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Sammanfattning 
Bakgrund: Undernäring förekommer hos uppemot 30 % av äldre personer på särskilda 

boenden (SÄBO). Det är ett av distriktssköterskans ansvarsområden att upprätthålla en 

god nutritionsvård. Syfte: Syftet var att undersöka förekomst av undernäring bland 

äldre personer (65 år och äldre) på särskilt boende samt relationer mellan undernäring 

och fallrisk, risk för trycksår respektive nedsatt munhälsa. Vidare var syftet att 

undersöka vilka preventiva åtgärder distriktssköterskan erbjöd för att förbygga 

alternativt behandla undernäring hos äldre personer. Metod: Studien hade en kvantitativ 

ansats. Antalet studiedeltagare var 436 personer som bodde på SÄBO. 

Gruppjämförelser gjordes mellan tre oberoende grupper (ej risk för undernäring, risk för 

undernäring och undernärd) avseende fallrisk, risk för trycksår samt nedsatt munhälsa. 

Vidare gjordes logistisk regressionsanalys för att undersöka relationen mellan risk för 

undernäring/undernärd och fallrisk, risk för trycksår samt nedsatt munhälsa. Deskriptiv 

statistik användes för att beskriva preventiva och behandlande åtgärder. Resultat: 

Undernäring relaterar starkt till risk för trycksår. Relation kunde inte påvisas mellan 

undernäring och fallrisk samt munhälsa. Preventiva åtgärder användes i låg 

utsträckning. Slutsats: Nutritionsomvårdnad är ett komplext område vilket kräver att 

distriktssköterskan arbetar i ett multidisciplinärt team med riskbedömningar, 

utredningar, åtgärder och uppföljningar. Nutritionsåtgärder bör erbjudas i högre 

utsträckning till personer med risk för undernäring eller som är undernärda.  
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Abstract 
Background: Undernutrition occurs in up to 30 % of older people in special 

accommodation (SA). It is one of the district nurse's responsibility areas to maintain 

good nutritional care. Purpose: The purpose was to investigate the prevalence of 

undernutrition among older people (65 years and older) in special accommodation and 

relationships between undernutrition and fall risk, risk of pressure ulcers and impaired 

oral health. A further aim was to investigate the preventive measures district nurse’s 

offered to prevent alternatively treat undernutrition in older people. Method: The study 

had a quantitative approach. The number of study participants was 436 people who 

lived in SA. Group comparisons were made between three independent groups (not at 

risk of undernutrition, risk of undernutrition and undernourished) regarding fall risk, 

risk of pressure ulcers and impaired oral health. Furthermore, logistic regression 

analysis was conducted to examine the relationship between risk of 

undernutrition/undernourished and fall risk, risk of pressure ulcers and impaired oral 

health. Descriptive statistics were used to describe the preventive and treatment 

measures. Results: Undernutrition relate strongly to the risk of pressure ulcers. No 

relationship was detected between undernutrition and risk of falling and impaired oral 

health. Preventive measures was used to a low extent. Conclusion: Nutritional care is a 

complex area that requires that the district nurse work in a multidisciplinary team with 

risk assessments, investigations, actions and follow up. Nutritional measures should be 

offered to a greater extent to persons at risk of undernutrition or with manifest 

undernutrition. 
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BAKGRUND 
 

Antalet äldre personer som är undernärda uppgår till ca 30 % på särskilt boende (SÄBO) och 

sjukhus (Kondrup, Allison, Elia, Vella & Plauth, 2003; Westergren, Lindholm, Axelsson & 

Ulander, 2008). Att äldre personer drabbas av undernäring är ett problem som leder till sänkt 

livskvalitet samt högre sjuklighet, vårdbehov och dödlighet (Izawa et al., 2006; Mowe et al., 

2008; Westergren et al., 2008). Vidare är undernäring associerat med ökad fallrisk, trycksår, 

försämrad sårläkning och nedsatt munhälsa hos äldre personer (Andersson, Hallberg, Lorefält, 

Unosson & Renvert, 2004; Brown & Phillips, 2010; Landi et al., 2012; Neyens et al., 2013; 

Sahyoun, 2004; Sieber, 2009; Tappenden et al., 2013; Yatabe et al., 2013). För att kunna 

upprätthålla en god nutrition på SÄBO är det distriktssköterskans ansvar att arbeta preventivt 

med nutritionsomvårdnad (Johansson et al., 2009; Faxén Irving, Karlström & Rothenberg, 

2010). God nutrition är grundläggande för ett hälsosamt liv även långt upp i åldrarna (Izawa 

et al., 2006).  

Riktlinjer för vård vid undernäring 

Undernäring definieras av socialstyrelsen (2011) som ”ett tillstånd där brist på energi, 

protein och andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i 

kroppens sammansättning, funktion eller en persons sjukdomsförlopp” (Socialstyrelsen, 

s. 12, 2011). Orsaker till undernäring hos äldre personer kan vara depression, isolering, 

behov av assistans vid måltider, problem med tänder, försämrad kognitiv förmåga, 

dåligt näringsupptag, högre näringsbehov på grund av sjukdom samt ensidig kost 

(Brown & Phillips, 2010). Från och med 1:a januari 2015 åligger det vårdgivare som 

lyder under Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt som utför insatser under 

Socialtjänstlagen (2001:453) i ordinärt boende och SÄBO att fastställa rutiner för när en 

vårdtagares näringstillstånd ska utredas samt hur utredningen ska ske (SOSFS 2014:10). 

Vidare ska vårdgivaren fastställa rutiner för hur undernäring ska förebyggas samt 

behandlas (a.a.). I Sverige finns riktlinjer för att behandla undernäring – 

Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg. Ansvarig utgivare är Swedish Society for 

Clinical Nutrition and Metabolism (SWESPEN, 2006). I riktlinjerna framgår att 

förutsättningarna för en god nutritionsbehandling är att nutrition betraktas på samma 

sätt som annan medicinsk behandling och vård, att all personal har kunskap om 
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behandling och åtgärder vid undernäring och att alla vårdenheter har riktlinjer för 

bedömning, utredning, behandling, uppföljning, dokumentation och vidarerapportering 

av undernäring (a.a.). Detta ligger i linje med riktlinjerna från European Society of 

Parenteral and Enteral nutrition (ESPEN) (Mowe et al., 2008). Studier har visat att såväl 

sjuksköterskor som läkare och undersköterskor har otillräcklig kunskap om 

undernäring. Merparten är medvetna om betydelsen av en god nutrition men anser sig 

sakna kunskap för att göra riskbedömningar samt upprätta vårdplaner (Endevelt, 

Werner, Goldman & Karpati, 2009; Johansson et al., 2009; Merell, Philpin, Warring, 

Hobby & Gregory, 2012; Mowe et al., 2008).  

Identifiera risk för undernäring 

Endast genom att identifiera äldre personer med risk för undernäring kan adekvata åtgärder 

sättas in (Izawa et al., 2006; Westergren et al., 2008; Westergren et al., 2009). En finsk studie 

visar på vikten av att göra riskbedömningar. Initialt uppskattade sjuksköterskorna med sin 

kliniska blick att 15 % av patienterna var undernärda. Därefter gjordes riskbedömningar som 

visade att 57 % av patienterna var undernärda (Suominen, Sandelin, Soini & Pitkala, 2009). I 

Sverige är ca 65 % av äldre personer på SÄBO i risk för att utveckla undernäring alternativt 

är undernärda (Westergren et al., 2008; Westergren et al., 2009). Liknande siffror återfinns i 

en studie gjord i Japan där ca 60 % av äldre personer med hemsjukvård var i risk för 

undernäring alternativt var undernärda (Izawa et al., 2006). Det finns flera instrument för att 

initialt bedöma risk för undernäring. Ett av dem är Mini Nutritional Assessment – Short Form, 

förkortat MNA-SF.  Instrumentet innefattar frågor om matintag, viktförlust, rörelseförmåga, 

förekomst av psykisk stress eller akut sjukdom, neuropsykologiska problem samt BMI 

(Skates & Anthony, 2012). Just att instrumentet belyser så många olika delar av 

nutritionstillståndet ses som en styrka (Cereda, Valzolgher & Pedrolli, 2008). Instrumentet 

rekommenderas av ESPEN för att riskbedöma undernäring hos äldre personer på SÄBO, i 

hemsjukvård samt på sjukhus (Kondrup et al., 2003). MNA-SF är ett av de 

riskbedömningsinstrument som används på SÄBO i Sverige för att bedöma risk för 

undernäring efter rekommendation från Senior alert (Senior alert, 2014a). Senior alert är ett 

nationellt kvalitetsregister som registrerar riskbedömningar för undernäring, fall, trycksår och 

munhälsa samt insatta åtgärder och uppföljning för personer 65 år och äldre som har kontakt 

med vård och omsorg (Senior alert, 2014c). Distriktssköterskan som tjänstgör på SÄBO har 

det största ansvaret för äldre personers nutritionsbehandling (Johansson et al., 2009). Därmed 
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är det av stor vikt att distriktssköterskan är uppmärksam på äldre personers nutritionsstatus 

(Faxén Irving et al., 2010; Izawa et al., 2006; Johansson et al., 2009).  

Distriktssköterskans ansvarsområde 

Att ge en god nutritionsomvårdnad är att tillgodose ett av människans grundläggande 

behov och ligger även enligt omvårdnadsteoretikern Virginia Hendersson inom 

sjuksköterskans ansvarsområde (Kirkevold, 1992). Ädelreformen som kom i Sverige 

1992 innebar att huvudmannaskapet för SÄBO övergick från landstingen till 

kommunerna. Det har gjort att distriktssköterskan på SÄBO blivit mer självständig då 

läkaren stannat kvar i landstingets primärvård och allt mer har fått funktionen som 

konsult (Bitzén, 2013). Distriktsköterskans nutritionsomvårdnad för äldre personer på 

SÄBO syftar till att ge den äldre personen bästa möjliga livskvalitet och bibehållen 

funktion den begränsade tid som finns kvar (Socialstyrelsen, 2000). Henderson menar 

att omvårdnaden ska ge stödjande och ersättande åtgärder till individer som inte själva 

har kraft, vilja eller förmåga att tillfredsställa sina grundläggande behov. I de 

grundläggande behoven inräknas matintag samt husrum, kläder, kärlek, uppskattning, 

känsla av att vara till nytta samt ömsesidig samhörighet och beroende (Kirkevold, 

1992). Distriktssköterskan är också skyldig att upprätthålla en hög patientsäkerhet samt 

medverka i kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) vilket innebär att bedöma, planera, 

utvärdera och utveckla kvalitetsarbete inom nutrition. För att säkerställa äldre personers 

behov av en god och säker omvårdnad krävs att distriktssköterskan har god kunskap om 

nutrition (Josefsson, Sonde & Robins Wahlin, 2008; Socialstyrelsen, 2000). Det kan 

därmed antas vara av stor vikt att distriktssköterskan får kontinuerlig fortbildning. 

Multidisciplinärt arbete 

Då risk för undernäring föreligger bör distriktssköterskan i samråd med läkare, dietist och 

patient upprätta en nutritionsvårdplan. I vårdplanen ska det finnas diagnos, planerade åtgärder 

och mål för behandlingen (SWESPEN, 2006). Preventiva åtgärder för att motverka 

undernäring hos äldre personer kan vara anpassad måltidsmiljö, energi- och proteinrik kost, 

konsistensanpassad kost, förkortad nattfasta, energi- och näringsrika mellanmål, samt 

specialkost vid ex gluten- och laktosintolerans (a.a.). I det preventiva arbetet ingår även att 

öka kunskapen hos de personalgrupper som arbetar med undernäring (Socialstyrelsen, 2000). 

Ofta krävs det mångfacetterade interventioner för att uppnå bättre nutritionsomvårdnad 
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(Lorefält & Wilhelmsson, 2012). Exempel på interventioner kan vara nutritionsutbildningar, 

utformande av nutritionspolicys tillsammans med införande av individuellt anpassade 

mellanmål (Lorefält & Wilhelmsson, 2012; Westergren & Hedin, 2010). För att ge en god 

nutritionsomvårdnad krävs att distriktsköterskan arbetar i ett multidisciplinärt team (Wilkes, 

Cioffi, Cummings, Warne & Harrison, 2014). Genom att interagera med övriga 

teammedlemmar såsom läkare, dietist, undersköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut kan 

distriktsköterskan bygga upp ett välfungerande nutritionsteam.  

Undernäring i relation till fallrisk, risk för trycksår & nedsatt munhälsa 

Äldre personer som bor på SÄBO är multisjuka med stort omvårdnadsbehov (Josefsson et al., 

2008) vilket gör distriktssköterskans arbete komplext med flera faktorer som påverkar den 

äldre personens nutritionsstatus. Fallrisk, trycksår, försämrad sårläkning och nedsatt munhälsa 

är faktorer som relateras till undernäring (Andersson et al., 2004; Brown & Phillips, 2010; 

Landi et al., 2012; Neyens et al., 2013; Sahyoun, 2004; Sieber, 2009; Tappenden et al., 2013; 

Yatabe et al., 2013). Undernäring kan leda till sarcopeni som i sin tur leder till ökad fallrisk 

(Landi et al., 2012; Sieber, 2009). Sarcopeni innebär minskad muskelmassa, nedsatt styrka 

samt minskad fysisk förmåga. Studier bland äldre personer har visat att risken att falla är mer 

än tre gånger så hög bland de som har sarcopeni än bland dem utan (Landi et al., 2012). 

Protein- och energiberikad kost tillsammans med fysisk aktivitet kan framgångsrikt förhindra 

sarcopeni hos äldre personer (Gregorio et al., 2014; Sieber, 2009). Undernäring hos äldre 

personer på SÄBO ger också ökad risk för trycksår (Brown & Phillips, 2010; Tappenden et 

al., 2013; Yatabe et al., 2013). Trycksår innebär att huden blivit utsatt för tryck som påverkat 

blodcirkulationen och lett till tryckskada (Socialstyrelsen, 2009). Det är vedertaget att en bra 

kost påverkar sårläkningen av trycksår positivt (Brown & Phillips, 2010). Intag av protein ser 

till att kroppen får de byggstenar som behövs vid sårläkning. Proteinbrist har visat starkt 

samband med försämrad sårläkning.  Även kolhydrater, fett och flera vitaminer, mineraler och 

spårämnen behövs för optimal sårläkning (Brown & Phillips, 2010; Tappenden et al., 2013). 

Nutritionstillskott kan förebygga trycksår samt främja sårläkningen (a.a.). God munhälsa är 

viktigt för en god nutrition hos äldre personer. Förmågan att äta kan påverkas av skadade eller 

saknade tänder, tandrotssjukdomar, felaktiga eller helt avsaknad av tandproteser samt nedsatt 

tuggförmåga. Omvänt kan val av kost genom hela livet påverka vår munhälsa (Sahyoun, 

2004). Behovet av hjälp med munvård är stort på SÄBO (Andersson et al., 2004). 

Svampinfektion i munnen är associerat med högre dödlighet samt undernäring hos äldre 
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personer (Holst et al., 2013). Det finns samband mellan lågt salivflöde och att vara kvinna, bo 

på SÄBO samt undernäring (Andersson et al., 2004). Det förekommer ofta en undermålig 

munvård hos äldre personer (Coker, Ploeg, Kaasalainen & Fisher, 2013). Genom att sätta in 

preventiva åtgärder vid risk för undernäring kan distriktssköterskan förbygga fall och trycksår 

samt främja sårläkning. Åtgärder för att förbättra munhälsan kan bidra till att motverka 

undernäring.  

 

Tidigare studier har visat att undernäring relaterar till fallrisk, trycksår samt nedsatt munhälsa 

och ger en komplex vårdsituation. Dock fanns inga studier gjorda som undersöker relationen 

mellan dessa faktorer inom SÄBO i Sverige. Mot bakgrund av litteraturgenomgången syftar 

denna studie till att fördjupa kunskapen om hur fallrisk, trycksår och nedsatt munhälsa 

relaterar till risk för undernäring bland äldre personer på SÄBO i Sverige. Ökad kunskap om 

dessa faktorers relation med undernäring kan vägleda distriktsköterskan i det preventiva 

arbetet med undernäring i syfte att öka äldre personers livskvalitet.  

 

SYFTE 

 

Syftet var att undersöka förekomst av undernäring bland äldre personer (65 år och äldre) 

på särskilt boende samt relationer mellan undernäring och fallrisk, risk för trycksår 

respektive nedsatt munhälsa. Vidare var syftet att undersöka vilka preventiva åtgärder 

distriktssköterskan erbjöd för att förebygga alternativt behandla undernäring hos äldre 

personer. 

 

METOD 
 

Design 

För att svara på syftet valdes en kvantitativ ansats (Billhult & Gunnarsson, 2012). Studien 

hade en icke-experimentell design och data samlades in retrospektivt (a.a.). Ansatsen och 

designen valdes då de lämpar sig för att analysera relationer (engelsk benämning relationship 
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i Polit, 1996) mellan olika variabler samt beskriva förekomst av olika tillstånd med mera med 

deskriptiv statistik (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

 

Kontext 

Studien genomfördes i en medelstor kommun i södra Sverige med drygt 80000 invånare. 

Kommunen hade 896 vårdtagarplatser på 29 olika SÄBO. Av dessa fanns 122 platser i privat 

regi. 397 platser var avsedda för personer med demenssjukdom. I hela riket var det ca 89 000 

personer över 65 år som bodde på SÄBO i oktober 2013 (Socialstyrelsen, 2014a). Enligt 

socialtjänstlagen är det kommunerna som är ansvariga för att tillhandahålla boendeformer för 

personer med särskilda behov. Biståndshandläggaren är den som beslutar huruvida plats ska 

beviljas för en person som ansökt om att flytta till SÄBO (SFS 2001:453).  

 

Studiedeltagare 

Vårdtagarna på SÄBO är personer som behöver omfattande vård, omsorg och service. De 

flesta vårdtagarna är äldre men kan även vara yngre personer med funktionsnedsättning 

(Socialstyrelsen, 2014a). Inklusionskriterierna var äldre personer (65 år och äldre) boende på 

SÄBO i den aktuella kommunen i södra Sverige, vars riskbedömningar registrerats i 

databasen Senior alert under perioden 130801–140131. Totalt var 483 personer registrerade. 

Av dessa var det 47 personer som inte hade kompletta registreringar avseende risk för 

undernäring (n=2), fallrisk (n=1), risk för trycksår (n=4) och/eller munhälsa (n=44). Dessa 

personer exkluderades och således kom 436 personer att ingå i undersökningen. Det förelåg 

ingen signifikant skillnad avseende kön och ålder mellan de som exkluderades och de som 

kom att ingå i undersökningen. Att urvalet begränsades till äldre personer i en kommun var 

för att datamaterialet skulle bli hanterligt men samtidigt ansågs, med tanke på stort antal 

deltagare, kunna representera en större population (Billhult & Gunnarsson, 2012).  
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Genomförande 

Datainsamling 

Data erhölls från det Nationella Kvalitetsregistret Senior alert efter kontakt med den 

nationella registerhållaren. En ansökan skickades in (bilaga 1) och efter godkännande erhölls 

önskad data från registret. Avtal finns gällande hur de Nationella Kvalitetsregistrens data får 

användas i forskningssyfte (SKL, 2009). Syftet med Senior alert är att arbeta preventivt för att 

förebygga fall, trycksår och undernäring för äldre (Senior alert, 2014c). Det finns i dagsläget 

79 stycken Nationella Kvalitetsregister i Sverige (SKL, 2009). Sveriges kommuner och 

landsting (SKL, 2009) har följande definition av registren ”Ett Nationellt Kvalitetsregister 

innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- 

och sjukvård och omsorg…”(SKL, s. 5). De Nationella Kvalitetsregistren ger möjlighet till 

kvalificerad utvärdering av vården samt ger idéer om hur vården kan förbättras (a.a.). Data 

som erhållits från Senior alert är riskbedömningar och vidtagna åtgärder registrerade med de 

av Senior alert rekommenderade riskbedömningsinstrumenten Mini Nutritional Assessment – 

Short Form (MNA-SF) för bedömning av risk för undernäring, Downton Fall Risk Index 

(DFRI) för bedömning av fallrisk, Modifierad Nortonskala (MNS) för bedömning av risk för 

trycksår samt Revised Oral Assessment Guide (ROAG) för bedömning av munhälsa, se 

bilagorna 2 och 3. Vidare har även data för kön, ålder, förekomst av fall och förekomst av 

trycksår erhållits.  

 

Mini Nutritional Assessment – Short Form 

MNA-SF har utvecklats från en längre version av instrumentet benämnt MNA. Frågorna i 

MNA-SF beskriver matintaget de senaste tre månaderna, förekomst av viktförlust de senaste 

tre månaderna, rörelseförmåga (sängliggande, rullstolsburen, kan röra sig inomhus eller kan 

röra sig utomhus), utsatt för psykisk stress eller akut sjukdom senaste tre månaderna, 

förekomst av neuropsykologiska problem (demens, förvirring eller depression) samt 

beräkning av BMI (Skates & Anthony, 2012). Det finns två brytpunkter i MNA-SF. 

Maxpoäng är 14 och personer som hamnar mellan 12-14 poäng anses vara normalnärda. 

Personer med poäng mellan 8-11 bedöms vara i risk för undernäring. Ger bedömningen 7 

poäng eller därunder räknas personen som undernärd (a.a.). De olika versionerna av MNA 

(MNA samt MNA-SF) anses ha god validitet och reliabilitet (Bleda, Bolibar, Parés & Salvà; 
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2002; Cereda et al., 2008; De Luis et al., 2011; Izawa et al., 2006; Kondrup et al., 2003; 

Skates & Anthony, 2012; Vellas et al., 1999).   

 

Downton Fall Risk Index 

Vid bedömning av risk för fall med DFRI besvaras frågor om tidigare kända fallolyckor, 

mediciner, sensoriska funktionsnedsättningar, kognitiva funktionsnedsättningar och 

gångförmåga (Downton, 1993). Instrumentet har god validitet och är lätt att använda 

(Rosendahl et al., 2003). Initialt utvecklades DFRI för att bedöma fallrisk hos äldre personer 

på vårdavdelningar men har visat sig fungera väl även på SÄBO (a.a.). Maximalt erhålls elva 

poäng. Tre poäng eller mer bedöms som ökad risk att falla (Downton, 1993).  

 

Modifierad Nortonskala 

Med MNS beräknas risken för trycksår genom bedömning i sju kategorier: psykiskt status, 

fysiskt status, rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens samt allmän tillstånd 

(Bååth, Hall-Lord, Idvall, Wiberg-Hedman & Wilde Larsson, 2008; Ek, Nordström & 

Berglund, 1997; Lindgren, Unosson, Krantz & Ek, 2002). Varje kategori poängsätts från 1-4 

där en etta innebär mest ökad risk och en fyra innebär normal funktion. Poäng 20 eller 

därunder bedöms som risk för trycksår (a.a). MNS har utvecklats i Sverige under 1980-talet 

från den ursprungliga Nortonskalan som kom till i England under 1960-talet (Ek et al., 1997; 

Lindgren et al., 2002). MNS anses ha god validitet och reliabilitet (Bååth et al., 2008; 

Lindgren et al., 2002).  

 

Revised Oral Assessment Guide  

ROAG består av åtta kategorier. Kategorierna innefattar bedömning av röst, läppar, 

munslemhinnor, tunga, tandkött, tänder/proteser, saliv och sväljförmåga (Andersson, Hallberg 

& Renvert, 2002). Kategorierna besvaras från 1 till 3 där en etta innebär ett normalt tillstånd, 

en tvåa innebär måttliga förändringar och en trea innebär svårare förändringar (a.a). I 

instrumentet finns ingen definierad brytpunkt. I studien bedömdes munhälsan vara nedsatt om 

en eller flera tvåor eller treor förekom i bedömningen. Samma bedömning finns beskriven i 

Senior alerts manual för munvårdsåtgärder (Senior alert, 2014b). Instrumentets reliabilitet 

(Andersson et al., 2002) och validitet (Tulio F Ribeiro, Ferreira, Vargas & Ferreira, 2014) 

anses god då det använts för bedömning av äldre personers munhälsa. 
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Förebyggande och behandlande åtgärder 

Då riskbedömning med MNA-SF faller ut med risk eller konstaterar undernäring ska 

distriktssköterskan erbjuda preventiva åtgärder för att förebygga och behandla (SOSFS 

2014:10). I Senior alert registreras nutritionsåtgärder och de samlas under rubrikerna 

Ätstödjande åtgärder, Nutritionsbehandling, Övervakning av närings- och vätskeintag, 

Viktkontroll och Munvård samt Läkemedelsgenomgång, Information och undervisning om 

kostfrågor, Vård i livets slutskede, Personen avböjer samtliga åtgärder och Annan åtgärd 

(bilaga 2, sidan 2). För definitioner av åtgärderna se bilaga 4.  

 

Analys av data 

I studien användes deskriptiv samt analytisk statistik (Polit, 1996). Karaktäristiska 

kännetecken hos urvalet som redovisats med deskriptiv statistik är medelålder, fördelning 

mellan män och kvinnor samt andel som hade risk för undernäring, fallrisk, risk för trycksår, 

nedsatt munhälsa, hur många som hade fallit eller hade trycksår samt hur många som hade 

preventiva åtgärder mot undernäring.  

 

För att svara på första delen av syftet användes analytisk statistik. Detta för att kunna 

dra slutsatser om en större population utifrån urvalet (Polit, 1996). Studien avsåg att 

testa hur undernäring relaterar till fallrisk, risk för trycksår och nedsatt munhälsa. Detta 

gjordes genom gruppjämförelser mellan de som ej hade risk för undernäring (ER), hade 

risk för undernäring (RU) och var undernärda (UN) avseende fallrisk, risk för trycksår 

och nedsatt munhälsa samt genom en logistisk regressionsanalys. Data analyserades 

med 1 sidig ANOVA, Chi-2 test, Kruskal-Wallis Test, Mann-Whitney U-test samt 

logistisk regression (Polit, 1996). 1 sidig ANOVA användes för parametrisk statistik 

avseende medelålder i de tre grupperna (a.a.). Vidare användes Chi-2 test och Kruskal-

Wallis test för att analysera de oberoende gruppernas skillnad gällande fallrisk, risk för 

trycksår, munhälsa och kön. Chi-2 test användes för att undersöka om det fanns en 

skillnad mellan två variabler på nominalnivå. Kruskal-Wallis test användes då beroende 

variabeln var på ordinalnivå (a.a.). I fall då det förelåg signifikant skillnad i jämförelse 

mellan tre grupper genomfördes så kallad post-hoc analys (med Chi-2 test och Mann-

Whitney U-test), det vill säga analys av skillnader mellan två grupper. Post-hoc analyser 

innebär att risken ökar för att påstå att en skillnad föreligger trots att det i realiteten inte 
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gör det, p.g.a. att man genomför fler signifikanstestningar. För att minimera denna risk 

gjordes en så kallad Bonferroni-korrektion vilket innebär att en lägre/strängare nivå 

anges för att påstå att det föreligger en signifikant skillnad. Eftersom det blev totalt tre 

extra analyser (jämförelser mellan grupperna ER-RU, ER-UN och RU-UN) per 

signifikant variabel valdes följande signifikansnivå p<0,017 (0,05/3 = 0,017) för 

subgrupps-analyserna. I övrigt angavs signifikansnivån till p<0,05 för att ange hur stor 

sannolikheten var att resultatet var statistiskt säkerställt (a.a.). 

 

För att vidare undersöka styrkan i relationen mellan variablerna i studien gjordes en 

logistisk regressionsanalys (Polit, 1996). Inför den logistiska regressionsanalysen 

gjordes den beroende variabeln dikotom – Ej risk = 0 och Risk för 

undernäring/undernärd = 1. Även de oberoende variablerna Fallrisk, Risk för trycksår 

samt Nedsatt munhälsa var dikotoma där 0 representerade ingen risk och 1 

representerade risk. Oddskvot (OR) med 95 % konfidensintervall (CI) beräknades 

(Pallant, 2013). Olika tester har gjorts för att se hur väl analysen fungerar med valda 

variabler. När det gäller Omnibus test of Model Coefficients är det önskvärt med 

signifikans medan Hosmer and Lemeshow Test önskas vara icke-signifikant. Vidare 

visar Cox & Snell R2 och Nagelkerke R2 andelen förklarad variation predicerad av 

modellen (a.a.).  

 

För att svara på andra delen av syftet har distriktssköterskans preventiva åtgärder för att 

förebygga och behandla undernäring redovisats med deskriptiv statistik. Frekvensfördelning 

för olika preventiva åtgärder presenteras i text och tabell. All dataanalys har skett med hjälp 

av IBM SPSS Statistics (version 22).      

   

 

Etiska överväganden och undersökningens betydelse  

Etiska principer för forskning finns i Helsingforsdeklarationen utgiven av World 

Medical Association (WMA, 2013). I deklarationen framgår att det är författarens 

ansvar att skydda deltagarnas hälsa, värdighet, integritet, rätt till självbestämmande samt 

ansvara för att data behandlas konfidentiellt (a.a). Deltagarna i de Nationella 
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Kvalitetsregistren erhåller i samband med registrering information om frivillighet, rätten 

att ta bort sina uppgifter ur registret, vilka kategorier av mottagare som kan ta del av 

personuppgifter samt att personuppgifter får användas för forskning inom hälso- och 

sjukvård (SKL, 2009). I Senior alert registreras att deltagaren fått information om 

ovanstående av den som registrerar in uppgifterna. Författaren har inte informerat eller 

krävt samtycke från deltagarna i studien då det redan var gjort vid insamlingen av data 

till Senior alert. Författaren i den aktuella studien har ej haft tillgång till deltagarnas 

personuppgifter i Senior alert. Därmed har författaren ej haft en känd relation till 

deltagarna. Författaren har inte kunnat se någon risk för deltagarna i studien. Data har 

förvarats på ett USB-minne som tillsammans med dokument rörande studien förvarats 

inlåst i kassaskåp då det ej bearbetats. Efter avslutad studie kommer materialet att 

förstöras.    

 

Ansvarig för studien har tagit ställning till om nyttan med studien överväger riskerna 

(WMA, 2013). Vård av äldre personer är komplex och flera faktorer påverkar den äldres 

hälsa och livskvalitet. Studien kan bidra till att distriktssköterskan får större kunskap 

och förståelse för relationen mellan undernäring hos äldre personer och fallrisk, trycksår 

och nedsatt munhälsa samt behovet av nutritionsåtgärder. Författaren anser att nyttan 

med studien överväger riskerna.  

 

RESULTAT 

Riskbedömningar 

436 personer var 65 år eller äldre samt riskbedömda mellan 130801-140131. 

Medelåldern var 87,23 år (SD 6,9) och 303 (69,5 %) var kvinnor och 133 (30,5 %) var 

män. Av dessa hade 208 personer (47,7 %) risk för undernäring och 49 personer (11,2 

%) var undernärda. 358 personer (82,1 %) hade fallrisk och 144 personer (33,0 %) hade 

risk för trycksår. Nedsatt munhälsa förekom hos 214 personer (49,1 %). Preventiva 

åtgärder inom området nutrition var registrerat hos 270 (61,9 %) av de 436 deltagarna 

(tabell 1).  
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Tabell 1. Riskbedömningar i Senior alert för personer (65 år och äldre) boende på SÄBO 

tidsperioden 130801–140131 (n=436) 

Ej risk för undernäring - MNA-SF 12-14 poäng, Risk för undernäring – MNA-SF 8-11 poäng, Undernärd – MNA-SF 0-7 

poäng. Fallrisk - DFRI ≤ 3 poäng. Risk för trycksår - MNS ≤ 20 poäng. Nedsatt munhälsa - ROAG en eller flera 2:or eller 

3:or.  

 

Gruppjämförelser mellan Ej risk för undernäring, Risk för undernäring 
och Undernärda avseende fallrisk, risk för trycksår och nedsatt munhälsa 

 

Fallrisk   

I gruppen UN hade 85,7 % fallrisk och i gruppen RU hade 86,5 % fallrisk jämfört med 76,0 

% av de i ER. I gruppjämförelsen mellan de tre oberoende grupperna ER, RU och UN fanns 

en signifikant skillnad mellan grupperna avseende fallrisk samt poängen i DFRI. Post-hoc 

analyserna visade signifikant skillnad mellan grupperna ER och RU (tabell 2).  

 

Risk för trycksår 

67,3 % av de i gruppen UN löpte också risk för att utveckla trycksår. I gruppen RU hade 48,1 

% risk för trycksår medan 6,1 % hade risk för trycksår i gruppen ER. Signifikant skillnad 

mellan grupperna avseende risk för trycksår och poäng i MNS kunde ses i gruppjämförelserna 

mellan de tre oberoende grupperna. I post-hoc analysen kunde skillnader ses mellan 

grupperna ER och RU samt ER och UN gällande risk för trycksår. När det gällde poäng i 

MNS kunde skillnad ses mellan alla tre grupperna i post-hoc analysen (tabell 2).  

 

Nedsatt munhälsa 

I gruppen UN hade 61,2 % nedsatt munhälsa. Av de i RU hade 52,9 % nedsatt munhälsa och 

hos de i ER hade 41,3 % nedsatt munhälsa. Gruppjämförelsen mellan de tre oberoende 

grupperna visade signifikant skillnad mellan grupperna avseende nedsatt munhälsa och 

 Totalt, n (%) Kvinnor, n (%) Män, n (%) 

Komplett utförda riskbedömningar 436  303  133  

Ej risk för undernäring 179 (41,1) 123 (40,6) 56 (42,1) 

Risk för undernäring 208 (47,7) 140 (46,2) 68 (51,1) 

Undernärda 49 (11,2) 40 (13,2) 9 (6,8) 

Fallrisk 358 (82,1) 249 (82,1) 109 (82,0) 

Förekomst av fall 34 (7,8) 25 (8,3) 9 (6,8) 

Risk för trycksår 144 (33,0) 105 (34,7) 39 (29,3) 

Förekomst av trycksår 17 (3,9) 12 (4,0) 5 (3,8) 

Nedsatt munhälsa 214 (49,1) 138 (45,5) 76 (57,1) 

Preventiva åtgärder inom nutrition 270 (61,9) 187 (61,7) 83 (62,4) 
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bedömning med ROAG. Post-hoc analysen visade signifikant skillnad mellan grupperna ER 

och RU samt mellan grupperna ER och UN (tabell 2).  

 

Tabell 2. Gruppjämförelser mellan Ej risk för undernäring (ER), Risk för undernäring (RU) 

och Undernärda (UN) avseende fallrisk, risk för trycksår och nedsatt munhälsa (n=436) 

 ER  

n=179 

RU 

n=208 

UN 

n=49 

P-värde 

Ålder, medelvärde (SD) 87,21 (6,7) 86,88 (7,2) 88,76 (6,0) 0,892  

Kön, kvinna, n (%) 123 (68,7) 140 (67,3) 40 (81,6) 0,140 

     

Fallrisk     

Risk för fall, n (%) 136 (76,0) 180 (86,5) 42 (85,7) 0,020 a 

Poäng DFRI, median (q1-q3) 4 (3-5) 5 (3-6) 4 (3-5) 0,000 a 

 

Trycksår     

Risk för trycksår, n (%) 11 (6,1) 100 (48,1) 33 (67,3) 0,000 a,b 

Poäng MNS, median (q1-q3) 25 (23-26) 21 (19-23) 19 (16-21) 

 

0,000 a-c 

 

Munhälsa     

Nedsatt munhälsa, n (%) 74 (41,3) 110 (52,9) 30 (61,2) 0,015 a,b 

ROAG, median (q1-q3) 0 (0-1) 1 (0-2) 1 (0-2,5) 0,000 a,b 

a) Skillnad finns mellan grupperna ER och RU 

b) Skillnad finns mellan grupperna ER och UN 

c) Skillnad finns mellan grupperna RU och UN 

Analyser: 1 sidig ANOVA, Chi-2 test, Kruskal-Wallis test. Signifikansnivå är satt till p < 0,05. 

Post-Hoc analyser (två-gruppjämförelser): Chi-2 test, Mann-Whitney U-test. Bonferronikorrektion ger p-värde < 

0,017 

Relation mellan Risk för undernäring/Undernärd och fallrisk, risk för 
trycksår och nedsatt munhälsa 
 

Risk för trycksår relaterade starkt till att vara i risk för undernäring/undernärd (OR 15,337) i 

den logistiska regressionsanalysen. Ingen signifikant relation kunde påvisas mellan 

variablerna fallrisk respektive nedsatt munhälsa och att vara i risk för undernäring/undernärd 

(tabell 3).   

 

Tabell 3. Relation mellan Risk för undernäring/Undernärd samt fallrisk, risk för trycksår och 

nedsatt munhälsa (n=257) 

 Hosmer and Lemeshow Test, Chi-2 test 1,902, p-värde 0,754. Omnibus Tests of Model Coefficients, Chi-2 

116,406, p-värde 0,000. Cox & Snell R2, 23,4 %, Nagelkerke R2, 31,6 %. Signifikansnivå är satt till p < 0,05 

 

Beroende variabel Oberoende variabel OR 95 % CI för OR P-värde 

Risk för undernäring/Undernärd Fallrisk 1,320 0,76 - 2,29 0,324 

 Risk för trycksår 15,337 7,90 – 29,76 0,000 

 Nedsatt munhälsa 1,191 0,76 – 1,86 0,441 
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Preventiva åtgärder mot undernäring 

De preventiva åtgärder distriktssköterskan erbjöd för att förebygga eller behandla 

undernäring hos äldre personer på SÄBO beskrivs i tabell 4. Totalt var det 270 personer 

som erbjöds åtgärder.  

 

Tabell 4. Preventiva åtgärder mot undernäring (n=270) till grupperna Ej risk för 

undernäring (ER), Risk för undernäring (RU) och Undernärda (UN) 

 

För alla sammantaget var vägning minst en gång var tredje månad den vanligaste 

åtgärden (71,1 %). I grupperna UN och RU vägdes 76,6 % var tredje månad eller oftare 

och bland ER 34,3 %. För de i gruppen UN var den näst vanligaste åtgärden att erbjuda 

näringsdryck (40,4 %) medan endast 8,5 % av de i RU erbjöds näringsdryck och ingen i 

gruppen ER. För de med undernäring kom sedan åtgärderna uppmuntran och påstötning 

 ER  

n=35 (%) 

 

RU 

n=188 (%) 

UN  

n=47 (%) 

Totalt  

n=270 (%) 

Ätstödjande åtgärder     

Omgivningsanpassning 0 31 (16,5) 10 (21,3) 41 (15,2) 

Uppmuntran och påstötning 1 (2,9) 67 (35,6) 18 (38,3) 86 (31,9) 

Matning 0 20 (10,6) 16 (34,0) 36 (13,3) 

Hjälpmedelsförskrivning 0 2 (1,1) 0 2 (0,7) 

Träning i att äta och dricka 0 1 (0,5) 4 (8,5) 5 (1,9) 

Annan åtgärd inom ätstödjande åtgärder 0 8 (4,3) 2 (4,3) 10 (3,7) 

Nutritionsbehandling     

Mellanmål 5 (14,3) 37 (19,7) 16 (34,0) 58 (21,5) 

Berikning av kosten 7 (20,0) 25 (13,3) 14 (29,8) 46 (17,0) 

Protein- och energirik kost 0 17 (9,0) 16 (34,0) 33 (12,2) 

Konsistensanpassning 3 (8,6) 28 (14,9) 18 (38,3) 49 (18,1) 

Näringsdryck 0 16 (8,5) 19 (40,4) 35 (13,0) 

Anpassa maten efter kulturella och religiösa 

behov 

0 1 (0,5) 0 1 (0,4) 

Förkortad nattfasta till max 11 timmar 1 (2,9) 25 (13,3) 10 (21,3) 36 (13,3) 

Enteral nutrition 1 (2,9) 2 (1,1) 2 (4,3) 5 (1,9) 

Parenteral nutrition 0 1 (0,5) 1 (2,1) 2 (0,7) 

Annan åtgärd inom nutritionsbehandling 0 3 (1,6) 2 (4,3) 5 (1,9) 

Övervakning av närings- och vätskeintag     

Registrering < 3 dygn 0 5 (2,7) 2 (4,3) 7 (2,6) 

Registrering > 3 dygn 0 0 1 (2,1) 1 (0,4) 

Annan åtgärd inom övervakning 0 7 (3,7) 2 (4,3) 9 (3,3) 

Viktkontroll     

Vägning en gång per vecka 1 (2,9) 2 (1,1) 3 (6,4) 6 (2,2) 

Vägning minst en gång var 3:e månad 12 (34,3) 144 (76,6) 36 (76,6) 192 (71,1) 

Munvård     

Träning i munvård 1 (2,9) 1 (0,5) 1 (2,1) 3 (1,1) 

Assistans vid munvård 5 (14,2) 43 (22,9) 11 (23,4) 59 (21,9) 

Annan åtgärd inom munvård 0 6 (3,2) 1 (2,1) 7 (2,6) 

Övriga åtgärder     

Läkemedelsgenomgång 22 (62,9) 37 (19,7) 17 (36,2) 76 (28,1) 

Information/undervisning om kostfrågor 0 4 (2,1) 2 (4,3) 6 (2,2) 

Vård i livets slut 0 0 1 (2,1) 1 (0,4) 

Avböjer samtliga förebyggande åtgärder 0 3 (1,6) 0 3 (1,1) 

Annan åtgärd 0 0 1 (2,1) 1 (0,4) 
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samt konsistensanpassning på tredje plats (38,3 %). Även de med risk för undernäring 

erbjöds uppmuntran och påstötning i ungefär samma utsträckning (35,6 %) medan 

konsistensanpassning endast erbjöds till 14,9 %. Läkemedelsgenomgång var också en 

av de mest använda åtgärderna. 36,2 % av de i gruppen UN erbjöds 

läkemedelsgenomgång, 19,7 % av de i RU erbjöds samma åtgärd och 62,9 % av de i ER 

erbjöds läkemedelsgenomgång. Att erbjuda mellanmål förekom i alla tre grupperna och 

erbjöds till 34,0 % av de i UN, till 19,7 % av de i RU och till 14,3 % av de i ER.  

Protein- och energirik kost samt matning var åtgärder som erbjöds till 34,0 % av de 

med undernäring men var ovanligare hos de med risk för undernäring (9,0 % respektive 

10,6 %) och förekom aldrig hos de utan risk. Berikning av kosten erbjöds till 20,0 % av 

dem i ER medan endast 13,3 % av de i RU erbjöds samma åtgärd. I gruppen UN erbjöds 

berikning av kosten till 29,8 %. Assistans vid munvård erbjöds till 23,4 % av de i UN, 

22,9 % av de i RU och till 14,2 % av de i ER. Förkortad nattfasta erbjöds till 21,3 % av 

de i UN, till 13,3 % av de i RU och till 2,9 % av de i ER.  

 

 

DISKUSSION 
 

I studien undersöktes förekomst av undernäring samt relationer mellan risk för undernäring 

hos äldre personer på SÄBO och fallrisk, risk för trycksår respektive nedsatt munhälsa. 

Starkast relation kunde ses mellan risk för undernäring och risk för trycksår. Frekvensen av 

fallrisk och nedsatt munhälsa skiljer sig signifikant mellan grupperna ER, RU samt UN men 

ingen signifikant relation kunde ses mellan variablerna i den logistiska regressionsanalysen. 

Vidare var syftet att undersöka vilka preventiva åtgärder distriktssköterskan erbjuder för att 

förebygga och behandla undernäring. De vanligaste åtgärderna för de som var undernärda var 

vägning minst en gång var tredje månad, näringsdrycker, uppmuntran och påstötning samt 

konsistensanpassning. För de med risk för undernäring var de vanligaste åtgärderna vägning 

minst en gång var tredje månad, uppmuntran och påstötning, assistans vid munvård, 

mellanmål samt läkemedelsgenomgång.   
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Metoddiskussion 

 

Då studien avsåg att testa skillnader och relationer mellan risk för undernäring och 

fallrisk, risk för trycksår och nedsatt munhälsa valdes analytisk statistik i form av 

gruppjämförelser och logistisk regressionsanalys (Polit, 1996). Även deskriptiv statistik 

har använts för att beskriva preventiva åtgärder för att förebygga och behandla 

undernäring (a.a.).  

 

Datamaterialet till studien hämtades från det nationella kvalitetsregistret Senior alert. 

Riskbedömningarna är gjorda av vård- och omsorgspersonal alternativt 

sjuksköterska/distriktssköterska som arbetar på SÄBO i den aktuella kommunen. En styrka 

med att använda data från Senior alert är att det möjliggör inklusion av ett stort antal deltagare 

i studien. Dock är det av stor vikt att de mätinstrument som används i en studie har god 

validitet samt god reliabilitet, det vill säga att instrumenten mäter det som de är avsedda att 

mäta och att mätningarna är tillförlitliga (Gunnarsson & Billhult, 2012). Mätinstrumenten 

MNA-SF, DFRI, MNS och ROAG anses ha god validitet och reliabilitet (Andersson et al., 

2002; Bleda et al., 2002; Bååth et al., 2008; Cereda et al., 2008; De Luis et al., 2011; Izawa et 

al., 2006; Kondrup et al., 2003; Lindgren et al., 2002; Rosendahl et al., 2003; Skates & 

Anthony, 2012; Tulio F Ribeiro et al., 2014; Vellas et al., 1999). Att instrumenten är så väl 

testade stärker studien trots att data samlats in av flera personer. Dock kan det ses som en 

svaghet att flera olika personer samlat in data då studier visat att många som arbetar inom 

hälso- och sjukvård anser sig sakna kunskap om hur nutritionsriskbedömningar ska utföras 

korrekt (Endevelt et al., 2009; Johansson et al., 2009; Merell et al., 2012; Mowe et al., 2008). 

47 personer saknade kompletta riskbedömningar med alla instrument. Dessa valdes att 

exkluderades från studien. Detta torde inte påverka resultatet nämnvärt då ingen signifikant 

skillnad fanns avseende ålder och kön mellan de som ingick i studien och de som 

exkluderades.   

 

Gruppjämförelser, logistisk regression samt deskriptiv statistik som gjorts anses kunna 

besvara syftet. Initialt gjordes gruppjämförelser mellan tre oberoende grupper, ER, RU samt 

UN. Grupperna RU och UN kunde slagits samman till en grupp och därmed kunde andra 

analyser valts. Dock hade detta resulterat i förlust av information om vilka som var 
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undernärda och vilka som var i risk för undernäring. Istället valdes att då gruppjämförelserna 

visade signifikant skillnad göra post hoc-analyser för att minska risken för typ-I fel (Polit, 

1996). Logistisk regression ansågs kunna förstärka resultatet av gruppjämförelsen genom att 

undersöka relationen mellan undernäring och fallrisk, risk för trycksår respektive nedsatt 

munhälsa. I den logistiska regressionen ska den beroende variabeln vara dikotom dvs. att den 

endast kan anta två värden (Pallant, 2013 & Polit, 1996). Inför den logistiska regressionen 

gjordes två kategorier av beroende variabeln – Ingen risk och Risk för 

undernäring/Undernärd. En svaghet i att dikotomisera variabeln är att information som finns i 

studiens datamaterial går förlorad då tre kategorier blir två (Pallant, 2013). Deskriptiv statistik 

har använts för att beskriva de preventiva åtgärderna som erbjöds för att förebygga och 

behandla undernäring. Det hade varit intressant att kunna uttala sig om effekterna av de 

åtgärder som sattes in. Dock krävs då en studie över tid som mäter effekten vid mer än ett 

tillfälle vilket inte rymdes inom förutsättningarna för denna studie. 

       

Erhållen data importerades till SPSS och data rensades, omkodades och nya variabler 

skapades för att kunna gå vidare till analyserna. Arbete lades ner på att rensa och strukturera 

data för att säkerställa studiens tillförlitlighet.  

 

Resultatdiskussion  

 

Studien visar att risk för undernäring och undernäring hos äldre personer på SÄBO har en 

stark relation med risk för trycksår. En signifikant skillnad kunde ses i gruppjämförelsen 

mellan ER, RU och UN avseende risken för trycksår. Även i den logistiska 

regressionsanalysen påvisades en ökad risk för trycksår då risk för undernäring alternativt 

undernäring förelåg. Resultatet stödjs i flera studier (Lahmann, Tannen, Dassen & Kottner, 

2011; Shahin et al., 2010; Thomas, 2014; Verbrugghe et al., 2013). Thomas (2014) menar att 

undernärda oftare utvecklar trycksår. Äldre personer på SÄBO med risk för trycksår har ofta 

ofrivillig viktnedgång och är malnutrierade (Shahin et al., 2010; Verbrugghe et al., 2013). På 

SÄBO i Tyskland har nutrition visat sig vara den andra starkast förutsägande faktorn för 

trycksår efter friktion/skjuv (Lahmann et al., 2011). Ytterligare en tysk studie gjord på äldre 

personer på SÄBO visar att trycksår relaterar till ofrivillig viktförlust, lågt nutritionsintag och 

lågt BMI (Shahin et al., 2010). Vidare visar en studie på äldre personer på SÄBO i Belgien att 
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trycksår associerar med undernäring men också med att ha en individanpassad 

nutritionsbehandling (Verbrugghe et al., 2013). Flera studier lyfter den osäkra effekten av 

nutritionsbehandling vid förebyggande och behandling av trycksår. Det vill säga det finns 

otillräcklig evidensbaserad data (Schols & Jager van der Ende, 2004; Thomas, 2014). Trots 

det påtalar studierna att god nutritionsbehandling är grundläggande i vården av trycksår 

(Schols & Jager van der Ende, 2004; Thomas, 2014; Yatabe et al., 2013). Studier har visat att 

de riktlinjer för trycksårsvård som finns är bristfälliga när det gäller nutritionsåtgärder (Schols 

& Jager van der Ende, 2004; Shahin et al., 2010). Riktlinjerna behandlar endast generella 

nutritionsåtgärder vid trycksår och saknar råd om tydliga och konkreta åtgärder och 

uppföljning avseende nutrition (Schols & Jager van der Ende, 2004). Att integrera riktlinjer 

gällande trycksår och nutrition skulle troligen ge en vinst (a.a.). Kunskap om relationen 

mellan undernäring och trycksår kan stödja distriktssköterskan i det preventiva arbetet. Då 

MNA visar risk för undernäring ökar även risken för trycksår. Dessutom anses 

nutritionsåtgärder vara grundläggande i vården av trycksår. Att utveckla befintliga riktlinjer 

inom nutritionsbehandling vid trycksår skulle ytterligare stödja distriktsköterskan vid denna 

komplexa vård.           

 

Denna studie visade en osäker relation mellan risk för undernäring och fallrisk. 

Gruppjämförelserna visade en signifikant skillnad mellan alla tre grupper och vidare visade 

post hoc-analyserna endast skillnad mellan ER och UN. I den logistiska regressionsanalysen 

kunde ingen signifikant relation mellan risk för undernäring/undernärd och fallrisk påvisas.  

En studie av Tsai & Lai (2014) visade att äldre som identifierades med risk för undernäring 

med MNA och MNA-SF tre år senare visade ökad risk att falla. Studier från Nederländerna 

visade att de som faller oftare är undernärda än de personer som inte faller både på SÄBO och 

i ordinärt boende (Meijers et al., 2012; Neyens et al., 2013). Undernärda på SÄBO som fick 

nutritionsinterventioner föll mindre än de som var undernärda som inte fick några 

nutritionsinterventioner (Neyens et al., 2013). En filippinsk studie visade att ett gott 

nutritionsstatus associerades med mindre användande av gånghjälpmedel (de Guzman et al., 

2013). En studie gjord i Sverige på äldre hemmaboende utan hemtjänst/hemsjukvård visade 

att risk för undernäring associerades med ökad risk att falla. Risk att falla associerades i sin 

tur med lågt intag av kött, fisk, fågel och ägg (Westergren, Hagell & Sjödahl Hammarlund, 

2014). Ett lågt proteinintag associeras vidare med lägre bentäthet i lårbenshalsen och minskad 



  

24 

fysisk förmåga. Eftersom fallrisk ökar med lägre bentäthet och minskad fysisk förmåga så kan 

undernäring sägas öka fallrisken (Tsai & Lai, 2014; Ülger et al., 2010). På en 

akutvårdsavdelning kunde man se att undernärda patienter minskade risken att falla med 60 % 

då nutritionsåtgärder såsom protein-och energirik kost, näringsdrycker, tillskott av calcium 

och vitamin D och rådgivning implementerades jämfört med rutinmässig vård (Tappenden et 

al., 2013) och andra studier har visat att protein- och energiberikad kost tillsammans med 

fysisk aktivitet framgångsrikt kan förhindra sarcopeni hos äldre personer (Gregorio et al., 

2014; Sieber, 2009). En annan studie kunde inte påvisa någon relation mellan undernäring 

och fallrisk hos hemmaboende äldre personer. Dock exkluderade studien personer med 

ögonsjukdomar, muskuloskeletala skador och operationer, gånghjälpmedel, neurologiska 

problem och kognitiva nedsättningar (Isenring, Baker & Kerr, 2013). Då resultatet från den 

aktuella studien är osäkert kan inte slutsatsen dras att risk för undernäring relaterar till fallrisk 

men flera tidigare studier visar att undernäring och fallrisk associerar. Med stöd av tidigare 

studier bör distriktssköterskan ha i åtanke den möjliga kopplingen som finns mellan 

undernäring och fallrisk. Nutritionsåtgärder kan eventuellt minska risken att falla. Vidare 

skulle det vara intressant att studera fallrisk och nutritionsbehandling på SÄBO över tid för att 

tydligare kunna uttala sig om sambandet.         

  

I denna studie var det inte möjligt att påvisa en relation mellan undernäring och nedsatt 

munhälsa. Resultaten från den aktuella studien visade en signifikant skillnad mellan 

grupperna ER och grupperna RU och UN gällande nedsatt munhälsa. Dock visade den 

logistiska regressionsanalysen ingen signifikant relation mellan de med risk för 

undernäring/undernärd och nedsatt munhälsa. Tidigare studier har visat att nedsatt munhälsa 

är en riskfaktor för undernäring hos äldre personer (Sullivan, Martin, Flaxman & Hagen, 

1993; Walls & Steele, 2004). Undernäring hos äldre har associerats med muntorrhet och 

svårigheter att tugga och svälja (Beck, 2015; Budtz-Jørgensen, Chung & Rapin, 2001; 

Tannen, Schütz, Smoliner, Dassen & Lahmann, 2012). Undernäring har utöver det också 

associerats med polyfarmaci vilket kan ge muntorrhet och nedsatt aptit (Tannen et al., 2012). 

En annan studie associerar undernäring med beläggningar på tungan, lågt salivflöde samt 

problem med tänder eller proteser (Andersson et al., 2004). Äldre tandlösa personer som 

saknar eller endast har en protes får en lägre poäng vid riskbedömning med MNA än äldre 

personer med två proteser alternativt egna tänder (Lamy, Mojon, Kalykakis, Legrand & Butz-



  

25 

Jorgensen, 1999; Prakash, Kalavathy, Sridevi & Premnath, 2012). Muntorrhet samt nedsatt 

förmåga att tugga och svälja leder till att äldre undviker mat som upplevs svår att äta (Budtz-

Jørgensen et al., 2001; Walls & Steele, 2004). De med omfattande tandproblem väljer oftare 

mjuk mat och upplever mindre matglädje (Lamy et al., 1999). Trots att den aktuella studien 

inte kan uttala sig om relationen mellan undernäring och nedsatt munhälsa kan tidigare studier 

anses stötta tanken att det finns en relation mellan dessa faktorer. Det är viktigt att 

distriktssköterskan tillsammans med övrig personal på SÄBO gör sitt bästa för att öka 

matglädjen för de äldre med nedsatt munhälsa. Att äldre med nedsatt munhälsa väljer bort 

viss typ av mat ställer krav på att en variationsrik kost erbjuds dem med behov av detta. 

Dessutom kan distriktssköterskan med sin specialistkompetens fungera som ett viktigt stöd i 

att förbättra vårdpersonalens munvårdsteknik i syfte att förbättra munhälsan hos de äldre på 

SÄBO och därigenom också förbättra deras nutritionsstatus.   

 

Studien visade att preventiva och behandlande nutritionsåtgärder erbjuds i låg grad till äldre 

personer med risk för undernäring och undernäring. Åtgärder erbjuds i högre grad till de som 

redan är undernärda än till de med risk för undernäring. Den vanligaste rapporterade åtgärden 

vägning minst en gång var tredje månad anses varken vara preventiv eller behandlande utan 

kan snarare ses som en uppföljning eller utvärdering av andra åtgärder. Studiens resultat visar 

att i stort sett alla åtgärder används i lägre utsträckning till gruppen RU jämfört med gruppen 

UN. Bortsett från vägning var tredje månad används övriga åtgärder i låg grad där de högsta 

siffrorna uppgår till att 40,4 % av de med undernäring erbjuds näringsdrycker och 38,3 % 

erbjöds konsistensanpassning och uppmuntran & påstötning. Andra studier styrker åsikten att 

nutritionsåtgärder erbjuds i låg utsträckning (Meijers, Halfens, van Bokhorst-de van der 

Schueren, Dassen & Schols, 2009; Tannen et al., 2012). En tysk studie visar att 

nutritionsåtgärder erbjöds till 54,4 % av undernärda äldre på SÄBO (Tannen et al., 2012). 

Samma studie visade att näringsdryck erbjöds till 53,1 % och konsistensanpassning till 24,1 

% (a.a.). En nederländsk studie på SÄBO visade att mindre än hälften av de med undernäring 

erhöll nutritionsåtgärder (Meijers et al., 2009). De vanligaste åtgärderna var näringsdrycker 

samt protein- och energirik kost (a.a.). Dock menar Socialstyrelsen att 76 % av de boende på 

SÄBO i Sverige har individuella genomförandeplaner som beskriver individuella önskemål 

och behov vid måltider (Socialstyrelsen, 2014a). Detta talar emot den aktuella studiens 

resultat. Nutritionsåtgärder som visats påverka näringsintaget är intag av näringsdrycker 
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mellan huvudmålen, uppmuntran och påstötning från vårdpersonalen, berikning av kosten, 

små portioner, mellanmål, god smak på maten, att maten serveras på ett tilltalande sett och att 

äta ihop med andra (Nieuwenhuizen, Weenen, Rigby & Hetherington, 2010). Även protein- 

och energirik kost, omgivningsanpassning och registrering av riskbedömningar har visat sig 

ha en positiv påverkan på undernäring (van Nie et al., 2014). Socialstyrelsen lyfter i en av 

sina rapporter vikten av sällskap vid måltider och att maten serveras på ett tilltalande sätt 

(Socialstyrelsen, 2014b). Enligt äldre personer på svenska SÄBO handlar god kvalitet om 

smaken på maten, att få känna doften av lagad mat och få ta del av hur maten tillagas. Äldre 

vill kunna påverka vad som serveras och hur måltiden genomförs (a.a.). Tre av fyra av de 

äldre på svenska SÄBO anser att maten smakar bra och närmre 70 % anser att måltiderna 

oftast är en trevlig stund på dagen (Socialstyrelsen, 2014c). Socialstyrelsens rapport till trots 

konstateras att preventiva och behandlande åtgärder vid risk för undernäring och undernäring 

erbjuds i allt för liten utsträckning. De vanligast erbjudna åtgärderna i den aktuella studien har 

i andra studier visat positiva effekter på undernäring.  Dock kan mycket mer kan göras för att 

förbättra äldres nutritionsstatus. Med rätt åtgärder kan distriktssköterskan påverka 

vårdtagarens nutritionsstatus och positiva effekter kan möjligen även fås beträffande fallrisk, 

risk för trycksår, sårläkning och munhälsa.     

 

Utöver att identifiera personer i risk för undernäring bör utredning och behandling erbjudas 

och adekvat uppföljning göras (van Nie et al., 2014; Schols & Jager van der Ende, 2004). 

Hela denna processkedja med nutritionsvård bör individanpassas (Akner, 2010; Shahin et al., 

2010; Thomas, 2014; Verbrugghe et al., 2013; Westergren et al., 2014). Socialstyrelsen lyfter 

vikten av individuellt utformade nutritionsplaner (Socialstyrelsen, 2014b). Detta stärks 

ytterligare av den nya lag som ålägger SÄBO att ha rutiner för nutritionsvård avseende 

riskbedömning, utredning, åtgärder och uppföljning (SOSFS 2014:10). Vidare lyfts 

komplexiteten i vård av äldre då det är viktigt med riskbedömningar avseende undernäring 

vid trycksår (Schols & Jager van der Ende, 2004; Shahin et al., 2010; Verbrugghe et al., 2013) 

samt att munvårdsbedömningar bör vara en del i en nutritionsbedömning (Budtz-Jørgensen et 

al., 2001; Poulsen, Rahm Hallberg & Schroll, 2006). Då risk för undernäring finns vid 

trycksår och fallrisk bör individanpassad nutritionsbehandling erbjudas (Neyens et al., 2013; 

Schols & Jager van der Ende, 2004; Shahin et al., 2010; Thomas, 2014; Verbrugghe et al., 

2013). Enligt omvårdnadsteoretikern Virginia Hendersson är det sjuksköterskans uppgift att 
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assistera vårdtagaren som inte själv kan uppfylla behovet av ett adekvat näringsintag 

(Kirkevold, 1992). För att kunna erbjuda en god vård till äldre på SÄBO med detta komplexa 

vårdbehov bör distriktssköterskan arbeta i ett multidisciplinärt team. Huruvida hon gör det går 

inte att uttala sig om utifrån studiens resultat men vikten av detta team är så pass viktigt att 

författaren anser att det ändå bör belysas. Undernäring bör utredas och behandlas av ett 

multidisciplinärt team vilket är en återkommande uppfattning i flera studier (Tannen et al., 

2012; van Nie et al., 2014). Att se helheten kring den äldre personen på SÄBO kräver ett 

teambaserat arbetssätt (Akner & Gustavsson, 2014). Studier lyfter även att det är viktigt att 

distriktssköterskan involverar det multidisciplinära teamet då hon jobbar med 

nutritionsåtgärder vid trycksår (Shahin et al., 2010) och nedsatt munhälsa (Beck, 2015; 

Prakash et al., 2012; Tannen et al., 2012; Walls & Steele, 2004) samt då hon jobbar med 

åtgärder vid fallrisk (Westergren & Hedin, 2010). Att jobba med undernäring på ett adekvat 

sätt kräver rutiner för riskbedömning, utredning, åtgärder och uppföljning. Den nya lagen 

SOSFS 2014:10 kan stötta distriktssköterskan i införandet av nya rutiner på SÄBO. Då vården 

av äldre personer på SÄBO är komplex med flera olika faktorer som påverkar varandra såsom 

undernäring, trycksår, fallrisk och nedsatt munhälsa bör distriktssköterskan arbeta i ett 

multidisciplinärt team.   

Slutsats 

 

Undernäring hos äldre personer på SÄBO är ett komplext område. För att ge en god 

nutritionsomvårdnad krävs att distriktssköterskan arbetar i ett multidisciplinärt team. Teamet 

bör arbeta med riskbedömningar, utredningar, åtgärder samt uppföljningar. Åtgärder vid 

undernäring och risk för undernäring erbjuds i dag i allt för låg grad.  

Framtida forskning 

Studien kan inte uttala sig om i vilken utsträckning distriktssköterskan samarbetar med andra 

professioner i multidisciplinära team då detta inte redovisas i Senior alert. Detta skulle vara 

intressant att studera i framtiden. Vidare skulle det vara intressant att över tid studera 

effekterna av givna nutritionsåtgärder.        
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