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Målsättningen med PRO-CARE är att verka för och underlätta arbetet med patientsä-

kerhet, och samtidigt bereda väg för en bättre vetenskaplig förståelse och vetenskaplig 

förankring i den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskestudenter. Metodiken 

som används syftar till att förena högskolans tre primära uppgifter; forskning, utbildning 
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Under åren som gått har studenter medverkat i flera forskningsprojekt under den 

verksamhetsförlagda utbildningen, resultat har återförts till verksamheterna och veten-

skapliga artiklar har producerats. Studierna går under benämningen ”FUSS” som står för 

”Forskning, Utbildning och Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen”.
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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka förekomst av risk för undernäring 
och övervikt hos patienter vid sjukhus, hemsjukvård, kvalificerad vård i 
hemmet och särskilt boende, samt att relatera detta till behovet av hjälp 
i dagliga aktiviteter. Vidare var syftet att högskolestudenter inom sjuk-
sköterskeprogrammet skulle få träning i kritiskt tänkande, reflektion och 
att introducera evidens-baserade verktyg/instrument för att underlätta 
beslut rörande patientsäkerhet. 
 
Metod: Datainsamlingen utfördes av sjuksköterskestudenter under de-
ras verksamhetsförlagda utbildning på sjukhus, hemsjukvård, kvalifice-
rad vård i hemmet och i särskilt boende, 2011. Även kliniska adjunk-
ter/kliniska lärare och personal i verksamheterna medverkade till ge-
nomförandet. Studenterna fick genom datainsamlingen träning i att ge 
information till personal och patient/vårdtagare, sammanställa resultat 
från enheten/avdelningen, samt att återrapportera och reflektera över 
resultaten. Screening av risk för undernäring gjordes med hjälp av be-
dömningsinstrumentet MEONF (Minimal Eating Observation and Nutri-
tion Form) och ADL (Aktiviteter i Dagliga Livet) bedömdes. Varje sjuk-
sköterskestudent tillfrågade cirka tre patienter/vårdtagare om att med-
verka i studien. 

 
Resultat: Totalt var det 256 patienter/vårdtagare som fick ADL-status 
bedömt. Av 235 patienter/vårdtagare som hade fått ADL-status bedömt 
var det 56% som var nästan oberoende, 25% som var delvis beroende 
av hjälp och 19% som var nästan helt beroende av hjälp. Andelen med 
ingen/låg risk för undernäring var 75% bland de som var nästan obero-
ende i ADL, 57% inom gruppen ”delvis oberoende” och 51% inom grup-
pen som var nästan helt beroende av hjälp i ADL. Förekomsten av 
övervikt/fetma minskade med ökat ADL-beroende, således var det 51% 
bland de som var nästan oberoende i ADL, 49% inom gruppen ”delvis 
oberoende” och 40% inom gruppen som var nästan helt beroende av 
hjälp i ADL som var överviktiga/hade fetma. Bland patienter med över-
vikt var det 21% som hade måttlig/hög risk för undernäring och bland de 
med fetma var förekomsten 18%.  
 
Majoriteten av studenterna anser att bedömningsmanualen var lätt att 
förstå (84-96%), att åtgärdsförslagen var lätta och relevanta oavsett 
vilken ADL-grupp patienten/vårdtagaren tillhörde (96-100%). Flertalet 
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(66-71%) av studenterna upplevde att de fått en bättre vetenskaplig 
förståelse genom sin medverkan i studien. 
 
Konklusion: Risk för undernäring tycks öka i takt med att beroendet i 
ADL ökar. Det motsatta gäller övervikt/fetma, dvs. i takt med att ADL 
beroendet ökar minskar förekomsten av övervikt/fetma.  En grupp som 
ej får bli förbisedd är de patienter/vårdtagare som har övervikt/fetma 
men ändå måttlig/hög risk för undernäring. Bedömningsinstrumentet 
(MEONF-II) tycks vara användbart och enkelt att använda. För studen-
terna upplevs det generellt som positivt att medverka i faktiska forsk-
ningsprojekt. 
 
 
Nyckelord: ADL-status, kommuner, MEONF, övervikt, fetma, undernär-
ing, riskbedömning, sjukhus, studentmedverkan. 
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Summary 
The aim of this study was explore the risk for undernutrition among pa-
tients in hospitals, home care, palliative care and in special accommo-
dations (nursing homes) and to relate the risk for undernutrition, being 
overweight to the need for help in Activities of Daily Living (ADL). An-
other aim was that nursing students should get a training in critical think-
ing, reflection and to introduce evidence based tools that can serve as a 
basis for decision with respect to patient safety. 
 
Methods: The data collection was conducted by nursing students during 
their work based education, in hospitals, home care, palliative care, and 
in nursing homes, 2011. Also teachers and staff collaborated during 
data collection. The students got training in informing the staff and the 
patient, obtaining informed consent, give feed-back to staff about the 
results and reflect about the findings. The screening of undernutrition 
and overweight was done using the tool MEONF-II (Minimal Eating Ob-
servation and Nutrition Form), and ADL (Activities in daily life) were 
assessed. Each student assessed three patients after having obtained 
informed consent. 

 
Results: In total 256 patients/care recipients were included. It was 56% 
that were almost totally independent in ADL, 25% were dependent to 
some extent, and 19% were almost totally dependent in ADL. The share 
with no/low undernutrition risk was 75% among those that were almost 
independent in ADL, 57% among those ”partly dependent”, and 51% 
among those almost totally dependent in ADL. Overweight/obesity de-
creased with increased dependency in ADL, thus it was 51% among 
those independent, 49% within the group ”partly dependent”, and 40% 
among those that were almost totally dependent that were over-
weight/obese. Among those with overweight it was 21% that had mod-
erate/high risk for undernutrition and among those with obesity it was 
18%.  
 
The majority of the students considered the MEONF-II to be easy to 
understand (84-96%), and that the suggested measures to take for 
those at risk were easy to understand and relevant independently of 
what ADL-group the patient/care recepient belonged to (96-100%). A 
majority of the students (66-71%) thought that they had gained an in-
creased understanding for research by being involved in this project. 
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Conclusions: Undernutrition risk seems to increase with increased de-
pendency in ADL. The opposite is seen regarding overweight/obesity, 
i.e. when dependency in ADL increases the occurrence of over-
weight/obesity decreases. One group that should not be forgotten are 
those with that despite being overweight/obese are at risk for undernu-
trition. The MEONF-II is regarded as easy to use and the students ex-
perienced it as positive to be involved in actual research projects.  
 
 
Keywords: ADL-status, community, hospital, MEONF, overweight, obe-
sity, undernutrition, risk assessment, student participation. 
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Förord 
Tack till 

• Personal och studenter som medverkat vid sjukhusen i Kristian-
stad, Helsingborg, Hässleholm, Karlshamn, Simrishamn, Ängel-
holm och Ystad. 

• Kommunerna (särskilda boenden) i Kristianstad, Helsingborg, 
Hässleholm, Bromölla, Östra Göinge, Perstorp och Osby.  

• Kliniska adjunkter och kliniska lärare samt handledare. 
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Inledning 
Denna rapport är en del av en större satsning på patientsäkerhet i ett 
unikt samarbete mellan forskargruppen PRO-CARE, sjuksköterskepro-
grammet samt sjukhus och kommuner. Tidigare har större prevalenss-
tudier gjorts som fokuserat på trycksår, nutrition, hygien/sårmikrobiologi, 
fallrisk samt smärta, och av dessa har betydande förbättringar av vård-
rutiner noterats (Ulander et al. 2006; Westergren et al. 2008; 2009a; 
2009b; 2009c; 2009d; Westergren & Hedin, 2011). Denna rapport är 
den andra i raden som fokuserar på screening av risk för undernäring 
hos patienter vid sjukhus, hemsjukvård och särskilt boende, samt ADL-
status (Westergren & Hedin, 2011). 
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Bakgrund 
Undernäring är ett tillstånd som förekommer hos cirka var tredje patient 
på sjukhus och hos varannan inom särskilda boenden inom äldreom-
sorgen i Sverige. Undernäring försämrar individens livskvalitet, ökar 
vårdbehovet och förkortar livet. För att förebyggande eller behandlande 
åtgärder ska kunna sättas in för patienten/vårdtagaren med risk för eller 
redan utvecklad undernäring behöver de kunna identifieras. För att kun-
na göra detta behövs ett tillförlitligt bedömningsinstrument, samt att 
personalen i så stor utsträckning som möjligt bedömer lika. Det krävs 
även att bedömningsinstrumentet innefattar indikationer som är av be-
tydelse för det som avses skulla mätas (Socialstyrelsen, 2000). Enligt 
Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism (SWESPEN, 
2006) är målet att befrämja hälsa och förebygga sjuklighet som är rela-
terat till kosten bland annat genom att upptäcka och minska undernäring 
hos äldre. Det som är avgörande faktorer för en framgångsrik behand-
ling vid undernäring är att: 

- Nutritionsbehandling betraktas på samma sätt som annan me-
dicinsk behandling och vård. 

- All personal har kunskap om nutritionsbehandling och åtgärder 
vid ätproblem. 

- Alla vårdenheter har rutiner för bedömning av näringstillstånd, 
utredning, behandling, uppföljning, dokumentation och vidare-
rapportering. 

 
Självklart ska även patientens/vårdtagarens värderingar, rätt till självbe-
stämmande och behov av delaktighet beaktas i all behandling. 
 
Enligt SWESPEN (2006) kan bedömningen av risk för undernäring ba-
seras på en sammanvägning av följande faktorer: 

- Ofrivillig viktförlust (oavsett tidsförlopp och omfattning). 
- Ätsvårigheter (ex. aptitlöshet, sväljnings/tuggsvårigheter, orkes-

löshet och motoriska störningar). 
- Undervikt (dvs. lågt Body Mass Index BMI: vikt i kg/längd i m 

upphöjt i kvadrat). 
Om förekomst av en eller framförallt flera av faktorerna ska utredning 
och bedömning av bakomliggande orsaker genomföras. 
 
Undernäring beror på en obalans mellan intag och förbrukning av energi 
och näring, vilket kan orsakas av ätsvårigheter eller störd tarmfunktion 
som hindrar intaget respektive upptaget av näring. Det kan även vara så 
att det föreligger förändringar i ämnesomsättningen i samband med 
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sjukdom som leder till nedbrytning av kroppens energi- och näringsför-
råd, s.k. katabolism. Bedömning av energi och näringsintag ska sättas i 
relation till energibehov (SWESPEN, 2006). 
 
För att undernäring ska kunna förebyggas eller behandlas är det nöd-
vändigt att individer som kommer i kontakt med sjukvård eller äldreom-
sorg genomgår en nutritionsbedömning av screeningkaraktär. Ett mini-
mum är att Body Mass Index (BMI) mäts, att viktförlust och ätproblem 
bedöms och dokumenteras. BMI är ett accepterat mått för att gradera 
undervikt och övervikt (Socialstyrelsen, 2000:11). Undernäring har en 
stor klinisk betydelse. Får människan inte tillräckligt med nutrition under 
en längre tid, så dör vi. Gradvis försvagas organismen och risken för 
sjukdom och komplikationer ökar. När detta leder till förändrad funk-
tionsförmåga kan det få stor klinisk betydelse. Undernäring påver-
kar/kan leda till; psykologiska aspekter, ökat sömnbehov, nedsatt lung-
funktion, försvagad hjärtfunktion, reducerad mag- och tarmfunktion, 
samt nedsatt immunförsvar (Hessov, 2001). 
 
Några exempel på åtgärder som kan underlätta för patien-
tens/vårdtagarens ätande: 

- Matning och måltidsassistans 
- En bra sittställning under måltiden 
- Ätträning 
- Att maten serveras med lämplig konsistens 

 
När bedömning och åtgärder gjorts är det viktigt att nutritionsbehand-
lingen följs upp. Syftet med att följa upp och dokumentera behandling är 
att värdera effekten av vidtagna åtgärder och att upptäcka eventuella 
problem (SWESPEN, 2006). 
 
I denna studie har bedömningsinstrumentet Minimal Eating Observation 
and Nutrition Form ll (MEONF ll) använts för att bedöma risk för under-
näring hos patienter/vårdtagare samt ett förenklat Katz ADL-status för 
att bedöma behov av hjälp i Aktiviteter i Dagligt Liv. 
 
MEONF (Minimal Eating Observation Form) 
Från början utvecklades ett instrument för observation av ätproblem 
Minimal Eating Observation Form – Version l (Westergren et al., 2002). 
Detta instrument har sedan vidareutvecklats till Minimal Eating Observa-
tion Form – Version ll (MEONF-ll). Genom faktoranalys, undersökningar 
av mellanbedömarreliabilitet, samt i dess prediktiva förmåga för ofrivillig 
viktminskning samt lågt BMI, har instrumentet visats ha hög validitet och 
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reliabilitet (Westergren et al., 2009). Nationella rekommendationer för 
vilka minimikriterier som ska gälla för att initialt bedöma (screena) risk 
för undernäring kom 2004, för att gälla både vård- och omsorg. I dessa 
kriterier ingår; ofrivillig viktminskning, lågt BMI (<20 om 69 år eller yngre, 
eller <22 om 70 år eller äldre) samt förekomst av ätproblem (SNUS, 
2004, SWESPEN, 2006) vilka samtliga fångas av instrumentet MEONF-
II. 
 
ADL (Aktiviteter i Dagliga Livet) 
Hulter - Åsberg (1990) beskriver ADL som aktiviteter som är gemen-
samma för i stort sett alla människor och som vi måste utföra regelbun-
det för att leva ett självständigt liv. ADL är indelat i fyra ”grupper”. 

1. Personligt ADL = primärt ADL; aktiviteter som har med vården 
av den egna personen att göra (ex. födointag, toalettbesök, 
badning). 

2. Instrumentellt ADL = sekundärt ADL; aktiviteter som har med 
boendet eller fritiden att göra (ex. matlagning, städning, inköp). 

3. Kommunikation i tal och skrift kan räknas som personlig ADL, 
medan kommunikation med allmänna kommunikationsmedel 
kan räknas till instrumentell ADL. 

4. Yrkesarbete respektive fritidsverksamhet är en viktig del av in-
dividens dagliga liv och räknas även det till ADL-begreppet. 

 
I denna studie ligger fokus på Personligt ADL mätt med ett förenklat 
Katz ADL-index (som är del av ADL-trappan, se nedan). Indexet kallas 
för Katz ADL-index, efter den läkare som var ansvarig för utvecklingen 
av bedömningen (Hulter - Åsberg, 1990). 
 
Att självständigt klara de dagliga aktiviteterna räknas till ADL-förmåga. 
ADL-förmågan är en del av vardagen som vi oftast inte tänker på så 
länge den fungerar. Vårdbehovet uppkommer när man blir ofrivilligt 
beroende av en annan människas hjälp. ADL-förmågan undersöks och 
bedöms på olika sätt, det vanligaste är en kombination av tre sätt. 

1. Självskattning, innebär att personen ifråga själv uppger muntligt 
om han/hon är beroende/oberoende av hjälp för att utföra de 
dagliga aktiviteterna.  

2. Observation, utförs av en bedömare, som observerar vad pati-
enten/vårdtagaren ifråga faktiskt gör. 

3. Test, utförs på uppmaning av en bedömare som observerar i en 
testsituation. 

 
En grundläggande modell för att bedöma ADL-förmåga är att använda 
sig av ADL-trappan (Katz-ADL-index utgör en del av ADL-trappan som 
fokuserar på personligt ADL). ADL-trappan är en metod för att bedöma 
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ADL-förmågan, för att följa förbättringar och försämringar, för att utvär-
dera vårdresultat samt för att prognostisera vårdbehovet i framtiden. 
ADL-trappan är ett index, ett sammanfattande mått på människans för-
måga att klara de dagliga aktiviteterna. Bedömning av ADL-förmåga 
görs för att beskriva och förstå patientens vårdbehov samt för att be-
skriva och förstå vårdarens vårdtyngd (Hulter Åsberg, 1990). 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka förekomst av risk för undernäring 
och övervikt hos patienter vid sjukhus, hemsjukvård, kvalificerad vård i 
hemmet och särskilt boende, samt att relatera detta till behovet av hjälp 
i dagliga aktiviteter (ADL-status). Vidare var syftet att högskolestudenter 
inom sjuksköterskeprogrammet skulle få träning i kritiskt tänkande, re-
flektion och att introducera evidens-baserade verktyg/instrument för att 
underlätta beslut rörande patientsäkerhet. 

Metod och genomförande 
Denna studie föregicks av en pilotstudie som genomfördes av sjukskö-
terskestudenter hösten 2010 (Westergren & Hedin, 2011). 
 
Urval 
Våren 2011 inkluderades de patienter/vårdtagare där sjuksköterskestu-
denter utförde sin verksamhetsförlagdautbildning (VFU), som inte av-
böjde medverkan, och som var inskrivna vid avdelningen då studien 
skulle utföras. Totalt ingick 256 patienter/vårdtagare i studien. 
 
Instrument 
Screeningen av risk för undernäring gjordes med hjälp av bedömnings-
instrumentet MEONF-II (bilaga 1). ADL-status bedömdes med ett för-
enklat Katz ADL-status som adderades (0-6 poäng) och indexerades:  

• 0-2 poäng = Nästan helt/helt oberoende av hjälp 
• 3-4 poäng = Delvis beroende av hjälp  
• 5-6 poäng = Nästan helt beroende av hjälp.  

Riskfaktorerna i MEONF-II adderades (0-8 poäng) och indexerades: 
• 0-2 poäng = Låg/ingen risk för undernäring 
• 3-4 poäng = Måttlig risk för undernäring 
• 5-8 poäng = Hög risk för undernäring (Westergren et al, 2011). 

I instrumentet MEONF-II görs också en bedömning och indelning av 
övervikt/fetma (bilaga 2). 
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Etik  
Medgivande till att delta i studien inhämtades genom ett informerat sam-
tycke. Information gavs både muntligt och skriftligt. Inga uppgifter om 
namn och personnummer samlades in för att säkerställa patienternas 
konfidentialitet och senare anonymitet. Studien bedrevs som ett utveck-
lingsprojekt vilket innebar att inget godkännande från någon etisk kom-
mitté krävdes, enligt förordningen om etikprövning av forskning som 
avser människor (Riksdagen, 2003:460).
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Resultat 
Totalt var det 256 patienter/vårdtagare som fick ADL-status bedömt och 
av dessa var 56% nästan oberoende/lite beroende av hjälp, 25% var 
delvis beroende av hjälp och 19% var nästan helt beroende av hjälp i 
ADL (tabell 1). 
 
Tabell 1. Patienter/vårdtagares ADL-status. 
 n=256, % 
Nästan oberoende, lite beroen-
de i max 2 ADL-funktioner 
 

56 

Delvis beroende, hjälp med 3-4 
ADL-funktioner 
 

25 

Nästan helt beroende, hjälp 
med 5-6 ADL-funktioner 

19 

 
Andelen patienter/vårdtagare som blev bedömda med både MEONF-II 
och förenklat Katz ADL var 235 stycken. Andelen med ingen/låg risk för 
undernäring var 75% bland de som var nästan oberoende i ADL, 57% 
inom gruppen ”delvis oberoende” och 51% inom gruppen som var näs-
tan helt beroende av hjälp i ADL (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Relationen mellan beroende i ADL och risken för undernäring.  
  Beroende av hjälp med Aktiviteter i Dag-

ligt Liv (ADL) 
  Nästan 

oberoende  
(n= 97) 

Delvis be-
roende 
(n=35) 

Nästan helt 
beroende  
(n= 23) 

Risk för undernäring (enligt 
MEONF, Minimal Eating 
Observation and Nutrition 
Form): 

 
% 

 
% 

 
% 

Ingen/låg 
risk  

0-2 poäng 75 57 51 

Måttlig risk  3-4 poäng 16 32 20 
Hög risk > 5 poäng 9 11 29 
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Förekomsten av övervikt/fetma minskade med ökat ADL-beroende, 
således var det 51% bland de som var nästan oberoende i ADL, 49% 
inom gruppen ”delvis oberoende” och 40% inom gruppen som var näs-
tan helt beroende av hjälp i ADL som var överviktiga/hade fetma (Tabell 
3). 
 
Tabell 3. Relationen mellan beroende i ADL och övervikt/fetma.  
 Beroende av hjälp med Aktiviteter i Dagligt 

Liv (ADL) 
 Nästan 

oberoende 
(n= 97) 

Delvis be-
roende 
(n=49) 

Nästan helt 
beroende 
(n= 35) 

Övervikt (enligt MEONF, 
Minimal Eating Observa-
tion and Nutrition Form): 

 
% 

 
% 

 
% 

Ingen övervikt 49 51 60 
Övervikt 37 31 29 
Fetma 14 18 11 

 
Bland patienter med övervikt (n=61) var det 21% som hade måttlig/hög 
risk för undernäring och bland de med fetma var förekomsten 18% (Ta-
bell 4). 
 
Tabell 4. Relationen mellan övervikt/fetma och risken för undernäring 
 Ingen övervikt 

(n= 94) 
Övervikt, 
(n= 61) 

Fetma 
(n= 27) 

Risk för undernäring (enligt 
MEONF, Minimal Eating 
Observation and Nutrition 
Form): 

 
% 

 
% 

 
% 

Ingen/låg risk för undernär-
ing 

48 79 82 

Måttlig risk för undernäring 30 16 11 
Hög risk för undernäring 22 5 7 
 
Majoriteten av studenterna anser att bedömningsmanualen var lätt att 
förstå (84-96%), att åtgärdsförslagen var lätta och relevanta (96-100%) 
oavsett vilken ADL-grupp patienten/vårdtagaren tillhörde (Tabell 5). 
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Tabell 5. Relationen mellan studenternas upplevelser av att använda 
Minimal Eating Observation and Nutrition Form (MEONF-II) beroende 
av patienternas/vårdtagarnas beroende i ADL. 
 Beroende av hjälp med Aktiviteter i Dag-

ligt Liv (ADL) 
 Nästan 

oberoende  
(n= 107) 

Delvis 
beroende 
 (n= 49) 

Nästan helt 
beroende  
(n= 37). 

 % % % 

Var manualen lätt att förstå 93 96 84 
Var frågorna lätta att förstå 94 96 94 
Var frågorna lätta att besva-
ra 

94 96 95 

Var frågorna relevanta 92 92 100 
Var åtgärdsförslagen lätta 
att förstå 

92 98 100 

Var åtgärdsförslagen rele-
vanta 

96 96 100 

 
Majoriteten (71%) av kurs 16 studenterna ansåg sig ha fått bättre ve-
tenskaplig förståelse, fått ökat intresse (50%) och ökade kunskaper om 
ätande och näring (62%). Studenterna i kurs 6 ansåg sig i mindre ut-
sträckning än kurs 16 studenterna  ha fått denna förståelse (66%), in-
tresse (39%) och kunskaper (40%) (Tabell 6). 
 
Tabell 6. Studenternas (kurs 6 och kurs 16, 2010), utvärdering av sina 
kunskaper och vetenskapliga förståelse. 

 Kurs 6, (n= 33), 

% 

Kurs 16, (n=47), 

% 
Jag har fått bättre  
vetenskaplig förståelse 66 71 

Undersökningen ökade  
mitt intresse för ätande och när-
ing 

39 50 

Mina kunskaper om ätande  
och näring ökade 40 62 
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Diskussion 
Studien visade på samband mellan ADL-status och förekomsten av 
undernäring samt övervikt/fetma. Den visade också på att risk för un-
dernäring även förekommer hos personer med övervikt/fetma. Vidare 
befanns MEONF-II vara användarvänligt. Genom att studenterna fick 
medverka i denna studie upplevde flertalet att de fått en ökad veten-
skaplig förståelse. 
 
Det finns ett samband mellan förekomsten av undernäring och ADL-
status samt mellan förekomsten av övervikt/fetma och ADL-status. 
Ökad grad av beroende i ADL innebär ökad förekomst av risk för under-
näring och minskad förekomst av övervikt/fetma. Dessa resultat bekräf-
tar resultaten från pilotstudien hösten 2010 (Westergren & Hedin, 2010). 
Det är således viktigt att vara extra vaksam på risk för undernäring hos 
patienter/vårdtagare med hög grad av beroende av hjälp för att klara sin 
personliga ADL (tvätta sig, klä sig, toalettbesök, äta, förflytta sig, konti-
nens). Men, det är också viktigt att vara vaksam på övervikt och fetma 
hos personer med hög grad av beroende i ADL särskilt om övervikten 
begränsar deras förmåga att genomföra aktiviteter såsom att förflytta 
sig. 
 
I studien visades också på samband mellan undernäring och över-
vikt/fetma. Hela 21% av de med måttlig/hög risk för undernäring hade 
övervikt och motsvarande 18% hade det inom gruppen med fetma. 
Dessa var en grupp som studenterna ”missade”. Studenterna kommen-
terade att har man fetma eller övervikt borde man inte bedömas för 
undernäring, samtidigt som de ansåg att det var en grupp som behöver 
uppmärksammas mer än vad den gjordes i nuläget. 

 
”Ser du denna patient, ser du direkt att han inte har risk för undernäring, 
vilket MEONF visar att han har.” 
 
”För att vara med i denna studie kanske det ska vara ett kriterium att de 
inte ska ha överviktsproblematik.” 
 
MEONF-II är användarvänligt enligt studenterna. Vidare tycktes även 
instruktionerna till instrumentet och åtgärdsförslagen vara lätta att för-
stå. Det visade sig också att instrumentet, manualen och åtgärdsförsla-
gen fungerade ungefär lika väl oberoende om patienterna/vårdtagarna 
var oberoende, måttligt eller mycket beroende i ADL. Några av studen-
terna påtalade dock att vissa patienter hade svårt att förstå frågorna i 
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bedömningsunderlaget och att det då ibland krävdes tydligare förklaring 
än det som stod i manualen. 
 
Den vetenskapliga förståelsen, intresset för ämnet i studien och kun-
skaperna om ämnet upplevdes ha ökat mest av studenterna i kurs 16 
(3.e året under sjuksköterskeutbildningen) och minst i kurs 6 (första 
året). Möjligen är det så att det är lättare för studenterna i slutet av ut-
bildningen att ta till sig metodiken och att få saker och ting att ”falla på 
plats”. Resultatet skiljer sig lite åt från resultatet i studien från hösten 
2010 (Westergen & Hedin, 2010), som visade att skillnaden mellan kurs 
16 och kurs 6 studenter inte var så stor, samt att kurs 6 studenterna i 
större utsträckning än kurs 16 studenterna hade fått ökade kunskaper 
om ätande och näring. I vilket fall kan man säga att genom att medver-
kat i studien under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har det 
skett en akademisering och vetenskaplig förankring av VFU:n. Delta-
gande i reella forskningsprojekt har betydelse för sjuksköterskestuden-
ters vetenskapliga förståelse. 
 
Konklusion 
Risk för undernäring tycks öka i takt med att beroendet i ADL ökar. Det 
motsatta gäller övervikt/fetma, dvs. i takt med att ADL beroendet ökar 
minskar förekomsten av övervikt/fetma.  En grupp som ej får bli förbi-
sedd är de patienter/vårdtagare som har övervikt/fetma och samtidigt 
har måttlig/hög risk för undernäring. Bedömningsinstrumentet (MEONF-
II) tycks vara användbart och enkelt att använda. För studenterna upp-
levs det generellt som positivt att medverka i faktiska forskningsprojekt. 
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Bilaga 1 
Förenklat ADL-status enligt Katz  
(ett per patient/vårdtagare) 
 
Markera med kryss i kolumnerna till höger: 
 Behöver 

hjälp 
helt/delvis. 
Beroende: 

Behöver 
ingen hjälp. 
Oberoende: 

BADNING (ta sig till tvättplats, tvätta 
hela kroppen, i dusch, eller med tvätt-
lapp vid handfat) 

  

PÅ- OCH AVKLÄDNING (ta sig till låda 
eller skåp, ta fram kläder, ta av och på 
kläderna) 

  

TOALETTBESÖK (ta sig till toaletten, 
komma på och av toalettstolen, torka 
sig, tvätta sig, ordna kläderna) 

  

FÖRFLYTTNING (ta sig ur sängen till en 
stol eller mellan två stolar = överflyttning 
av kroppen) 

  

KONTINENS (fysiologisk tömning av 
blåsa och tarm: Inkontinens = ofrivillig 
urin- eller facesavgång. Hygien, toalett-
besök och förstoppning räknas ej) 

  

FÖDOINTAG (få mat från tallrik eller 
dylikt in i munnen. Hygien och bords-
skick bedöms ej) 

  

Summera antalet ADL-funktioner som 
personen är beroende i (behöver 
helt/delvis hjälp med)(Min = 0 kryss, Max 
= 6 kryss)                                 SUMMA: 

  

 
 

 Nästan helt beroende – behöver hjälp med 5-6 ADL 
funktioner 

 Delvis beroende – behöver hjälp med 3-4 ADL funktioner 
 Nästan helt/helt oberoende – beroende i max 2 ADL-

funktioner 
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Bilaga 2 
MEONF-II (Minimal Eating Observation and Nutrition Form – Version II)  
Patient/Vårdtagare: Längd i meter:          

Vikt i kilo: 
BMI, vikt (kg)/längd i kvadrat (m2): 

   POÄNG 
1 Har ofrivillig viktförlust (oavsett 

tid & omfattning) 
 

Ja, viktförlust = 2  
Ingen viktförlust = 0 
Vet ej – lämna tomt och 
fortsätt med nedanstå-
ende 

 

2a BMI är mindre än 20 (69 år eller 
yngre) 
BMI är mindre än 22 (70 år eller 
äldre) 
Längd/vikt kan ej erhållas, mät 
vadomkrets (2b) 

2b Vadomkretsen är mindre än 31 
centimeter 

Har lågt BMI eller liten / 
kort vadomkrets = 1  
Annars = 0 

 

 Ätproblem (kryssa till vänster och ge poäng enligt instruk-
tion till höger) 

 

3 Matintag 
   Svårt att upprätthålla bra sitt-
ställning vid måltid 
   Svårt att hantera maten på 
tallriken 
   Svårt att transportera maten till 
munnen 

 
En/flera svårigheter = 1 
Inga svårigheter = 0 

 

4 Sväljning/mun  
   Svårt att tugga 
   Svårt att hantera maten i mun-
nen 
   Svårt att svälja 

 
En/flera svårigheter = 1 
Inga svårigheter = 0 

 

5 Energi/Aptit 
   Äter mindre än ¾ av serverad 
mat 
   Nedsatt ork att fullfölja en hel 
måltid 
   Nedsatt aptit 

 
Ett/flera problem = 2  
Inga problem = 0 

 

6 Kliniska tecken indikerar att risk 
för undernäring föreligger. Bedöm 
t.ex. kroppskonstitution, underhuds-
fett, muskelmassa, handgrepps-
styrka, ödem (vätskeansamling i 
kroppen), blodprover (t.ex. S-
Albumin). 

Kliniska tecken indike-
rar risk = 1  
Annars = 0 

 

 Summera observationerna 1-6  
(min = 0, max = 8) 

SUMMA: 
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 RISK FÖR UNDERNÄRING 
 0-2 poäng, ingen eller låg risk 
 3-4 poäng, måttlig risk 
 5 poäng eller mer, hög risk 

Gradering av högt BMI  
Övervikt:  
25-29.9 (69 år eller yngre) 
27-31.9 (70 år eller äldre) 

 

 
Fetma:  
30-39.9 (69 år eller 
yngre) 
32-41.9 (70 år eller 
äldre) 

 

 
Svår/sjuklig fetma:  
>40 (69 år eller 
yngre)  
>42 (70 år eller 
äldre) 

 
© Westergren A. All rights reserved. No part of MEONF-II may be reproduced in any 
form or by electronic or mechanical means, including information storage and retrieval 
systems without permission in writing from Westergren A. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0-2 poäng  

Ingen eller låg 
risk 
 
Upprepa riskbedöm-
ningen: 
 
Sjukhus – en gång/vecka 
 
Särskilt boende – en gång 
var 3:e månad 
 
Ordinärt/eget boende – 
årligen för de >70 år 

 
3-4 poäng 

Måttlig risk 
 
 
- Dokumentera vätske-/kostintag 
i 2-3 dagar 
- Ge näringsdryck eller motsv. 
eventuellt e-kost.  
- Åtgärder vid ätproblem, se ned-
an 
- Om förbättring eller tillräckligt 
intag – ej orsak till bekymmer; om 
ingen förbättring – anledning till 
bekymmer – följ lokal policy och 
remiss till dietist 
 

 
5 poäng eller 

mer 

Hög risk 
 

- Remiss till dietist, 
nutritionsteam eller följ 
lokal policy 
- Förbättra/öka närings-
intaget genom t.ex. e-
kost, näringsdryck eller 
motsv. 
- Åtgärder vid ätproblem, 
se nedan 
- Följ upp, uppdatera 
vårdplan 
 

Alla riskkategorier: 
- Behandla underliggande tillstånd och ge hjälp och råd om födoval, ätande och att dricka 
när så behövs. 
- Dokumentera riskkategori (Låg/Måttlig/Hög risk) 
- Dokumentera kostbehov och följ lokala riktlinjer 

Upprepa riskbedömningen & uppdatera vårdplanen 
Sjukhus – en gång/vecka och utskrivning 
Särskilt boende – minst varje månad 
Ordinärt/eget boende – minst var 2-3 månad 
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Huvudmoment i ätproces-
sen 
Delmoment i ätprocessen 

Specifika åtgärder – kopplade 
till huvudmoment i ätproces-
sen 

Generella åtgärder kopp-
lade till ätproscesen 

Matintag, svårt att:  
upprätthålla bra sittställning 
vid måltid 
hantera maten på tallriken 
transportera maten till mun-
nen 

Anpassa bestick, glas, mugg. 
Konsultera sjukgymnast, 
arbetsterapeut. 

Sväljning/mun, svårt att: 
öppna/stänga munnen, 
tugga 
hantera maten i munnen 
svälja 
 

Konsistensanpassa. 
Specifika sväljningstekniker 
och huvudpositioneringar. 
Konsultera: person kunnig i 
dysfagi (vanligen logoped) 
och dietist. 

Energi/aptit 
Äter mindre än ¾ av serve-
rad mat 
Nedsatt ork att fullfölja en 
hel måltid 
Äter sakta    
Nedsatt aptit 
 

Kosttillägg / näringsdryck till 
mellanmål. 
Protein- och energität kost. 
Planera andra aktiviteter så 
att ork finns att äta. 
Konsultera dietist. 

Assistans / Matning. 
Träning. 
Artificiell nutrition. 
Anpassa måltidsmiljön. 
Reducera distraherande 
moment. 
Samtal och information. 

 
 
 
 

© Westergren A. All rights reserved. No part of MEONF-II may be reproduced in any form or by 
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Fetma: 
- Dokumentera förekomst av övervikt/fetma. Kontrollera underliggande orsa-
ker innan behandling sätts in. 



 26 

Manual till MEONF ll 
Bedömning av näringstillstånd: I första hand ska patienten/den boende 
vägas och mätas aktuell dag. Detta görs företrädesvis direkt på morgo-
nen, innan frukost och patienten/den boende bör endast vara iklädd 
underkläder. I andra hand kan uppgift om längd och vikt hämtas från 
journalen eller genom att fråga personen. Vikten ska vara tagen inom 
den senaste månaden. 
1. Ofrivillig viktförlust (oavsett tid & omfattning). Fråga dels patienten 
och granska även dokumentationen avseende viktutvecklingen. Fråga 
om han/hon märkt att kläderna börjat sitta löst, om ringar eller klockan 
verkar sitta löst. Fråga också om han/hon avsiktligt försökt gå ner i vikt. 
2a. BMI räknas ut utifrån formeln: vikt (kg)/längd i kvadrat (m2). Om inte 
längd och/eller vikt kan erhållas som grund för att beräkna BMI – mät 
istället vadomkrets (2b). BMI exempel på uträkning för en patient som är 
1.87 meter lång och väger 90 kilo. Räkna ut 1.87 meter x 1.87 meter = 
3.50. Räkna ut 90 kilo / 3.50 = 25.7. 
2b. Vadomkrets mäts i centimeter. Mät vaden på det bredaste stället. 
Mät även över och under den bredaste punkten, för att säkerställa att 
den första mätningen gav det största måttet.  
3-5. Ätproblem: Bedömning av ätproblem: Bedömningen görs i första 
hand genom att patienten/den boende observeras under en måltid. I 
andra hand kan den göras genom intervju av patient/boende. Om en 
person har hjälpmedel/hjälp för att kunna äta, anges det att personen 
har ettproblem, t.ex. om personen har gelékost p.g.a. sväljningssvårig-
heter anges att det föreligger sväljningssvårigheter, även om dessa ej är 
påtagliga eftersom kosten har konsistensanpassats. 
 
3. Matintag 
Att upprätthålla 
bra sittställning 
vid måltid 

Sitter självständigt och kan röra sig fritt 

Att hantera ma-
ten på tallriken 

Använder båda händerna, endast enstaka spill, har 
ej pet-emot-kant eller speciella bestick, använder 
traditionella bestick dvs inte sked till kött och potatis, 
delar själv maten och brer smörgås, ställer ifrån sig 
glas/kopp själv 

Att transportera 
maten till mun-
nen 

Samordnar armar/bål/huvud när maten förs till mun-
nen, behöver inte haklapp, hittar munnen utan pro-
blem, endast enstaka spill, ingen anpassning av 
redskap t.ex. mugg, sugrör 
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4. Sväljning/mun 
Att tugga Både ”upp och ner” och roterande/malande tuggrörel-

ser. Matens konsistens är inte anpassad. Kan bita av 
maten, drar inte av den. Förlorar inte mat ur munnen 
under tuggning. 

Att hantera 
maten i mun-
nen 

Maten förflyttas smidigt bakåt i munnen. Det finns 
ingen mat kvar i munnen efter måltiden. Det går att 
samtala mellan tuggorna. 

Att svälja Ingen hosta under måltid som uppfattas som felsvälj-
ning. Smidig sväljnings-rörelse när maten är färdig-
tuggad. Ingen paus eller extra koncentration innan 
sväljningen. Efter sväljningen är munnen i stort sätt 
tom. 

5. Energi/aptit 
Äter mindre än 
¾ av serverad 
mat 

Det förutsätts att portionen som serveras anpassats 
till personens behov (mängd och innehåll). Har ej 
sondmat/dropp till följd av otillräckligt matintag. 

Nedsatt ork att 
fullfölja en hel 
måltid 

Måltiden avbryts för att personen inte orkar fortsätta 
(endast p.g.a. mättnadskänsla). 

Nedsatt aptit Fråga i första hand personen själv; i andra hand, gör 
en egen skattning. Aptiten nu jämförs med hur 
hans/hennes aptit vanligen är. 

6. Kliniska tecken.  Indikerar att risk för undernäring föreligger. Bedöm 
t.ex. kroppskonstitution, underhudsfett, muskelmassa, handgreppsstyr-
ka, ödem (vätskeansamling i kroppen), blodprover (t.ex. S-Albumin)  
Summera observation 1-6. OBSERVERA att ofrivillig viktminskning 
ger 2 poäng liksom nedsatt energi/aptit. Detta eftersom det är känt att 
de är starkt förknippade med undernäring. 
TOLKNING 
0-2 Poäng = Ingen eller låg risk för undernäring 
3-4 Poäng = Måttlig risk för undernäring 
5 poäng eller mer = Hög risk för undernäring 
När den initiala bedömningen är genomförd gå vidare med plane-
ring av åtgärder! 
 

© Westergren A. All rights reserved. No part of MEONF-II may be reproduced in any form or by 
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Bilaga 3 
Fälttest av MEONF ll (ett per patient/vårdtagare) 
 
Hur lång tid tar det att besvara MEONF?  …………... minuter 
 
 
Var instruktionen (manualen) till MEONF lätt att förstå?  
                                    Ja    Nej;  
kommentar: …………………………………………………….……… 
……………………………………………………..………………………… 
……………………………………………………..………………………… 
 
 
Var frågorna i MEONF:  
• Lätta att förstå?      Ja    Nej;  
• kommentar: …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………... 
 
 
• Lätta att besvara?   Ja    Nej;  
• kommentar: ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
 
 
• Relevanta?             Ja    Nej;  
• kommentar: ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………... 
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Var åtgärdsförslagen i MEONF: 
 
• Lätta att förstå?      Ja    Nej;  
• kommentar: …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………... 
 
 
Relevanta?            Ja    Nej;  
• kommentar: ……………………………………………………………. 
                                                     
………………………………………………………………………………... 
 
 
 
Förslag till ändring vid ev. oklarheter, språkliga problem, etc:  
 
 
 
Andra kommentarer: 
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Bilaga 4 
Studentutvärdering (en per student) 
 
1. Jag är sjuksköterskestudent i Kurs: 

 6  16 
 
2. Min medverkan var i/på: 

 Sjukhus  Kommunalt boende  Annat 
 
3. Hur var informationen före studien? 

 Utmärkt  Tillräcklig  Otillräcklig 
 
4. Var de skriftliga instruktionerna tillräckliga? 

 Ja  Nej 
 
5. Hur fungerade samarbetet med vårdpersonalen under studien? 

 Utmärkt  Bra  Inte alls 
 
6. Hur fungerade samarbetet med patienten/-erna under studien? 

 Utmärkt  Bra  Inte alls 
 
7. Fick Du tillräckligt stöd av högskolans personal (kliniska adjunk-
ter/lärare eller andra) för att kunna genomföra datainsamlingen? 

 Ja  Delvis  Nej   Ingen uppfattning 
 
8. Hur upplevde Du datainsamlingen ur ett vetenskapligt perspektiv? 

 Jag har fått bättre vetenskaplig förståelse 
 Jag förstår inte sambandet mellan vetenskap och undersökningen 
 Jag anser mig redan ha en fullgod vetenskaplig förståelse och ser 

inte att min medverkan har medfört någon ny kunskap/erfarenhet 
 
9. Undersökningen ökade mitt intresse för näring och ätande?  

 Ja  Nej  Nej, mitt intresse är/var redan stort  
 Ej intresserad 

 
10. Mina kunskaper om näring och ätande ökade  

 Ja  Nej 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Utgivning vid Högskolan Kristianstad 
 
Allt som publiceras inom ramen för KUP respektive Högskolepedagogisk debatt 
finns i digital form på Högskolans publikationsarkiv DIVA. 
 

Kristianstad University Press KUP 
Kristianstad University Press (KUP) har i olika former funnits sedan slutet på 
1990-talet. Tidigare namn är Kristianstad Academic Press och Kristianstad Uni-
versity College Press.  
 
KUP som förlag inrymmer två individuella delar, det är dels förlaget och dels sex 
skriftserier. Tidigare var förlaget och en av skriftserierna samma, men från och 
med 2010 är dessa separerade.  
 
 

Förlaget  
Förlaget ger ut större produktioner som avhandlingar, antologier och annat forsk-
ningsbaserat material. Innan 2010 gavs motsvarande produktioner ut inom skrift-
serienamnet ”Skrifter utgivna vid Högskolan Kristianstad” och hade både ISBN 
och ISSN nummer. Därav två publiceringsrubriker. Förlaget är inte kommersiellt 
engagerat och tryckning av publikation finansieras av författare eller annan intres-
sent. 
 
Publicerat från och med 2010 
Jonsson, Agneta (2011). Nuets didaktik. Förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta. 

Licentiatavhandling Nationell Forskarskola i Barndom, lärande och ämnesdidak-
tik (FoBa). (2011:01). Kristianstad: Kristianstad University Press. ISBN: 978-91-
979422-1-8 

Brante, Göran & Hjort, Katrin (Red.) (2010). Dilemman i skolan: aktuella utmaningar 
och professionella omställningar. (2010:4). Kristianstad: Kristianstad University Press. 
ISBN: 978-91979422-0-1 

Nyberg Maria, Lennernäs Maria., Sepp Hanna., & Sollerhed Ann (2010). Förskole-
barns hälsa och välbefinnande: dialoger med föräldrar till förskolebarn, Kristianstad Kom-
mun. (2010:2). Kristianstad: Kristianstad Academic Press. ISBN: 978-91-973964-
3-1 

Lindskov, Cecilia (2010). Family centre practice and modernity: a qualitative study from 
Sweden. (2010:1). Kristianstad: Kristianstad Academic Press. ISBN: 978-91-
973964-9-3 
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Skriftserierna 
Det finns sex olika skriftserier. De är i samtliga fall utom ett kopplat till antingen 
ett forskningstema eller en kunskapsgrupp. Den allmänna serien (Skrifter utgivna vid 
Högskolan Kristianstad) är öppen för alla anställda vid Högskolan. 
 
 

Forskningstemat Människa-hälsa-samhälle  
(ISSN 1654-0131) 
 
Forskningstemat Människa – hälsa – samhälle etablerades redan 1998 och 
har sedan dess varit en av de prioriterade forskningsmiljöerna vid Högsko-
lan Kristianstad. Inledningsvis var inriktningen rent folkhälsovetenskaplig och 
temat tog sin utgångspunkt i den redan befintliga forskningsverksamheten med 
anknytning till folkhälsovetenskap. Successivt har temat alltmer orienterats mot 
arbetsrelaterad såväl folkhälso- som arbetsvetenskaplig forskning. 
 
Forskningsmiljön är tvärvetenskaplig och har fokus på hälsorelaterad arbetslivs-
forskning generellt samt med koppling till livsstilsfrågor specifikt. Forskningen 
bedrivs främst med en salutogen utgångspunkt och är till stor del deltagarbaserad 
samt av interventionskaraktär. 
 
Publiceringen sker huvudsakligen genom vetenskapliga tidskrifter, men rapporter 
med vissa inriktningar publiceras som komplement i Högskolans publikationsserie. 
 
Kontaktperson: Göran Ejlertsson 
 
Publicerat 
Gunnarsson, Jennie., Andersson, Ingemar., & Ejlertsson, Göran (2009). Egna krav 

i arbetet betydelsefulla för symptomförekomst: resultatet från en enkätstudie till vårdanställda. 
Kristianstad: Forskningstemat Människa-hälsa-samhälle. 

Molin, Anna., Andersson, Ingemar., & Ejlertsson, Göran (2007a). Attityder till 
arbete och socialförsäkring: en kunskapsgenomgång. Kristianstad: Forskningstemat 
Människa-hälsa-samhälle. 

Molin, Anna., Andersson, Ingemar., & Ejlertsson, Göran (2007b). Individers levnads-
vanor och frånvaro från arbete: en kunskapsgenomgång. Kristianstad: Forskningstemat 
Människa-hälsa-samhälle. 

Augustinsson, Sören., & Bringsén, Åsa (2007). Skiss Skåne: konstnärer på arbetsplat-
ser: en insats för hälsa, välbefinnande och kreativitet.... Kristianstad: Forskningstemat 
Människa-hälsa-samhälle. 

Nilsson, Petra., Ericsson, Ulf., Andersson, Ingemar., & Ejlertsson, Göran (2006). 
”Jag är alltid glad när jag går till jobbet!”: rapport från fokusgruppsintervjuer på vårdenheten: 
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Ängelholms sjukhus: våren 2006. Kristianstad: Forskningstemat Människa-hälsa-
samhälle. 

 
 

Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan  
(ISSN: 1652-9979) 

Collaborative and integrated approaches to health 
(CIAH) 
 
Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan (tidigare Forskningsplattformen för 
Utveckling av Närsjukvård) har funnits sedan 2003 och är ett samarbete mellan 
Region Skåne, Högskolan Kristianstad samt de sex kommunerna i Nordöstra 
Skåne (Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge) 
som tillsammans finansierar verksamheten. Den ursprungliga inriktningen för 
Plattformens verksamhet var att den forskning som bedrevs skulle ha en deltagar-
baserad forskningsdesign. Representanter för de olika finansiärerna återfinns i den 
samordningsgrupp som beslutar om, och följer upp Plattformens inriktning och 
verksamhet.  
 
Den nya verksamhetsperioden 2011-2015 har en delvis ny inriktning med ett ökat 
fokus på flervetenskaplig forskning inom tre prioriterade områden: Hälsofrämjan-
de vård och omsorg, Personcentrerad vård och omsorg samt Organisation och 
Ledarskap inom vård och omsorg. Den forskning som bedrivs kommer fortfaran-
de att genomföras i nära samarbete med ingående parterna, men kommer inte att 
vara avgränsad när det gäller projektens design.  
 
 
Kontaktperson: Manuela Schmidt 
 
Publicering 
Andersson, Emma, Levin, Ida, & Blomqvist, Kerstin (2010). Jag kan inte tänka på 

något annat, en empirisk studie av rädsla ur ett livsvärldsperspektiv, del av projektet Erfa-
renhetsbaserad Människokunskap. (2010:6). Kristianstad: CIAH. 

Johansson, Marie, Nilsson, Jonna, & Blomqvist, Kerstin (2010). Smärta och doku-
mentation i sjukhusmiljö. (2010:5). Kristianstad: CIAH. 

Persson, Elna, Sjöström, Sofie, & Norén, Johanna (2010). Att skapa förståelse för 
fenomenet ilska, del av projektet Erfarenhetsbaserad Människokunskap. (2010:4). Kristi-
anstad: CIAH. 

Hultén, Maria, Larsson, Theresa, & Edfors, Ellinor (2010). Minnenas trädgård, Ett 
underlag för utvärdering  av utemiljön vid ett särskilt boende för personer med demenssjuk-
dom. (2010:3). Kristianstad: CIAH. 
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Larsson, Lena, & Blomqvist, Kerstin (2010). Har han det bra så har jag det bra – Ett 
aktionsforskningsprojekt där ett närståendestöd planerades i samarbete med närstående till 
yngre personer med demenssjukdom. (2010:2). Kristianstad: CIAH. 

Blomqvist, Kerstin (2010). Helhetssyn – Att binda samman, avgränsa och leda. Rapport 
från en forskningscirkel om helhet och helhetssyn i omsorg, vård och rehabilitering av äldre. 
(2010:1). Kristianstad: CIAH. 

Sundström, Malin, & Blomqvist, Kerstin (2009). Första mötet är det bästa egentligen, 
Ett aktionsforskningsprojekt med syfte att utveckla kontaktmannaskap inom kommunal 
äldrevård. (2009:6). Kristianstad: CIAH. 

Lindskog, Ann-Sofie, Ringdahl, Ida, & Norén, Johanna (2009). Ovisshet upptar 
människans hela sfär, del av projektet Erfarenhetsbaserad Människokunskap. (2009:5). 
Kristianstad: CIAH. 

Molin, Frida, Sundberg, Andreas. & Blomqvist, Kerstin (2009). Hinder för och vägar 
till smärtdokumentation, En empirisk studie av äldre i särskilt boende eller med hemsjuk-
vård. (2009:4). Kristianstad: CIAH. 

Yu, Li, Zhao, Sibin, Chen, Eric, & Blomqvist, Kerstin (2009). Design and Implemen-
tation of an e-Healthcare Subsystem for Chronic Renal Failure Patients. (2009:3). Kristi-
anstad: CIAH. 

Johansson, Maria, Martinsson, Lena, & Larsson, Lena (2009). Lära sig leva med 
demenssjukdom, En utvärdering av en kurs utifrån närståendes perspektiv som syftade att 
stödja relationen mellan närstående och personen med demenssjukdom. (2009:2). Kristian-
stad: CIAH. 

Jönsson, Cecilia, Jönsson, Marie, & Larsson, Lena (2009). Hur kan vi på bästa sätt 
klara av vår nya vardag tillsammans?, Ett underlag för utvärdering av ett projekt som syftar 
till att stödja relationen mellan personer med demens och deras närstående. (2009:1). Kristi-
anstad: CIAH. 

Berg, Agneta, & Rask, Marie (2008). Patienternas syn på individualiserad vård på en 
ortopedisk klinik. (2008:1). Kristianstad: CIAH. 

Bergström, Ann-Marie, & Blomqvist, Kerstin (2008). Äldrevårdsteam enligt ”Hässle-
holmsmodellen”- Processbeskrivning och nyttan med äldrevårdteam. (2008:2). Kristianstad: 
CIAH. 

Berg, Agneta, & Rask, Marie (2008). Patienternas syn på individualiserad vård på en 
ortopedisk klinik. (2008:1). Kristianstad: CIAH. 

Abrahamsson, Agneta (2007). Brobyggare – Kulturtolkare mellan invandrare/flyktingar 
och det svenska samhället. (2007:3). Kristianstad: CIAH. 

Dychawy-Rosner, Irena (2007). Samtal om närsjukvården i Bromölla. (2007:2). Kristi-
anstad: CIAH. 

Abrahamsson, Agneta, Lindskov, Cecilia, Berg, Agneta, Darin, Marianne, Jörnrud, 
Carina, Lennartsson, Ingela, Mattson, Stina, Sigurdsson, Marie, Särnblad, Pia, & 

Tillawi, Ulrica (2007). Familjehuset Näsby – en utvärdering för utveckling. (2007:1). 
Kristianstad: CIAH. 

Lindell, Lisbeth, & Ek, Ann-Mari (2006). En fungerande vardag - en studie om samver-
kan mellan brukare, kommun och region för att förbättra livssituationen för människor med 
psykiska funktionshinder i en öppenvårdsverksamhet. (2006:2). Kristianstad: CIAH. 



 35 

Abrahamsson, Agneta, Augustsson, Janeth, & Jennfors, Lars (2006). Allaktivitetshu-
set i Näsby – utvärderingsbedömning. (2006:1). Kristianstad: CIAH. 

Larsson, Emma, & Abrahamsson, Agneta (2005). Sova ute aktivitet – en utvärderings-
bedömning. (2005:7). Kristianstad: CIAH. 

Springett, Jane, Blomqvist, Kerstin, Nilsson, Marie, Höglund, Birgitta, Säthersten 
Haraldsson, Sara, Abrahamsson, Agneta, Berg, Agneta, Dychawy Rosner, Irena, 
Hägglöf, Susanna, Johansson, Yvonne, Lindell, Lisbeth, Lindskov, Cecilia, Ols-
son, Ingela, Olsson, Sven-Erik, & Peterson, Pia (2005). Närsjukvård – bakgrund, 
erfarenheter och pilotstudie. (2005:6). Kristianstad: CIAH. 

Nilsson, Marie (2005). Annotated Bibliography – Patient Centeredness. (2005:5). Kristi-
anstad: CIAH. 

Abrahamsson, Agneta, Karjalainen, Jenny, & Knutsson, Christina (2005). Humana 
Basala Strategier – Flyktingkvinnors hälsa och resurser i utvecklingen av närsjukvård. 
(2005:4). Kristianstad: CIAH. 

Ek, Ann-Marie, Lindell, Lisbeth, & Nilsson, Marie (2005). Formativ utvärdering av 
Projekt neuropsykiatri I närsjukvård, Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt – tentative resul-
tat. (2005:3). Kristianstad: CIAH. 

Olausson, Jenny, Abrahamsson, Agneta, & Karlsson, Leif (2005). “Doh, välkommen 
till verkligheten!” – Kristianstads ungdomars budskap till beslutsfattare. (2005:2). Kris-
tianstad: CIAH. 

Springett, Jane, Abrahamsson, Agneta, & Dychawy-Rosner, Irena (2005). Annual 
Report 2004. (2005:1). Kristianstad: CIAH. 

 
 

Pro-Care (Clinical Assessment Research & Educa-
tion)  
(ISSN: 1654-1421) 
 
Forskargruppen PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education), tidiga-
re Klinisk Patientnära Forskning med studentmedverkan i fokus bedriver sedan år 
2005 forskning med inriktning mot patientsäkerhet och har bas vid Högskolan 
Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.  
 
Målsättningen med PRO-CARE är att verka för och underlätta arbetet med pati-
entsäkerhet, och samtidigt bereda väg för en bättre vetenskaplig förståelse och 
vetenskaplig förankring i den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterske-
studenter. Metodiken som används syftar till att förena högskolans tre primära 
uppgifter; forskning, utbildning och samverkan. 
 
Under åren som gått har studenter medverkat i flera forskningsprojekt under den 
verksamhetsförlagda utbildningen, resultat har återförts till verksamheterna och 
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vetenskapliga artiklar har producerats. Studierna går under benämningen ”FUSS” 
som står för ”Forskning, Utbildning och Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen”.  
 
 
Kontaktperson: Emma Lindgren 
 
Publicerat 
Edfors, E., Hedin, G., & Westergren, A. (2011). Forskning, Utbildning & Samverkan 

i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) – studentmedverkan i forskning under verksamhetsför-
lagd utbildning. Kristianstad: PRO-CARE – 1654-1421:31. 

Westergren, A., & Hedin, G. (2010). Användarvänligheten av Minimal Eating Observa-
tion and Nutrition Form. Kristianstad: PRO-CARE - 1654-1421:30. 

Westergren, A., & Hedin, G. (2009). Fallriskbedömning. Kristianstad: Klinisk Pati-
entnära Forskning - 1654-1421:28. 

Edfors, E., & Westergren, A. (2010). "Om man ska ha mat, ska det vara god mat". 
Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning - 1654-1421:27. 

Westergren, A., & Hedin, G. (2009). Nutrition åren 2005, 2007 och 2009. Kristian-
stad: Klinisk Patientnära Forskning - 1654-1421:26. 

Malmström, M.,. Ulander, K., & Westergren, A. (2010). Patient´s experiences of post-
operative information after oesaphageal or gastric cancer - an interview study. Kristianstad: 
Klinisk Patientnära Forskning - 1654-1421:25. 

Westergren, A., Hedin, G., & Axelsson, C. (2008). Långvarig och akut smärta. Kristi-
anstad: Klinisk Patientnära Forskning - 1654-1421:24. 

Blom, L., Jönsson, A-L., & Westergren, A. (2008). Vårdprogram minskar postoperativt 
illamående. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning - 1654-1421:23. 

Axelsson, C., Ulander, K., & Westergren, A. (2008). Fallriskbedömning med Downton 
Fallrisk Index. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning - 1654-1421:22. 
Westergren, A., & Pettersson, K. (2009). Från utspisning till restaurang. Kristianstad: 

Klinisk Patientnära Forskning - 1654-1421:21. 
Ulander, K. (2007). Hälsosammare matvanor och ökade matvanor hos äldre. Kristianstad: 

Klinisk Patientnära Forskning - 1654-1421:20.  
Ulander, K., Torfárdottir. O., Axelsson, C., Westergren, A., & Lindholm, C. 

(2007). Eating and Nutrition Iceland. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning - 
1654-1421:19. 

Lindholm, C., Axelsson, C., Westergren, A., & Ulander, K. (2008). Trycksår i Nord-
östra Skåne. Blev det någon skillnad? Jämförelse mellan 2005 och 2006. Kristianstad: 
Klinisk Patientnära Forskning - 1654-1421:18. 

Lindholm, C., Westergren, A., Axelsson, C., & Ulander, K. (2008). Verksamhetsbe-
rättelse 2007 – Forskargruppen för Klinisk Patientnära Forskning. Kristianstad: Klinisk 
Patientnära Forskning - 1654-1421:17. 
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Westergren, A., & Petersson, K. (2007). Kunskaper och attityder hos personal som deltagit 
i studiecirklar kring Ätande och Näring. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning 
- 1654-1421:16. 

Westergren, A., Nilsson, M., & Hagell, P. (2007). Adaption of "Seniors in the com-
munity: Risk evaluation for eating and nutrition, Version II" (SCREEN II) for use in 
Sweden: Report on the translation process. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning 
- 1654-1421:15. 

Westergren, A., & Petersson, K. (2007). Utvärdering av studiecirklar på temat "Ätande 
och Näring" - genomförda vår och höst 2006 samt vår 2007. Kristianstad: Klinisk Pati-
entnära Forskning - 1654-1421:14. 

Lindholm, C., Torfadóttir, O., Axelsson, C., & Ulander, K. (2007). Hygiene stand-
ards and wound microbiology at Fjordungssjukrahusid, Iceland in cooperation with Kristian-
stad University, October 2006. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning - 1654-
1421:13. 

Lindholm, C., Westergren, A., Holmström, B., Axelsson, C., & Ulander, K. (2007). 
Hygienrutiner, sårbehandling och sårmikrobiologi - Kartläggningsstudie omfattande fem sjuk-
hus, nio vårdcentraler och äldreboenden i sex kommuner, Skåne november 2006. Kristian-
stad: Klinisk Patientnära Forskning - 1654-1421:12. 

Lindholm, C., Torfadottir, O., Axelsson, C., & Ulander, K. (2007). Pressure Ulcers - 
Prevalence and prevention at Akureyri hospital 2005 and 2007. Kristianstad: Klinisk 
Patientnära Forskning - 1654-1421:11. 

Ulander, K. (2007). Utvärdering - Projekt kliniska adjunkter vid Ängelholms sjukhus 
2005-2006. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning - 1654-1421:10. 

Ulander, K., Axelsson, C., & Lindholm, C. (2007). Verksamhetsberättelse 2006 - 
Verksamhetsförlagd utbildning i Sjuksköterskeprogrammet. Kristianstad: Klinisk Pati-
entnära Forskning - 1654-1421:9.  

Johansson, B., & Ulander, K. (2007). Klinisk slutexamination i sjuksköterskeprogrammet 
2006 - en rapport från Högskolan Kristianstad. Kristianstad: Klinisk Patientnära 
Forskning - 1654-1421:8. 

Ulander, K., Westergren, A., Torfadottir, O., Axelsson, C., & Lindholm, C. (2007). 
Point prevalence study of Eating and Nutrition March 2006, at Fjordungssjukrahusid, Ice-
land in cooperation with Kristianstad University. Kristianstad: Klinisk Patientnära 
Forskning - 1654-1421:7. 

Lindholm, C., Westergren, A., Axelsson, C., & Ulander, K. (2007). Trycksår i Skåne 
– Rapport från punktprevalensstudien 2006 omfattande sex sjukhus och sex kommuner. 
Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning - 1654-1421:6. 

Lindholm, C., Axelsson, C., & Ulander, K. (2007). Verksamhetsberättelse 2005 - 
Verksamhetsförlagd utbildning i Sjuksköterskeprogrammet. Kristianstad: Klinisk Pati-
entnära Forskning - 1654-1421:5. 

Westergren, A., Lindholm, C., Axelsson, C., & Ulander, K. (2007). Både Undernär-
ing och Övervikt inom Vård och Omsorg November 2005 - En punktprevalensstudie kring 
Ätande och Näring. Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning - 1654-1421:4. 
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Lindholm, C., Torfadottir, O., Axelsson, C., & Ulander, K. (2007). Pressure Ulcers 
2005 - ”We have none at our ward” - A prevalence study at the hospital in Fjordungssjuk-
rahusid, Iceland in cooperation with Kristianstad University. Kristianstad: Klinisk Pati-
entnära Forskning - 1654-1421:3.  

Lindholm, C., & Olsson, B. (2007). Ringar på vattnet HT 2005 – Certifieringsutbildning. 
Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning - 1654-1421:2.  

Lindholm, C., Westergren, A., Axelsson, C., & Ulander, K. (2007). Trycksår VT 
2005 - "det har vi inga på vår avdelning". Kristianstad: Klinisk Patientnära Forskning 
– 16654-1421:1. 

 
 

Skrifter utgivna vid Högskolan Kristianstad  
(ISSN: 1404-9066) 
 
Skriftserien utgör ett komplement till publicering av vetenskapliga arbeten i erkän-
da tidskrifter. Rapportserien är gemensam för alla institutioner och enheter inom 
Högskolan. 
 
 
Kontaktperson: Göran Brante 
 
Publiceringar efter 2009 
 

Skrifter publicerade vid Högskolan Kristianstad 1999-2009 (ISSN 1404-9066) 
Wernberg, Anna (2009). Lärandets objekt. Vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt 

för dem att lära sig och vad de faktiskt lär sig under lektionerna. Avhandling Nationella 
Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPa). Kristianstad: Kristianstad Universi-
ty Press. ISBN: 978-917264-895-1 

Gustavsson, Laila (2008). Att bli bättre lärare. Hur undervisningsinnehållets behandling 
blir till samtalsämne lärare emellan. Avhandling Nationella Forskarskolan i Pedago-
giskt Arbete (NaPa). Kristianstad: Sektionen för lärarutbildning, Högskolan 
Kristianstad. ISBN: 978-91-7264-527-1  

Naranjo, Eduardo (Red.) (2008). Reflektioner från ett mosaikforum. Kristianstad: Kris-
tianstad University Press. ISBN: 91-973964-7-8  

Smith, Elin (2008). Corporate governance and corporate entrepreneurship: empirical studies on 
Swedish riding schools. Licentiatavhandling. Kristianstad: Kristianstad University 
College Press. ISBN: 91-974946-6-6  

Eskilsson, Olle & Redfors, Andreas (Red.). (2007). Ämnesdidaktik ur ett nationellt och 
internationellt perspektiv: rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik 2006. Procee-
dings. Kristianstad: Kristianstad University Press. ISBN: 91-973964-4-3  
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Håkansson, Anita (2007). Lärares pedagogiska arbete inom den kommunala vuxenutbild-
ningen. Avhandling Nationella Forskaskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPa). Kristi-
anstad: Kristianstad University Press. ISBN: 978-91-7264-271-3  

Olteanu, Constanta (2007). "Vad skulle x kunna vara?" : andragradsekvation och andra-
gradsfunktion som objekt för lärande. Avhandling. Kristianstad: Kristianstad Univer-
sity Press. ISBN: 978-91-7264-394-9  

Sandström Madsén, Ingegärd (2007). Samtala, läsa och skriva för att lära: i ett utveck-
lingsperspektiv från förskola till högskola. Kristianstad University Press. ISBN: 91-
973964-5-1  

Swahn, Jan-Öjvind (Red.) (2005). Måltiden i framtiden II: symposium om mat- och mål-
tidskunskap vid Högskolan Kristianstad den 2 februari 2004. Kristianstad: Kristianstad 
University Press. ISBN: 91-973964-2-7  

Swahn, Jan-Öjvind (Red.) (2003). Måltiden i framtiden: symposium om mat- och måltids-
kunskap vid Högskolan Kristianstad den 11 februari 2002. Kristianstad: Kristianstad 
University Press. ISBN: 91-973964-0-0 (korr) (inb)  

Ågren, Göran & Wenhow, Torsten (Red.) (2002). Högskolan Kristianstad: en jubile-
umsbok 1977-2002. Kristianstad: Kristianstad University Press. ISBN: 91-
973964-0-0  

Wersäll, Britt-Louise (2000). TV-etik, mediejuridik och mediepolitik : om värden och våld. 
Kristianstad: Kristianstad University Press. ISBN: 91-630-9991-8  

 
 

Specialpedagogiska rapporter och notiser från Hög-
skolan Kristianstad  
(ISSN 2000-0022) 
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