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ABSTRACT 

Background: Malnutrition is defined by deficits in the energy- and nutrition levels. This 

state results in weight loss. One way to measure malnutrition is through a body-mass index 

(BMI). During illness, the body’s metabolism increases, which in return requires a greater 

intake of energy- and nutrition. At the same time, the state of the illness may make the food 

intake more difficult. Risk evaluation is an aid for nurses that should be performed with every 

patient. The nurse is required by law to discover malnutrition or risk of malnutrition at an 

early stage and put in relevant interventions to prevent deterioration of the patients’ physical 

health. 

 

Objective: The aim of the study was to highlight to what extent the nurses document risk 

evaluation for malnutrition and what interventions were used to prevent malnutrition during 

the hospital stay. 

 

Method: The study has a quantitative, prospective and descriptive design and was performed 

as a journal evaluation. 

 

Result: The results showed that 31% of the inpatients suffered of malnutrition or risk thereof. 

The three most common interventions against malnutrition were: nutritional dietary records, 

estimated energy requirements and daily weight. Risk evaluation was performed on 47% of 

all patients, which means that half of the studied patients receive no evaluation at all. Follow 

up of the interventions were not presented in any journal.  

 

Conclusion: Only 47% of all inpatients had a complete risk evaluation documented in their 

journal. Most of the interventions are standardized evaluations and do not in itself counteract 

malnutrition but need complementary interventions.  

 

Keywords 

Malnutrition, intervention, inpatient, nutritional status. 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Undernäring definieras av att energi- och näringsintaget understiger behovet. 

Tillståndet resulterar i bl.a. viktnedgång. Ett mått för att mäta undernäring är 

kroppsmasseindex (BMI). Vid sjukdom ökar kroppens metabolism som gör att energi- och 

näringsbehovet ökar samtidigt som sjukdomen i sig försvårar matintaget. Riskbedömning är 

ett hjälpmedel för sjuksköterskor som bör utföras vid varje patient. Sjuksköterskan är enligt 

lag skyldig till att tidigt upptäcka undernäring eller risk för undernäring och sätta in relevanta 

åtgärder för att förhindra försämring.  

 

Syfte: Syftet med studien var att belysa i vilken utsträckning sjuksköterskan dokumenterar 

riskbedömning för undernäring samt vilka åtgärder som utförs för att förebygga och/eller 

behandla undernäring under sjukhusvistelsen. 

 

Metod: Studien har kvantitativ, prospektiv och deskriptiv design och har utförts genom 

journalgranskning. 

 

Resultat: Resultatet visade att 31% av de inneliggande patienterna hade undernäring eller 

risk för undernäring. De tre vanligaste åtgärderna som sattes in mot undernäring var 

kostregistrering, beräknat energibehov samt daglig vikt. Riskbedömning utfördes på 47% av 

alla patienter, det innebär att ungefär hälften av alla patienter inte fått någon riskbedömning. 

Uppföljning av insatta åtgärder förekom inte i någon journal. 

 

Slutsats: Endast 47% av alla inneliggande patienter hade fått en fullständig riskbedömning 

dokumenterad i journalen. De flesta insatta åtgärder är standardiserade evalueringar och 

motverkar i sig inte undernäring utan kräver kompletterande åtgärder.  

 

Nyckelord 

Undernäring, förebyggande åtgärder, slutenvårdspatienter, näringsstatus. 
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BAKGRUND 

Undernäring 

Definitionen av undernäring är då energi- och näringsintaget understiger behovet. Förväntas 

patientens kliniska tillstånd försämras om ej tillräcklig energi- och näringstillförsel uppfylls 

under vårdtiden bör patienten klassificeras som riskpatient för undernäring (Stubberud, 

Almås & Kondrup, 2011). Den vanligaste formen av undernäring i Sverige är en kombination 

av protein- och energibrist (Socialstyrelsen, 2001). Undernäring kan uppstå i alla åldrar men 

fysiologiska och psykosociala förändringar gör att risken för undernäring ökar vid stigande 

ålder (Marshall, 2018; Socialstyrelsen, 2001). 

 

Undernäring i vårdsammanhang 

Flera studier visar att de som läggs in på sjukhus löper risk för undernäring under vårdtiden 

(Halvorsen, Kjøllesdal Eide, Sortland & Almendingen, 2016; Schneider et al., 2004; Zheng et 

al., 2016). I en studie av Schindler et al. (2016) som utfördes mellan 2006–2014 infördes en 

dag per år där alla inneliggande patienter på 2584 sjukhus i 56 länder skulle svara på frågor 

om deras kostintag. Sammanlagt har under den tidsperioden 91 245 patienter svarat på 

formuläret. Av de förekom hos 47% ett inadekvat kostintag under sjukhusvistelsen, vilket 

inte direkt visar på att patienterna var undernärda men att inneliggande patienter ibland inte 

fick i sig tillräckligt med energi och näring. Totalt hade 6% av de som deltagit i studien ett 

BMI under 18,5 kg/m2. Undernäring resulterar inte bara i problem för patienten utan det kan 

även resultera i längre vårdtider och högre kostnader för samhället som en effekt av 

undernäringen (Socialstyrelsen, 2017). Även individen drabbas av direkta samt indirekta 

kostnader och lidande. Med direkta kostnader menas högre avgift för vårdtiden, med 

indirekta syftas på inkomstbortfall på grund av sjukskrivning. I samband med länge vårdtid 

som kan uppkomma på grund av undernäring utnyttjas fler samhällsresurser (Eckerlund & 

Stig, 2001). Av personer med normal nutritionsstatus som läggs in på sjukhus blir 38% 

undernärda eller upplever försämrad nutritionsstatus under sjukhusvistelsen. Av de patienter 

som redan är undernärda vid inläggning upplever 69% en försämring av nutritionsstatus 

under tiden på sjukhus (Kirkland & Shaughnessy, 2017). 

 

Kroppens ämnesomsättning 

För att kroppens celler ska kunna fungera normalt behöver de tillförsel av nödvändiga ämnen. 

Uppbyggnad och underhåll kräver viktiga komponenter såsom proteiner, kolhydrater, fetter, 
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mineraler, vitaminer och vatten. Biokemiska processer i kroppen samt energiomsättning utgör 

kroppens metabolism (Stubberud et al., 2011). Katabola respektive anabola processer innebär 

nedbrytning respektive uppbyggnad av vävnad vilket ingår i de metabola processerna. De 

katabola processerna är energiproducerande där det sker en nedbrytning av större molekyler, 

till skillnad från de anabola processerna som är energikrävande i och med att små molekyler 

slås samman till större (Marshall, 2018). 

 

Hur kroppen reagerar vid undernäring 

Metabolismen förändras vid hunger och svält samt vid sjukdomstillstånd. Vid svält minskar 

vilometabolismen i kroppen samt den fysiska aktiviteten för att spara på energi. Vid allvarlig 

sjukdom och metabol stress, som uppkommer vid till exempel skada på kroppens vävnader 

och organ i samband med trauma, operation eller allvarlig infektion, kommer kroppen inte att 

anpassa sig för det låga näringsintaget som ofta medföljer tillstånd där metabolismen är ökad 

och därför kräver ett högre näringsintag (Marshall, 2018). I och med kroppens ökade 

metabolism på grund av stress krävs extra energi- och näringstillförsel för att kroppen ska 

kunna spara från sina egna depåer. Som ett resultat kan viktnedgång inträffa så länge kroppen 

inte får tillräckligt med näring och måste ta från sina egna depåer för att försörja sig själv. Det 

är inte alltid viktnedgången märks de första dagarna i och med att den ökade metabolismen 

också gör att kroppen samlar på sig vätska i vävnaderna (Stubberud et al., 2011). 

 

Orsaker till undernäring 

Minskad matlust under tiden på sjukhus kan medföra att energi- och vätskeintaget blir för 

litet. Den nedsatta aptiten kan bero på illamående, ätsvårigheter, smärta, kraftlöshet, ångest 

eller depression. Minskad aptit, nedsatt lukt- och smaksinne som kan följa med stigande ålder 

är även vanliga orsaker till undernäring (Sun et al., 2018). Patienter som lever ensamma, är 

socialt isolerade, ekonomiskt instabila och har socioekonomiskt svåra förhållanden löper 

större risk för att drabbas för undernäring (Heersink, Brown, Dimaria-Ghalili & Locher, 

2010).  

 

Kroppsmasseindex 

Kroppsmasseindex (BMI) är ett mått som beskriver kroppsmassan och räknas ut genom att 

dividera vikten i kilo med längden i meter kvadrat. BMI är i de flesta fall ett bra mått för att 

identifiera undernäring eller övervikt men det finns undantag med personer med stor 

muskelmassa eller stora vattenansamlingar. För vuxna personer mellan 18 och 69 år är nedre 
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gränsen för normalviktig enligt BMI 18,5 kg/m2, ett BMI under 18,5 kg/m2 visar på 

undernäring. Normalt BMI för personer över 70 år ligger över BMI 22 kg/m2, således visar 

ett BMI under 22 kg/m2 på undernäring (Spanjer, Bultink, de van der Schueren & Voskuyl, 

2017). 

 

Riskbedömningsformulär 

För att bedöma nutritionsstatus finns olika riskbedömningsformulär att använda sig av, till 

exempel Minimal Eating Observation and Nutrition Form version II (MEONF II), Mini 

Nutrition Assessment (MNA) eller Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002). MNA är ett 

formulär som är uppdelat i två delar. De olika delarna behandlar frågor som berör personens 

näringsintag och kostvanor samt fysiska och psykiska hälsa (Westergren, 2014). Enligt en 

studie finns det inte ett specifikt formulär som passar alla olika patientgrupper utan beroende 

på individen bör formuläret som används anpassas (de van der Schueren, Guaitoli, Jansma & 

de Vet, 2014). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskan är ansvarig för att upptäcka problem med mat- och näringsintag samt att se 

till att ordinationer följs så att patienten uppnår sitt dagliga behov av näring En normalviktig, 

normalt fysiskt aktiv persons dagliga kaloribehov beräknas med formeln 30 kcal/kg 

kroppsvikt. Beroende på personens livsstil och motionsvanor samt BMI påverkar formeln. 

Hos en under/överviktig person räknas vikten utifrån hur mycket hen skulle vägt med ett 

normalviktigt BMI. En fysiskt aktiv person behöver 35 kcal/kg kroppsvikt per dag medan en 

fysiskt inaktiv behöver 25 kcal/kg kroppsvikt per dag. Ansvaret för att varje individ får den 

hjälp de behöver vid måltid ligger hos sjuksköterskan tillsammans med annan 

omvårdnadspersonal (Cederholm & Rothenberg, 2001). Andra instanser, till exempel dietist 

eller tandhygienist, kan behöva kopplas in för att hjälpa en patient med nutritionen. Att 

upptäcka undernäring eller att en patient har risk för undernäring ligger hos all personal som 

kommer i kontakt med patienten, därför krävs en god kontakt och nära samarbete mellan de 

olika professionerna (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Dokumentation 

Undernäring är idag ett känt problem i Sverige och i resten av världen. Dokumentation utförs 

för att försäkra att säkra åtgärder och god vård utförs. Enligt patientdatalagen (SFS, 

2008:355) är syftet med journalföring att bedriva god och säker vård. I patientjournallagen 
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(SFS 1985:562) framkommer att en patientjournal alltid ska innehålla relevanta uppgifter om 

insatta samt planerade åtgärder. Få studier har utförts om ämnet hur sjuksköterskor 

dokumenterar åtgärder för att förebygga undernäring hos patienter på sjukhus. Dock finns 

studier som, relaterat till deras resultat, antar att det finns brister i dokumentationen kring 

nutrition. På sjukhus är det en av sjuksköterskans viktiga uppgifter att sätta in och följa upp 

åtgärder för att upprätthålla god nutrition (Halvorsen et al., 2016). I en brasiliansk studie där 

4000 inlagda patienter över 18 år granskades gällande deras nutritionsstatus visade resultatet 

att 48% led av undernäring. Av de 4000 patienterna var det färre än 20% där 

nutritionsproblematik var dokumenterad i journalen (Kirkland & Shaughnessy, 2017). I en 

studie av Lazarus och Hamlyn (2005) granskades 324 patienter varav 137 (42,3%) visade sig 

vara undernärda. En av de 137 undernärda patienterna var i journalen dokumenterad som 

undernärd och 21 patienter (15,3%) fick insatta åtgärder mot undernäring. Om 

sjuksköterskans dokumentation är ofullständig och bristfällig kan det finnas risk för att 

patientens säkerhet och välmående försämras (Nilsson & Willman, 2000). 

 

Åtgärder för att motverka undernäring 

För att upprätthålla ett gott näringsintag krävs en kartläggning av patientens nutritionsstatus. 

Det krävs att sjuksköterskan besitter kunskap och insikt gällande den nutritionsstatus som 

råder vid sjukdom. Det krävs även att sjuksköterskan har ett visst intresse för patientens 

nutritionsstatus på grund av att de ansvarar för att förebyggande åtgärder som sätts in mot 

undernäring utförs. Det finns ett antal åtgärder att tillämpa för att hjälpa patienten till ett 

tillfredsställande näringsintag. För patienter med nedsatt matlust är det viktigt att anpassa 

portionsstorleken för att underlätta för patienten att slutföra måltiden. Patienter som inte 

uppfyller sitt dagliga energi- och näringsintag vid måltid kan förses med näringstillskott. 

Exempel på näringstillskott kan vara näringsberikade drycker eller soppor. Illamående är en 

orsak till minskad aptit och för att öka aptiten hos patienter med illamående kan behandling 

med läkemedel mot illamående ges innan måltiderna (Stubberud et al., 2011). 

 

Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretiker 

Virginia Henderson utformade 14 grundprinciper för omvårdnad som hon kallar för 

“människans grundläggande behov” som sjuksköterskor kan hjälpa till att förse patienten 

med. Åtta av de grundläggande behoven är fysiologiska och sex av de är psykologiska. 

Henderson försökte tidigt att beskriva sjuksköterskans specifika funktion. Hon beskrev 
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funktionen som att hjälpa sjuka eller friska människor att på så kort tid som möjligt återgå till 

att vara självständiga gällande de 14 grundprinciperna. Ett av de 14 grundläggande behoven 

är att äta och dricka tillräckligt. En av åtgärderna för att uppfylla behovet är att 

sjuksköterskan behöver kartlägga patientens nutritionsstatus, det görs genom riskbedömning. 

Förhållandet vid måltid måste anpassas efter patientens dagliga ork och mående. Henderson 

utformade med hjälp av de 14 grundläggande behoven den första vårdplanen genom att 

identifiera omvårdnadsdiagnos, sätta in åtgärder och planera uppföljning samt ett mål, 

specifikt för varje enskild patient (Kristoffersen, 2006). Sjuksköterskan har en förmåga att 

uppmärksamma en persons primära behov för att kunna hjälpa hen med dessa behov till 

personen själv är frisk nog att utföra behoven på egen hand. Individualiserad vård är 

eftersträvansvärt för att människan ska känna sig sedd och väl omhändertagen (Henderson, 

2006). Hennes teorier har påverkat dagens journalföring. Syftet med en vårdplan är att den 

ska vara ett hjälpmedel i det praktiska arbetet för att tillgodose god vård för patienten 

(Kristoffersen, 2006). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

För att nå hög kvalité och hållbar vård har personcentrerad omvårdnad stor betydelse. Det är 

viktigt att varje patient ses som en person med resurser och behov för att få den specifika 

personen att vara delaktig i hans eller hennes vård och behandling. Vid etablerandet av 

personcentrerad vård har en minskning av vårdlängd och återinläggning på sjukhus skett 

(Fors, Swedberg, Ulin, Wolf & Ekman, 2017). En central del av personcentrerad vård är att 

sjuksköterskan och personen gemensamt utvecklar en behandlingsplan utifrån hans eller 

hennes sjukdomshistoria och behov (Ekman et al., 2012). 

 

Problemformulering  

Undernäring är ett känt problem som medför lidande för patienten samt ökade kostnader för 

samhället. Det finns idag en brist gällande insatta åtgärder mot undernäring för patienter som 

är inlagda på sjukhus och även riskbedömning för att tidigt upptäcka undernäring sker 

bristfälligt (Lazarus & Hamlyn, 2005). Genom att utföra studier inom området kan resultatet 

av studierna användas som kvalitetsförbättring inom sjukvården till exempel genom att 

patienter får rätt näring och snabbare återhämtning. För den enskilda sjuksköterskan samt för 

verksamheten kan resultatet av projektet bli en ögonöppnare för vikten av korrekt 

dokumentation och behandling av undernäring. Den här studien bör således utföras för att 
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eventuellt kunna minska lidandet hos patienter som riskerar att bli eller redan är undernärda 

samt för att öka kunskap om det aktuella problemets påverkan på individ och samhälle.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa i vilken utsträckning sjuksköterskan dokumenterar 

nutritionsstatus samt vilka åtgärder som utförs för att förebygga undernäring under 

sjukhusvistelsen. För att lättare kunna svara på syftet kommer nedanstående frågeställningar 

användas: 

● I hur stor utsträckning riskbedöms patienterna? 

● Vilka åtgärder sätts in för patienter på avdelningen som har identifierats med risk för 

undernäring, som är undernärda eller välnärda? 

● Hur dokumenterar sjuksköterskor nutritionsåtgärder? 

 

METOD 

Design 

Studien har kvantitativ, prospektiv och deskriptiv design och ska utföras genom 

journalgranskning. 

 

Kontext 

Undersökningen gjordes på en medicinavdelning på ett universitetssjukhus i Mellansverige. 

Medicinavdelningen är en avdelning där patienter med många olika grundsjukdomar vårdas 

för ett nuvarande problem. Vanligaste orsaken för inläggning på avdelningen är hjärt-

kärlsjukdomar. Majoriteten av patienterna är över 50 år och i kombination med nuvarande 

hälsoproblem tenderar de att vara en riskgrupp för undernäring. Den genomsnittlig vårdtiden 

på medicinavdelningen är cirka en vecka, dock kan vårdtiden variera mellan några dygn till 

flera månader. På medicinavdelningen finns det 30 vårdplatser som ständigt är belagda. Innan 

avdelningen valdes uppskattades hur många patienter som kommer vara i riskzonen för att 

vara undernärda. Uppskattningsvis var mellan 30-50% av de inneliggande patienterna på 

avdelningen undernärda eller hade risk för undernäring. I journalföringssystemet som 

användes på medicinavdelningen fanns det vid inskrivning av patienter möjlighet att utföra en 

riskbedömning med hjälp av sex olika frågor. Frågorna inkluderade kroppsvikt, längd, 

viktförändring, ätproblem samt BMI och om BMI-värdet visar på över-/under- eller 

normalvikt. De patienterna under 70 år med ett BMI under 18,5 kg/m2 och de över 70 år med 
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ett BMI under 22 kg/m2 definierades som undernärda. Svaret på frågorna kalkylerades av 

journalsystemet och resulterade i poäng mellan 0-3, där 1-3 innebar risk för undernäring. 

Identifierades en person som undernärd eller med risk för undernäring borde en vårdplan med 

mål och åtgärder startas. Någon annan form av riskbedömningsformulär användes inte. 

 

Urval 

Journaler tillhörande inneliggande patienter på en medicinavdelning på ett 

universitetssjukhus i Mellansverige granskades och analyserades utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Datainsamlingen skedde under april-maj 2018. Alla inneliggande patienters 

journaler undersöktes och inkluderades i studien. De patienter oavsett kön som var över 18 år 

och identifierades med undernäring eller risk för undernäring samt de med normal 

nutritionsstatus inkluderades i studien.  

 

Datainsamlingsmetod 

En datainsamlingsmall har konstruerades under periodens första vecka. Mallen består av 13 

frågor som kan besvaras med “ja”, “nej”, eller “ej dokumenterat” utifrån vad som finns 

dokumenterat i journalen (se bilaga 1). Frågorna handlar om huruvida riskbedömning för 

nutritionsstatus utförs, om patienten redan är undernärd eller riskerar att bli, om patienten har 

ätsvårigheter, om viktförändring hos patienten har dokumenterats, vilka åtgärder som sätts in 

vid undernäring, hur dessa åtgärder dokumenteras och följs upp samt om målen för förbättrad 

nutritionsstatus är tydligt formulerade. Ett tydligt mål av en vårdplan definieras av SMART 

(specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt).  

 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd hämtades från verksamhetschefen samt utbildnings- och forskningsdirektören på 

sjukhuset inför datainsamlingen (se bilaga 2). Valet av avdelningen baserades på patienternas 

risk för att drabbas av undernäring. De patienter som vårdades på medicinavdelningen var 

ofta äldre och multisjuka och löpte därför risk för undernäring. Datainsamlingen utfördes på 

avdelningen under april-maj och under dessa veckor samlades relevant information in med 

hjälp av en för studiens syfte konstruerad journalgranskningsmall med frågor. I och med att 

patienterna ofta låg på avdelningen under några dagar eller veckor utfördes datainsamlingen 

varannan till var tredje dag, för att det skulle finnas ny data att samla. Innan datainsamlingen 

påbörjades testades mallen på avdelningen för att identifiera eventuella nödvändiga 

korrigeringar. Under datainsamlingen fördes svaren från mallen in i ett exceldokument, sedan 



11 

analyserades och summerades resultatet i olika typer av diagram. Journalgranskningen 

genomfördes så att varje patient inkluderades endast en gång i granskningen.  

 

Bearbetning och analys 

Informationen som fördes in i mallen sammanställdes i diagram och tabeller och redovisades 

därefter i frekvens och procent. Resultatet jämfördes och vägdes mot bakgrunden och 

diskuterades därefter. Frågeställning ett redovisades med hjälp av cirkeldiagram.  

Frågeställning tre redovisades med stapeldiagram och med bearbetning av fritextsvaren som 

frågeställning två besvarades med.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Att granska patienters journaler kan anses störa integriteten. Dock säger Patientdatalagen att 

vårdpersonal får ta del av journaler inte bara i det mest grundläggande syfte för att klara av 

omvårdnad utan även för annat relaterat till arbetet inom vården (Larsson, 2013). I och med 

att projektet är ett utvecklingsarbete behövs varken etiskt tillstånd eller tillstånd från 

patienten. Däremot krävs tillstånd från sjukhusets utbildnings- och forskningsdirektör för att 

utföra journalgranskning. De patienter som inkluderades i studien var anonyma genom att de 

fick en identitetskod som bestod av bokstäver och siffror. All data som användes vid 

insamling kommer att raderas efter studiens publicering. 

 

Personalen som arbetar på avdelningen fick inte information om att studien genomfördes på 

grund av att den vetskapen kunde komma att förändra deras arbetsrutiner vilket skulle kunna 

kommit att ge studien ett felaktigt resultat. 

 

RESULTAT  

Antalet journaler som granskades uppgår till 91 stycken. Av de 91 patienterna var det 28 

stycken (31%) som identifierades med risk för undernäring eller var undernärda vid 

inläggning på avdelningen, vissa patienter var både undernärda samt identifierades med risk 

för undernäring vid inläggningen. Antalet män var 40 (44%) och 51 stycken (56%) var 

kvinnor. Patienterna var mellan 20 och 96 år (medelålder var 73,5 år) och de undernärda eller 

de med risk för undernäring var mellan 27 och 93 år (medelålder var 66,6 år). 
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Riskbedömning 

Av de journaler som granskades innehöll ingen (0%) riskbedömning med något annat verktyg 

än journalsystemets egna riskbedömningsformulär. Antalet journaler som innehöll en 

fullständig riskbedömning, det vill säga att alla sex frågor var ifyllda och korrekt besvarade, 

uppgick till 43 stycken (47%). Resterande 48 journaler (53%) innehöll en ofullständig 

riskbedömning, det vill säga endast enstaka frågor i formuläret var besvarade och 

journalföringssystemet kunde ej beräkna resultat av riskbedömningen, eller hade inte någon 

riskbedömning alls (se figur 1).  

Figur 1. Riskbedömning med journalsystemets egna riskbedömningsformulär. 

 

I sammanlagt 21 stycken av de granskade patientjournalerna (23%) hade risk för undernäring, 

poäng 1-3 i journalens riskbedömning, identifierats. I 30 (33%) journaler hade inte risk för 

undernäring identifierats, noll poäng i journalens riskbedömningsformulär och i 40 journaler 

(44%) hade riskbedömning för undernäring inte dokumenterats (se figur 2).  

Figur 2. Risk för undernäring har uppmärksammats i journalen. 
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Av patienterna som antingen identifierades med risk för undernäring eller var undernärda är 

det 7 stycken som var undernärda och 12 stycken som identifierades med risk för 

undernäring. Nio av patienterna var både undernärda vid inläggning samt fick dokumenterat 

risk för undernäring i journalen. Sju patienter var undernärda enligt BMI men hade inte blivit 

riskbedömda i journalsystemet. Av de 91 journalerna som granskades var 16 patienter (18%) 

dokumenterade som undernärda, 55 patienter (60%) som ej undernärda och i 20 journaler 

(22%) var BMI inte dokumenterat för att kunna identifiera undernäring (se figur 3). 

Figur 3. Undernäring har uppmärksammats i journalen. 

 

Insatta åtgärder 

Utifrån journalgranskningen uppmärksammades åtta olika insatta åtgärder för att förebygga 

eller förhindra undernäring. Av de totalt 28 patienter som identifierats med undernäring eller 

risk för undernäring är kostregistrering (n=22, 79%) den vanligast insatta åtgärden. Av de 

patienter som var välnutrierade (n=63) hade 25 stycken (40%) kostregistrering, 20 (32%) 

daglig vikt och sju (11%) beräknat energibehov som insatt åtgärd. Resterande 11 

välnutrierade patienter hade inga insatta åtgärder. Av de som var undernärda eller hade risk 

för undernäring (n=28) fick 22 stycken kostregistrering, 10 stycken daglig vikt, 14 stycken 

beräknat energibehov, sex stycken näringsdryck, två stycken total parenteral nutrition (TPN), 

tre stycken energiberikad kost, en fick munspray för att förhindra muntorrhet samt en fick 

små täta måltider (se figur 4). En patient kunde ha flera insatta åtgärder, därav kan inte de 

olika åtgärderna jämföras i förhållande till varandra utan behöver ses var för sig. De tre 

vanligaste åtgärderna var i sig inte förebyggande mot undernäring utan kompletteras med 

andra åtgärder för att motverka undernäring. 
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Figur 4. Insatta åtgärder hos antalet patientjournaler där risk för undernäring eller undernäring 

förekom. 
 

Dokumentation av insatta åtgärder 

I 24 journaler (26%) dokumenterades att patienten har ätsvårigheter. Bland de 28 personer 

som hade risk för undernäring eller var undernärda hade 11 en startad vårdplan mot risk för 

undernäring. I vårdplanen fanns ett tydligt mål enligt SMART i 8 av de 11 fallen som hade 

vårdplan. Tre stycken av de granskade patientjournalerna hade vårdplaner startade mot 

undernäring utan att riskbedömning för undernäring hade utförts.  

 

Dokumentation av undernäring skedde på olika ställen i journalen. Riskbedömningen fanns 

under patientens aktuella status och där dokumenteras också vanligtvis det beräknade 

energibehovet. Av de 91 granskade journalerna fanns beräknat energibehov hos 21 patienter, 

i 19 fall fanns energibehovet dokumenterat i “status” och i två fall fanns energibehovet 

uträknat i en vårdplan. Övriga åtgärder, näringsdryck, TPN, energiberikad kost, munspray 

samt små täta måltider, fanns dokumenterade i en vårdplan för undernäring, med undantag 

för kostregistrering och daglig vikt som oftast dokumenterades i en generell vårdplan för 

övervakning. Sjuksköterskan valde olika färdiga alternativ på åtgärder och mål men kunde 

också i fritext skapa nya alternativ. Huruvida de insatta åtgärderna var utförda eller ej 

förekom inte dokumenterat i journalen. Uppföljning av insatta åtgärder förekom inte i någon 

journal.   

 

DISKUSSION 

Granskning av de 91 patientjournalerna visade att 31% av patienterna var undernärda eller 

hade risk för undernäring. Resultatet visar att endast 47% av alla inneliggande patienter har 

fått en fullständig riskbedömning dokumenterad i journalen. De flesta insatta åtgärder är 



15 

standardiserade evalueringar och motverkar i sig inte undernäring utan kräver kompletterande 

åtgärder. 

 

Resultatdiskussion  

I resultatet framgick att fler välnutrierade patienter än undernärda patienter fick åtgärder mot 

undernäring insatta, och i studien av Sun et al. (2018) framgår liknande resultat. 

Kostregistrering, daglig vikt samt beräkning av energibehov är de tre vanligaste insatta 

åtgärderna på avdelningen, ett resultat som framkom i nuvarande studie. Dock så kan det 

spekuleras om huruvida åtgärderna är insatta för att motverka undernäring eller endast som 

standardiserade åtgärder för merparten av alla inlagda på avdelningen. Individuella 

vårdplaner bör införas hos varje enskild patient som är undernärd eller har risk för 

undernäring, i enlighet med Hendersons teorier om patientens grundläggande behov. 

För att varje unik individ ska må bra och kunna återgå till normaltillstånd bör åtgärder 

anpassas efter individens dagliga mående (Kristoffersen, 2006).  

 

Daglig vikt sattes in för fler välnutrierade patienter än undernärda patienter. Vid 

dokumentation av daglig vikt gjordes ingen vidare analys av den nya viktens innebörd, vilket 

innebar att den nya vikten i sig inte visade något. I en journal utan riskbedömning och utan 

uträknat BMI kunde i journalgranskningen ses att patienten gått ner över åtta kilo i vikt på 

mindre än en vecka. Dock fanns det inte dokumenterat i “status” eller vårdplan att denna 

viktnedgång skett och inga åtgärder sattes in. Kostregistrering sattes in för lika många 

välnutrierade patienter som undernärda patienter. Av de 47 patienter som fick kostregistrering 

som insatt åtgärd var det 32 stycken som inte hade fått beräknat energibehov dokumenterat i 

journalen. Enligt beprövad erfarenhet behövs patientens energibehov finnas uträknat för att 

kunna utföra en godtagbar kostregistrering. Utan beräknat energibehov har kostregistreringen 

inget mål att sträva mot.  

 

I och med att personcentrerad omvårdnad är viktig för patientens välmående och 

tillfrisknande behöver riskbedömningen ske i samråd med patienten (Ekman et al., 2012). I 

Hendersons teori beskrivs att sjuksköterskan ska hjälpa patienten tills dess att hen är frisk nog 

att ta hand om sig själv. För att kunna hjälpa patienten är det viktigt att tidigt uppmärksamma 

eventuell risk för undernäring. Resultatet visar att det finns vissa brister i dokumenteringen av 

nutritionsåtgärder vilket strider mot Hendersons teori (Henderson, 2006). I samråd med 

patienten kan även en exakt beskrivning av problemet uppmärksammas samt vilka 
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behandlingsalternativ som finns och vore bäst för just honom eller henne. Gällande 

uppföljning av insatta och utförda åtgärder är det ett tillfälle att inkludera patienten för att 

kunna diskutera och utvärdera hur han eller hon upplever att åtgärderna fungerar. Samtidigt 

kan man lätt komma fram till om eventuella justeringar behöver tillföras (Ekman et al., 

2012). 

 

Enligt patientdatalagen (SFS, 2008:355) är syftet med journalföring att bedriva god och säker 

vård. Efter att journalgranskningen utförts har vissa brister i journalföringen på avdelningen 

upptäckts och därmed finns det plats för utveckling och förbättring. Framförallt består 

bristerna av ofullständiga eller uteblivna riskbedömningar, otydliga åtgärder, avsaknad av och 

bristfälliga vårdplaner. En inkomplett riskbedömning ger inte tillräckligt med information för 

att kunna få fram ett resultat om huruvida patienten har risk för undernäring eller inte. 

Otydliga åtgärder kan resultera i missförstånd och att åtgärderna inte utförs som planerat. En 

tydlig åtgärd behöver definieras av tidpunkt för utförande, av vem det ska utföras och hur 

utförandet ska ske, det här förekom i ytterst få journaler. Varje patient som är undernärd eller 

har risk för undernäring bör ha en vårdplan för att personalen på avdelningen ska kunna ge 

den vård patienten behöver för att inte undernäringen ska förvärras (Kristoffersen, 2006).  

 

Resultatet av nuvarande studie visade att få andra åtgärder utom daglig vikt, kostregistrering 

samt uträknat energibehov hade satts in för att förebygga och förhindra undernäring. De 

vanligaste åtgärderna var i sig inte förebyggande mot undernäring utan kompletteras med 

andra åtgärder för att motverka undernäring. Utifrån beprövad erfarenhet förekom inte 

dokumentering av till exempel administrering av näringsdryck vid varje tillfälle, vilket även 

visar sig vid journalgranskningen. En fjärdedel av de undernärda eller de med risk för 

undernäring hade i vårdplanen näringsdryck insatt som åtgärd, dock förekom ingen 

dokumentation om huruvida näringsdryck var administrerat eller ej. På grund av att det oftast 

inte dokumenteras när en åtgärd är utförd är det inte möjligt att med hjälp av den här studien 

besvara frågeställningen om vilken frekvens åtgärderna utförs. Ytterligare studier med annan 

inriktning bör utföras för att ge ett adekvat svar på frågan.  

 

Bortsett från kostregistrering, daglig vikt och beräknat energibehov, vilket i de flesta fallen 

endast är standardåtgärder som finns i de flesta journaler på grund av det sjukdomstillstånd 

som patienten har, var det endast åtta av 28 (29%) som fick en eller flera utav följande 

åtgärder insatta, näringsdryck, TPN, energiberikad kost, munspray samt små täta måltider. I 
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jämförelse med studien av Lazarus och Hamlin (2005) där endast 15,3% av patienterna fick 

insatta åtgärder mot undernäring är 29% en relativt hög siffra. I patientjournallagen (SFS 

1985:562) framgår att det i varje patientjournal bör finnas uppgifter om relevanta åtgärder för 

patientens tillstånd. Med lagen i åtanke bör 100% av alla undernärda få relevanta åtgärder 

insatta för att förhindra undernäring. Det krävs engagemang och kunskap hos sjuksköterskan 

för att sätta in och inspirera övrig omvårdnadspersonal för att utföra de insatta åtgärderna 

(Stubberud et al., 2011).  

 

På avdelningen användes inga ytterligare riskbedömningsformulär förutom det som finns i 

journalsystemet. Användningen av ett bredare och mer utförligt riskbedömningsformulär till 

exempel MNA eller MENOF II hade möjligtvis resulterat i att fler patienter med risk för 

undernäring kunnat uppmärksammas, dessutom hade graden av undernäring kunnat 

indentifierats. Vissa patienter kan behöva riskbedömas med utförligare 

riskbedömningsformulär än det som finns i journalen för att upptäcka undernäring medan det 

i andra fall räcker med det förenklade formuläret som finns i journalen (de van der Schueren 

et al., 2014). En anledning till att utomstående riskbedömningsformulär inte används kan vara 

att formulären inte är digitaliserade och därmed blir informationen inte samlad på samma 

ställe. Likaså är tidsaspekten en trolig bidragande faktor till att riskbedömning endast görs i 

journalen.  

 

Det är sjuksköterskans ansvar och skyldighet att förse patient med vad han eller hon behöver 

för att upprätthålla en god nutritionsstatus och riskbedömning är ett bra hjälpmedel för att 

upptäcka varje patients behov (Cederholm & Rothenberg, 2001; Halvorsen et al., 2016). 

Sjuksköterskan är arbetsledare och ansvaret att involvera och engagera övrig personal är 

hans/hennes. Brister samarbetet mellan de olika professionerna på avdelningen kommer det 

är påverka arbetet och alla arbetsmoment som utförs. Undersköterskan har nära kontakt med 

patienten och är vanligtvis den som serverar all mat och ser till att kostregistreringslistor fylls 

i korrekt. Undersköterskan har också skyldighet att dokumentera det som utförs i journalen, 

en bristande kommunikation och samarbete kan medföra ofullständig dokumentation.   

 

Bristen på engagemang, kunskap och tid hos personalen skulle kunna vara en bidragande 

orsak till att det finns vissa brister i journalföringen. Likaså kan otillräcklig utbildning i 

journalföringssystemet vara en bidragande orsak till den bristande dokumentation som 

framkommit i resultatet av den här studien. Få undernärda patienter på avdelningen fick en 
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vårdplan mot undernäring dokumenterad, vilket kan tyda på undermålig dokumentation. En 

möjlig anledning till att sjuksköterskan inte startar en vårdplan skulle kunna vara tidsbrist, 

osäkerhet och okunskap inom journalföring. En viktig aspekt är att inte endast dokumentera 

för dokumenterandet skull utan att åtgärderna utförs och följs upp. 

 

Metoddiskussion  

Dokumentationen kring nutrition och undernäring är ett område där vården brister i utförande 

(Lazarus & Hamlyn, 2005) därför behövs mer studier och uppmärksammanden om 

problemen som finns. Relevant data har samlats in för att kunna upptäcka och få det bekräftat 

att dokumentationen på avdelningen har brister. På grund av tidsbegränsningen var det 

fördelaktigt att vara två författare till studien. Insamlingen och granskningen av data 

underlättades av dubbel arbetskraft. 

 

Mallen som utformades till datainsamlingen testades en gång innan datainsamlingens 

startades. Den kunde testats mer grundligt inför datainsamlingens början, då det in i 

datasamlingens gång uppmärksammades en del brister som krävde korrektion. Frågan om 

viktförändring skulle haft en följdfråga där viktnedgång, viktuppgång eller stabil vikt noteras, 

svaret “ja” eller “nej” huruvida viktförändring har uppmärksammats säger i sig självt inte 

mycket. För studiens syfte och för att kunna svara på frågeställningarna är det dock ej 

relevant huruvida patientens vikt förändrats. En bidragande orsak till undernäring är 

ätsvårigheter och det är en av frågorna i riskbedömningen i journalföringssystemet. 

Problemet är dock att frågan oftast besvaras av “ja” eller “nej”, utan vidare specifikation 

dokumenterat av sjuksköterskan vilken ätsvårighet patienten lider av. Ett förtydligande av 

vilken ätsvårighet som förekommer är av största vikt för att kunna bedriva god omvårdnad 

för den enskilde patienten. BMI undersöker inte relationen mellan näringsintag och 

näringsbehov utan utgår endast ifrån kroppsvikt relaterat till kroppslängd. En kombination av 

uträknat BMI samt uträknat näringsbehov och kostregistrering som visar näringsintag kan 

vara värd att eftersträva. 

 

I och med att nuvarande studie utförde punktmätningar och undersökte varje journal vid ett 

tillfälle ger det en bild av hur verkligheten ser ut. Validitet avser att det valda instrumentet 

mäter det som avses studeras (Arvidsson Lindvall, Anderzén-Carlsson, Appelros & Forsberg, 

2018). Instrumentet och metoden som användes för att uppnå studiens syfte var relevanta. 

Med granskningsmallen kan dokumentationen som sker i journalen mätas vilket avser en god 
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validitet. Dock kan det inte garanteras om åtgärderna utförs eller inte och därför är inte 

validiteten hög. Reliabilitet avser att oberoende mätningar ska uppnå likande resultat 

oberoende av vem som utför mätningen (Arvidsson Lindvall et al., 2018). Nuvarande studie 

anses ha god reliabilitet i och med att samma resultat troligen skulle uppnås vid upprepande 

utförande. Brister i dokumentationen kan eventuellt ses vid upprepning av studien dock kan 

resultatet inte generaliseras då studien inte inkluderar tillräckligt många patientjournaler. För 

att kunna generalisera krävs en bättre validerad mall. 

 

Bristerna i mallen kan upplevas stora men med studiens syfte i åtanke påverkar inte bristerna 

resultatet. I och med att granskning av varje journal endast skett under ett tillfälle är frågan i 

mallen om huruvida uppföljning har skett svår att besvara. För att besvara den frågan krävs 

en studie med ett annat syfte. Likaså den faktor att vissa patienter är inneliggande på 

avdelningen under väldigt kort tid försvårar möjligheten till uppföljning. Vid mer tid till att 

utföra studien skulle noggrann uppföljning av nutritionsåtgärder kunna ske. En validerad mall 

hade troligtvis kunnat ge ett mer ansenligt resultat, dock hittades ingen validerad mall som 

kunde appliceras på nuvarande studie, därav utformades en oberoende mall.  

 

Etisk diskussion  

Från ett etiskt perspektiv har patienterna förblivit anonyma genom hela processen. De enda 

personuppgifterna som har sparats är initialer (för att kunna identifiera de som redan 

granskats) samt ålder och kön. Initialerna kommer inte att ingå i studien utan de kommer att 

förstöras.  

 

Slutsats 

Endast 47% av alla inneliggande patienter har fått en fullständig riskbedömning 

dokumenterad i journalen. De flesta insatta åtgärder är standardiserade evalueringar och 

motverkar i sig inte undernäring utan kräver kompletterande åtgärder. 

  

Projektets betydelse 

Undernäring är ett problem som medför lidande för patienten samt kostnader för samhället. 

Resultaten av den här studien samt andra studier inom området kan användas som 

kvalitetsförbättring inom sjukvården. För den enskilda sjuksköterskan kan resultatet av 

projektet bli en tankeställare för vikten av korrekt dokumentation och behandling av 

undernäring. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Journalgranskningsmall 

Patientnummer 1 2 3 4 5 6 ... 

1. Kön (M/K)        

2. Patienten är över 70 år        

3. Patienten är undernärd enligt BMI        

4. Patienten har risk för undernäring enligt 

journalföringssystemet 

       

5. Riskbedömning för undernäring finns dokumenterat         

6. Patienten har ätsvårigheter        

7. Viktförändring har dokumenterats        

8. Riskbedömningsformulär är ifyllt (MNA, NRS 2002, 

MENOF II) 

       

9. Vårdplan för nutritionsutredning finns dokumenterad        

10. Vårdplanen har ett tydligt mål        

11. Åtgärder mot undernäring är insatta        

● Kost- och vätskeregistrering        

● Beräknat energibehov        

● Daglig vikt        

● Extra tillförd näring        

● Andra åtgärder        

12. Åtgärderna är tydligt beskrivna (när, var och hur?)        

13. Uppföljning av insatta åtgärder är utförda        

 

Varje påstående besvaras med ”X” = ja, ”O” = nej eller “Ej dok” = Ej dokumenterat 
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Bilaga 2.  

 


