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Sammanfattning 

Det normala åldrandet samt kroniska sjukdomar påverkar individens näringstillstånd, 

förmågan att inta mat och kan leda till malnutrition. Malnutritionstillstånd har samband med 

ökad risk för funktionsnedsättning och död.   

Syftet med denna studie var att beskriva åtgärder för att förebygga och behandla malnutrition 

hos äldre. 

Metoden var systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Studien innefattade 15 

kvantitativa studier genomförda på personer över 65 år. 

Resultatet visade att nutritionsåtgärder som att ge kosttillskott, förbättra måltidsmiljön, 

handleda personal och patienter i nutritionsfrågor är förebyggande och behandlande av 

malnutrition hos äldre personer. 

De flesta åtgärderna är studerade på institutioner men kan tillämpas i primärvård och 

hemsjukvård. 

Nyckelord: malnutrition, nutrition, prevention, äldre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Normal aging and chronic diseases affecting the individual's nutritional status, the ability to 

consume food and can lead to malnutrition. A status as malnourished is associated with 

increased risk of disability and death. 

 

The purpose of this study was to describe interventions to prevent and treat malnutrition in 

elderly. 

 

The method was a systematic literature study with descriptive design. The study included 15 

quantitative studies performed on people over 65 years. 

 

The results showed that nutritional interventions such as supplement, enhance food 

environment, supervising staff and patients in nutrition is the prevention and treatment of 

malnutrition in older people. 

 

Most interventions are studied in institutions but can be applied in primary care and home 

care. 
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1.  INLEDNING  

I Sverige väntas den äldre befolkningen öka till 23 % år 2030 (Socialstyrelsen, 2009). Det 

normala åldrandet samt kroniska sjukdomar påverkar individens näringstillstånd och 

förmågan att inta mat. Med ett försämrat näringsintag påverkas både den fysiska och psykiska 

funktionen. Aptiten påverkar om och hur mycket den äldre individen äter. Aptiten kan också 

påverkas negativt av sjukdom och/eller läkemedel (Grodner, Roth, & Walkingshaw, 2011).  

Idag beräknas hälften av alla kroniskt sjuka äldre vara malnutrierade (Socialstyrelsen, 2009). 

2. BAKGRUND 

2.1 Definitioner  
 

2.1.1 Nutrition 

 

 Dietisternas Riksförbund har definierat nutrition som: ”summan av processer genom vilka 

man intar och utnyttjar näringsämnen” (Lindroos m.fl., 2010, s. 9). 
 

2.1.2 Malnutrition  

Det finns ett flertal definitioner på malnutrition och i den här litteraturstudien används: 
”Tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och 
ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en persons 

sjukdomsförlopp” (Näring för god vård och omsorg – en vägledning för att förebygga och 

behandla undernäring, 2011 s 11).  

2.2 Diagnostisering av malnutrition 

Det finns flera olika kriterier för att avgöra om en person är malnutrierad men det finns inte 

konsensus för vilket eller vilka sätt som skall användas i klinisk verksamhet. En detaljerad 

bedömning av nutritionsstatus innehåller oftast en kombination av bedömning av matintag, 

olika antropometriska mått, detaljerade analyser av kroppssammansättning och 

laboratorievärden (Visvanathan, Newbury, & Chapman, 2004). En reviewartikel från 2011 

har beskrivit att ett användbart mått vid identifiering av patienter med risk för malnutrition är 

kontroll och bedömning av handstyrkan (Norman, Stobäus, Gonzalez, Schulzke, & Pirlich, 

2011). Längd, vikt, Body Mass Index (BMI), överarmen och vadens omkrets är andra 

antropometriska mått som ofta kombineras när nutritionsstatus bedöms. Det finns flera 

blodprov som på olika sätt kan indikera malnutritionstillstånd eller risk för malnutrition, t.ex. 

serum-albumin, serum- transferrin och serum- thyroxin (Ahmed & Haboudi, 2010). 

 

Det är sjuksköterskans arbetsuppgift att bedöma patientens nutritionstillstånd (Socialstyrelsen, 

2005) och i en reviewartikel beskrivs flera olika screeninginstrument som finns tillgängliga 

för sjuksköterskor att använda. Forskarna har lyft fram i vilken grad screeninginstrumenten är 

validerade och reliabla och påtalat behovet av standardiserade verktyg (Green & Watson, 

2005). Thomas (2008) ger en översikt av olika bedömningsinstrument som är användbara i 

kommunal eller sjukhusbaserad långtidsvård för äldre. Det finns en grupp av 

bedömningsinstrument som identifierar risk för malnutrition och en grupp 

bedömningsinstrument som designats för att diagnostisera malnutrition. Ett exempel ur den 

första gruppen är The Nutritional Screening Initiative (NSI). I den andra gruppen av 
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bedömningsinstrument beskrivs The Mini Nutritional Assessment (MNA) som ett väl studerat 

och validerat instrument att använda i bedömningen av äldre personers nutritionsstatus.  I 

dessa instrument bedöms tugg- och sväljsvårigheter, svårigheter att äta själv, ofrivillig 

viktförlust, förekomst av trycksår, om maten inte äts upp, näringsintag, blodprover och olika 

antropometriska mått som vikt, BMI, överarmens och/eller vadens omkrets. Patientens 

kroniska eller akuta tillstånd påverkar också bedömningen.  I några instrument ställs frågor 

om ekonomi, sociala kontakter och antal läkemedel (Thomas, 2008).  

2.3 Näringstillstånd vid åldrandet  

2.3.1 Normalt åldrande 

Vid det normala åldrandet minskar människors muskelmassa och fettvävnaden ökar, vilket 

innebär mindre vätska i kroppen. Mindre muskelmassa och lägre andel vätska i kroppen leder 

till lägre energibehov, minskad törstupplevelse och nedsatt fysisk funktion. Aptiten hos den 

äldre människan påverkas också av förändrat smak och luktsinne. Många äldre har försämrad 

tandstatus, munhälsa och minskad salivproduktion vilket försvårar bearbetningen och 

sväljning av maten. Minskat intag av kostfibrer och minskad fysisk aktivitet kan leda till 

förstoppning vilket också påverkar aptiten negativt (Tucker & Dauffenbach, 2011). 

2.3.2 Riskfaktorer för malnutrition hos äldre 

Många äldre kan utöver de normala åldersförändringarna, ha en eller flera sjukdomstillstånd 

och ett flertal mediciner som påverkar själva ätandet och kan öka risken för malnutrition. 

Muntorrhet och illamående är exempel på vanliga biverkningar av många läkemedel. 

Sjukdomstillstånd som kan vara tillfälliga eller kroniska och kan öka risken för malnutrition 

genom att sjukdomsprocesserna kan påverka aptit, näringsupptag och förmågan att äta 

(Norman m.fl., 2007). Ensamhet eller upplevelse av ensamhet och social isolering är andra 

riskfaktorer för att utveckla malnutrition. Måltiden upplevs av många som en social händelse 

som innehåller planering, inhandling, tillagning och ätande. När den äldre blir ensam och får 

ökat hjälpbehov kan det leda till minskad lust att äta (Fjellström, 2009). Aptiten och ätandet 

kan också påverkas negativt av depression eller depressionssymtom och därför också bidra till 

utvecklandet av malnutrition hos den äldre (Johansson, Bachrach-Lindström, Carstensen & 

Ek, 2009; Engel m.fl., 2011). 

2.3.3 Prevalens 

En multicenterstudie genomförd i Holland visade att screening av malnutrierade patienter var 

vanligare på äldreboenden än på sjukhus och i hemsjukvård. Forskarna rapporterade också att 

var femte äldre patient på sjukhus eller i hemsjukvård var malnutrierade och av dessa fick 

färre än hälften behandling mot sin malnutrition (Meijers, Halfens, van Bokhorst-de van der 

Schueren, Dassen, & Schols, 2009). En europeisk multicenterstudie som inkluderade 

sammanlagt 40041 hemmaboende äldre i 11 länder visade att 11 % av de svenska äldre 

personerna hade obehandlad viktförlust och 1 % hade allvarlig malnutrition (Sörbye m.fl., 

2008). I en svensk studie har redovisats att sjukvårdskostnaderna för äldre malnutrierade 

patienter kan flyttas från slutenvård till öppen vård genom strukturerade nutritionsåtgärder 

(Lorefält, Andersson, Wirehn, & Wilhelmsson, 2011).  

 

2.4 Konsekvenser av malnutrition 

En reviewartikel baserad på 40 studier beskrev att malnutrition kan ge allvarliga 

komplikationer vid sjukdom som sämre sårläkning och ökad risk för infektioner. Malnutrition 
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beskrevs som generellt associerat med ökad risk för funktionsnedsättning och död. Vårddagar 

på sjukhus är fler för malnutrierade patienter än patienter som är malnutrierade. Följden blev 

därmed att vårdkostnaderna för patienter med malnutrition blev högre (Norman, Pichard, 

Lochs & Pirlich, 2007). I en reviewartikel om nutrition på sjukhem och hemsjukvård 

rapporterades även risk för försämrad autonomi, depression och sänkt livskvalitet vid 

malnutrition (Arvanitakis m.fl., 2008). 

2.5 Sjuksköterskan och nutrition 

 
International Council of Nurses (ICN) beskriver fyra huvudområden som sjuksköterskans 

huvuduppgifter: att främja hälsa, förbygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 

2005). Henderson (1997) menar att efter andning är nutrition den viktigaste aspekten i 

omvårdnaden av en patient för sjuksköterskan. Henderson (1997) beskriver att ätandet är en 

njutning och att om en människa är förberedd på att äta på ett sätt som han eller hon är van 

vid samt sitter bekvämt, känner sig avslappnad och tillfreds och om måltiden är estetiskt 

tilltalande kommer han/hon att äta mer än om något av ovanstående inte är tillfredsställt. 

Sjuksköterskans uppgift är att bedöma och vidta åtgärder som är anpassade för varje enskild 

individ. Det skall innefatta uppmuntran och motivation, socialt anpassad matsituation, 

sittställning. Bedömning och åtgärder som berör aptiten och behov av specialkost skall finnas 

med (Henderson, 1997). 

2.6 Problemformulering 

 
I Sverige har Socialstyrelsen under hösten 2011 publicerat en vägledning för att förebygga 

och behandla undernäring hos vuxna med betoning på äldre personers nutritionsproblem. I 

vägledningen beskrivs nutritionsbehandling som lika viktig som medicinsk behandling. En ny 

föreskrift som planeras jämställa klinisk nutrition med medicinsk behandling väntas träda i 

kraft i anslutning till denna publicering (Socialstyrelsen, 2011). Socialstyrelsens citat i ämnet 

tydliggör patientens rättigheter gällande nutrition i vård och omsorg i Sverige.” Ett gott 

näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla 

individer, friska, sjuka, unga och gamla har rätt att erhålla en adekvat, till individen och 

dennes (sjukdoms-) tillstånd anpassad näringstillförsel”(Socialstyrelsen, 2011,s.2). 

Världshälsoorganisationen (WHO) har också uttryckt att förebyggande och hälsobevarande 

arbete för äldre personer bör prioriteras ur ett ekonomisk och socialt perspektiv (Rechel, 

Doyle, Grundy & McKee, 2009).  

Sammanfattningsvis kan konstateras att prevalensen av malnutrition hos äldre i Sverige är hög 

Hälften av alla kroniskt sjuka äldre i Sverige beräknas vara malnutrierade. Det orsakar flera 

vårddagar på sjukhus och det kostar mycket pengar för samhället och orsakar personligt 

lidande. Forskare har identifierat de största riskfaktorerna det som saknas är en översiktlig 

bild av hur malnutrition hos äldre kan förebyggas och behandlas. Som en del i sitt 

professionella yrkesutövande skall sjuksköterskan arbeta förebyggande vilket bl.a. innebär att 

bedöma, åtgärda och utvärdera. I denna process krävs att hänsyn tas till hela människan både 

fysiskt, psykiskt, andligt, socialt och kulturellt samt att patienten görs delaktig i processen och 

visas respekt för sin integritet (Socialstyrelsen, 2005).  

 3. Syfte 

Syftet var att beskriva åtgärder för att förebygga och behandla malnutrition hos äldre. 
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4. Metod 

Metoden var en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design där metoden utgår ifrån 

Polit & Becks flödesschema. Utifrån forskningsfrågan genomfördes sökning i databaser efter 

vetenskapliga artiklar för att svara på litteraturstudiens syfte. Med äldre avsågs personer över 

65 år. Studierna som besvarade forskningsfrågan granskades, analyserades, värderades och 

presenterades i ett resultat (Polit & Beck, 2008). 

4.1 Sökstrategi 

Litteratursökning gjordes i omvårdnadsdatabaserna Cinahl, och Medline, (se bilaga 1). En 

provsökning gjordes i databasen Amed men den gav inget resultat. Sökord identifierades 

utifrån litteraturstudiens syfte och databasernas ämnesord. Via Chinal headings användes 

”malnutrition” med ”major concept” och subheading “prevention och control”. Fler sökord 

som användes var via Chinal headings ”geriatric nutrition” som ”major concept”. Den 

booleska operatorn NOT ”prevalence” användes för begränsning av sökordet ”geriatric 

nutrition”.  I Medline användes MesH-termerna ”malnutrition” med subheadings ”prevention 

och control”.  

Sökningen begränsades till artiklar publicerad år 2005-2011 för att få den mest aktuella 

forskningen, engelska språket och till personer över 65 år. Begränsningen att artiklarna skulle 

vara granskade av andra forskare (peer reviewed) gjordes i Cinahl.  

4.2 Urval 

Inklusionskriterier var vetenskapliga kvantitativa och kvalitativa artiklar som svarade på 

syftet att beskriva åtgärder för att förebygga och behandla malnutrition hos äldre. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska och vara publicerade mellan år 2005-2011. 

Exklusionskriterierna var reviewartiklar och artiklar som inte var vetenskapliga. Artiklar, som 

i huvudsak handlade om prevalens, palliativ vård, enteral och parenteral nutrition samt artiklar 

som inte tydligt angav vilka åldrar artikeln handlade om, exkluderades.  

Det första urvalet gjordes utifrån artiklarnas titel och abstract. Andra urvalet gjordes efter att 

artiklarna lästs översiktligt. I urval tre granskades artiklarnas vetenskapliga kvalitet och om 

inklusionskriterierna var uppfyllda utifrån denna litteraturstudies syfte. Bevisvärdet 

fastställdes utifrån vetenskapliga styrkor och svagheter relaterat till designen och med 

vägledning av granskningsprotokoll av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Avgörande 

för kvalitetsvärderingen är att resultaten är tillförlitliga och kan vara till hjälp i den kliniska 

verksamheten. En randomiserad kontrollerad studies vetenskapliga kvalitet bedömdes vara 

hög om antalet undersökningspersoner var tillräckligt stort, om de var representativa, om 

bortfallet inte var alltför stort, om mätvariabler som använts var relevanta och om den 

statistiska bearbetningen var korrekt genomförd. Icke-randomiserade studier granskades 

utifrån samma granskningsprotokoll och där togs särskild hänsyn till att interventionsgrupp 

och kontrollgrupp var lika vid baslinjen, bortfallet och att urvalet var representativt. Stark 

vetenskaplig evidens är när överensstämmande fynd finns i fler randomiserade kontrollerade 

studier av hög kvalitet. Måttlig evidens är överensstämmande fynd i en randomiserad 

kontrollerad studie av hög kvalitet och en eller flera randomiserade kontrollerade studier av 

låg kvalitet eller överensstämmande fynd i flera studier av låg kvalitet. Begränsad evidens 

innebär endast en randomiserad kontrollerad studie eller motsägande fynd i flera studier. 

Ingen vetenskaplig evidens är när inga randomiserade kontrollerade studier eller andra typer 

av studier av tillfredställande vetenskaplig kvalitet finns. En icke-randomiserad studie har ett 

lägre bevisvärde. Observationsstudier går inte att randomisera och är därför svårare att dra 
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slutsatser från. Studierna granskades vidare enligt protokollet som var konstruerade så att 

varje ja-svar innebär en vetenskaplig styrka i artikeln. Ja-svaren har olika bevisvärde varför en 

helhetsbedömning utifrån design gjordes av varje artikel. Den vetenskapliga 

kvalitetsvärderingen betygsattes enligt protokollet med hög, medelhög eller låg vetenskaplig 

kvalitet. För att få en överblick av artiklarnas innehåll med bl.a. metod, resultat och 

värderingen har de sammanställts i en artikelmatris (Willman m.fl., 2011).  

4.3 Dataanalys 

Analysen av de inkluderade artiklarna genomfördes enligt Polit och Beck (2008). Artiklarna 

lästes i sin helhet för att få en överblick om vilka åtgärder som beskrevs. Artiklarna lästes 

flera gånger för att säkerställa att alla åtgärder som fanns beskrivna lyftes ut och analyserades. 

De beskrivna åtgärderna i artiklarna antecknades och sorterades in i tio subkategorier efter 

liknande innehåll. Subkategorierna gavs namn och bildade fem kategorier. Innehållet och 

namnen på subkategorierna och kategorierna har analyserats och omprövats ett flertal gånger 

för att säkerställa att åtgärderna inte ska kunna passa in i flera subkategorier. Målet med 

analysen var att genom bearbetning och organisering av text få kunskap om vilka åtgärder 

som fanns beskrivna för att förebygga och behandla malnutrition hos äldre. Kategorierna 

utgör rubriker i litteraturstudiens resultat. 

4.4 Forskningsetiska aspekter 

Rättviseprincipen innebär att alla ska behandlas lika vilket i forskning är viktigt att tänka på 

när det gäller att metoden är väl underbyggd (CODEX-regler och riktlinjer för forskning, 

2011). I de inkluderade artiklarna framgår vilka åtgärder kontrollgruppen haft tillgång till och 

de är i de flesta fall beskrivet som mat och kosttillskott enligt rådande rutiner. Det är ur 

forskningsetiska aspekter oetiskt att en kontrollgrupp inte har tillgång till en åtgärd som visar 

sig ha en mycket gynnsam effekt på interventionsgruppen.  

Om vårdtagaren hade en nedsatt förmåga eller svårigheter att kommunicera kunde det uppstå 

situationer som innehåller etiska dilemman t.ex. om en dement person inte kan eller vill äta. 

Det är ur etisk synvinkel viktigt att värna vårdtagarens autonomi, att göra gott och inte skada 

(CODEX-regler och riktlinjer för forskning, 2011). Det är i några av de inkluderade artiklarna 

beskrivet att personer valt att inte äta eller dricka de kosttillskott eller näringsdrycker som 

varit studiens interventionsåtgärd. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskriver att det är 

sjuksköterskans uppgift att ge den information som behövs för att uppnå informerat samtycke 

och informerar om rättigheten att välja eller vägra behandling (ICN, 2005).  

Vid systematiska litteraturstudier är det enligt Polit och Beck (2008) viktigt att välja studier 

som fått tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts. Två 

av artiklarna där det inte framgick om de var etiskt granskade kontrollerades med stöd av 

tidskriftens författarinstruktioner. Det är också viktigt ur etisk synpunkt att presentera alla 

resultat oavsett om de stöder eller inte stöder forskarens åsikt. I litteraturstudien ingår åtgärder 

för att förebygga eller behandla malnutrition som ej haft bevisad effekt. 

5. Resultat 

Resultatet grundar sig på 15 kvantitativa studier. Genom analys identifierades tio 

subkategorier som sorterades in i fem huvudkategorier: ”maten”, ”måltidsmiljön”, 

”munvård”, ”utbildning/handledning” och ”bedömning”. Utbildning och handledning 

utgjordes av två subkategorier handledning/utbildning till personal och 

handledning/utbildning till patient. Likaså utgjordes kategorin ”maten” av fem subkategorier 
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”kosttillskott”, ”hemlevererad mat” och ”aptitstimulerande åtgärder”, ”konsistensanpassning” 

och ”måltidsordning”. 

5.1 Maten 

5.1.1 Kosttillskott  

Neelemaat, Bosmans, Thijs, Seidell, och van Bokhorsd-de van der Schueren, (2011)beskrev 

malnutrierade personer inneliggande på sjukhus i Holland. Studien hade hög vetenskaplig 

kvalitet. Majoriteten av deltagarna var kvinnor. Åtgärden var att ge energi och proteinberikad 

kost, näringsdryck och vitaminer under sjukhusvistelsen och tre månader efter utskrivning. 

Syftet var att se effekten på vikt, kroppskomposition, muskelstyrka och ADL-funktion. 

Effektmåtten var att mäta vikt och funktionsstatus med handgreppsstyrka, gå i trappor, ställa 

sig upp och sätta sig ner på en stol. Efter utskrivning gavs näringsdryck och vitaminer i tre 

månader till interventionsgruppen. Kontrollgruppen fick under tiden studien pågick sedvanlig 

nutritionsvård utifrån ordinationer från deras läkare vilket i de flesta fall betyder att de inte 

fick något kosttillskott vid hemgång. Bortfallen var 30 stycken i varje grupp och orsaken var 

dödsfall, att patienterna var för sjuka eller tyckte att utvärderingsmetoderna var 

smärtframkallande. Resultatet visade vid uppföljningen efter tre månader att gruppen som fått 

interventionerna ökat signifikant i vikt.  

 

I en dansk studie med hög vetenskaplig kvalitet av Beck, Damkjaer, och Sörbye (2010) på 

personer boende i äldreboenden var syftet att undersöka om en multifacetterad 11 veckors 

studie innefattande nutrition, grupp-träning och munvård hade påverkan på funktionell 

förmåga. Interventionen var att servera hemgjord näringsdryck och choklad två gånger 

dagligen för att undersöka om nutritionsstatus förbättrades. Studien innefattade även att ge 

sportdryck som innehöll kokosmjölk och grädde efter fysisk aktivitet två gånger i veckan. 

Studiens resultat visade att vikten signifikant minskade mer i kontrollgruppen. Energiintag 

ökade signifikant i interventionsgruppen. Den sociala och fysiska funktionen minskade i 

kontrollgruppen men var oförändrad i interventionsgruppen. 

 

Energi-proteindryck var en av åtgärderna som erbjöds till 20 personer varav majoriteten 

kvinnor boende på äldreboende i Danmark efter att screening visat risk för eller redan 

konstaterad malnutrition. Studien hade låg vetenskaplig kvalitet. Studiens syfte var att få 

information om effekten av införande av mat och måtidspolicy samt utvärdera effekten av 

systematiska nutritionsbedömningar på personernas viktstabilitet. Interventionerna utgjordes 

av att var tredje månad göra nutritionsbedömningar med Mini Nutritional Assessement Short 

Form (MNA-SF). Bedömningarna låg till grund för individuell omvårdnadsplan och 

individuell nutritionsplan. I nutritionsåtgärderna ingick att servera extra mellanmål och 

energi- och proteindryck. Resultatet visade signifikant ökning av viktstabilitet det vill säga 

mindre viktminskning (Kuosma, Hjerrild, Pedersen & Hundrup, 2008).  

I en interventionsstudie med hög vetenskaplig kvalitet av Manders (2009) var interventionen 

att ge näringsdryck och vitaminer två gånger dagligen med syfte att utvärdera effekten på 

näringsintag och risk för malnutrition. Vikt och flera nutritionsrelaterade blodprover mättes på 

samtliga deltagare. Studien pågick i 24 veckor. Populationen var boende på äldreboende i 

Holland. Studiens resultat visade att energiintag ökade signifikant i interventionsgruppen och 

sjönk eller var lika i kontrollgruppen. Forskarna ville även undersöka om näringsdryck två 

gånger dagligen påverkade matintaget. Matintag mättes på två subgrupper från de 
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randomiserade grupperna för att se om matintaget påverkades av att näringsdryck intogs två 

gånger dagligen. Interventionsgruppen fick näringsdryck och kontrollgruppen placebodryck. 

Ingen signifikant skillnad kunde ses på vikt mellan grupperna. Energiintaget från mat sjönk i 

både interventions och kontrollgruppen vilket därmed inte kunde förklaras som en följd av 

intaget av näringsdryck.   

I en Australiensisk studie med medelhög vetenskaplig kvalitet användes ett program som 

kallades ”näring som medicin”. Ett av syftet var att genom tidig nutritionsbedömning 

identifiera patienter med störst risk för malnutrition för att prioritera nutritionsbehandling. 

Andra syftet var att förbättra intaget av erbjudna kosttillskott genom att använda ”näring som 

medicin” program. En interventionsgrupp bestående av patienter bedömda som malnutrierade 

eller i risk för malnutrition enligt MNA på sjukhus gavs näringsdrycker på fasta tider fyra 

gånger dagligen i samband med läkemedelstiderna. Intaget av näringsdrycken övervakades 

och signerades på läkemedelslista i syfte att öka följsamheten till att dricka näringsdrycken. 

Kontrollgruppen fick nutritionsåtgärder enligt den vanliga rutinen. Resultatet visade att 

interventionsgruppen ökade i vikt och hade signifikant kortare vårdtid. Forskarna såg ett 

signifikant samband mellan dödlighet och malnutrition då 35 % av de som bedömts som 

malnutrierade avled under studieperioden. Av de som hade risk för malnutrition avled 18 % 

och de som var bedömda som välnutrierade avled 9 % (Jukkola & MacLennan, 2005). 

Lorefält m.fl., (2011)  undersökte åtgärden att individualisera matrutiner till personer boende 

på sex olika äldreboenden i Sverige i syfte att studera effekten på nutritionsstatus. Studien 

bedömdes som hög vetenskaplig kvalitet. Interventionen pågick i tre månader och bestod i att 

ge mellanmål till de i interventionsgruppen som enligt MNA var välnutrierade. Till de som 

var i risk för malnutrition eller redan malnutrierade erbjöds aptitretare och extra mellanmål. 

Kontrollgruppen fick mat enligt rådande rutiner. Studiens resultat visade statistisk signifikant 

ökning av vikten och BMI och förbättrad bedömning av MNA. Efter studiens slut erbjöds 

kontrollgruppen samma interventioner som interventionsgruppen fått. Ett år efter 

interventionen var kostnaden för sjukhusvård högre i kontroll-gruppen medan kostnaden för 

primärvård var högre i interventions-gruppen. 

 

Att ge ett extra kvällsmål under en interventionstid på sex månader var en åtgärd som 

beskrevs för personer boende i servicelägenheter i Sverige. Studien bedömdes ha medelhög 

vetenskaplig kvalitet. Inklusionskriterium var ett BMI under 30. Nästan 40 % av de tillfrågade 

avstod från att delta i studien. Anledningen var i många fall att de inte ville släppa in okända 

människor i sitt hem. Syftet var att undersöka om ett extra kvällsmål kunde förbättra dagligt 

matintag, nutritionsstatus och livskvalitet hos äldre personer boende i servicelägenheter. 

Studiedeltagarna var alla oförmögna att ta sig ut ur lägenheten på egen hand. Interventionen 

var att servera ett kvällsmål som till exempel soppa med smörgås eller pannkaka med sylt och 

grädde. Resultatet visade ingen statistisk skillnad i vikt, energiintag eller livskvalitet men 

nattfastan sjönk med två timmar samt att kolhydrat- och proteinintaget ökade hos 

interventionsgruppen (Ödlund Olin, Koochek, Cederholm, & Ljungqvist, 2008).  

En amerikansk intervju- och observationsstudie av Zissa, Tayie och Lino (2007) undersökte 

om mellanmålsätare hade ett högre totalt energiintag än icke mellanmålsätare. Studien 

bedömdes ha medelhög vetenskaplig kvalitet. Studien inkluderade 2002 personer över 65 år 

boende i USA. Personerna intervjuades om sina matvanor och matintag och om de åt 

mellanmål eller inte. Resultatet visade att 84 % åt mellanmål och de hade ett signifikant högre 

dagligt intag av energi, protein, kolhydrater och fett än de som inte åt mellanmål. 
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5.1.2 Hemlevererad mat 

Frongillo och Wolfe (2010) undersökte om hemlevererad mat till 212 äldre i ordinärt boende i 

USA förbättrade kostvanor, näringsintag och minskade otrygghet runt kosten jämfört med 

äldre som fick andra tjänster i hemmet t.ex. städning, dagvård eller hemsjukvård. Andelen 

kvinnor var högre. Studien hade medelhög vetenskaplig kvalitet. I studiens syfte ingick även 

att undersöka om viktminskningen minskade. Studien pågick ett år. Intervjuer och 

frågeformulär användes föra att undersöka kostvanor och känslan av otrygghet. Längd, vikt 

och näringsberäkning kontrollerades innan studien startade samt vid sex och 12 månader. 

Bortfallet var 143 stycken och berodde på att deltagarna flyttat, avlidit eller inte längre tyckte 

att de ville eller behövde hemlevererad mat. Resultatet visade att interventionsgruppen visade 

mindre otrygghet i sin matsituation och förbättrade sina kostvanor och ökade intaget av frukt 

och grönsaker. Hemlevererad mat visade sig ha bättre effekt på de som levde ensamma 

jämfört med de som levde tillsammans med andra och även bättre effekt på män jämfört med 

kvinnor. 

5.1.3 Aptitstimulerande åtgärder 

Best och Appleton ( 2011) beskrev åtgärder som att servera maten med sås och mat som var 

kryddad för att öka aptiten. Studien bedömdes som låg vetenskaplig kvalitet. Effekten av 

åtgärderna kontrollerades genom att näringsberäkning av hur mycket av måltiden som åts. 

Subjektiva mått som hunger, aptit, smakupplevelser och trivsel användes. Personer äldre än 

65 år och som inte hade någon sjukdom eller åt läkemedel som kunde påverka smak eller aptit 

ingick i studien. De 18 personer som ingick i studien, majoriteten kvinnor, fick åka till ett 

Universitet i Belfast för att inta måltider med antingen krydda, sås eller utan sås och krydda. 

Alla studiedeltagare intog alla varianterna av måltider. Resultatet visade att studiedeltagarna 

åt mer av den mat som var kryddad eller serverad med sås. Lorefält m.fl. (2011) beskrev att 

soppa, sill och ägg kan serveras som aptitretare före lunchen. Som en åtgärd att öka aptiten 

beskrevs även att servera önskekost. Att tillgodose patientens önskemål i form av önskekost 

beskrevs även som en av interventionerna i studien av Kuosma m.fl.(2008). 

 5.1.4 Konsistensanpassning 

Konsistensanpassning av kost till de med tugg- och sväljproblem beskrevs i en multifacetterad 

experimentell interventionsstudie med personer 65 år eller äldre boende på olika särskilda 

boenden i Danmark. Studien beskrev ett flertal interventioner där konsistensanpassning ingår 

som en åtgärd. Studien bedömdes med hög vetenskaplig kvalitet. Konsistensanpassningen 

bestod av gratängkost med puread eller fint uppskuren kost. Studiens resultat visade att vikten 

minskade signifikant mer i kontrollgruppen och energiintag ökade signifikant i 

interventionsgruppen. (Beck m.fl., 2010). 

5.1.5 Måltidsordning 

I Canada genomfördes en studie med cross over design av medelhög vetenskaplig kvalitet av 

Taylor och Barr (2006) I studien ingick personer med sväljvårigheter som sedan tidigare 

serverats konsistensanpassad kost. Syftet var att undersöka om äldre med dysfagi får i sig mer 

energi om de äter mindre portioner med mat ofta. Interventionen innebar att servera mat fem 

gånger dagligen under 4 dagar till en grupp medan en annan grupp fick samma totala mängd 

mat serverad tre gånger dagligen. Efter 4 veckor gjordes interventionen om under 4 dagar med 

fem mindre portioner mat till den gruppen som tidigare fått maten serverad tre gånger 

dagligen. Resultatet visade inte på någon statistisk signifikant skillnad på energiintag däremot 

fanns signifikant skillnad på ökat vätskeintag under interventionsperioden. 
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5.2 Måltidsmiljö  

Kuosma m.fl., (2008) beskrev assistans till personer med ätsvårigheter vid måltiderna som en 

åtgärd efter interventionen att regelbundet göra nutritionsbedömningar. Locher, Robinson, 

Roth, Ritchie och Burgio (2005) har i en observationsstudie med låg vetenskaplig kvalitet 

undersökt om närvaro av andra vid måltiden har effekt på kaloriintag hos äldre personer i 

ordinärt boende. Studien gjordes i USA på äldre anslutna till hemsjukvård. Intervjuer utfördes 

i hemmen vid tre tillfällen. Frågorna handlade om ätbeteende, hur mycket och vilken mat som 

ätits under 24 timmar. Personerna uppgav om de bodde ensamma och om de hade sällskap vid 

måltiderna. Resultatet visade att majoriteten av deltagarna i studien åt alla måltiderna vid de 

tre mättillfällena. I genomsnitt åts 1305 kalorier/dag. Personer som hade sällskap av andra 

under måltiden åt med signifikant säkerhet 114 kalorier mer än de som åt ensamma.  

Nijs m.fl., (2006) beskrev flera olika åtgärder som berör måltidsmiljön på äldreboende. Syftet 

var att beskriva effekt på energiintag och risk för malnutrition efter införande av 

familjeliknande måltider bland äldre personer boende på fem Holländska äldreboenden. 

Studien hade hög vetenskaplig kvalitet. Forskarna beskrev fem övergripande områden av 

åtgärder. Åtgärderna var att duka med porslin, servetter och blomarrangemang. Maten 

serverades i karotter och uppläggningsfat på bordet och med möjlighet att välja olika rätter. 

Personal var behjälplig vid måltiderna och småpratade med de äldre. Personalen skulle ge de 

äldre möjligheter att själva välja vilken och hur mycket mat de önskade. Måltidsmiljön skulle 

vara utan störande moment som personalbyten eller läkemedelsutdelning. Försök gjordes för 

att få en bra gruppdynamik och lagom antal personer vid varje bord. Möjlighet gavs till en 

stunds bön eller kontemplation innan måltiden påbörjades. Måltidsomgivningen gjordes lugn 

genom stängda dörrar till matsalen och hålla matsalen fri från andra aktiviteter och föremål. 

Resultatet visade att andelen malnutrierade i interventionsgruppen sjönk från 17 till 4 % 

däremot ökade andelen malnutrierade i kontrollgruppen från 11 till 23 %. Signifikant ökning 

av intag av kolhydrater, fett och protein (Nijs m.fl., 2006). Att skapa lugn och ro vid 

måltiderna beskrevs som en del i utbildningen av personal som ingick i interventionerna i en 

svensk studie (Lorefält m.fl., 2011).  

5.3 Munvård 

En studie med medelhög vetenskaplig kvalitet av Sumi, Ozawa, Miura, Michiwaki och 

Umemura (2010) med syfte att utvärdera effekt av kontinuerlig munvård utfört av tandläkare 

tre gånger i veckan genomfördes på äldreboende i Japan under ett år. Studiedeltagarna 

behövde alla hjälp med sin omvårdnad. Studiens resultat visade att kontrollgruppen hade 

signifikant försämrade värden i samtliga indikatorer vikt, BMI, serumalbumin och HDL-

värde. Interventionsgruppen visade inte någon statistisk förbättring/försämring i någon av 

indikatorerna. 

Kontinuerlig bedömning och utförande av munvård av tandhygienist beskrevs som en av 

åtgärderna i den multifacetterade studien av Beck m.fl., (2010) där munvård två gånger i 

veckan ingick i interventionerna på äldre personer boende på äldreboenden i Danmark.  
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5.4 Utbildning och handledning 

5.4.1 Utbildning och handledning för personal  

I en studie beskrevs kontinuerlig utbildning och handledning till personalen som en del av 

åtgärderna för att utvärdera effekten av införande av måltidsrutiner och systematisk 

nutritionsutvärdering på viktstabilitet hos de boende på ett vårdhem i Danmark. 

Handledningen fokuserade på att säkerställa att information, kunskap och implementering av 

den individuella vården spreds till all omvårdnadspersonal. Studien hade låg vetenskaplig 

kvalitet. Studiens resultat visade signifikant ökning av andel med viktstabilitet och signifikant 

mindre andel med viktminskning efter interventionen att systematiskt bedöma nutritionsstatus 

och upprätta individuella nutritionsplaner. Ingen signifikant skillnad i MNA-bedömningen 

påvisades under studieperioden (Kuosma m.fl., 2008).  

Lorefält m.fl., (2011) beskrev utbildning av omvårdnadspersonal som en åtgärd att förbättra 

personalens förmåga att utföra nutritionsåtgärderna som ordinerats till äldre personer boende i 

äldreboende. Utbildningen av personalen ingick i ett flertal åtgärder i studien vars syfte var att 

studera effekten av individualiserade måltider på äldre personer. Utbildningen gavs av 

sjuksköterska med specialkunskap i nutrition och innehöll näringslära, omgivningsfaktorer 

och rutiner vid måltider samt användande av nutritionsbedömning. Resultatet från studien, 

som hade hög vetenskaplig kvalitet, visade statistiskt signifikant ökning av vikten och BMI 

och förbättrad bedömning av MNA. 

 5.4.2 Utbildning och handledning för patienter 

Beck m.fl., (2010) beskrev, i en mulitfacetterad studie med hög vetenskaplig kvalitet, 

munvårdsråd av tandhygienist till personer boende på äldreboenden i Danmark. Studien av 

Neelemaat m.fl. (2011) på patienter inneliggande på sjukhus fick vid utskrivning dietistråd. 

Dietisten gav därefter rådgivning via telefon varannan vecka i tre månader efter 

utskrivningen. Studien, som hade hög vetenskaplig kvalitet, visade att personerna i 

interventionsgruppen signifikant ökade i vikt. Resultatet i studien visade dessutom att 

personerna i hög grad drack sin näringsdryck efter hemgång vilket författarna förklarade med 

att dietisten ringt hem till patienten varannan vecka under studietiden för rådgivning och 

därmed ökade följsamheten. 

I Danmark undersöktes effekten av att med omvårdnadsåtgärder aktivera äldre patienter i 

deras matsituation. Studien hade medelhög vetenskaplig kvalitet. Studien genomfördes på 

äldre personer inneliggande på ortopedavdelning efter höft- eller knäledsoperation. 

Interventionerna var att ett brev som gav allmänna råd om kost skickades hem till personer 

innan planerad ortopedoperation. Omvårdnadsåtgärderna bestod bl.a. av individuell intervju 

om matsituation, daglig uppföljning av matsituationen och kostregistrering. Under 

sjukhusvistelsen gav en sjuksköterska råd och information om nyttiga kostval. Resultatet 

visade med statistisk säkerhet att interventionsgruppen fick i sig 23 % mer energi och 45 % 

mer protein än kontrollgruppen (Pedersen, 2005). 

5.5 Nutritionsbedömning  

”Näring som medicin”-studien med medel vetenskaplig kvalitet av Jukkola och MacLennan 

(2005) beskrev åtgärden att individuellt av en farmaceut kontrollera läkemedelslistan för att 

undvika interaktioner mellan läkemedel och kost. I den danska studien av Kuosma m.fl., 

(2008) beskrevs åtgärden att bedöma alla i studien enligt MNA-SF var tredje månad eller 

oftare vid behov. I bedömningen ingick viktkontroll och observation av aptit. Bedömningen 
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låg till grund för en individuell omvårdnadsplan. Till dem som bedömdes som malnutrierade 

eller risk för malnutrition skrevs en individuell nutritionsplan. I bedömningen ingick att 

identifiera ätsvårigheter och observera behov av assistans vid måltiden. Viktstabiliteten ökade 

och viktminskningen minskade i interventionsgruppen.  

5.6 Resultatsyntes 

Litteraturstudiens resultatet visade med stark vetenskaplig evidens att kosttillskott i form av 

näringsdryck och mellanmål är åtgärder som kan användas för att förebygga och behandla 

malnutrition. Fyra studier av hög vetenskaplig kvalitet och en med medelhög vetenskaplig 

kvalitet visade på signifikant viktökning eller signifikant ökat energiintag när åtgärder i form 

av mellanmål eller näringsdryck gavs (Neelemaat m.fl., 2011; Beck m.fl., 2010; Manders, 

2009; Lorefält m.fl., 2011; Jukkola & MacLennan, 2005). 

Sex av studierna som beskrev mellanmål och näringsdryck som åtgärder är genomförda på 

institutioner (Beck m.fl., 2010; Jukkola & MacLennan, 2005; Kuosma m.fl., 2008; Lorefält 

m.fl., 2011; Manders, 2009; Neelemaat m.fl., 2011). En studie beskrev fortsatt behandling 

med näringsdryck och vitaminer i hemmet ytterligare tre månader (Neelemaat m.fl., 2011). 

Åtgärden att ge ett extra kvällsmål till personer i ordinärt boende visade ingen viktökning 

enligt en studie med medelhög vetenskaplig kvalitet (Ödlund m.fl., 2008). Enligt en studie 

med medelhög vetenskaplig kvalitet förbättrades inte energiintag av att servera samma totala 

mängd mat under dagen vid fem tillfällen jämfört med tre tillfällen till personer med 

sväljsvårigheter (Taylor & Barr, 2006).  

Utbildning och handledning av omvårdnadspersonal visade sig med måttlig till stark 

vetenskaplig evidens vara viktiga åtgärder för att förbättra måltidsmiljön för de äldre. 

Måltidsmiljön har visat sig vara av stor betydelse för att öka trivsel och matintag enligt två 

studier med hög vetenskaplig kvalitet och en med medelhög vetenskaplig kvalitet. Studierna 

beskrev åtgärder för att förbättra måltidsmiljön som resulterat i signifikant viktökning hos 

studiedeltagarna (Kuosma et al, 2008; Lorefält m.fl., 2011;  Nijs m.fl., 2006). 

Åtgärder för att göra patienten mer delaktig genom utbildning och handledning om sin 

matsituation hade gynnsam effekt på följsamhet till kosttillskott och signifikant viktökning 

respektive ökning av energi och protein hos studiedeltagarna. Studierna hade hög och 

medelhög vetenskaplig kvalitet och har därför måttlig vetenskaplig evidens (Neelemaat m.fl., 

2011; Pedersen 2005).  

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Sökningen i omvårdnadsbaserade databaser resulterade i ett stort antal träffar. Sökorden 

”Malnutrition” med subheading ”prevention and control” visade sig ge bra resultat i Medline 

men inte i Cinahl. Sökningen i Cinahl utökades därför med sökorden ”geriatric nutrition” som 

gav ett stort antal träffar. Avgränsningen”NOT prevalence” tog bort 16 artiklar i sökningen 

med ”geriatric nutrition”. Det stora antalet träffar gjorde genomläsningen av titlar och abstract 

mödosam och kan ha orsakat att relevanta artiklar kan ha missats. Många artiklar hittades som 

dubbletter i databaserna. De olika sökorden, som baserades på ord i syftet, föreföll inkludera 

en stor mängd artiklar som svarade på syftet och att forskningsområdet kunde anses vara 

mättat. Dubbletterna sorterades bort. Sökningen begränsades inte med vad som var beskrivet 

som sjuksköterskans åtgärder vilket har lett till en stor spridning av åtgärder som utförts av 

andra yrkeskategorier. Den stora spridningen av åtgärder har gjort det mycket svårt att placera 
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åtgärderna i subkategorier. Vi begränsade inte sökningen med sjuksköterska just för att få en 

bredd i resultatet. Sjuksköterskan måste ha kunskap om olika åtgärder i sitt bedömningsarbete 

och veta vilka andra yrkeskategorier som kan behöva konsulteras.  

För att få så aktuell forskning som möjligt gjordes begränsning till de senaste 6 åren. Den 

begränsningen kan ha orsakat att åtgärder som beskrivits före 2005 kan ha missats. Det finns 

en risk att det finns beskrivna åtgärder som bedömts så effektiva att de inte studerats mer efter 

år 2005. Några studier har baserats på personer från 60 år trots begränsning från 65. Vi har 

valt att ta med de studier där medelåldern varit över 70 år eller att det tydligt i studierna 

framgått vilka åldersgrupper som nutritionsåtgärderna riktats till och resultatet grundat sig på. 

Studier som beskrivit nutritionsåtgärder på ett tydligt sätt har inkluderats även om syftet i två 

studier varit att öka den fysiska och sociala funktionen. Neelemaat m.fl., (2011) hade två 

syften varav det ena var att undersöka om näringsdryck och berikad kost är effektivt på vikt 

vilket svarar på syftet med denna litteraturstudie. Det andra syftet var att undersöka om 

åtgärderna påverkade den fysiska funktionen positivt. Beck m.fl., (2010) hade som syfte i sin 

studie att undersöka om åtgärder som näringsdryck, sportdryck och konsistensanpassad kost 

hade påverkan på funktionell förmåga hos boende på äldreboende. Näringsdryck är en 

nutritionsåtgärd och resultatet visade att vikt och energiintag ökade varför vi valt att ta med 

studien. Ingen artikel som handlar om malnutrition på grund av fetma eller felnäring är 

inkluderad beroende på att de inte redogjorde för vilka åldrar studiepopulationen haft.  

En interventionsstudie och två observationsstudier redovisade inte att de hade inhämtat 

informerat samtycke men det har framgått av artiklarnas metodbeskrivning att personerna 

varit delaktiga och kunnat dra sig ur studien.  

För att fastställa de inkluderade studiernas tillförlitlighet har studierna som ingår i resultatet 

värderats utifrån artiklarnas design och med hjälp av en granskningsmall för kvantitativa 

studier från Willman m.fl., (2011) (se bilaga 2). Tre av studierna fick en låg vetenskaplig 

kvalitet men inkluderades då de beskrev nutritionsåtgärder som gav bredd åt resultatet. 

Kvalitetsbedömningen kan ha brister då författarna har en begränsad vana att kvalitetsvärdera 

kvantitativa artiklar. De som studier som har använt sig av screeninginstrument som 

effektmått har använt The Mini Nutritional Assessment (MNA) som är ett väl studerat och 

validerat instrument att använda i bedömningen av äldre personers nutritionsstatus.   

I nio av studierna redovisades bortfall som i sju fall kunde betraktas som stora. Studiens 

bortfall diskuterades i fem av studierna. Vi valde att inkludera studierna då resultaten visade 

effekt av åtgärder som var intressanta för denna studies syfte. Det är svårt att uttala sig om 

vad resultatet blivit utan de stora bortfallen. Bortfallen har ofta beskrivits som att personerna 

avlidit eller försämrats i sitt allmäntillstånd så att sjukhusvistelse varit nödvändigt. I studien 

med hemlevererad mat var det stora bortfallet orsakat av att många personer som under 

studiens gång inte längre ville ha hjälp med hemlevererad mat, vilket kan tolkas som att deras 

nutritionsstatus förbättrats så mycket att de upplevt att de kunnat sköta sin matsituation utan 

stöd från samhället. 

Studier från Europa, USA, Japan och Australien inkluderades i denna litteraturstudie, vilket 

har gett en internationell mångfald i studien.  Att studierna grundar sig på resultat från den 

västerländska kulturen kan öka förutsättningen för den kliniska överförbarheten till svenska 

förhållanden. I många artiklar bestod urvalet av vårdtagare till större del av kvinnor än av män 

vilket inte diskuterades i studierna Den större andelen kvinnor i studiepopulationerna kan vara 

en spegling av att kvinnor lever längre än män och att männen vårdas i hög utsträckning av 
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sina hustrur. När hustrun sedan blir ensam och i behov av hjälp och stöd är det den offentliga 

vården och omsorgen som blir vårdare (Socialstyrelsen, 2009).  

  

Analysmetoden har varit en svaghet då åtta studier beskrivit flera åtgärder som varit 

integrerade i varandra. Resultaten i studierna har analyserats utifrån att de inkluderade 

personerna har fått alla delar i interventionerna. Det har varit en stor svårighet att analysera, 

värdera och presentera resultatet eftersom analysmetoden kräver att åtgärderna delas in i 

subkategorier. 

6.2 Resultatdiskussion  

De fem beskrivna kategorierna och dess subkategorier ger en vägledning till vad 

sjuksköterskan behöver bedöma och åtgärda hos de äldre personer hon /han kommer i kontakt 

med. 

Resultatet av litteraturstudien visade med stark vetenskaplig evidens att kosttillskott i form av 

mellanmål och näringsdryck hade gynnsam signifikant effekt på vikt och matintag. I studien 

av Starke, Schneider, Altehelt, Stehle och Meier (2010) konstaterades också att om 

malnutrierade personer fick mellanmål och näringsdryck fick de färre komplikationer och 

behövde färre antibiotikabehandlingar. Det saknas forskning som visar om näringsdrycker har 

effekt när de ges under lång tid. Däremot finns evidens som visar att kortare 

behandlingsperioder har god effekt (Dyck & Reader Schumacher, 2011). Att ge ett extra 

kvällsmål visade ingen signifikant viktökning enligt denna litteraturstudie. En svaghet i den 

studien var ett bortfall på nästan 40 % beroende på att personerna i studien inte ville öppna 

dörren för okänd personal som kom med kvällsmålet. Det går därför inte att dra några 

slutsatser om åtgärden. Om studien gjordes om med känd personal som kommer till hemmen 

med det extra kvällsmålet kanske resultatet blev annorlunda. Ett intressant resultat var att 

nattfastan sjönk från 15 till 13 timmar när ett extra kvällsmål gavs. Nattfastan rekommenderas 

vara 10 till 11 timmar enligt Socialstyrelsen (2011).  

Studien av Jukkola och MacLennan (2005) som berörde kosttillskott utgick från att 

patienterna ofta lämnas med näringsdrycken med risk för att näringsdrycken inte dricks upp. 

Forskarna till studien studerade därför om patienternas följsamhet ökade genom att ge 

näringstillägget samma betydelse som läkemedel. Studiedeltagarna drack upp sin 

näringsdryck till 95 %. I andra studier har endast följsamheten till att dricka sin ordinerade 

näringsdryck varit 55 % (Jukkola & MacLennan, 2005). Detta forskningsresultat stämmer 

med socialstyrelsen nya riktlinjer där man vill ge nutritionsbehandling samma status som 

läkemedelsbehandling. 

Att göra patienten kunnig och delaktig i sin matsituation visade sig i denna litteraturstudie 

vara viktiga åtgärder både vad gäller individuella och allmänna råd om kost och munhygien. 

Effekten av patientens delaktighet i sin egen situation stärks av en reviewartikel med 23 

studier som visar att sjuksköterskor bör utbilda och ge råd till patienter. Nutritionsutbildning 

eller råd kan förbättra kosten och fysisk funktion samt minskar depression hos äldre. 

Sjuksköterskor i hemsjukvård bör ägna mer tid åt utbildning och rådgivning till äldre i 

ordinärt boende enligt forskarna (Young, Bunn, Trivedi, & Dickinson, 2011). För 

sjuksköterskor som arbetar i primärvård och hemsjukvård är det betydelsefullt att ha riktlinjer 

om nutritionsåtgärder för att förebygga och behandla malnutrition. Många äldre personer i 

ordinärt boende är i risk för malnutrition eller redan malnutrierad. 
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Henderson (1997) beskrev vikten av sjuksköterskans arbete med patientens måltidsmiljö och 

att den skall vara individuellt anpassad. I denna studie framkom att införandet av 

familjeliknande måltidsmiljö hade positiv effekt på nutritionsstatus. Åtgärderna involverade 

både boende och personal i att påverka miljön runt måltiderna. En studie av Njis, de Graaf, 

van Staveren och de Groot (2009) styrkte denna åtgärd och de menade att mat och ätande är 

en integrerad del av vårt välmående och livskvalitet. Måltidsstämningen påverkar aptiten 

positivt enligt forskarna. 

Sju av studierna i denna litteraturstudie undersökte en enskild åtgärd eller ett enskilt 

förhållande och dess effekt. Resterande åtta studier har studerat flera åtgärder som varit 

integrerade i varandra och effekten har inte mätts utifrån en enskild åtgärd. Det är därför svårt 

att särskilja vilken åtgärd som haft effekt. Detta kan betraktas som en svaghet i denna studie 

men visar också på komplexiteten att det kan finnas flera orsaker och faktorer till ett 

malnutritionstillstånd eller risk för malnutrition. Morley och van Staveren, (2009) menar att 

då det föreligger fler än en riskfaktor för malnutrition hos en individ är det extra viktigt med 

bedömning och insättning av flera åtgärder. För att rätt åtgärd mot malnutrition ordineras 

behöver man avgöra vad som orsakat malnutritionen eller vilken den största riskfaktorn är för 

just denna individ. Många av studierna i resultatet använde nutritionsbedömning med hjälp av 

MNA, vikt och matregistrering som effektmått men endast en studie har beskrivit 

nutritionsbedömning som en nutritionsåtgärd. En slutsats i den stora multicenterstudien med 

4 455 personer från 11 platser i Europa var att det bör rekommenderas att regelbundet 

nutritionsbedöma patienter i hemsjukvård för att identifiera personer med risk för 

malnutrition. I synnerhet personer som vårdats på sjukhus och är fysiskt beroende av hjälp 

eller har kognitiva funktionsnedsättningar. Nutritionsbedömningarna bör resultera i 

individuella nutritionsplaner (Sörbye m.fl., 2008).  

Effekten av individualiserade åtgärder beskrevs i fyra av de inkluderade studierna (Jukkola & 

MacLennan, 2005; Kuosma m.fl., 2008; Lorefält m.fl., 2011; Pedersen, 2005). Om den äldre 

bedöms vara i riskzon för malnutrition eller vara malnutrierad bör individuell nutritionsplan 

upprättas. Det är många äldre som utöver de normala ålderförändringarna ofta har ett eller 

flera läkemedel som påverkar ätandet (Norman  m.fl., 2007). I en av de inkluderade studierna 

beskrivs en åtgärd att en farmaceut går igenom läkemedelslistan för att hitta läkemedel som 

kan påverka muntorrhet, aptit och risken för interaktion mellan läkemedel och kost (Jukkola 

& MacLennan, 2005). Det finns beskrivet att effekten av interaktionen mellan läkemedel och 

kost hos äldre är en underskattad riskfaktor med ett stort mörkertal. I västvärlden äter många 

kosttillskott t.ex. vitaminer och örter samtidigt som den äldre befolkningen ofta äter fler än tre 

läkemedel samtidigt. När äldre äter fler än tre läkemedel vet man inte längre säkert hur detta 

påverkar kroppen (Witkamp, 2009). Då sjuksköterskans arbetsuppgift är att bedöma 

nutritionsstatus och ordinera individuella åtgärder är det viktigt att först genomföra en 

individuell bedömning. Vid förekomst av eller risk för undernäring ska en nutritionsutredning 

genomföras och en individuell vårdplan upprättas (Christensson, Ödlund Olin & Unosson, 

2009). Resultatet av denna studie visade visar att individuella nutritionsplaner upprättats på 

personer inneliggande på sjukhus och i äldreboenden men ingen av studierna beskrev 

individuella åtgärdsplaner hos äldre i ordinärt boende. Hemmaboende äldre med kontakt med 

primärvård och/eller hemsjukvård borde kunna ha god effekt av nutritionsbedömning vilket 

stärks av Pedersens (2005) studie där de äldre görs delaktiga i sin nutritionsplan. 

Av de inkluderade 15 studierna är 11 stycken baserade på personer som vistats på sjukhus 

eller boende på äldreboenden. De beskrivna åtgärderna är dock möjliga att överföra till de 

vårdmiljöer där äldre vistas inklusive ordinärt boende. Den åtgärd som kan vara svårare att 

implementera oavsett vård eller boendeform är när tandläkaren (Sumi m.fl., 2010) kom tre 
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gånger i veckan för att utföra munvård. Det framkom inte i studien om annan personalkategori 

än tandläkare kan utföra den beskrivna åtgärden. Däremot förstår man av studiens resultat att 

regelbundet noggrant utförd tandvård förbättrar nutritionsstatus vilket stärks av flera studier. 

Vikten av att kontrollera munhälsa och att sjuksköterskan hjälper personer att sköta sin 

munhygien rapporteras i en studie av Wylie & Nebauer (2011), som även beskriver att smak 

och lukt förändras på äldre personer. En annan studie har visat att ju färre egna tänder en 

person har desto sämre nutritionsstatus har personen. Tuggfunktionen är av största betydelse 

för att bibehålla nutritionsstatus hos äldre (Dyck & Raeder Schumacher, 2011). I ett flertal 

studier har patienter med sväljsvårigheter exkluderats, vilket kan ha orsakat att 

konsistensanpassning som åtgärd inte beskrivits i fler studier. 

7. Konklusion 

Många av nutritionsåtgärderna, som kosttillskott, utbildning och handledning av personal och 

patienter, har visat sig vara effektiva på personer boende på äldreboenden eller inlagda på 

sjukhus för att förebygga och behandla malnutrition. Ett flertal av åtgärderna skulle enkelt 

kunna ordineras och rekommenderas från primärvården och i hemsjukvård till personer 

boende i ordinärt boende. Att förbättra måltidsmiljön som visade sig ha bra effekt på 

äldreboenden, är en åtgärd som är överförbar till sjukhus och även till ordinärt boende genom 

rådgivning av personal i primärvård och hemvård. Styrkan med denna studie är att den 

beskriver åtgärder i flera vårdmiljöer För att förebyggande åtgärder skall komma så många 

äldre till del är det viktigt att olika vårdmiljöer lär av varandra. 

Förslag på fortsatta forskningsområden är hur sjuksköterskan i primärvård och hemsjukvård 

ser på sin roll i nutritionsarbetet och hur åtgärderna med familjeliknande åtgärder påverkar 

personalens trivsel och meningsfullhet med arbetet. Effekten av nutritionsåtgärder på äldre i 

ordinärt boende med olika grad av hjälpbehov behöver också undersökas i fortsatt forskning.  
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Sökmatris      Bilaga 1 

Begränsningar: Publicerade 2005-2011. Engelska språket. Personer över 65 år 

 Sökning i Medline 20111107 Träffar Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

S1 (MM “Malnutrition/PC”)  

 

401    

S2 S1 Begränsningar: publicerade 2005-2011, Engelska 

språket 

302    

S3 S2 Begränsning till personer over 65 år 92 39 14 9 

      

 Totalt Medline 92   9 

      

 

Begränsningar: Granskade av forskare, engelska språket, publicerade 2005-2011, Personer över 65 år 

 Sökning i Cinahl 20111107 

 

Träffar Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

S1 (MM ”Malnutrition/PC”) 92    

S2   S1 Begränsningar: granskade, publicerade 2005-2011, 

engelska språket, personer över 65 år 

32 7 2 0 

S3 (MM ”Geriatric Nutrition”) 678    

S4 S3 Begränsningar: Granskade.  publicerade 2005-2011, 

engelska språket, personer over 65 år 

280    

S5 S4 NOT prevalence 264 46 17 6 

 Totalt Cinahl 296    

 Totalt Medline och Cinahl 388 85 33 15 

 

PC= Prevention and Controll 
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Bilaga 2  

Granskningsmall för kvantitativa studier  

EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED 

KVANTITATIV METOD, RCT & CCT  
Beskrivning av studien  

Forskningsmetod ☐ RCT ☐ CCT (ej randomiserad)  

☐ multicenter, antal center .......................................  

☐ Kontrollgrupp/er ...................................................  

Patientkarakteristika Antal ......................................................  

Ålder ......................................................  

Man/Kvinna ..........................................  

Kriterier för inkludering/exkludering  

Adekvat inkludering/exklusion ☐ Ja ☐ Nej  

Intervention .......................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................  

Vad avsåg studien att studera?  

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått .................................... 

................................................................................................................................  

Urvalsförfarandet beskrivet?   ☐ Ja ☐ Nej  

Representativt urval?    ☐ Ja ☐ Nej  

Randomiseringsförfarande beskrivet?    ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Likvärdiga grupper vid start?    ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Analyserade i den grupp som de randomi-   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

serades till?  

Blindning av patienter?     ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Blindning av vårdare?     ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Blindning av forskare?     ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Bortfall 35 Bortfallsanalysen beskriven?   ☐ Ja ☐ Nej  

Bortfallsstorleken beskriven?    ☐ Ja ☐ Nej  

Adekvat statistisk metod?     ☐ Ja ☐ Nej  

Etiskt resonemang?    ☐ Ja ☐ Nej  

Hur tillförlitligt är resultatet?  

Är instrumenten valida?    ☐ Ja ☐ Nej  

Är instrumenten reliabla?    ☐ Ja ☐ Nej  

Är resultatet generaliserbart?    ☐ Ja ☐ Nej  

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning)  

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................  

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

☐ Hög ☐ Medel ☐ Låg  

Kommentar................................................................................................................................ 

................................................................................................................................  

Granskare sign: ............................  

Källa: Willman, A., Stoltz, P., & Bathservani,C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro 

mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 
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Författare Artikelns 

titel Tidskrift, Land 

Syfte Design och Metod Värdering Resultat 

Beck, AM;  

Damkjaer, K;  

Sörbye, LW 

 

Physical and social 

functional abilities 

seem to be maintained 

by a multifaceted 

randomized 

controlled nutritional 

intervention among 

old (>65 years) 

Danish nursing home 

residents 

 

Archives of 

Gerontology and 

Geriatrics 

2010;50:351-355  

 

Danmark 

Att testa hypotesen att 

en multifacetterad 11 

veckors RCT, 

innefattande nutrition, 

grupp- träning och 

munvård skulle ha 

signifikant påverkan på 

funktionell förmåga på 

boende i särskilt boende 

Experimentell interventions-studie 

Inklusionskriterier:  

65 år eller äldre, och boende på något av sju 

särskilda boenden i Köpenhamn  

Exklusionskriterier icke-terminal, ej 

hospitaliserad.  

119 st randomiserades till intervention 62 st 

och kontrollgrupp 57 st 

Bortfall: 31 st.  

Interventionsgrupp 62 st. medelålder 87 år, 20 

män 42 kvinnor. Kontrollgrupp 59st 

medelålder 86år, 13 män 46 kvinnor. 

Datainsamlingsmetod:  

MDS som mäter funktion, medicinsk- 

kognitiv- psykologisk- social och 

nutritionsstatus. Längd, vikt, BMI. 

Matregistrering under tre dagar. Ät- och 

sväljproblem, munhälsa. Interventionerna var: 

Gruppgymnastik 45-60 min 2 ggr i veckan. 25 

g choklad och 150 ml varm choklad eller 

hemgjord näringsdryck dagligen  

Efter varje träning serverades en hemgjord 

”sportdryck” gjord på grädde och kokosmjölk.  

Gratängkost vid tugg-och sväljsvårigheter 

Munvård 1-2 gånger i veckan av tandhygienist 

inklusive individuella råd om munhälsa.  

Resultatet analyserades med beskrivande och 

jämförande statistik. 

Styrka med hög compliance 

till åtgärderna framförallt 

till nutritionsinterventionen 

och den fysiska aktiviteten. 

Grupperna randomiserades 

korrekt och skildes inte från 

de som valde att ej delta i 

studien. Grupperna var lika 

vid baslinjen. Delvis 

blindad studie. Intention to 

treat anlays utförd. Svaghet 

att boenden där personalen 

tidigare visat intresse för 

nutritionsfrågor var de som 

tillfrågades om deltagande i 

studien.  

 

Hög kvalitet 

Studiens resultat visade att 

vikten minskade mer i 

kontrollgruppen p. 0,908. 

och energiintag ökade i 

interventionsgruppen p. 

0,084.  
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Författare Artikelns 

titel Tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Best, RL; Appleton, 

KM 

 

Comparable 

increases in energy, 

protein and fat 

intakes following 

the addition of 

seasonings and 

sauces to an older 

person´s meal 

 

Appetite 2011; 

56:179-182 

 

Storbritanien  

Att undersöka och jämföra 

effekten av att lägga till 

krydda eller sås till en äldre 

persons måltid. Effekten 

mättes i ökat intag av 

måltiden. 

Icke experimentell studie.  

Inklusionskriterier 

65år och äldre. Exklustionskriterier: 

ingen allergi eller intolerans mot den 

mat som skulle serveras i studien, 

inte åt medicin eller hade någon 

sjukdom som påverkade smaken 

eller aptiten. Kunna resa till och från 

Universitetet där studien ägde rum 

samt själva kunna ge informerat 

samtycke och kunna fylla i studie- 

formulären. 

 

18st, 65-91 år, medelålder 77.  Fyra 

män och 14 kvinnor från 

trygghetsboende för äldre personer i 

Belfast. BMI-värde mellan 23,4-

38,3. Medel BMI 30.  

Personerna serverades mat tre 

gånger vid tre olika tillfällen med 

alternativt sås eller krydda, utan sås 

och krydda.  

 

Matportionen vägdes före måltid och 

efter avslutat måltid. Likertskalor 

användes för att mäta subjektiva 

mått som hunger, aptit, 

smakupplevelse och trivsel. 

Beskrivande och  

jämförande statistik  

Svaghet: kort studieperiod 

med endast tre mättillfällen. 

Endast 18 personer deltog. 

Personerna hade ett högt 

medel BMI vid studien vilket 

inte är ett representativt 

urval. Stor spridning av 

ålder. ingen yngre 

kontrollgrupp, vet ej om 

resultaten är åldersspecifika.  

Styrka: tydlighet.  

  

Låg kvalitet 

Studiens resultat visade att 

måltider med krydda eller sås 

ökade intaget av energi, p 0,01. 

protein och fett  
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Författare Artikelns 

titel Tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Frongillo, EA; 

Wolfe, WS 

 

Impact of 

Participation in 

Home-Delivered 

Meals on Nutrient 

Intake, Dietary 

Patterns, and Food 

Insecurity of Older 

Persons in New 

York State 

 

Journal of Nutrition 

for the Elderly 

2010; 29:293-310 

 

USA 

Att avgöra om deltagande i 

Home-Delivered Meals 

(HDM) förbättrar kostvanor, 

näringsintag, minskar 

otrygghet runt kosten samt 

minskar viktminskning hos 

äldre och i så fall om det är 

skillnad mellan olika 

grupper av äldre. Andra 

indikatorer än näringsintag 

som påverkar vikten. 

Kvasiexperimentell studie med 

jämförande design  

Inklusionskriterier: 

Personer som nyligen börjat få mat 

hemlevererad Exklusionskriterier. 

Personer med sådan kognitiv svikt 

att de ej kunde ge adekvata svar 

samt personer som ej kunde stå upp 

vid vägning.  

 

212 deltagare, Ålder 60-100 

medelålder 78,6 år. 36,2% män och 

63,8% kvinnor. 171 st fick HDM, 41 

st annan service.  

Bortfall: efter 12 månader 102 st  

 

Intervju, frågeformulär och vikt, 

längd och näringsberäkning 

kontrollerades vid baseline, 6 och 12 

månader. 

 

Jämförande regressionsanalys 

Svaghet: Stort bortfall pga 

att HDM ej längre önskvärt, 

flyttning till sjukhus eller 

särskilt boende och dödfall. 

Har redovisat anledningen 

till bortfall men ej diskuterat 

hur det påverkat resultatet. 

Styrka: Designen, resultaten 

relevanta. Lång 

interventionstid. Urvalet 

representativt. Skillnader i 

grupperna vid baslinjen 

korrigerades för med 

”natural logarithm.  

 

Medel kvalitet 

Studiens resultat visade att 

interventionsgruppen visade 

mindre otrygghet runt kosten 

och förbättrade sina kostvanor 

och näringsintag. HDM visade 

förbättring framförallt på 

personer som levde ensamma 

jämfört med de som levde med 

partner 
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Författare Artikelns 

titel Tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Jukkola, K; 

MacLennan, P 

 

Innovations in aged 

care: Improving the 

efficacy of nutritional 

supplementation in 

the hospitalized 

elderly. 

 

Australian Journal on 

Ageing 2005; 24:119-

124 

 

Australien 

Att genom tidig 

nutritionsbedömning identifiera 

patienter med störst risk för 

malnutrition i syfte att prioritera 

nutritionsbehandling. Att förbättra 

konsumtionen av erbjudna 

kosttillskott genom användandet 

av ”näring som medicin” program.  

Experimentell design 

Inklusionskriterier 

Patienter 65år eller äldre med risk 

för eller redan malnutrierade på två 

akutgeriatriska medicinavdelningar 

Exklusionskriterier Patienter med 

sondnäring, parenteral nutrition 

eller patienter med dysfagi som 

behövde förtjockningsmedel i 

drycken. 

 

Bortfall 3st 

 

200 patienter, hälften i 

kontrollgrupp. 65-104 år, kvinnor 

121 st och män 79 st. Intervention: 

Ge näringsdrycker som medicin på 

fasta tider. Läkemedelsgenomgång. 

Kontrollgruppen fick näringsdryck 

mellan måltiderna 

 

MNA användes, serum albumin, 

vikt, kostregistrering, personalen 

fick besvara ett kvalitativt 

frågeformulär 

 

Statistisk beskrivande och 

jämförande analys 

Hög compliance till 

näringsdrycker givna på 

”medicintider”. Stort 

antal deltagare. Ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupperna vad 

det gäller ålder och 

MNA-bedömning. 

Svaghet: Har redovisat 

anledning till bortfall 

men ej diskuterat det. 

Studien genomförd i 

sjukhusmiljö på 

akutgeriatriska 

avdelningar, vilket kan 

göra generalisering svår. 

Medel kvalitet 

 

 

Studiens resultat visade att 

interventionsgruppen hade 

kortare vårdtid p. 0,044 än 

kontrollgruppen. 

Resultatet visade en hög 

följsamhet till att fullfölja 

studien genom att dricka sin 

näringsdryck på 95%. 

Kontrollgruppen fullföljde 60 

% studien genom att dricka sin 

näringsdryck. 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat  

Kuosoma, K; 

Hjerrild, J; 

Pedersen, PU; 

Hundrup, YA 

 

Assessment of the 

nutritional status 

among residents in 

a Danish nursing 

home – health 

effects of a 

formulated food 

and meal policy 

 

Journal of 

Clinical Nursing 

2008; 17:2288-

2293 

 

Danmark 

Att utvärdera effekten av 

införande av mat och 

måltidsrutiner och att se 

vilken effekt systematisk 

nutritionsutvärdering och 

intervention hade på 

viktstabiliteten hos de boende 

Kvasi-experimentell med 

studiedeltagarna som sina egna 

kontroller 

 

Samtliga som bodde på ett 

vårdhem deltog i studien. =20st. 

62-91år medelålder 84,4 år. 6 

män och 14 kvinnor.  

Bortfall: fem st dödsfall under 

studien. 

 

Interventionen: Systematiska 

regelbundna bedömningar av 

nutritionsstatus med MNA-SF 

var tredje månad. Totalt 5 

gånger under studietiden. 

Bedömningarna låg till grund 

för individuell nutritionsplan 

med extra mellanmål, 

önskekost, näringsdryck, 

identifikation och assistans vid 

ätproblem.   

Handledning av personal.  

 

Statistik som användes var 

beskrivande  

 

En styrka med studien var att 

samma sjuksköterska gjorde 

bedömningarna med MNA.  En 

svaghet med studien är designen 

då man inte vet om 

startmätningen är typisk. 

Studiedeltagarna var sina egna 

kontroller vilket gör att det är 

svårt att veta om det naturliga 

åldrandet är en bias. Få deltagare 

är en svaghet.  

 

Låg kvalitet 

Studiens resultat visade 

signifikant ökning av andel med 

viktstabilitet p <0,01 och mindre 

andel med viktminskning p 

<0,01efter interventionen att 

systematiskt bedöma 

nutritionsstatus och upprätta 

individuella nutritionsplaner. 

Ingen signifikant skillnad i 

MNA-bedömningen under 

studieperioden 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat  

Locher, J;  

Robinson, C; Roth, 

D;  Ritchie, C; 

Burgio, K. 

 

 

The Effect of the 

Presence of Others 

on Caloric Intake 

in Homebound 

Older Adults.  

 

Journal of 

Gerontology; 

2005; 11: 1475-

1478.  

 

USA 

Att undersöka 

effekten av närvaro 

av andra i hushållet 

eller sällskap av 

andra under måltider 

ökar kaloriintag hos 

hemma boende äldre 

vuxna 

Beskrivande observationsdesign 

med intervjuer och dygnsmätningar 

av matintag. 

 

Inklusionskriterier 

50 st personer varav 67 % kvinnor, 

medelålder 77 anslutna till 

hemsjukvård och nyligen haft akut 

sjukdom eller försämring av ett 

kroniskt tillstånd deltog.  

 

Tre st 24 timmars Strukturerade 

intervjuer utfördes i hemmen för att 

mäta kostintag, en vid 

observationsstart de övriga två 

under tre veckor. Intervjuerna 

analyserades med hierarktisk linjär 

modell. Beskrivande statistik 

användes  

En observationsstudie har ingen 

kontrollgrupp att jämföra med och har 

därför ett lågt bevisvärde. En brist i 

studien är att målttidslängden inte 

mättes då det finns teorier om att tiden 

man sitter till bords ökar när man har 

sällskap och att tiden kan öka 

matintaget.  

Låg kvalitet 

Beskrivning av hur sällskap vid 

måltider kan öka matintag. 

 

Studiens resultat visade att 

majoriteten av deltagarna åt 

alla måltiderna vid de tre 

mättillfällena i genomsnitt 

1305 kalorier/dag. Personer 

som hade sällskap av andra 

under måltiden åt 114 kalorier 

p. 0,009 mer än de som åt 

ensamma 
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Författare Artikelns 

titel Tidskrift, Land 

Syfte Metod och metod Värdering Resultat 

Lorefält, B; 

Andersson, A; 

Wirehn, AB; 

Wilhelmsson, S 

 

Nutritional status 

and health care costs 

for the elderly living 

in municipal 

residential homes – 

an intervention 

study 

 

The Journal of 

Nutrition, Health & 

Aging 2011; 15(2): 

92-97 

 

Sverige 

Att studera effekten av 

individualiserade måltider på 

nutritionsstatus hos äldre personer 

boende på kommunala boenden, och 

jämföra med en kontrollgrupp. 

Ytterligare ett syfte var att beräkna 

sjukvårdskostnaderna för båda 

grupperna ett år efter interventionen. 

Multifacetterad interventions- 

design inklusive utbildning och 

stöd till personalen.  

Inklusionskriterier äldre 

människor boende på sex olika 

kommunala vårdboenden. 

Exklusionskriterier Personer med 

sondnäring, parenteral nutrition 

eller de i ett palliativt skede 

 

Interventionsgruppen 42 

deltagare, i kontroll-gruppen 67 

deltagare. Ålder 83,1-85,6 år. 

16 respektive 22 män och 26 

respektive 45 kvinnor. 

Interventionen pågick i 3 

månader. 

 

Intervention: Önskekost, 

mellanmål, individuella 

matrutiner, aptitretare utbildning 

av personal för att skapa lugn 

och trivsam måltidsmiljö  

Effektmåttet var BMI. MNA 

användes som 

bedömningsinstrument 

Statistisk analys 

 

Genomförd på flera 

vårdboenden. Grupperna 

statistiskt lika vid baslinje. 

Använt validerade 

bedömningsinstrument.  

Representativt urval. Hög 

kvalitet 

Studiens resultat visade 

statistisk signifikant 

effekt på vikten, p. 

0,0001, MNA, p 0,01 

och BMI p 0, 

 Ett år efter 

interventionen var 

kostnaden för 

sjukhusvård högre i 

kontroll-gruppen 

medan Kostnaden för 

primärvård var högre i 

interventions-gruppen 
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Författare Artikelns 

titel Tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Manders, M; de Groot, 

CPMG; Blauw, YH; 

Dhonukshe-Rutten, 

RAM; van Hoeckel-

Prüst, L; Bindels, JB; 

Siebelink, E; van 

Staveren, WA. 

 

Effect of a nutrient-

enriched drink on 

dietary intake and 

nutritional status in 

institutionalized 

elderly 

 

European Journal of 

Clinical 

Nutrition.2009; 63: 

1241-1250 

 

Holland 

 

1. Att mäta 

effekten på 

energiintag och 

risk för 

malnutrition efter 

införande av 

näringsdryck. 

2. Att undersöka 

om intag av 

näringsdryck 

sänker 

måltidsintag. 

1. Experimentell interventionsstudie. 

Inklusionskriterier äldre än 60 år boende i 

äldreboende, med ett BMI under 30 och 

MMS över 10. Exkluderade var de i 

palliativt skede. Urval: 176 personer 

randomiserades till 119 st i 

interventionsgrupp och 57 i placebogrupp. 

Bortfall fem st. 

2. Två icke randomiserade grupper på 66 

personer interventionsgrupp 45 

kontrollgrupp 21  

Bortfall: 22 st. Kvinnor 49 st, män 17 st. 

Datainsamling; Demografiska fakta. 

Fysisk och mental funktion. 

Nutritionsstatus med vikt och biokemiska 

mätningar. Mattintag registrerades i två 

dagar före och efter interventionen.  

1. Interventionen var näringsdryck 2 

gånger dagligen + vitaminer och 

antioxidanter i 24 veckor. Kontrollgruppen 

fick placebodryck.  

 

2 Matintag registrerades för att se om intag 

av näringsdryck sänker matintag.  

 

Beskrivande och jämförande statistik. 

RCT-studier har ett högt 

bevisvärde. Studien har en 

dold randomisering. Är 

dubbleblind. Använt placebo 

till kontrollgruppen. 

Interventionerna tydligt 

beskrivna. Metoden tydligt 

beskriven förutom 

randomiseringsförfarandet.  

Grupperna till syfte nr 2 var 

orandomiserade subgrupper 

ur kontroll och 

interventionsgrupp.  

Hög kvalitet.  

 

1. Studiens resultat visade att 

energiintag ökade, p. 0,193 i 

interventionsgruppen och 

sjönk eller var lika i 

kontrollgruppen. Ingen 

signifikant skillnad kunde ses 

på vikt mellan grupperna 

 

2. Energiintaget från mat sjönk i 

både interventions- och 

kontrollgruppen och kan därför 

inte förklaras som en 

kompensation för 

näringsdrycksintaget. 
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Författare, 

Artikelns titel 

Tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Neelemaat, F; 

Bosmans, JE; 

Thijs, A; Seidell, 

JC; van Bokhorst-

de van der 

Schueren, MAE 

 

Post-Discharge 

Nutritional Support 

in Malnourished 

Elderly Individuals 

Improves 

Functional 

Limitations 

 

Journal of 

American Medical 

Directors 

Association long 

term care. 

2011;12: 295-301 

 

Holland 

 

Att undersöka om 

näringsdryck och 

berikad kost till 

malnutrierade äldre 

personer är effektivt 

efter sjukhusvistelse. 

1 effektivt på ADL 

2 effektivt på vikt, 

kroppskomposition och 

muskelstyrka 

Experimentell interventionsstudie 210 

personer. Inklusionskriterier: över 60 år 

i som förväntas ha mer än två dagars 

inläggningstid på sjukhus. BMI under 

20 eller ofrivillig viktförlust. 

Exklusionskriterier senildementa, inte 

hollänsktalande eller inte ville delta. 

Datoriserad randomisering till 

interventionsgrupp 105 och 

kontrollgrupp 105 st. Ålder 60-97 

medelålder 74,5. 55,2 % kvinnor.  

Bortfall i interventionsgrupp 30 st och i 

kontrollgruppen 30 st. 

Datainsamling: Nutritionsstatus, vikt, 

Funktionstatus. Handgreppsstyrka.  

 

Intervention: 

Näringsberikad kost, vitamintillskott 

och näringsdryck 2två gånger dagligen 

under sjukhusvistelsen. Näringsdryck 

två gånger dagligen och vitamintillskott 

3 månader efter hemgång. Dietistråd till 

malnutrierade personer under 

sjukhusvistelse och 3 månader efter 

hemgång, i syfte att öka compliance.  

Kontrollgruppen fick näringsdryck 

enligt gällande rutiner, i det här fallet 

sällsynt. 

Beskrivande och jämförande statistik. 

RCT-studie har högt 

bevisvärde. Många deltagare. 

Metod tydligt beskriven, 

interventioner tydligt 

beskrivna. Statistisk säkra 

resultat vad det gäller vikt 

därför generaliserbart. Ingen 

skillnad vad det gäller kön 

BMI viktförlust mellan 

exkluderade och inkluderade 

personer. Datoriserad 

randomisering. Bortfallsanalys 

gjord . 

 

Hög kvalitet 

Studiens resultat: Statistiskt 

säker ökning av vikt 1,5 kg 

med 95 % CI hos 

interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen. Ingen 

statistiskt signifikant skillnad 

för de andra parametrarna 



   Bilaga 3. Artikelmatris 

12 
 

 

Författare Artikelns 

titel Tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Nijs, K; de Graaf, C; 

Siebelink,E; Blauw, 

YH; Vanneste, V; 

Kok, FJ; van 

Staveren, WA. 

 

Effect of Family-

Style Meals on 

Energy Intake and 

Risk of Malnutrition 

in Dutch Nursing 

Home Residents: A 

Randomized 

Controlled Trial 

 

Journal of 

Gerontology. 2006;9: 

935-942 

 

Holland 

Effekt på energiintag 

och risk för 

malnutrition efter 

införande av 

familjeliknande 

måltider bland äldre 

personer i äldreboende. 

Experimentell interventionsstudie. 

Inklusionskriterier: Äldre personer från 

Holländska äldreboenden.  

Exklusionskriterier var personer med 

livshotande sjukdom, personer med total 

parenteral nutrition och de som inte kunde 

ge sitt medgivande.  

Urval: 244 personer, 178 kvinnor och 53 

män medelålder 77 år 5randomiserades till 

interventionsgrupp 133 och kontrollgrupp 

112 st. Bortfall 37 st i interventionsgrupp 

och 29 i kontrollgrupp.  

  

Datainsamling: basdata, kön, ålder, antal 

läkemedel, längd på boendetid, 

energiintag. MNA. Vikt, 

kroppskomposition. 

  

Interventionsgruppen fick under 6 månader 

familjeliknande måltider med ex dukar, 

fint porslin, servetter, blommor. Maten 

serverad i uppläggningsfat på bordet med 

möjlighet att välja. Personal som deltar i 

måltiden och är behjälpliga. En liten stunds 

kontemplation före måltiden. 

Kontrollgruppen fick den vanliga 

brickserveringen.   

 

Beskrivande och jämförande statistiska 

analyser  

RCT-studie har högt 

bevisvärde. 

Inerventionerna tydligt 

beskrivna.  Svaghet: 

Ett stort bortfall, de 

flesta orsakat av 

dödsfall.  

Hög kvalitet 

Studiens resultat visar att andelen 

malnutrierade i 

interventionsgruppen sjönk från 17 

till 4% medan andelen 

malnutrierade i kontrollgruppen 

ökade från 11 till 23 %. Signifikant 

ökning av intag av kolhydrater, fett 

och protein p < 0,05. 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Pederson, P.  

 

Nutritional 

care: the 

effectiveness of 

actively 

involving older 

patients. 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 2005; 

14:247-255. 

 

Danmark 

Att undersöka effekten av att med 

omvårdnadsåtgärder av 

sjuksköterskor aktivera äldre 

patienter I sin nutritionssituation. 

Hypotesen var att 

omvårdnadsåtgärderna skulle 

förbättra energi och proteinintaget 

hos äldre patienter på 

ortopedavdelning. 

Kvasi-experimentell design, icke 

randomiserad intervention och 

kontrollgrupp.  

Inklusionskriterier personer över 65 år 

som vistades på sjukhus efter höft- eller 

knäledsoperation.  

Exklusionskriterier: patienter med 

cancer, gastrointestinala sjukdomar, 

diabetes patienter som 

kortisonbehandlades, inte dansktalande.  

Efter bortfall på 11 personer fullföljde 

242 studien, 135 i kontroll och 107 i 

interventionsgruppen. Kvinnor ca 70 %. 

Medelålder 76. Interventionsgruppen 

fick en månad innan operationen kostråd 

hemskickat. Vid ankomst till sjukhuset 

individuella intervjuer om sin 

matsituation med speciell sjuksköterska 

samt råd och information om nyttiga 

kostval i syfte att öka motivation och 

delaktighet i matsituationen. Daglig 

uppföljning under vårdtiden om  

hur matsituationen fungerat. 

BMI och Mat intagen registrerades i 

båda grupperna med början dagen efter 

operationsdagen till hemgång eller 20 

dagar.  

Statistisk analys 

Studien jämför grupperna 

som inte är randomiserade 

vilket inte har ett lika högt 

bevisvärde som en RCT-

studie.   

Grupperna i den här studien 

var lika vad det gäller ålder 

kön BMI, och vilken typ av 

operation vid baslinjen. Ett 

stort antal 242 st som 

fullföljde studien. Litet 

bortfall. Svårt att överföra 

resultatet till andra miljöer 

än sjukhus, då studien är 

gjord i samband med 

operation.  

 

Medel kvalitet 

Studiens resultat visar att 

interventionsgruppen fick 

i sig 23 % mer energi och 

45 % mer protein än 

kontrollgruppen.  
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Sumi,Y;  Ozawa, 

N;  Miura, H; 

Michiwaki, Y;  

Umemura, O.  

 

Oral care help to 

maintain 

nutritional status 

in frail older 

people.  

 

Archives of 

Gerontology and 

Geriatrics 

2010;51 :125-

128. 

  

Japan 

Att utvärdera effekt 

av kontinuerlig 

munhälsa på 

nutritionsstatus på 

äldre personer som 

behöver omvårdnad. 

Experimentell 

interventionsstudie. 

Randomiserad Interventions- 

och kontrollgrupp 

Inklusionskriterier 53 

personer boende på 

äldreboende. Medelålder 

83,2. 18 män och 35 kvinnor.  

Efter ett år mättes vikt, BMI, 

serumalbumin HDL-värde. 

Interventionen var munvård 

av en tandläkare tre gånger i 

veckan. Eltandborste med 

antibakteriell tillsats. En sug 

användes för att ta bort saliv 

och den antibakteriella 

tillsatsen.  

 

Skillnad mellan grupperna 

före och efter analyserades 

statistiskt 

Begränsat urval med endast 53 deltagare. 

Resultatet ej generaliserbart. Ingen 

skillnad fanns med statistisk signifikant 

säkerhet mellan grupperna före och efter 

studiens intervention. Randomiseringen ej 

beskriven, bortfall ej beskrivet, inga 

exklusionskriterier beskrivna. Resultatet 

kan tolkas som meningsfullt genom att 

ingen försämring i bla vikt hade skett i 

interventionsgruppen efter ett år medan 

kontrollgruppen försämrats. 

Medel kvalitet 

Studiens resultat visade att 

kontrollgruppen hade försämrade 

värden i samtliga indikatorer vikt 

p.<0,05, BMI p. <0,05, 

Serumalbumin p. <0,005 och HDL-

värde p.0,05. Interventionsgruppen 

visade inte någon statistisk 

förbättring/försämring i någon av 

indikatorerna. 
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Författare Artikelns titel 

Tidskrift, Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Taylor, KA; Barr, SI 

 

Provision of Small, 

Frequent Meals Does Not 

Improve Energy Intake of 

Elderly Residents with 

Dysphagia Who Live in 

an Extended-Care 

Facility 

 

Journal of the American 

Dietetic Association. 

2006; 106: 1115-1118 

 

Canada 

Att undersöka 

om äldre med 

dysfagi får i sig 

mer energi om 

de äter lite men 

ofta. 

Experimentell interventionsstudie med 

randomiserade växelvis kontroll och 

interventionsgrupp. Inklusionskriterier: 65 

år och äldre personer med dysfagi som 

behöver konsistensanpassad kost. 

Exklusionskriterier: sondmatade, 

medicinskt instabila, de med diabeteskost 

och därför redan ordinerade små täta 

måltider.  

31 deltagare 71-96 år. 5 män och 26 

kvinnor. Ålder, längd, vikt, MNA, 

ätförmåga, medicinskt tillstånd, 

koståtgärder och kön mättes 

Interventionen genomfördes under 4 

dagar med ena gruppen och efter 4 veckor 

gavs intervention under 4 dagar till den 

andra gruppen. Jämförande statistik 

mellan grupper och individer. 

 

 

Interventionen på en liten 

population och under en 

kort tid. Kan ej 

generaliseras till 

normalpopulation då 

urvalet är personer med 

dysfagi. 

Randomiseringsförfarande 

ej beskrivet. Poweranalys 

utförd  

Medel kvalitet 

Resultatet visade inte 

på någon statistisk 

signifikant skillnad på 

energiintag däremot 

fanns signifikant 

skillnad p. 0,003 på 

ökat vätskeintag under 

interventionsperioden. 
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Författare Artikelns titel Tidskrift, 

Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Zissa, C; Tayie,F;  Lino, M. 

 

Benefits of Snacking i Older 

Americans. 

 

Journal of the AMERICAN 

DIETETIC 

ASSOCIATION.2007;107:800-

806 

 

USA 

Att utvärdera 

effekten av 

mellanmål på 

totalt kaloriintag 

och energitäthet 

på maten på äldre 

personer 

Observationsstudie 

Inklusionskriterier: 2002 

personer över 65 år  

Data hämtades från US 

Government´s NHANES som 

innehåller information om 

människor boende i ordinärt 

boende i hela USA,s mat 

konsumtion, hälsosituation, 

demografisk och 

socioekonomiska data. 

Personerna intervjuades om sina 

matvanor de haft under 24 

timmar och delades in i en 

mellanmålsätande grupp och en 

grupp som inte åt mellanmål. 

 

Beskrivande statistisk analys 

En observationsstudie har inte högt 

bevisvärde då kontroll saknas. Studien är 

baserad på ett stort antal personer i USA 

men bara under ett dygn. Resultatet är 

generaliserbart i USA men tveksamt om 

man kan föra över mat och 

mellanmålskulturen till övriga världen. 

Studien redovisade inte antal kvinnor och 

män.  

 

Medel kvalitet 

Studiens resultat 

visade att 84 % åt 

mellan mål och de 

som åt mellanmål 

hade ett högre 

signifikant  

p. < 0,05 högre 

dagligt intag av 

energi, protein, 

kolhydrater och 

fett. 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Ödlund Olin, A; 

Koochek, A; 

Cederholm, T;  

Ljungqvist, O. 

 

Minimal effect 

on energy intake 

by additional 

evening meal for 

frail elderly 

service flat 

residents – a pilot 

study. 

 

The Journal of 

Nutrition, Healt 

& Aging. 2008; 

12: 295-301 

 

Sverige 

Att undersöka om ett 

extra kvällsmål kunde 

förbättra dagligt matintag 

nutritionsstatus och 

livskvalite hos äldre 

personer boende i 

servicelägenheter.  

Kvasi-experimentell design 

Inklusionskriterier Äldre personer 

boende i servicelägenhet med 

regelbunden hjälp. Exkluderade: 

de med ett BMI över 30. 

Urval: 60 personer Bortfall: 11st.  

49 personer delades in i 

interventionsgrupp 

23 st, varav 65 % kvinnor och 26 

stycken i kontrollgrupp varav 77 

% kvinnor. Ålder 79-90. 

Medelålder 84. Samtliga var 

huvudsakligen oförmögna att ta 

sig från hemmet utan hjälp. 

Effektmått: MNA, dagligt 

energiintag, längd på nattfasta, 

kognitiv funktion, livskvalité. 

Interventionen var ett extra 

kvällsmål med 530 kcal under 6 

månader. Beskrivande och 

jämförande statistik användes. 

 

Metod och interventioner tydligt 

beskrivna. Grupperna lika vid 

baslinjen. Kontrollgruppen hade vid 

baslinjen signifikant kortare 

nattfasta. Studiedeltagare endast 49 

varför resultatet inte är 

generaliserbart. De personer som 

avstod från att delta i studien skilde 

sig inte från de inkluderade vad det 

gäller ålder och kön. Bortfallet efter 

studiestart relevant. 

 

Medel kvalitet.  

Studiens resultat visade ingen 

statistisk skillnad i vikt, 

livskvalité eller kognitiv 

funktion. Protein och 

kolhydratintaget ökade men inte 

energiintaget. Nattfastan sjönk 

med två timmar i 

interventionsgruppen. 

 

 

 

 


