 

skulle få energirik kost och näringsdrycker samt att matens konsistens skulle 

anpassas. Förkortad nattfasta med tidigt morgonmål och sent kvällsmål skulle ges. 

Behandling för såren och blåsorna i och runt munnen gavs. Vikt togs två gånger i 

veckan. Kaloriintaget följdes, patienten fick initialt i sig 1600 kcal och åt allt mer. 

Vikten följdes och en viktnedgång på vårdavdelning under 2 veckor med 2 kg 

beskrevs i journalen. Dietist var inkopplad. När patienten kunde äta normalkost och 

helt kött och vikten bedömdes som stabil avslutades vårdplanen. Efter att 

vårdplanen avslutades fanns inte vikt dokumenterad under en veckas vårdtid. När 

patienten vägdes vid utskrivning hade han gått ner 4,7 kg sedan vårdplan om näring 

hade avslutats. 

 

Näringstillförsel 

Patienten fick under det första dygnet glukosdropp, senare näringsdropp i 

kombination med sondmat i ökande mängd. Från det sjunde vårddygnet på IVA 

började patienten äta vanlig mat och dricka näringsdrycker i ökande mänger. Han 
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erhöll från det tredje vårddygnet mellan 70-90 % av sitt beräknade kaloribehov (se 

figur 12). 

 

 
Figur 12. Sammanfattning av viktutveckling, form av näringstillförsel samt andel av beräknat 
näringsbehov som tillförs patienten under vårddygn på IVA. Fortsatt viktutveckling på 
vårdavdelning. Beräknat näringsbehov utifrån Harris & Benedicts (1918) formler. 
 
 
Dokumentation om näringstillstånd och näringstillförsel 

Patienten vårdades 23 dagar på sjukhus, varav 8 dagar på IVA. På IVA beskrevs i 

patientjournalen hur patienten fick glukosdropp, näringsdropp samt sondmat. Hur 

patienten tolererade sondmaten beskrevs. Det beskrevs hur sjuksköterskan 

uppmärksammade att patienten började få sår och blåsor runt och inuti munnen 

samt att såren gjorde ont. Smärtan lindrades med bedövande spray. Det blev stopp 

i ventrikelsonden varför näringsdropp istället gavs. Efter detta kunde patienten 

börja äta. Det beskrevs att det gick bra och att patienten hade god aptit. Besvär av 

törst beskrevs. I utskrivningsanteckningen från IVA beskrevs att patienten åt bra 

och hade aptit men att patienten hade blåsor och sår i och runt munnen.  

 

Patientens minnen och upplevelser om mat, dryck och ätande 

Följande kategorier framkom; Att vara hindrad eller att kunna äta, Hunger och 

aptit försvinner och kommer tillbaka, Att ha ork, Törst och torrhet i munnen 
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Att vara hindrad eller att kunna äta 

Patienten beskrev att han fick blåsor i och runt munnen och i svalget under tiden 

han vårdades på IVA. Han upplevde att blåsorna gjorde det svårare att äta. Han 

berättade av att han hade ätit mat på IVA och att han fick mat som var mjuk och 

passerad för att inte riskera att såren i mun och svalg skulle rivas upp. Han upplevde 

inte att blåsorna gjorde ont utan tyckte att det hade gått bra att äta både på IVA och 

på vårdavdelningen så länge konsistensen på maten var bra. När patienten kunde 

börja äta vanlig mat upplevde han det som ett säkert tecken på förbättring. Han 

framförde att vårdpersonalens stöd och kunskap om vilken mat som var bra för 

honom i hans situation var ovärderlig och att han var nöjd den hjälp ha hade fått. 

Han beskrev att han medvetet valde den mjukaste rätten. Patienten upplevde att 

smaken på mat och dryck hade förändrats och var säker på att blåsorna hade skadat 

smaklökarna bestående.  

”Men smaklökarna är nog borta en del ändå bara … för man smakar skillnad på 

sött och salt och … surt och sött och sånt … men om det sedan har en speciell smak 

åt ett visst håll … det kan jag inte urskilja …” 

Han var bekymrad över att han behövde insulintillförsel och oroade sig för hur han 

skulle klara denna och hålla diet när han kommit hem. Han upplevde inte att vikten 

hade förändrats under vårdtiden och oroade sig inte över vikten eftersom han 

upplevde att han kunde äta tillräckligt.  

 

Hunger och aptit försvinner och återkommer 

Patienten beskrev att hunger och aptit försvann helt under tiden han vårdades på 

IVA. Han berättade att han var säker på att han hade fått näring på IVA eftersom 

han inte kände hunger. Han upplevde att aptiten och hunger började bli normala 

efter att han flyttats till vårdavdelning. I början orkade han inte äta upp all mat som 

serverades. Han orkade senare åter äta upp en hel portion. Han började även känna 

en viss hunger mellan måltiderna. Patienten upplevde att måltiderna var en högtid 

på sjukhuset och att han såg den växande aptiten som ett tecken på att han fick 

krafter och började bli frisk.  
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Att ha ork  

Patienten berättade att han redan på IVA orkade äta självständigt. Han beskrev att 

han under de första dagarna på vårdavdelning orkade stiga upp och äta sittande i 

fåtölj. Han upplevde att ork och kraft hade minskat under vårdtiden på sjukhuset 

och att han behövde träna upp kraften igen inför att han skulle komma hem. Han 

framförde hur viktig vårdpersonalens stöd och uppmuntran var för att han skulle 

orka träna. Han tränade så gott han kunde i korridoren och kände att kraften i 

kroppen återkom allt mer för varje dag.  

 

Törst och torrhet i munnen  

Patienten berättade att han var mycket törstig och torr i munnen på IVA. Han kom 

ihåg hur personalen försökte hjälpa honom med att skölja och fukta i och runt 

munnen och att det hjälpte en kort stund. Han var fortfarande törstig på 

vårdavdelningen och behövde dricka extra vatten.  

 

Sammanfattande tolkning 

Näringsbedömning gjordes och resulterade i att en risk för undernäring förelåg 

varför en vårdplan startades. Det kan tänkas bero på goda rutiner på den berörda 

vårdavdelningen att uppmärksamma näringsproblem vid blåsbildning i mun och 

svalg. Dokumentationen i vårdplanen var riklig och detaljerad. Patientens 

upplevelser av mat, dryck och ätande fanns beskrivna. Det framstod som att både 

patienten och vårdpersonalen hade kontroll över vilken och hur stor mängd näring 

som patienten behövde. Det kan tolkas som att vårdplanen tydliggjorde för alla 

inblandade vilket som var målet för näringstillförseln och att patientens delaktighet 

i vårdplanen var självklar. Patienterna bedömdes under vårdtiden på IVA ha ett 

beräknat näringsbehov på 20 kcal/kg/dygn vilket innebar att patientens beräknade 

kaloribehov bedömdes vara 1500 kcal/dygn, vilket han uppnådde under vårdtiden 

på IVA. Senare under vårdtiden på vårdavdelning framgick ett ökat beräknat 

kaloribehov (1900 kcal/dygn) vilket kan tolkas som att patienten bedömdes vara i 

en uppbyggnadsfas efter den kritiska sjukdomsperioden.  
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Sammanfattande mönster 
Näringstillstånd 

En generell bild om bedömning av näringstillstånd kan inte ges då deltagarna hade 

unika sjukdomsförlopp vilket medförde att de utvecklade olika näringstillstånd, 

vilket framkommer i dokumentationen. Hos vissa av deltagarna visade 

bedömningen att risk för undernäringstillstånd förelåg medan andra inte hade en 

ökad risk.  

 

Dokumentation om näringsbedömning under intensivvårdstiden innehöll 

beskrivningar av delar av deltagarnas näringstillstånd utifrån deras unika 

sjukdomstillstånd, såsom förekomst av högt blodsocker, illamående, kräkning, 

mängd och form av näringstillförsel. Det beräknade näringsbehovet dokumen-

terades inte, den totala näringstillförseln summerades inte under intensivvårdstiden 

och informationen från mat- och vätskelistor på vårdavdelningarna dokumenterades 

inte i patientjournalerna, vilket kan tolkas som att uppgifterna bedömdes och 

användes i stunden men att system inte fanns för dokumentation i 

patientjournalerna. På vårdavdelningen dokumenterades generellt om förmåga att 

äta och aptit. När vårdplan startades beskrevs näringstillståndet noggrant.  

 

Näringstillförsel 

Patienternas olika sjukdomsförlopp och skilda behov av näring medförde att ett 

generellt mönster om dokumentation om näringstillförsel inte framkommer. Endast 

mönster hos de enskilda deltagarna kan beskrivas. Vissa dagar tillfördes några av 

patienterna inte basalbehovet av näring. Andra dagar översteg den tillförda 

mängden det beräknade basalbehovet. Det kan tolkas som en kritisk punkt för 

näringstillförsel när vissa av patienterna övergick från parenteral eller enteral 

näringstillförsel till vanlig mat och dryck.  

 

Dokumentation om näringstillstånd och näringstillförsel 

Ett mönster kan ses kring hur informationen i patientjournalen blev tillgänglig eller 

att system fanns som medförde att informationen saknades för viss vårdpersonal 
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under vårdtiden. Näringstillförseln dokumenterades skriftligt på specifika 

övervakningsblad under intensivvårdstiden och var detaljerat dokumenterad. När 

patienterna flyttades till vårdavdelningen kopierades övervakningsbladet från det 

innevarande dygnet. Uppgifter om näringstillförsel från tidigare dygn överfördes 

inte till vårdavdelningen utan sparades på IVA. Arbetssättet medförde att mycket 

information om näringstillförsel inte blev tillgänglig för vårdpersonalen på 

vårdavdelningen. 

 

Patientens minnen och upplevelser om mat, dryck och ätande 

Patienterna hade unika och olika upplevelser kring mat, dryck och ätande vilket 

medför att generella mönster hos upplevelserna som deltagarna beskrev inte kan 

anges. Ett mönster av individualitet och unikhet framkommer. För vissa av 

deltagarna var möjligheten att få välja avseende mat och dryck viktig medan någon 

annan inte hade behov av att välja. När det gällde ork och orkeslöshet hade de olika 

tillvägagångssätt. Någon tränade för att bli starkare medan andra använde strategier 

som underlättade i stunden. Patienterna hade alla unika problem som gjorde 

måltiderna komplicerade på olika sätt. Någon var känslig för dofter då illamående 

uppstod av matos. Vissa av patienterna önskade äta enskilt medan andra önskade 

sällskap. Några hade munsår och blåsor i munnen som försvårade ätandet. Några 

kunde äta självständigt eller hittade strategier för att kunna äta själva medan andra 

behövde hjälp med att komma upp ur sängen på vårdavdelningen. De var beroende 

av att vårdpersonalen hade kännedom om deras behov. 

 

Patienterna beskrev hur en förmåga eller förnimmelse avtog eller försvann helt 

under en tid för att senare återkomma. Vilken förmåga eller förnimmelse som 

försvann var individuellt. Flera av patienterna beskrev att aptit, kraft eller förmåga 

att äta försvann eller avtog, för att senare återkomma. Hos andra förändrades 

smakupplevelsen för att senare återkomma. Både förlusten eller försvagningen av 

förmågan och hur och när den återkom var individuellt. Ett mönster som framkom 

var att flera av patienterna uttryckte en helhetssyn på mat och ätande kopplat till 

ork och kraft. På frågor om mat och aptit kom de spontant in på att orken och kraften 

påverkades. 
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Dokumentationen av upplevelserna varierade. Hos vissa av patienterna fanns 

beskrivningar i patientjournalen om hur patienten upplevde sin situation, hos andra 

saknades dessa uppgifter.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Med case study design möjliggjordes belysning av komplexiteten och det 

mångdimensionella hos det i studien undersökta; dokumenterad bedömning av 

näringstillstånd, näringstillförsel, informationsöverföring och minnen samt 

erfarenheter hos patientens med svår sepsis och septisk chock. Genom att integrera 

olika kvalitativa och kvantitativa metoder kunde komplexiteten i patienternas 

tillstånd och i deras upplevelser belysas.  

 

Patienter som drabbas av svår sepsis eller septisk chock har unika sjukdomsförlopp, 

olika bakgrund och sjukdomshistoria (Svenskt intensivvårdsregister, 2014). En 

metod behövde användas där det skiftande och unika kunde framkomma. Enligt 

Yin (2009) är case study lämplig som metod för studier av unika situationer eller 

deltagare och när ett fåtal fall behöver undersökas ingående. Det framkom att 

deltagarnas upplevelser och minnen om mat, dryck och ätande och sjukdomsförlopp 

var unika och skiftande. Vid case study är det, enligt Polit och Beck (2012) själva 

caset, patientfallet, som är det centrala och metoden ger möjligheter att studera 

ämnet utifrån den enskilde individens perspektiv (ibid.). Enligt Flyvbjerg (2003) 

kan case study ses som en möjlighet att utveckla djupare kunskap om mänskligt 

beteende, bortom studier av regelstyrda handlingar. Patienterna hade komplexa och 

skilda sjukdomsförlopp, olika behov av bedömning av näringstillstånd och olika 

problem med näringstillförsel. De hade vissa gemensamma och samtidigt vitt skilda 

erfarenheter och minnen om mat, dryck och ätande. 

 

Eftersom studien baserar sig på både kvalitativa och kvantitativa data kommer den 

följande metoddiskussionen att utgå ifrån Kreftings (1991) beskrivning om 
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tillförlitlighet där begreppen sant värde eller pålitlighet (true value), tillämpbarhet 

(applicability) eller överförbarhet (transferability), beständighet (consistency) och 

neutralitet används, begrepp som enligt Krefting (ibid.) kan användas både för 

kvantitativa och kvalitativa undersökningar.   

 

Det sanna värdet 

Deltagarna hade unika och personliga upplevelser och sjukdomsförlopp varför det 

sanna värdet hos resultatet kunde väntas vara vitt skilt mellan de olika patientfallen. 

Bedömningen av det sanna värdet borde därmed bygga på i vilken mån 

undersökaren lyckades spegla och fånga det unika och personliga hos deltagarna. 

Peer-review kan öka det sanna värdet (Krefting, 1991). Det sanna värdet hos 

resultatet i studien ökade genom peer-review när undersökaren och handledaren 

läste intervjuer, gjorde tolkning och analys var för sig och diskuterade det som 

framkom genom hela studieprocessen. Genom att i innehållsanalys visa hur olika 

kategorier framkom och belysa dessa med citat ökade möjligheten att bedöma det 

sanna värdet hos resultatet (Polit & Beck, 2012). 

 

Det sanna värdet framkommer enligt Krefting (1991) genom att deltagarens 

verkliga och sanna upplevelse beskrivs. En kvalitativ studie kan sägas ha uppnått 

ett sant värde om de deltagande individerna eller individer som upplever en 

liknande situation känner igen eller beskriver likartade upplevelser (ibid.). Under 

analysarbetet återkopplades inte resultatet till deltagarna, vilket kan ses som en 

svaghet (Houghton, Casey, Shaw & Murphy, 2013).  

 

Studien speglade vad som hade dokumenterats om näringstillstånd och 

näringstillförsel, inte vilken åtgärder som faktiskt hade utförts. En direkt 

observation av bedömning av näringsbedömning och näringstillförsel hade gett en 

säkrare bild av vilken vård som deltagarna fick, vilket hade stärkt det sanna värdet 

hos resultatet. Om faktisk bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel hade 

studerats på plats hade resultatet dock riskerat att påverkas av medvetenhet hos 

deltagaren och vårdpersonalen om att undersökningen pågick. Genom 

medvetenheten hade det sanna värdet hos resultatet försämrats vilket medförde att 
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observation inte framstod som en pålitlig metod. Emellertid gavs information till 

vårdpersonalen på de deltagande vårdavdelningarna om att studien pågick, vilket 

kan ha påverkat pålitligheten på ett negativt sätt. Eftersom studien utfördes under 

deltagarnas vårdtid på sjukhus var undersökaren tvungen att presentera sig och 

beskriva studien för vårdpersonalen. Det framkom aldrig tecken på att 

vårdpersonalen påverkats av att informationen om studien givits.  

 

Så länge patienten vårdades på IVA kunde en detaljerad näringstillförsel följas då 

exakta mängder av olika former av näringsintag hade dokumenterats. Undersökaren 

hade förväntat sig att det på vårdavdelning dokumenterades exempelvis 

dygnsbehov av kaloribehov och kaloriintag. På vårdavdelningarna dokumenterades 

bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel i löpande journaltext. För att 

fånga bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel på vårdavdelning fick den 

allmänna bedömningen som dokumenterats i patientjournalerna följas. 

 

Överförbarhet (transferability)  

Enligt Krefting (1991) är det relevant att diskutera kvalitativa studier utifrån 

tillämpbarhet och överförbarhet. Överförbarheten i studien ökade genom att 

studiens upplägg, undersökarens beslut, alla moment av studien är noggrant 

beskrivna och redogjorda för. Det möjliggör för läsaren att följa vad som gjorts och 

bedöma överförbarheten hos fynden i studien. Se Houghton et al. (2013).  

 

Vid case study design önskas ett urval som är så olika som möjligt för att fånga det 

unika och skilda hos ett fenomen (Polit & Beck, 2012). Deltagarna utgjorde 

representanter för patienter i behov av intensivvård som är de svårast sjuka (Svenskt 

Intensivvårdsregister, 2014) och de som är mest komplicerade att utföra 

bedömningar av näringstillstånd på och att tillföra näring till. Bedömningar av 

näringstillstånd, näringstillförsel och deltagarnas upplevelser och minnen kunde 

därmed väntas vara olika och unika. Själva unikheten hos upplevelserna, dock inte 

upplevelserna i sig, samt behovet av individuell bedömning och behandling var 

troligen överförbara till andra personer med kritisk sjukdom. För att få en hanterbar 

grupp valdes patienter som vårdades på infektions- eller medicinklinik efter 
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intensivvård ut för deltagande. För att erhålla en större variation i urvalet enligt case 

study design (Yin, 2009) borde även patienter som vårdades på kirurgavdelning 

efter intensivvård och patienter i olika åldrar ha inkluderats i studien. En ökad grad 

av överförbarhet hade uppnåtts om studien hade utförts på olika 

intensivvårdsavdelningar och på flera olika sjukhus.  

 

Beständighet (consistency) 

Krefting (1991) menar att beständighet uppkommer i en studie om resultatet kan 

ses som bestående och kan uppkomma genom att processen i studien kan följas av 

en utomstående person, är auditabel (ibid.). Resultatet i studien kunde ses som 

beständigt genom att ett studieprotokoll noga följdes och genom att undersökaren 

tillsammans med handledaren genomförde hela studieprocessen.  

 

Neutralitet 

Enligt Polit & Beck (2012) handlar confirmability om objektivitet och neutralitet 

vid tolkningen av data. Krefting (1991) menar att reflekterande och medvetenhet 

om förförståelse bidrar till neutralitet vid tolkningen. Även Houghton et al. (2013) 

betonar vikten av reflektion vid och transparens i studieprocessen vid case study för 

att kunna följa vilka beslut som fattats under studieprocessen. Undersökarens 

förförståelse påverkade tolkningen av data genom att denne hade arbetat som 

sjuksköterska på det berörda sjukhuset, på vårdavdelning under tio år och på IVA 

under tio år. Lång erfarenhet av att vårda kritiskt sjuka patienter gav kunskap som 

bidrog till ökad möjlighet att förstå vad patienten genomgick. Genom medvetenhet 

om förförståelse och genom att undersökaren beskrivit vilket resultatet som 

förväntades minskade påverkan av förförståelsen. Genom att undersökaren inte 

hade läst i patientjournalerna innan intervjuerna gjordes, påverkades inte 

undersökaren i sitt sätt att ställa frågor under intervjuerna utifrån förförståelse om 

vilken bedömning av näringstillstånd som gjorts eller vilken näringstillförsel som 

givits till deltagaren. 

 

Vid insamlingen av data följdes i tid och ordningsföljd samma förfarande för att 

minska påverkan på undersökaren; först gjordes intervjuerna, härefter samlades 
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uppgifter från patientjournalerna in, härefter lästes intervjuerna och analys av 

uppgifterna från patientjournalerna påbörjades. Även triangulation av flera 

datakällor kan bidra till neutralitet (Krefting, 1991). Att olika källor och metoder 

användes utifrån mixed methods i studien bidrog till ökad neutralitet. 

 

Resultatdiskussion  
Resultatet visade att bedömning av näringstillstånd med screeninginstrument inte 

fångade risk för utveckling av undernäringstillstånd hos deltagarna och att 

näringstillförseln var varierande med både för stor och för liten näringstillförsel. En 

kritisk punkt för näringstillförsel kunde vara när byte av form för näringstillförsel 

gjordes då risk fanns för både för stor och för liten näringstillförsel. 

Dokumentationen i patientjournalerna var knapphändig och svår att överskåda och 

patienternas upplevelser av mat, dryck och ätande beskrevs inte alls i 

patientjournalerna. Det finns således ett stort behov av att utveckla arbetssätt som 

ökar möjligheterna för vårdpersonalen att uppmärksamma patienternas unika och 

skiftande upplevelser.  

 

För patienter som är kritiskt sjuka är de metoder som vanligtvis används, inte alltid 

ändamålsenliga vid bedömning av näringstillstånd.  Resultatet visade att vid 

bedömning av näringstillståndet med screeninginstrument, blev inte utfallet av 

bedömningen att deltagarna löpte risk för utveckling av undernäring, trots deras 

kritiska sjukdom och uppenbara svårigheter att få i sig näring. Inte heller när 

vårdpersonalen uppmärksammade att en faktisk risk för utveckling av undernäring 

fanns hos deltagarna, framkom risken för undernäring vid screening. Detta kan 

härledas till svårigheten att bedöma näringstillstånd vid kritisk sjukdom då 

komplexiteten hos sjukdomen gör bedömningen svår (Kreymann et al., 2006). 

Olika instrument för näringsbedömning har olika validitet (van Bokhorst-de van der 

Schueren, Guaitoli, Jansma & de Vet, 2014). Coltman, Peterson, Roehl, Roosevelt, 

Sowa (2014) jämförde olika screeninginstrument vid intensivvård och instrumenten 

visade stor variabilitet, då instrumenten screenade patienterna olika (ibid.). En 

tolkning till varför screeninginstrument inte resulterar i att patienternas risk att 

utveckla undernäringstillstånd framkommer, är att många screeninginstrument 
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bygger på uppgifter om vikt. Resultatet indikerade att deltagarna i studien hade ett 

kvarvarande vätskeöverskott som hindrade en korrekt bedömning. Tolkningen 

stöds av en studie av Elia och Stratton (2012) där näringsbedömning med 

screeninginstrument visade sig vara komplicerat vid kritisk sjukdom, bland annat 

eftersom vikt och BMI påverkades vid svåra sjukdomstillstånd. Snabbversioner av 

olika screeninginstrument har fördelen att många patienter fångas och 

näringsproblem upptäcks, exempelvis hos äldre, men instrumenten kan sakna 

specificitet för näringsproblem vid specifika och komplexa sjukdomstillstånd som 

därför riskerar att missas. De instrument som används till flertalet patienter fungerar 

uppenbarligen inte vid komplexa sjukdomstillstånd som svår sepsis och septisk 

chock och det finns ett stort behov av att utveckla bedömningsinstrument som är 

specifikt framtagna för patientgruppen. En kritisk punkt för näringstillförsel var vid 

övergång från näringsdropp eller sondmat till att patienten åt vanlig mat och drack. 

Ett högt intag av näringsdryck, med samtidigt intag av mat och dryck kunde även 

medföra en alltför hög näringstillförsel. Vissa deltagare orkade inte äta tillräckligt 

av vanlig mat när sondmat eller näringsdryck sattes ut och näringstillförseln blev 

därmed för liten, vilket förefaller vara sparsamt beskrivet i tidigare studier. Det är 

därför av betydelse att bedömningsinstrument som utvecklas för patientgruppen 

även hjälper vårdpersonalen att identifiera och uppmärksamma olika skiftningar i 

patientens näringstillförsel.  

 

Patienter med svår sepsis och septisk chock riskerar både att få för lite och för stor 

näringstillförsel. Resultatet visade att mängden näringstillförsel som tillfördes 

patienterna varierade. Vissa dagar fick patienterna för lite näringstillförsel och 

andra dagar för mycket utifrån ett beräknat behov, vilket stöds av tidigare studier 

(Berthelson & Eliasson, 2009; De Waele, Spapen, Honoré, Mattens, Rose & 

Huyghens, 2012; Martins et al., 2012; Rice, et al., 2005; Singh, et al., 2009). Att 

patienter med svår septisk chock kan erhålla både för stor och för liten 

näringstillförsel kan förklaras av svårigheten att bedöma patienternas 

näringstillstånd då detta skiftar snabbt. Den näringstillförsel som är planerad kan 

inte alltid ges beroende på patientens tillstånd (Martins et al., 2012; Rice et al., 

2005; Singh et al., 2009). Patienterna i studien upplevde svår törst. Törst kan 
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medföra att patienten under intensivvård dricker stora mängder näringsdryck och 

får i sig för mycket näring. Genom utveckling av ett arbetssätt där summering av 

näringstillförsel utförs flera gånger per dygn kan avvikelser från den planerade 

tillförseln upptäckas och åtgärdas. För att skapa förutsättningar för en ökad säkerhet 

vid näringstillförseln under hela vårdförloppet, från IVA till vårdavdelning, 

behöver protokoll och instrument för näringstillförsel utvecklas.  

 

Resultatet visade att den information som var dokumenterad om näringstillstånd 

och näringstillförsel hos flera av patienterna var knapphändig och svår att 

överblicka. All information fanns inte samlad på en plats i journalen utan uppgifter 

fanns i olika dokument som inte alla följde med patienten från IVA till 

vårdavdelningen. Det medförde en risk att dokumentation om näringstillstånd och 

näringstillförsel inte uppmärksammades. En förklaring till den knapphändiga 

dokumentationen kunde vara att patienternas initiala, kritiska sjukdomstillstånd 

medförde att innehållet i patientjournalen främst kom att beröra andra aspekter av 

vårdförloppet än näringstillstånd och näringstillförsel. Enligt Kreymann et al. 

(2006) och Wernermann (2102) prioriteras inte näringstillförsel i det kritiska, 

initiala skedet av svår sepsis och septisk chock då patienterna inte förmår ta till sig 

näring och fokus ligger på att vända det livshotande tillståndet. Behovet av 

näringstillförsel kommer först senare men är då betydelsefullt. Resultatet med 

bristande dokumentation kan medföra brister i överföring av information mellan 

vårdenheter, vilket stöds av Carlsson, Ehnfors, Eldh och Ehrenbergs (2011) resultat, 

där ätsvårigheter visade sig beskrivas vagt och information om ätsvårigheter 

överfördes i ringa grad vid överflyttning till annan vårdenhet (ibid.). Wentzel 

Persenius, Wilde-Larsson och Hall-Lord (2009) visade att kunskap och riklig 

information om patientens näringstillstånd och näringstillförsel under intensivvård 

var betydelsefullt för att vårdpersonalen skulle kunna ge en säker vård till patienten. 

Det finns alltså en risk att patienten påverkas när dokumentationen blir bristfällig. 

Field et al. (2008) visade att patienterna upplevde informationsöverföringen mellan 

intensivvård och vårdavdelning som bristfällig, vilket skapade oro och osäkerhet 

hos patienterna. Patienterna upplevde att vårdpersonalen på vårdavdelningen hade 

för lite kunskap om vilken näringstillförsel de skulle ha, vilket skapade en rädsla 
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för att vården inte var säker (ibid.). Den föreliggande studien visade att 

dokumentationen var utförlig och detaljerad i ett av patientfallen.  En vårdplan 

startades och dokumentationen blev noggrann och riklig, det var lätt att följa 

vårdförloppet, samtidigt som bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel 

till den berörda deltagaren framstod som individuellt anpassade och tillräckliga. 

Genom att förbättra dokumentationen om näringsbedömning och näringstillförsel 

får vårdpersonalen under hela vårdprocessen kunskap om vad som utförts och kan 

ge patienten en fortsatt korrekt och säker vård. Vidareutveckling av system för 

dokumentation av patientens behov under hela vårdförloppet behövs således, vilket 

i sin tur kan bidra till ökad patientsäkerhet. 

 

Flera av patienterna upplevde törst och torrhet i munnen både på IVA och på 

vårdavdelning. De upplevde och uttryckte att de var beroende av hjälp för att släcka 

törsten och var mycket nöjda med att de fick hjälp. Att självständigt kunna släcka 

törsten upplevdes som positivt. Att törst är ett vanligt symtom under intensivvård 

och ett symtom som många patienter upplever som besvärande, stöds av flera 

studier (Campbell & Happ, 2010; Shoshana, Stotts & Puntillo, 2013). Det finns 

utrymme för fortsatt utveckling av strategier och metoder för att upptäcka och 

behandla törst och torrhet i munnen i samband med och efter intensivvård.  

 

Patienterna upplevelser av hunger och aptit var unika och skiftande och hade 

betydelse för deras tillfrisknande. Resultatet visade att flera av patienterna upplevde 

att aptit och hunger försvann vid insjuknandet och under intensivvårdstiden. Någon 

av deltagarna upplevde inte att aptiten återkom under hela vårdtiden på sjukhuset. 

Att upplevelsen av att aptit och hunger försvinner stöds av tidigare studier 

(McKinney & Deeny, 2002; Strahan & Brown, 2005). När patienterna i studien 

under intensivvårstiden inte var hungriga tolkade flera av dem det som att de fick 

näring på annat sätt. De föreföll ha tilltro till att de fick hjälp med näringsintag när 

de inte förmådde äta och dricka. Det kunde tolkas som att de överlämnade sig till 

och förlitade sig på vården, vilket liknar resultatet av en studie av Almerud et al. 

(2007) där patienten överlät sina liv och kontrollen över dessa till vårdpersonalen. 

Senare ville patienterna återta kontrollen (ibid.). Flera av deltagarna i studien 
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upplevde att aptit och hunger snabbt återkom på vårdavdelningen vilket de såg som 

ett friskhetstecken. När hunger och aptit återkom hade deltagarna vitt skilda behov 

och önskemål som de hade förväntningar på att få infriade. Deltagarna i studien 

framförde efter hand när aptiten återkom mer önskemål om mat och ätande utifrån 

sina unika behov vilket kunde tolkas som en önskan att ta kommandot över 

situationen och ta kontroll över mat, dryck och ätande. Det är alltså av stor betydelse 

att patientens aptit och hunger uppmärksammas. När vården bedrivs på ett sätt så 

att patientens upplevelser, möjligheter och hinder avseende mat, dryck och ätande 

på ett självklart sätt uppmärksammas, ökar även möjligheten att patienten blir 

involverad och delaktig i sin vård. 

 

Patienterna tolkade bristande ork som en del av sjukdomen men också som relaterat 

till bristande intag av näring. Resultatet visade att deltagarnas kraft och ork snabbt 

försvann under intensivvårdstiden men upplevdes återkomma för flera av 

deltagarna redan under vårdtiden på sjukhuset. Att orken snabbt återkom var ett 

förvånande resultat vilket inte framkommit i tidigare studier. En av deltagarna 

upplevde att orken inte återkom under hela vårdtiden på sjukhuset. Utebliven ork 

efter intensivvård är beskrivet i tidigare studier (McKinney & Deeny, 2002; Strahan 

och Brown, 2005). Deltagarna tolkade orkeslösheten som naturlig med tanke på 

deras sjukdom. När orken återkom såg patienterna det som ett tydligt 

friskhetstecken. Deltagarnas skilda upplevelser av orkeslöshet och återhämtning 

kan tolkas som ett indicium på att patienter med svår sepsis och septisk chock har 

unika sjukdomsförlopp och upplevelser. Så länge orkeslösheten finns kvar har 

patienten ett stort behov av hjälp, medan tilltagande kraft medför en ökande grad 

av oberoende. När patienternas upplevelser av återvunnen kraft upptäcks och 

uppmärksammas av vårdpersonalen underlättar det troligen vårdpersonalens 

bedömning av näringstillståndet och vad patienterna förmår. Genom att utveckla 

arbetssätt som bidrar till att patientens återhämtning uppmärksammas, kan 

patientens kraft tas tillvara så att patienten kan bli delaktig och med tiden åter 

oberoende.  
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Resultatet i undersökningen kan tolkas utifrån teorier om empowerment. Enligt 

Wåhlin, Ek och Idvall (2009) upplever patienter empowerment under intensivvård 

när att de får vara delaktiga i beslut utifrån sin förmåga. Patienterna önskar att 

vårdpersonalen lyssnar på dem och hjälper dem med deras önskemål men 

accepterar att de inte har ork att fatta alla beslut (ibid.). Det kan relateras till 

resultatet i studien där det framkom att patienterna upplevde det som självklart att 

de initialt var beroende av hjälp och oförmögna att klara att äta och dricka. 

Deltagarna i studien beskrev hur de var för sjuka för att kunna äta och deras ordval 

kan tolkas som att de var i en sårbar beroendeställning. Deltagarna beskrev att de 

”tiggde” eller ”bad om” något att dricka. De litade på att de fick hjälp. Patienternas 

upplevelser senare under vårdförloppet kan tolkas som tecken på en ökande grad av 

oberoende och delaktighet. De beskrev det som viktigt att få välja vilken mat och 

dryck de önskade och få individuella behov kring mat, dryck och ätande 

tillgodosedda. De framförde önskemål och det kan tolkas som att de i tillfrisknandet 

började ta plats och krävde ett allt större oberoende. De upplevde det som positivt 

att få vara delaktiga i beslut och att de fick påverka tidpunkter för mat och vilka 

maträtter som skulle serveras. Om de inte fick välja var flera av patienterna 

besvikna. Den beskrivna processen kan tolkas som att patienten kan bli en aktiv 

part i vården genom att få berätta om sina upplevelser och tankar. Patienten blir 

involverad och får mer kontroll över sin vård om patientens framsteg eller problem 

uppmärksammas av vårdpersonalen. Patienternas önskemål att välja och ställa krav 

medförde ökad delaktighet och kontroll över mat, dryck och ätande, vilket kan 

tolkas som en ökad grad av empowerment. I en studie gjord av Wåhlin, Ek och 

Idvall (2006) upplevde patienter under intensivvård empowerment om 

vårdpersonalen uppmärksammade och gladdes åt patienternas framsteg och 

tillfrisknande (ibid.). Det kan relateras till resultatet i den föreliggande studien där 

deltagarna framhöll betydelsen av att vårdpersonalen hade kännedom om deras 

framsteg kring mat, dryck och ätande. Deltagarna tolkade framsteg som tecken på 

tillfrisknande och började planera, träna och förbereda sig på att komma hem. 

Genom att patienternas upplevelser uppmärksammades av vårdpersonalen fick 

patienterna det stöd och den uppmuntran som de behövde vilket med all sannolikhet 

ökade deras delaktighet. 
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Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning 
Studien visade svårigheter och bristande rutiner kring dokumentation av 

bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel. Införande av goda men enkla 

rutiner är avgörande för att patienten ska få korrekt näringstillförsel (Marshall & 

West, 2006). En systematisk och regelbunden kontroll och dokumentation av 

patienternas näringstillstånd och näringstillförsel ökar möjligheten för att patientens 

behandling blir korrekt. Det finns ett stort utrymme för utveckling av metoder för 

dokumentation av näringsbedömning och näringstillförsel.  

 

I studien framkom att näringsbedömningen som gjordes inte visade risk för 

utveckling av näringsbrist trots att näringsproblem förelåg. Utveckling av verktyg 

för bedömning av näringstillstånd vid intensivvård och vid specifika 

sjukdomstillstånd borde följaktligen ha en hög prioritet.  

 

Genom utveckling av arbetssätt där patienternas upplevelser kring mat, dryck och 

ätande, tillsammans med vårdpersonalens bedömning av näringstillstånd ligger till 

grund för den vård som ges, kan en mer optimal vård ges. Det finns ett stort behov 

av att utveckla en personcentrerad, individuellt inriktad vård för att fånga patientens 

individuella och unika upplevelse och därmed optimera patientens möjligheter att 

kunna äta och dricka vid kritisk sjukdom.  

 

Det förefaller som om få studier är gjorda där upplevelser under både intensivvård 

och efterföljande vårdtid på vårdavdelning har undersökts. Genom att undersöka 

patienternas upplevelse under hela vårdförloppet vid kritisk sjukdom, kan man få 

unik kunskap om hur och när patienternas tillstånd förbättras, vilket i sin tur kan 

ligga till grund för en förbättrad bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel.   
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Bilaga I

Bedömning av innehåll i patientjournal 

Bedömning av dokumentation från intensivvården 

 Ja Nej 
Generell bedömning av näringstillstånd (ex undernärd, med risk att 
utveckla undernäringstillstånd, överviktig, kraftigt överviktig) 

  

Förekomst av illamående/kräkning   
Patientens förmåga att äta eller dricka   
Svårigheter att tugga eller svälja   
Energi intag   
Längd   
Vikt   
BMI   
Metaboliska förändringar (ex. högt eller lågt blodsocker)   
Subkutant fett   
Förekomst av diarré    

Formulär upprättat av Helén Berthelson utifrån tolkning av Wentzel Persenius (2008)  

 
 

Bedömning av journalanteckning på vårdavdelning 

 Inom 48 

timmar 

Under resterande vårdtid på 

vårdavdelning 

 Ja Nej Ja Nej 

Förekomst av näringsbedömning?     

Bedöms ökad risk för undernäring finnas?     

Startas standardvårdplan?     

Finns några vidtagna åtgärder när 

standardvårdplan startats? 

    

 

Vilka åtgärder har vidtagits utifrån standardvårdplanen inom 48 timmar?  

Vilka åtgärder har vidtagits utifrån standardvårdplanen under resterande vårdtid på 

vårdavdelning?  

 

Insamling av uppgifter från patientjournal  

Deskriptiva uppgifter 

Ålder  

Kön 

Diagnos (Tidigare sjukdomar) 

 



 

  

 

Näringstillstånd och näringstillförsel 

IVA 
Beräknat 

kaloribehov 

Tillförsel 

per os  

(kcal) 

Tillförsel 

enteralt 

(kcal) 

Tillförsel 

parenteralt 

(kcal) 

Total 

tillförsel  

(kcal) 

Vikt 

(kg) 

 

BMI

Dag1        

Dag2        

Dag3         

Dag4        

…        

 

Kroppslängd (cm):  

 

Avd 
Beräknat 

kaloribehov 

Tillförsel 

per os  

(kcal) 

Tillförsel 

enteralt 

(kcal) 

Tillförsel 

parenteralt 

(kcal) 

Total 

tillförsel  

(kcal) 

Vikt 

(kg) 

 

BMI

Dag1        

Dag2        

Dag3         

Dag4        

…        

 

  



 

  

 

Bilaga II 

Intervjuguide för semistrukturerad intervju med patient 

 

Vilka minnen har du från intensivvården om att du fick mat eller näring?  

Minns du om du åt mat ”som vanligt”? 

Vilka minnen har du om att du fick näring som dropp? 

Vilka minnen har du om att du fick näring genom en slang genom näsan – sondmat?  

 

Vilka minnen har du av hunger eller törst när du vårdades på intensivvårdsavdelningen? 

 

Minns du om du hade problem från magen och/eller tarmarna på intensivvårdsavdelningen?  

 

Upplevelser kring näring och mat, samt kring att äta och dricka på vårdavdelningen  

 

Hur upplever du att det fungerar att äta och dricka nu?  

Nu när du har blivit bättre, behöver du hjälp med att äta eller dricka?  

 

När du var dålig och behövde hjälp med att äta och dricka, hur tänkte du om att behöva hjälp?  

 

 Hur går det att äta – flytta maten från tallriken till munnen?  

 Hur upplever du din ork eller energinivå är nu?  

 Har du några andra tankar om mat?  

 

Hur upplever du att din aptit och matlust är?  

Känner du hunger? Känner du törst?  

Hur tycker du att maten smakar? 

Hur tycker du att maten luktar?  

Vilken betydelse har det hur maten och drycken serveras?  

 

Upplever du att kroppen förändrades av att du blev sjuk?  

Hur fungerar din mage och tarm?  

Upplever du att din vikt har ändrats?  

Hur tanker du om förändringarna?  



 

  

 

 

Vilken är den största glädjen när det gäller mat?  

Vilket är det största bekymret när det gäller mat?  

 

Har du några andra funderingar om ätande eller mat? 

 

 



 

  

 

Innehållsanalys Vilken är din upplevelse och tanke om näring, mat och dryck under vårdtiden på sjukhuset?  Bilaga III 

Meningsbärande enhet 

 

Kondenserad meningsbärande enhet Kod 

 

Kategori 

 

Jag vet att när jag blev så pass så att jag skulle 

kunna äta någonting … eftersom jag mådde så illa 

och spydde så hemskt … då var det att jag ville ha 

rostat franskbröd med ost på. 

 

så fick jag sådana näringsdrycker med … så kan jag 

inte ta sådana mjölkiga för jag har lite sådan där 

laktoskänning …   

 

Ja just det här att få tugga och bita i någonting och 

det fick inte lukta mat eller kött eller någonting 

sådant 

 

nu vägde jag 64 när jag blev sjuk och när de sedan 

tog en vikt på IVA så vägde jag 72 … nae inte jag! 

Det finns ingen möjlighet. Det får du göra om igen 

… jaja sa hon och så gjorde hon det men det blir 72 

ändå … men då hade jag … de hade gett mig så 

mycket vätska 

När jag kunde äta igen då var det rostat 

franskbröd med ost jag ville ha … jag hade 

mått så illa och kräkts innan.  

 

 

Jag fick näringsdrycker – jag tål inte 

mjölkiga eftersom jag är laktosintolerant.  

 

 

Jag behöver få tugga och bita i något utan 

att det luktar mat eller kött 

 

 

Jag vägde 64 och när de tog en vikt på IVA 

så vägde jag 72. Jag trodde inte på dem. De 

vägde igen men det blev 72 ändå … de 

hade gett mig så mycket vätska 

 

Att börja äta mat och få 

välja 

 

 

 

Minnen av att få 

näringsdrycker 

 

 

Behov av att tugga och 

undvika lukter 

 

 

Viktförändring under 

sjukdomstiden  

 

 

 

 

Att ha valmöjlighet  

 

 

 

 

Att ha valmöjlighet  

 

 

 

Att ha aptit och kunna 

äta 

 

 

Att vikten förändras 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Bilaga IV 

Information till verksamhetschefer 

 

Till verksamhetscheferna på Anestesikliniken, Medicinkliniken och Infektionskliniken, xx-

sjukhuset, X-stad 

 

Bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel vid sepsis - under och efter intensivvård  

 

Näringstillförsel till patienter med svår sepsis och septisk chock är komplicerad eftersom 

patienterna initialt är i en katabol fas, som enbart delvis kan hävas med näringstillförsel, 

vilken sedan följs av hypermetabolism, då ett ökande näringsbehov uppstår. Studier finns som 

beskriver näringstillförsel under intensivvårdstiden medan näringstillförsel efter den kritiska 

fasen är mer sparsamt förekommande. Få studier är gjorda där personalens erfarenheter, 

uppfattning om näring, bedömning av näringstillstånd och informationsöverföring om näring 

finns beskriven. Syftet med studien är att utifrån ett integrativt vård- och 

omvårdnadsperspektiv kartlägga bedömning av näringstillstånd, näringstillförsel och 

informationsöverföring vid svår sepsis och septisk chock under och efter intensivvård. 

Studien görs med case study design vilket innebär att näringsbedömning och näringstillförsel 

till några få patienter studeras ingående och flera olika metoder kommer att kombineras. I 

studien undersöks näringstillförsel och näringsbedömning dokumenterad i patientjournal från 

intensivvårdsperioden till hemgång. Patienter som vårdats minst tre dagar på IVA ingår i 

studien. Insamlat material registreras och bearbetas. Patienterna erbjuds deltagande i en 

intervju vid vårdtidens slut alternativt per telefon i hemmet efter utskrivning där deras 

uppfattning om näring, aptit och ätande efterfrågas.  

 

Det insamlade materialet från patientjournaler och patientintervjuer kommer att diskuteras 

med dietist, läkare samt med sjuksköterskor och undersköterskor på anestesi- medicin- och 

infektionskliniken i samband med gruppintervju. Intervjudata bearbetas med kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Samtycke om deltagande i studien inhämtas från patienterna efter att de lämnat 

intensivvårdsavdelningen.  Patienterna informeras muntligt och skriftligt om studiens upplägg 

samt att deltagandet när som helst kan avbrytas utan påverkan på pågående eller kommande 



 

  

 

vård. Patienterna informeras om att konfidentialitet garanteras genom att insamlat material 

avidentifieras och förvaras oåtkomligt för obehöriga.  

 

Undertecknad ber härmed om tillstånd att få genomföra studien enligt ovan, att kontakta de 

näringsansvariga sjuksköterskorna, undersköterskorna och läkare för deltagande, informera 

vårdpersonalen på respektive vårdavdelningar om studien samt tillstånd att kontakta patienter 

när de flyttas från intensivvårdsavdelningen till vårdavdelning för kartläggning av 

näringsbedömning, näringstillförsel och informationsöverföring om näring.  

 

Studien genomförs som en del av Masterutbildning i integrerad hälsovetenskap, Högskolan 

Kristianstad från hösten 2012 till och med hösten 2013. 

 

Vid frågor kontakta:  

Helén Berthelson, Sjuksköterska, xx-avdelningen, x-stad helen.berthelson0005@hkr.stud.se 

 

Liselotte Jakobsson, Handledare, Dr Med vet. Sektionen för Hälsa och Samhälle. Högskolan 

Kristianstad. 044-204025 liselotte.jakobsson@hkr.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Godkännande från verksamhetschefer 

 

Bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel vid sepsis - under och efter 

intensivvård  

Härmed ges tillstånd för Helén Berthelson att genomföra ovan beskriven studie under angiven 

tid.  

 

________________________________________________ 

Namn och tjänstetitel/ställe.  

 

________________________________________________ 

Verksamhetschef  

 

________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

________________________________________________ 

Ort/Datum 

 

 

 



 

  

 

Bilaga V 

Patientinformation 

 

Bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel vid sepsis (blodförgiftning) - under och efter intensivvård  

 

Ett gott näringstillstånd är avgörande för att en person som är sjuk ska bli frisk. Vid sjukdom 

är näringstillförsel komplicerad då näringsbehovet ändras när sjukdomstillståndet förändras. 

Syftet med studien är att kartlägga hur ditt näringstillstånd har bedömts, hur mycket näring du 

har fått och vad som dokumenterats och rapporterats om näring i journalhandlingar. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i studien där näringstillförsel undersöks. Studien vänder 

sig till patienter som har vårdats på intensivvårdsavdelningen (IVA) under minst tre dagar och 

som flyttats till medicin- eller infektionskliniken. Du kontaktas av den ansvariga 

undersökaren på vårdavdelningen efter att du har flyttats från intensivvårdsavdelningen. Du 

får skriftlig och muntlig information om studien, får möjlighet att ställa frågor, få svar på 

frågorna och har betänketid innan du tar ställning till deltagande i studien.  

 

Deltagande i studien innebär att du deltar i en intervju i slutet av vårdtiden på 

vårdavdelningen. Om du skrivs ut innan intervjun hunnit genomföras kan den även ske per 

telefon eller i ditt hem om du så önskar. Intervjun tar 30-60 minuter och handlar om vilka 

minnen du har om mat från tiden du vårdades på IVA och om hur du upplever att aptit, mat 

och ätande fungerar på vårdavdelningen. Intervjun kommer att spelas in och genomförs på en 

avskild plats. Om du samtycker till att delta i studien behöver du även ge tillstånd till att 

information om näringsbedömning och näringstillförsel hämtas från journal. Insamlade 

journaluppgifter avidentifieras och förvaras oåtkomligt för obehöriga. Enbart journaluppgifter 

från det aktuella vårdtillfället används.  

 

Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke utan att 

behöva förklara orsaken och utan att det påverkar din framtida vård. Information som 

framkommer i studien hanteras enligt gällande sekretesslagstiftning (Offentlighets och 

sekretesslagen, SFS 2009:400). Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte 

obehöriga kan ta del av dem. Du får behandling och vård som alla andra patienter. Deltagande 

i studien medför inga negativa konsekvenser för dig som person. Du har rätt att få 

information om de personuppgifter som registrerats i samband med studien enligt 



 

  

 

Personuppgiftslagen (1998:204, § 26). Det gör du genom att skriva till ett 

personuppgiftsombud. Du har även rätt att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. 

Ansökan om att få information eller att göra rättelse behöver vara av dig egenhändigt 

undertecknad. Kontaktuppgift till personuppgiftsombudet: xx-sjukhuset x-stad, xxx xx x-stad.  

 

Forskningshuvudman är Högskolan Kristianstad. Representant för forskningshuvudmannen är 

Stefan Hellmer, biträdande professor, Högskolan Kristianstad.  

 

Studien genomförs som en del av Masterprogrammet i Integrerad Hälsovetenskap.  

Har du frågor kan ytterligare information om studien kan ges av Helén Berthelson, 

helen.berthelson0005@hkr.stud.se 

 

Handledare: Liselotte Jakobsson. Dr Med vet., universitetslektor, Sektionen för Hälsa och 

Samhälle, Högskolan Kristianstad.  044-20 40 25 liselotte.jakobsson@hkr.se 

 



 

  

 

Samtyckesformulär till patient 

Bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel vid sepsis - under och efter intensivvård  

 

Jag har erhållit information om studiens syfte och genomförande och ger härmed mitt 

medgivande till deltagande i studien samt till att information om näringstillförsel under 

vårdtiden hämtas från min patientjournal.  

 

_____________________________________________________ 

Patientens namnunderskrift 

 

_____________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

_____________________________________________________ 

Ort och datum 

 

_____________________________________________________ 

Telefonnummer 

 

_____________________________________________________ 

Underskrift av den person som informerat om studien 

 

_____________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 


