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Järnbristanemiska patienter är vanligt förekommande inom sjukvården. 

Sjuksköterskan kommer att möta dessa patienter i sitt arbete. Järnbristanemi kan yttra 

sig såsom andningssvårigheter, trötthet och hjärtklappning. Behandlingen är ofta 

läkemedelsbaserad, vilket kan orsaka obehagliga biverkningar hos patienten. Syftet 

med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för 

järnbristanemiska patienters tillstånd i relation till nutrition. Metoden för 

litteraturstudien genomfördes enligt Polit och Beck (2012) niostegsmodell. Databaser 

som användes till litteratursökningen var CINAHL och PubMed. Artiklarna 

granskades enligt en granskningsmall. Resultatet är baserat på elva kvantitativa 

vetenskapliga artiklar och en kvalitativ vetenskaplig artikel. Ur artiklarna 

identifierades två huvudkategorier samt fyra underkategorier. Huvudkategorierna var 

Vilka riskgrupper sjuksköterskan bör kunna identifiera och sjuksköterskans 

möjligheter till stöd och undervisning för patienten. Underkategorierna var ge kostråd 

om kött och spannmål, ge kostråd om C-vitamin och gjutjärnsgrytor, ge råd om 

alkoholens effekter och ge råd om te och kosttillskott. Slutsatsen var att 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan vidta var att identifiera patienter i 

riskzon för järnbristanemi samt att ge kostrådgivning angående järnrik föda, informera 

om hinder och förstärkare av järnupptaget i kosten samt vilken betydelse tillredningen 

av maten har för järninnehållet i kosten.  
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Introduktion	  

Järnbristanemi 
 

Sjuksköterskor och annan professionell vårdpersonal möter regelbundet patienter med 

järnbristanemi (Klompstra et al. 2012). Kunskapen om vad järnbristanemi är och vad 

det innebär för patientens välmående, är hos vårdpersonalen relativt god. Dock väljer 

hälso- och sjukvårdspersonal först i tredje hand en nutritionsbaserad rådgivning som 

behandling mot järnbrist (Klompstra et al. 2010). Första alternativ för hälso- och 

sjukvårdspersonal är läkemedelsbehandling i form av tabletter (Klompstra et al. 2010).  

	  
Järnbristanemi är den vanligast förekommande hematologiska sjukdomen i världen 

enligt Hsu et.al (2013). Enligt Alleyne et al (2008) lider ungefär uppskattningsvis 3,5 

miljarder människor av järnbristanemi. Järnbristanemi är ovanligt bland vuxna män, 

dock förekommer det oftare hos kvinnor. Hos kvinnor i fertil ålder har ungefär sju 

procent järnbristanemi i Sverige (Larsson 2013). Enligt Larsson (2013), är anemi ett 

tillstånd av en onormalt låg nivå av röda blodceller i blodet och/eller en låg hemoglobin 

koncentration, i dagligt tal kallat ”blodbrist”. Anemi kan ha ett stort antal varierande 

sjukdomar som grundorsak. Vi har valt att studera den vanligaste formen av anemi, 

järnbristanemi. Järnbristanemi tillhör gruppen mikrocytäranemi vilket innebär att 

blodets erytrocyter är dels små och har en låg förekomst av hemoglobin (Larsson 2013). 

Hemoglobinets uppgift är att transportera syre till kroppens vävnader. Då blodet 

innehåller låga nivåer av hemoglobin uppstår en syrebrist i kroppen (Larsson 2013). 

Följderna av detta blir att patienten utvecklar trötthet, andningssvårigheter och 

hjärtklappning (Larsson 2013). 

Det finns två sorters järn som kroppen kan tillgodogöra sig, Hem-järn och Icke Hem-

järn, (Worwood och Hoffbrand 2005). Enligt Olivares (2007) finns Hem-järnet i 

kroppen bundet till hemoglobin och myoglobin. Icke Hem-järnet fungerar som depåjärn 

eller som transport. Hem-järnet är lättast för kroppen att ta upp, medan Icke Hem-järnet 

är svårare för kroppen att ta upp. Allt järn tas upp i övre delen av tunntarmen. Upptaget 

är beroende av flera faktorer till exempel järninnehållet i maten samt patientens 

hälsotillstånd. Ungefär en fjärdedel av Hem-järnet i maten absorberas av tunntarmen. 
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Icke Hem-järns upptaget är betydligt lägre och är starkt beroende av kostfaktorer. Som 

antingen som stimulerar eller hämmar absorptionen i tunntarmen (Olivares 2007). 

En patient med järnbrist har större risk för att få allvarligare följdsjukdomar så som 

cancer och njursvikt. Även risken att dö i förtid är högre bland dessa patienter enligt 

Hsu et al (2012). Det finns två huvudsakliga behandlingsalternativ för patienter med 

järnbrist, en medicinsk och en omvårdnadsbaserad behandling som då främst är 

nutritionsbaserad (Sandset & Wislöff 2009). 

Läkemedelsbehandling	  

	  

Det finns flertalet läkemedelspreparat för att behandla järnbrist, till exempel Duroferon 

eller Ferinject, i oral form och som injektioner. Terapi väljs efter hur snabbt patienten 

måste få adekvat hemoglobin nivå i blodet (Sandset & Wislöff 2009). Bieffekterna av 

järn som tillförts som läkemedel är många till exempel, kräkningar, obstipation samt att 

det reducerar effekten av eventuell antibiotikabehandling. Järntillförsel har också en 

toxisk effekt på kroppen och kan som följd ge biverkningar som vävnadsskador på 

organ (Sandset & Wislöff 2009). Det finns flera oundvikliga faktorer enligt White 

(2005), som kan påverka en människas hemoglobinkoncentration, som till exempel 

åldrande och sjukdom. Det existerar dock flera alternativ inom omvårdnaden av 

anemiska patienter, för att minska och till och med eliminera sjunkande 

hemoglobinkoncentrationer (White 2005).  

 

Nutrition	  

Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att patientens näringsintag är tillräckligt.   

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan främja patienters grundläggande och 

mer preciserade omvårdnadsbehov. Enligt Green och Watson (2005) kan effekten av 

bristfälligt näringsintag kan leda till allvarliga konsekvenser för patienter. 

Sjuksköterskans ansvar är att se till att varje patient får en anpassad kost efter behov. 
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Egenvård	  

	  

De egenvårdsråd rörande järnbristanemi en patient kan få är enigt Becker (2013), 

nutritionsbaserade. Järn kan tillföras naturligt till kroppen via kost med högt järninehåll. 

Om kosten dessutom kombineras med intag av C-vitamin, förstärks upptaget av järn 

(Becker 2013). För att kunna stärka patientens förmåga till egenvård bör sjuksköterskan 

enligt Granum (2011), ha god kunskap och erfarenhet för kunna ge patienten 

undervisning utifrån dennes behov. Med egenvård menas att göra patienten medveten 

om sitt eget ansvar för att uppnå optimal hälsa (Granum 2011). 

Sjuksköterskans	  omvårdnad	  

	  

En av sjuksköterskans främsta uppgifter är att kunna tillvarata det friska hos patienten 

samt att tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen 

2005). En av sjuksköterskans främsta uppgifter finns angivet i Socialstyrelsen (2005), 

att kunna tillvarata det friska hos patienten samt att tillgodose patientens basala och 

specifika omvårdnadsbehov.  Omvårdnad avspeglar en humanistisk människosyn, som 

sjuksköterska skall respekt visas för patientens integritet och aoutonomi 

(Socialstyrelsen 2005). Genom att arbeta efter omvårdnadsprocessen på ett 

professionellt sätt kan sjuksköterskan bedöma och planera patientens omvårdnadsbehov, 

detta är en viktig del i sjuksköterskans kompetensbeskrivning. Sjuksköterskan skall 

kunna hantera både psykiska och fysiska behov för att främja hälsa. Genom noggrann 

observation ska sjuksköterskan uppmärksamma försämringar och lidande för att på ett 

effektivt sätt lindra det onda (Socialstyrelsen 2005). Patienten bör känna sig delaktig 

och sjuksköterskan ska på ett pedagogiskt sätt kunna informera samt att patienten med 

dess närstående ska känna delaktighet i omvårdnaden (Socialstyrelsen 2005). För att 

kunna stötta och hjälpa patienten vid egenvård krävs kunskap för att identifiera risker 

och dessutom ska sjuksköterskan ha goda kunskaper för att främja hälsa hos patienten 

inom olika områden. För att nå denna kunskap krävs att sjuksköterskan ständigt 

uppdaterar sig med relevant vetenskap för att utöka sin kompetens inom professionen 

(Socialstyrelsen 2005). 
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Sjuksköterskans	  pedagogiska	  roll	  

	  

När en patient möter sjukvården uppstår ett behov av att få god information och 

kunskap angående det aktuella tillståndet till exempel sjukdom eller effekter av 

sjukhusvistelse (Friberg 2012). Till skillnad från ett vanligt samtal med svarande på 

frågor, menar Granum (2011), är undervisningen en planerad inlärningssituation för att 

förmedla kunskap. Vidare menar Granum (2011) att en god inlärningssituation bygger 

på att vårdtagaren själv deltar i undervisningen i någon form av aktivitet, till exempel att 

få vara delaktig i planeringen av sin vård.   

Enligt Friberg (2012) är patientundervisning en del av sjuksköterskans ansvarsområden, 

som en del av omvårdnaden.  Granum (2011) menar att sjuksköterskan kan använda sig 

av två alternativa roller när patienten ska undervisas i till exempel kostråd. Den ena 

rollen är handledarrollen, i vilken sjuksköterskan får en aktiv roll av 

kunskapsförmedlare och patienten är i fokus för kunskapen som ska förmedlas. 

Sjuksköterskan kan dosera kunskaper och information och presentera de i förhållande 

till vårdtagarens situation och det ämne som ska avhandlas.  Den andra rollen är 

förmedlarrollen i vilken patienten är mer passiv och det är sjuksköterskans kunskaper 

som ska vidarebefordras. Den rollen har dock svagheten att när patienten inte längre är i 

vårdgivarens ansvarsområde kan patienten kanske inte omsätta kunskaperna i praktiken 

(Granum 2011). 

Problemformulering	  

	  

Järnbristanemi är vanligt förekommande i de flesta patientgrupper i vården. Vanliga 

symptom som trötthet och hjärtklappning kan sjuksköterskan lindra genom 

omvårdnadsåtgärder, för att höja välbefinnandet hos patienten. För att undvika 

kostsamma läkemedelsbehandlingar, som dessutom kan ge ett flertal negativa 

biverkningar, kan sjuksköterskan genom omvårdnadsåtgärder minska 

läkemedelsbehovet. En viktig del av sjuksköterskans omvårdnadsansvar är patientens 

näringsintag. Med god kunskap om järnrik kosts betydelse, kan sjuksköterskan främja 

patientens hälsa och bespara patienten onödiga läkemedelsrelaterade biverkningar 

genom att ge kostråd som ökar halten av järn i blodet. 
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Syfte	  

	  

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för 

järnbristanemiska patienters hälsotillstånd i relation till nutrition. 

Metod	  

	  

Metoden som användes för att belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för 

järnbristanemiska patienters tillstånd i relation till nutrition, är en litteraturstudie. Det 

innebär, enligt Polit och Beck (2012), att använda sig av aktuell och granskad forskning 

för att belysa det aktuella problemområdet.  

Artiklarna valdes ut genom den modell som beskrivs av Polit och Beck (2012) i nio steg 

(se figur 1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Figur 1. Schematisk översiktsbild av tillvägagångssätt för litteraturstudie. Fritt översatt 

från Polit och Beck (2012). 

Steg 1.  
Syftet formuleras.	  

Steg 2. 

Organiserande av 

sökning så som val av 

databaser och nyckelord. 

	  

Steg 3.  

Sökningen genomförs, 

identifiering av 

primärkällor. 

	  

Steg 6.  

Organisera artiklarna 

utefter informationen. 

	  

Steg 4.  

Lämplighet och relevans 

av artiklarna bedöms. 

	  

Steg 5.  

Inläsning av valda 

artiklar. 

	  

Steg 7.  

Kritisk granskning av 

artiklarna. 

	  

Steg 8. 

 Integrera informationen 

och sammanställning av 

artiklarna. 

	  

Steg 9. 

 Sammanställande av 

resultat och studien 

skrivs. 
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Litteratursökning	  

	  

Steg ett bestod av att formulera syftet till litteraturstudien. I steg två planerades 

sökningen utefter sökord som passade syftet, även val av databaser och exklusions och 

inklusionskriterier valdes. Passande för vår litteraturstudie var databaserna CINAHL 

och PubMed. CINAHL är en databas inriktad på omvårdnad, PubMed inriktar sig 

främst på medicinsk vård även omvårdnadsforskning. I steg tre genomfördes sökningar 

i aktuella databaser och primärkällor identifierades. 

Inklusionskriterier för studien var att deltagare skulle vara över 18 år. Deltagarna kan 

vara både män och kvinnor. Artiklarna som användes fick inte vara äldre än tio år och 

skulle vara ”peer reviewed” och vara skrivna på svenska eller engelska.  

Exklusionskriterierna för studien var gravida, reviews och letters.  Sökord som 

användes i CINAHL Headings var Iron Defiency, management, iron status, nutrition 

advice, nursing och nutrition. De sökord som användes i PubMed var Iron defiency, 

nursing, iron status, nutrition advice, management och nutrition. 

För att hitta relevanta artiklar för studien användes sökordet ”iron deficiency”. 

Sökorden var likadana i båda databaserna. Första sökordet var ”iron deficiency” som 

utökades med ”nursing” och ”management” för att få ned antalet träffar till en rimlig 

nivå. För att få fler relevanta träffar lades ”nutrition” till ”management” och ”iron 

deficiency”, vilket resulterade i ett antal artiklar. Sökningen utökades ännu en gång för 

att få fram ytterligare artiklar. Sökorden ”iron status” och ”nutrition advice” lades till. 

(Se Tabell 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 



10	  
	  

Tabell 1. Redovisning av databassökningar och urval i CINAHL 

Sökord Databas Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Iron 

deficiency 

CINAHL 2729    

Nutrition CINAHL 56397    

Management CINAHL 218771    

Nursing 

 

CINAHL 464465    

Iron status CINAHL 1258    

Nutrition 

advice 

CINAHL 687    

Iron status and 

Nutrition 

advice 

CINAHL 14 2 1* 1* 

Iron 

deficiency 

and Nursing 

CINAHL 133    

Iron 

Deficiency 

and Nursing 

and 

Management 

CINAHL 60 14 5* 1 

Iron 

Deficiency 

and 

Management 

and Nutrition 

CINAHL 21 4 2 2 

Summa   20 8 4 

 

* Extern 

dubblett 
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Tabell 2. Redovisning av databassökningar och urval i PubMed 

 

*Extern dubblett.  

	  

	  

Sökord Databas Antal 

Träffar 

   

Iron 

Deficiency 

PubMed 23364    

Nursing PubMed 586189    

Management PubMed 1912765    

Nutrition PubMed 299505    

Iron status PubMed 9988    

Nutrition 

advice 

PubMed 2166    

Iron status 

and Nutrition 

advice 

PubMed 36 1 1*  

Iron deficiency 

and Nursing 

PubMed 518    

Iron 

Deficiency and 

Nursing and 

Management 

PubMed 97 7 3* 2 

Iron deficiency 

and 

Management 

and Nutrition 

PubMed 168 11 7 2 

Summa   18 10 4 
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Urval 
 

Urval 1 

Med utgångspunkt av litteraturstudiens syfte, granskades de sökta artiklarnas abstract 

och titel. Detta för att utröna om de svarade mot syftet, vilket är steg fyra i Polit och 

Beck (2012) flödesschema. Ur databasen CINAHL valdes 20 artiklar ut samt 18 artiklar 

från databasen PubMed. 

 

Urval 2 

Steg fem och sex i Polit och Beck (2012) flödesschema innebar att artiklarna lästes i sin 

helhet för att säkerställa relevansen gentemot litteraturstudiens syfte. Ur CINAHL 

valdes åtta artiklar, ur PubMed valdes tio artiklar ut. Artiklar som inte klart svarade mot 

syftet valdes bort i detta skede, till exempel om tyngdpunkten i artikeln alltför 

medicinskt inriktad. 

 

Urval 3 

För den slutgiltiga analysen av artiklarnas kvalitet, steg sju i Polit och Becks (2012) 

flödesschema, användes granskningsmallen ”Guide to an Overall Critique of an 

Qvantitative Research Report” i Polit och Beck (2012).  Här sorterades det ut sex 

artiklar från PubMed, varav två artiklar var externa dubbletter, från CINAHL sorterades 

det ut fyra artiklar till urval tre. Dessa artiklar var inte relevanta då de inte kunde 

godkännas utifrån Polit och Beck (2012) granskningsmall fullt ut. För att få tillräckligt 

antal artiklar till studien gjordes frisökningar, med stöd av referenser från redan 

godkända artiklar, vilket resulterade i fyra artiklar.  

 

Databearbetning	  

	  

Artiklarna som valts ut i steg åtta i Polit och Beck (2012) granskades enligt 

granskningsmallen, dokumenterades respektive ursprung och syfte. Författarna till 

litteraturstudien läste alla studier och markerade områden i artiklarna som ansågs 

intressanta för studien. Artiklarna samanställdes i en matris. Sedan lästes artiklarna 
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igenom var för sig och markerade i artiklarna relevanta avsnitt, med olika färger. Varje 

artikel fick, efter genomläsning av båda författarna, ett försättsblad med information om 

vilka områden som artikeln avhandlade och markerade för syftet relevanta resultat. 

Sedan granskades artiklarna kritiskt enligt Polit och Beck (2012) granskningsmall.  Av 

det samanställda materialet utkristalliserades ett antal kategorier som slutligen bildade 

studiens resultat. 

Etiskt	  ställningstagande	  
 

I litteraturstudien gjordes inte några egna mätningar, intervjuer eller enkäter av 

författarna, vilket gör det viktigt att varje enskild artikel var etiskt granskad inför 

respektive publicering. Ett krav var att deltagarna i de olika studierna skulle ha fått 

tydlig information om vad de medverkat i för typ av studie. 

I artiklarna som granskats har ett av kraven för att vara med i litteraturstudien, varit att 

undersökningarna ska ha varit granskade av en etisk kommitté. International Council of 

Nurses (ICN), en världsomspännande organisation för sjuksköterskor, har publicerat en 

etisk riktlinje för att underlätta arbetet för personer som arbetar inom omvårdnad. 

Samma organisation har även publicerat en etisk riktlinje för omvårdnadsforskning 

(Polit & Beck 2012).  Resultat från de vetenskapliga artiklarna har redovisats även om 

de motsäger författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström 2013). Alla artiklar som 

använt till litteratur studiens resultat är redovisade i en matris. Artiklarna var skrivna på 

engelska, för att undvika felaktigheter i översättningen, arbetade författarna tillsammans 

med översättningen av artiklarna till resultatet, vid tveksamheter i översättningen 

användes ordböcker. 
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Resultat	  

	  

Litteraturstudiens resultat baseras på elva kvantitativa vetenskapliga artiklar och en 

kvalitativ artikel (se bilaga 1). Antalet deltagare sammantaget i alla studier var 2365, 

med en ålder mellan 18 år gamla till 96 år. Artiklarna behandlade litteraturstudiens 

syfte, att belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för järnbristanemiska patienters 

tillstånd i relation till nutrition. Artiklarna är publicerade i Europa (7), Nordamerika (4) 

och Australien (1). Studierna är utförda på deltagare i Europa, Asien, Afrika, Australien 

och Nordamerika. Resultatet presenteras genom två kategorier och fyra underkategorier 

(se figur 2). 

 

 

 
Figur 2. Resultatets kategorier och underkategorier. 
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Vilka	  riskgrupper	  sjuksköterskan	  bör	  kunna	  identifiera	  
	  
Vissa patientgrupper löper större risk för att drabbas av järnbrist. Därför är det viktigt 

att sjuksköterskan kan identifiera dessa patienter.  Fem riskgrupper som framkom i 

litteraturstudien är äldre institutionaliserade, kvinnor i fertil ålder, kvinnor som 

använder periodisk fasta som viktreducering, HIV-positiva kvinnor och kvinnor över 65 

år. 

Merrel et al. (2012) fann att hälso- och sjukvårdspersonal har dåligt med kunskap för att 

kunna identifiera patienter som utgör en risk för att drabbas av undernäring som bland 

annat kan leda till järnbrist. Merrel et al. (2012) menar att hälso- och sjukvårds personal 

saknar bedömningsinstrument för att i tidigt skede upptäcka dessa patienter. Merrel et 

al. (2012) hälso- och sjukvårdspersonalen menar i studien att de fått dåligt med 

information och utbildning inom nutrition. Merrel et al. (2012) menar att relevanta 

bedömningsinstrument bör användas samt att hälso-och sjukvårdpersonal kunskaper bör 

utvecklas genom mer utbildning. Ross et al (2012) fann i sin studie att tidig bedömning 

och uppskattning av näringsintaget och hälsoläget hos utsatta patientgrupper såsom 

missbrukare eller inneliggande patienter, har potential att klart förbättra hälsan och 

undvika brist av viktiga ämnen i kroppen såsom järn. Ross et al (2012) menar att SNAQ 

(Simplified Nutritional Appetite Questionnaire) och AFRS ((Australian Recommended 

Food Score) är två lämpliga bedömningsinstrument för att kunna urskilja patienter som 

ligger i riskzonen för bland annat att utveckla järnbrist. 

Lopez-Contreras et al. (2010) fann att 25,4 procent av de äldre deltagarna som bodde på 

offentliga sjukhem led av järnbrist. Millman et al. (2004) fann i sin studie att 80-åriga 

hemma boende danskar hade 1,7 procent deltagarna järnbristanemi. Harvey et al. (2005) 

och Pynaert et al. (2007) fann att hos kvinnor i fertil ålder som menstruerar regelbundet, 

är blodförlust genom menstruation den enskilt största orsaken till järnbrist hos kvinnor. 

Wojciak (2013) menar i sin studie att viktreducering i form av fasteperioder kan orsaka 

järnbrist hos kvinnor. Wojciak (2013) belägger i sin studie att hos de kvinnor som 

använder periodisk fasta, sjönk järnvärdet i blodet med 15 procent i medelvärde, redan 

efter två dagar. Lopez-Contreras et al. (2010) visar att hos äldre kvinnor över 65 år är 

förekomsten av järnbrist vanligare än hos män över 65 år, 26,5 procent hos kvinnor 

respektive 23,8 procent bland män. Renouf et al. (2012) visar att HIV-positiva kvinnor 
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drabbas i större utsträckning av järnbrist än friska personer. Vidare visar Renouf et al. 

(2012) att järnrik kost inte påverkar den HIV-positives blodjärnstatus, utan här krävs 

ytterligare insatser. 

	  

Sjuksköterskans	  möjligheter	  till	  stöd	  och	  undervisning	  för	  patienten	  	  
	  
Flera av de vetenskapliga artiklarna som använts till litteraturstudien, har visat på 

effektiva kostinterventioner relaterat till blodjärnsvärdet. Omvårdnadsåtgärder som 

sjuksköterskan kan vidta är att stödja och motivera patienten om hur kosten kan påverka 

blodjärnsvärdet hos patienter med järnbristanemi.  

 

Hoppe et al. (2012) visar på effektiviteten av kostrådgivning med blodjärnrika 

kostprodukter, gentemot kvinnor i fertil ålder.  Vidare visar Hoppe et al. (2012) att 

motivering är en viktig del av följsamheten till kostråden.  

Merrell et al. (2012) fann att hälso- och sjukvårdspersonal bör ha goda kunskaper om 

nutrition för att kunna tillgodose varje individuell patients behov. Vidare menar Merrell 

et al. (2012) om hälso- och sjukvårdpersonal kan undervisa och motivera patienten till 

att följa kostråd som främjar hälsotillståndet.  

Ross et al. (2012) fann att de flesta deltagarna i studien behövde råd och riktlinjer för att 

kunna tillgodose sig med en näringsrikkost. Vidare menar Ross et al. (2012) för att 

undvika undernäring, mineral och näringsbrister, som C-vitamin och järnbrist. Behöver 

hälso- och sjukvårdspersonal ge god kost undervisning, rådgivning och guidning 

angående näringsrikkost med hög kvalitet. 

Ge	  kostråd	  om	  kött	  och	  spannmål	  
	  
Pynaert et al. (2007), menar att magert kött är en bättre källa till Hem-järn än rött kött. 

Dessutom ökar magert kött Icke Hem-järn upptaget. Hurrel et al. (2006), har visat att 

kött inte bara är rikt på järn utan har en potentierande effekt, ”meat factor” på andra 

livsmedel som konsumeras samtidigt. Hurrel et al. (2006) har använt tre kontrollgrupper 

i syfte att mäta järnupptaget ur en måltid. De tre grupperna fick varsitt komplement till 

respektive måltid, nötkött, kyckling och äggviteprotein som tillägg till maten. Alla 

proteinkällor ökade järnupptaget. Den grupp som adderade nötkött till måltiden ökade 
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järnupptaget mest, med 180 procent, jämfört med kontrollgrupperna (Hurrel et al. 

2006). Harvey et al. (2005) har visat i sin studie att de kvinnor som åt fågel hade ett 

högre järnvärde än den grupp som åt nötkött. Studien visade även att den grupp som åt 

en lacto-ovo vegetarisk föda hade högst järnintag per dag.    

Pynaert et al.(2007) visar i sin studie på 846 kvinnor att en tredjedel av det totala 

dagliga järnintaget kommer från spannmål och spannmålsprodukter. Framförallt stod 

bröd för järnintaget, cirka 19 procent. 	  Hoppe et al. (2013) har visat att jämfört med 

kontrollgruppen som inte fick järntillskott i form av tabletter eller blodbröd, hade 

blodbrödsgruppen en högre förekomst av blodjärnskomponenter.  

 

Ge	  kostråd	  om	  C-‐vitamin	  och	  gjutjärnsgrytor	  

	  
Pynaert et al. (2007) och Charles et al. (2011) har i studier visat att C-vitaminrika 

grönsaker och frukter har ett positivt samband med ett ökat upptag av järn i blodet för 

testdeltagarna.  

Även Lopez-Contreras et al. (2009) har studerat huruvida C-vitamin har en positiv 

effekt för blodvärdet vid intag av järnrik kost. Lopez-Contreras et al. (2009) fann 

däremot inget samband mellan högt C-vitamin intag och en god järnabsorptions 

förmåga.  

 

Sharieff et al. (2007), studerade huruvida mat som tillagats i järngrytor, skulle kunna 

vara till gagn för en befolkning som, på grund av ensidig kost, till stor del lider av 

järnbristanemi. Sharieff et al. (2007), visar på att matlagning som sker i gjutjärnsgrytor 

inte påverkar järnbristanemiska patienters blodjärnstatus. Deltagarna i de tre 

kontrollgrupperna i studien kunde inte påvisas ha ett annorlunda järnupptag genom 

födan, än gruppen som fick laga sin mat i gjutjärnsgrytor Sharieff et al. (2007). 

 

Charles et al. (2011), undersökte om tillsättandet av en järntacka i matlagningskärlet 

kunde påverka frigörandet av järn till den tillredda maten. Studien visade att järnvärdet i 

maten inte på något sätt påverkades genom att koka maten med enbart en järntacka i 

kastrullen. Om citronsaft eller citronsyra tillsattes tillsammans med järntackan kunde 

Charles et al. (2011) visa att järnvärdet i födan steg markant. Resultatet av studien 
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visade att vid tillsättande av citronsyra i järngrytor eller andra typer av metallgrytor med 

järn tillsatt, skulle 75 procent av det rekommenderade dagliga intaget av järn täckas av 

en liter citronvatten kokt i järngryta, även med den låga biotillgängligheten av järn 

medräknad (Charles et al. 2011).    

 

	  

Ge	  råd	  om	  alkoholens	  effekter	  
 

Studier som Milman et al. (2004) och Pynaert et al. (2007) visade ett samband mellan 

ett högre blodjärnvärde relaterat till ett högre alkoholintag på deltagarna. Detta menar 

Milman (2004) kan härledas till alkohols förstärkande effekt på det protein i blodet som 

transporterar järnet till erytrocyterna. Milman et al. (2004) fann ett positivt samband 

mellan alkoholintag och upptaget av det i kroppen svårabsorberande Icke Hem-järnet. 

 

Ge	  råd	  om	  te	  och	  kosttillskott	  
	  
Milman et al. (2004), har studerat hur effekten av te påverkar järnvärdet. Te innehåller 

polyphenol, vilket hindrar kroppen från att absorbera järn från kosten. Milman et al. 

(2004), menar att i västvärlden har befolkningen i regel adekvat järnstatus vilket gör att 

konsumtionen av te inte inverkar negativt på järnstatusen. Dock menar Milman et al. 

(2004), att individer på gränsen till järnbrist påverkas i större utsträckning negativt av te 

konsumtion. Milman et al. (2004) visar att kaffe inte har någon effekt på kroppens 

förmåga till järnupptag. Pynaert et al. (2007) visade i sin studie att kaffe har en negativ 

effekt på järnupptagningsförmågan. Pynaert et al. (2007) har visat att spannmål och 

spannmålsprodukter som vanligtvis är järnrik även innehåller fytater, ett svårlösligt salt, 

som försvårar upptaget av Icke Hem-järnet.  

	  

I studierna som (Renouf et al. 2012; Milman et al. 2004) gjort, visade resultatet att 

deltagarna som använt kosttillskott i form av multivitaminer, inte hade förbättrat sitt 

järnvärde gentemot deltagarna som enbart följde kostrekommendationerna, att äta 

järnrik kost. Hoppe et al. (2013) jämförde järntillskott i form av tabletter och i form av 
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blodbröd. Gruppen med järntillskott i tablettform visade inte på någon signifikant 

skillnad i blodjärnstatus i jämförelse med gruppen som åt blodbröd.  

Diskussion	   
	  

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för 

järnbristanemiska patienters tillstånd i relation till nutrition. Resultatet har visat på två 

huvudkategorier varav en med fyra underkategorier. Huvudkategorierna var riskgrupper 

som sjuksköterskan bör kunna identifiera och Sjuksköterskans möjligheter till stöd och 

undervisning för patienten. Underkategorierna var ge kostråd om kött och spannmål, ge 

kostråd om C-vitamin och gjutjärnsgrytor, ge råd om alkoholens effekter och ge råd om 

te och kosttillskott. 

 

Resultatdiskussion	  
 
I resultatet användes tolv artiklar som sammanlagt hade 2365 deltagare vilket 

författarna anser vara en styrka för litteraturstudiens resultat. Åldersspannet i studien 

var stort, från 18 år till 96 år. Omvårdnadsåtgärder gentemot patienter med järnbrist kan 

därmed vara effektiva genom hela det vuxna livet.  

Majoriteten av deltagarna var kvinnor. Resultatet i litteraturstudien visar att det är 

kvinnor som drabbas av järnbrist i större utsträckning än män. I flera av artiklarna 

deltog endast kvinnor.  

 

Merrel et al. (2012) visar i sin studie vikten av att hälso- och sjukvårdspersonals har 

kunskap och bedömningsinstrument för att kunna identifiera äldre patienters som 

riskerar att utveckla järnbrist på grund av undernäring.  Uppmärksammar hälso- och 

sjukvårdspersonalen dessa patienter i tid kan åtgärder sättas in i tidigt skede. 

Lopez-Contreras et al. (2010) och Millman et al. (2004) visar att äldre är en utsatt grupp 

vad det gäller järnbristanemi.  I Lopez-Contreras et al. (2010) framkommer att 25,4 

procent av deltagarna hade järnbrist, alla deltagare var över 65 år och inneboende på 

offentliga sjukhem i Spanien. Millman et al. (2004) menar att äldre som fortfarande är 

hemmaboende även de lider av järnbristanemi dock inte i samma utsträckning som äldre 
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boende på sjukhem. Shander et al. (2014) styrker Lopez-Contreras et al. (2010) och 

Millman et al. (2004) resultat i sin studie att institutionaliserade och äldre är en 

riskgrupp då de ofta lider av järnbristanemi. Sabol et al. (2010) visar i sin studie av 

äldre boende på sjukhem, att äldre är en tydlig riskgrupp relaterat till den åldrande 

kroppens reducerade förmåga att ta upp järn och producera röda blodkroppar, detta 

stöder Lopez-Contreras et al. (2010) och Millman et al. (2004). Harvey et al. (2005) och 

Pynaert et al. (2007) menar att kvinnor i fertil ålder är en utsatt grupp på grund av 

menstruation.  Denic et al. (2007) styrker detta i sin studie och visar att statistiskt sett 

har 11 procent av vuxna kvinnor i fertil ålder i Europa och Nord Amerika järnbrist. 

Detta orsakat av menstruation som största enskilda faktor. 

 

Renouf et al. (2012) visar att kvinnor med HIV-virus i stor utsträckning lider av 

järnbristanemi. I studien visar Renouf et al. (2012) att vid en allvarligare sjukdom 

behövs kosten kompletteras med medicinsk behandling. Författarna har inte funnit fler 

artiklar angående samma patientgrupp, dock menar Shander et al. (2014) och Bilotti et 

al. (2011) att patienter med allvarliga bakomliggande sjukdomar, så som hjärt- och 

kärlsjukdomar och patienter som genomgår cancerbehandling, inte kan behålla ett 

adekvat blodjärnvärde utan medicinsk behandling.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att järnrik föda har god effekt för personer med 

järnbrist. För att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna sätta in omvårdnads åtgärder 

menar Merrel et al. (2012) att personalen behöver ha goda kunskaper om nutrition för 

att ge stöd samt undervisa i kostens betydelse vid underskott av specifika näringsämnen. 

Hoppe et al. (2013) fann att hälso- och sjukvårdspersonal behöver ha förmågan att 

motivera patienten för att kunna följa kostråd. 

Ross et al. (2012) fann att deltagarna behövde rådgivning och guidning för att kunna 

tillgodose sig näringsrik kost, för att undvika mineral och närings brister. Flera av 

deltagarna led av järnbrist och C-vitaminbrist. Detta styrker Bilotti et al. (2011) som 

menar att sjuksköterskan har en betydelsefull roll att förebygga ohälsa genom att 

undervisa och samverka tillsammans med patienten.  

Pynaert et al. (2007) och Hurrel et al. (2006) menar att nötkött inte bara har ett högt 

järninnehåll utan även har en förstärkande effekt på järnupptaget på föda som 
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konsumeras samtidigt, så kallad ”meat factor”.  Detta styrker Alleyne et al. (2008) som 

menar att rött kött och leverprodukter ska rekommenderas till patienter med järnbrist. 

Harvey et al. (2005) beskriver att den grupp som åt laktovegetarisk kost hade högst 

järnintag av alla i studien. C-vitamin ökar kroppens förmåga att absorbera järn ur födan. 

I litteraturstudiens resultat visar Pynaert et al. (2007) och Charles et al. (2011) att C-

vitamin förstärker tunntarmens förmåga att absorbera järn.  C-vitaminets positiva 

effekter styrks även av Alleyne et al. (2008) och Tolich (2008) som båda påvisar den 

positiva effekten av järnabsorptionen vid intag av C-vitamin.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att te och kaffe har en hämmande effekt på 

järnupptaget i blodet. Millman et al. (2004) visar att te innehåller ämnet polyphenol som 

förhindrar järn absorptionen från kosten. Detta styrker Alleyne et al. (2008) att 

människor som lider av järnbrist bör undvika att konsumera te, eller konsumera teet en 

till två timmar efter måltid. Milman et al. (2004) och Pynaert et al. (2007) har i sina 

studier kommit fram till olika resultat angående hur kaffe påverkar 

järnupptagningsförmågan. Millman et al. (2004) visar att kaffe inte har någon effekt på 

järnupptagsförmågan. Dock visar Pynaert et al. (2007) att kaffe påverkar 

järnabsorptionen negativt. Alleyne et al. (2008) stödjer Pynaerts et al. (2007) resultat, 

och menar att kaffe innehåller polyphenol som är negativt för järnupptagningsförmågan. 

 

Milman et al. (2004) och Pynaert et al. (2007) redogör för ett samband med ett högre 

blodjärnvärde och alkoholintag. Detta visar även Derbyshire (2012) som menar att det 

finns ett positivt samband mellan alkohol och järnabsorptionsförmågan.  

Milman et al. (2004) och Pynaert et al. (2007) redovisar inte vilken typ alkoholhaltig 

dryck som ger en positiv effekt på blodjärnvärdet. Dock visar Derbyshire (2012) att det 

främst är rödvin som ger en positiv effekt.	  

	  

Sharieff et al. (2007) anser att det inte finns någon positiv effekt av att tillreda födan i 

gjutjärnsgrytor. Blodjärnsstatusen på deltagarna påverkades inte. 

Charles et al. (2011) beskriver att vid tillagning av föda i grytor med en tillsatt järntacka 

ökar blodjärnsvärdet. Vidare menar Charles et al. (2011) att om C-vitamin tillsätts i 

järngrytan ökar blodjärnvärdet än mer. Tripp et al. (2009) styrker Charles et al. (2011) 
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studie att järngrytor har en positiv effekt på blodjärnsvärdet. Födan som tillagades i 

järngrytor ökade järninnehållet signifikant. 

 

Renouf et al. (2012) och Milman et al. (2004) anser att användandet av multivitaminer 

inte har någon effekt på blodjärnsvärdet. Även Hoppe et al. (2013) visar att kosttillskott 

inte gjorde någon skillnad på blodjärnvärdet hos patienter med järnbrist. Tolich (2008) 

styrker Renouf et al. (2012) och Milman et al. (2004) med att visa på att multivitaminer 

förhindrar upptaget av järn. 

Metoddiskussion	  

	  

För att få en god överblick och struktur av studien användes Polit och Beck (2012) 

modell av en litteraturstudie i nio steg. Ett syfte formulerades tillsammans utifrån 

tidigare arbetslivserfarenheter och intresse. Databaser som användes var CINAHL och 

PubMed. Ur databaserna letades relevanta artiklar fram, med hjälp av tidigare angivna 

sökord. I studiens början var avsikten att använda forskning inte äldre än fem år. Detta 

ledde tillsammans med forskningsområdet att relativt få artiklar var relevanta för 

studiens syfte. Varpå sökningen utökades till 2004. Forskningen inom järnbristanemi 

har tidigare till stor del fokuserat på gravida och barn, vilket var två av 

exklusionskriterierna. Ett annat problem som uppstod var att den absoluta majoriteten 

av artiklarna var medicinskt inriktade och inte riktade mot omvårdnad. Författarna har 

dock funnit ett antal artiklar som behandlar kost, och hur sjuksköterskan kan främja 

patientens hälsa genom en korrekt och vetenskapligt grundad undervisning och 

motivation till kostrådgivning, om hur hemoglobinnivån kan påverkas genom kosten.  

  

Sökorden som anges i tabellen, var anpassade för syftet. Två sökord som skulle kunna 

vara aktuella i studien, self-care och anemia, gav dock ett sämre resultat i 

artikelsökningen. Efter att ha granskat ett fyrtiotal artiklar, fann författarna tretton 

artiklar som efter en kritisk granskning passade syftet. Efter ännu en analys kom en av 

dessa artiklar att falla bort då den inte höll tillräckligt god vetenskaplig kvalitet. Elva av 

artiklarna var av kvantitativ design och en var kvalitativ. Studiens syfte innebär att 

vetenskapliga bevis presenteras och detta görs mycket bra med konkreta svar på 

exempelvis, vilken typ av kött som påverkar individens hemoglobinnivå mest positivt. 
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Samtliga artiklar var skrivna på engelska, vilket inte är någon av författarnas 

modersmål. Dock har författarna diskuterat sinsemellan de stycken som har varit 

svårtolkade och vid behov använt ett svensk-engelskt lexikon. Detta för att minimera 

risken att feltolkningar görs. Arbetet har gjorts tillsammans och materialet är bearbetat 

gemensamt, detta sågs som en styrka i studien då diskussioner och tolkningar av text 

kunde göras på plats. 

 

Båda författarna har under den verksamhetsförlagda utbildningen mött patienter med 

järnbrist. Dessa har haft frågor kring hur föda kan påverka deras blodjärnvärde positivt. 

Patienterna själva har haft uppfattningar om att till exempel jordgubbar och spenat 

skulle ha en positiv effekt. Detta fanns dock inget vetenskapligt belägg för. Författarna 

reflekterade då över vilka evidensbaserade omvårdnadsåtgärder som kan tillämpas för 

järnbristanemiska patienter.  

	  

Klinisk	  betydelse	  

Järnbristanemi är ett mycket vanligt tillstånd som sjuksköterskan kommer att möta i sitt 

omvårdnadsarbete. Förhoppningsvis har litteraturstudien medverkat till en ökad 

förståelse för hur sjuksköterskan kan hjälpa järnbristanemiska patienter genom 

omvårdnadsåtgärder. Det är viktigt att sjuksköterskan har god kunskap om identifiering 

av riskpatienter och hur kostrådgivning kan vara en effektiv del av omvårdnaden. 

Läkemedelsbehandling mot järnbrist kan orsaka obehag för patienten och en ökad 

kostnad för samhället.  Effektiv kostrådgivning av sjuksköterskan kan motverka detta 

och i vissa fall vara ett komplement till läkemedelsbehandling.	  

	  

	  

Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  

 
En större del av den forskning som fanns tillgänglig i CINAHL och PubMed databaser, 

var inriktad på unga och nyfödda. Forskning har till stor del utförts i samband med 

medicinska behandlingar, dock fanns svårigheter att hitta omvårdnadsforskning som rör 
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personer med järnbrist. Under de senaste fem åren har det forskats sparsamt om 

omvårdnadsåtgärder vid järnbristanemi hos vuxna. Då järnbristanemi är vanligt 

förkommande bland människor världen över så är det viktigt att det finns aktuell 

vetenskaplig forskning som sjuksköterskan har användning för i sitt omvårdnadsarbete. 

Författarnas slutsats var att ytterligare forskning bör göras inom omvårdnad av patienter 

med järnbrist. 

 

Slutsats	  	  

	  

Resultatet av litteraturstudien visade vikten av att sjuksköterskan med 

bedömningsinstrument och goda kunskaper, kan identifiera riskgrupper, och hur 

sjuksköterskan kan förbättra järnbristanemiska patienters blodjärnsstatus genom 

nutritionsbaserade omvårdnadsåtgärder. Genom goda kunskaper i ämnet kan 

sjuksköterskan undervisa samt motivera patienterna till att följa kostråden. 

Omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta var kostrådgivning angående om järnrik 

föda, informera om hinder och förstärkare av järnupptaget i kosten, hur tillredningen av 

maten har betydelse för järninnehållet i kosten.  
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Bilaga 1. (Matris) 

 

Författare Titel, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Charles, C., 
Summerlee, A., 
Dewey, C. 

Iron content of 
Cambodian foods 
when prepared in 
cooking pots 
containing an iron 
ingot. 
 
Kanada 
2011 

Syftet var att 
undersöka hur 
järnvärdet höjs i 
mat lagat i 
kastruller med 
järntillbehör. 

Kvantitativ studie. 
Studie på fem 
olika typer av 
grytor. Mat och 
vätskeprover 
analyserades med 
standardiserade 
ICP-OES 
procedurer. 
 
 

Studien visar att 
75% av vårt 
rekommenderade 
dagliga intag av 
järn kan uppnås 
genom att dricka en 
liter citron vatten 
kokat i en järngryta. 

Harvey, L., 
Amah, C.N., 
Dainty, J.R., 
Foxall, R.J., John 
Lewis, D., 
Langford, N.J & 
Fairweather-Tait, 
S.J. 

Impact of 
menstrual blood 
loss and diet on 
iron deficiency 
among women in 
the UK. 
 
England 
2005 

Syftet var att 
undersöka hur 
födointaget och 
järnförlust genom 
menstruella 
blödningar 
påverkar 
hemoglobin nivån. 

Kvantitativ, 90 
deltagare. 
Bortfallet var sju 
deltagare. Tre 
kontrollgrupper 
som åt olika föda. 
Blodprover. 

Studien visade att 
den enskilt mest 
hemoglobin 
påverkande faktorn 
hos fertila kvinnor 
är 
menstruationsblod - 
förlusten. Vilket 
kan kompenseras 
med järnrik föda. 

Hoppe, M. Brün, 
B., Larsson, M., 
Moraeus, L. & 
Hulthén, L. 

Heme iron-based 
dietary 
intervention for 
improvement of 
iron staus in 
young women. 
 
Sverige 
2013 

Syftet var att 
undersöka 
alternativ till 
medicinsk 
behandling av 
järnbrist. 
Deltagarna fick 
äta järnrikt bröd 
för att undersöka 
om järnbristen 
eliminerades. 

Kvantitativ 
longitudinell 
interventions 
studie. 77 kvinnor 
deltog, inget 
bortfall. Blodprov. 

Järnbristanemi kan 
med gott resultat 
behandlas genom 
kosthållning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

Författare Titel, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Hurrel, R.F., 
Reddy, M.B., 
Juillerat, M. & 
Cook, J. 

Meat protein 
fractions enhance 
Nonheme iron 
absorption in 
human. 
 
USA 
2006 

Syftet var att 
undersöka hur 
människor kan öka 
sitt upptag av Icke 
Hem-järn genom 
kosten. 

Kvantitativ, 18 
deltagare delade i 
tre grupper. Inget 
bortfall. Kemiska 
analyser av 
järninnehåll i olika 
typer av kött samt 
blodprover. 

Fann att genom att 
kombinera rött 
kött med 
spannmål och 
baljväxter i 
kosten, kan 
kraftigt öka 
upptaget av Icke 
Hem-järn. 

Lopez-
Contreras, M.J., 
Zamora-
Portero., Lopez, 
M.A., Marin, 
J.F., Zamora, S. 
& Perez-
Llamas, F. 

Dietary intake and 
iron status of 
institutionalized 
elderly people: 
relationship with 
different factors. 
 
Spanien  
2010 

Syftet var att 
undersöka sambandet 
mellan 
institutionalisering 
och järnbrist genom 
att jämföra födointag 
och järnintag hos 
äldre 
institutionaliserade. 

Kvantitativ, icke 
experimentell 
Tvärsnittsstudie. 
252 deltagare, 151 
kvinnor & 101 
män.Bortfall 20 
deltagare. 
Kostregistrering, 
blodprov. 
 

25.4 % av 
deltagarna hade 
enligt WHO:s 
definition, anemi. 
Studien visar på 
ett starkt 
förhållande mellan 
födointaget och 
blod-järn status. 

Merrel, J., 
Philpin, P., 
Warring, J., 
Hobby, D. & 
Gregory, V. 

Adressing the 
nutritional needs 
of older people in 
residential care 
homes. 
 
Storbrittanien  
2012 
 

Syftet var att 
undersöka 
förekomsten av 
malnutrition på 
seniorboenden i 
England samt 
personalens 
kunskaper om äldres 
näringsbehov.   

Kvalitativ. 
Intervjuer med 45 
deltagare. Personal 
(19 stycken), 
anhöriga (10 
stycken) samt 
inneboende (16 
stycken) på två 
olika typer av 
seniorboenden i en 
urban miljö i 
England. Samt 
observationer och 
dokumentation av 
föda bland annat. 

Fann att 
personalen var 
bristfälligt 
utbildad i äldres 
näringsbehov. 
Äldre medborgare 
boende på 
institiutioner är 
särskilt utsatta för 
att utveckla bland 
annat 
järnbristanemi.  

Milman, N., 
Pedersen, A.N., 
Ovesen, L. & 
Schroll, M. 

Iron status in 358 
apparantly healthy 
80-year-old danish 
men and women: 
relation to food 
composition and 
dietary and 
supplemental iron 
intake. 
 
Danmark 
2004 

Syftet var att studera 
och utvärdera 
järnstatus hos äldre i 
relation till kost och 
artificiellt 
järntillskott. 

Kvantitativ, 
Longitudinell 
studie.  
358 deltagare 171 
män, 187 kvinnor. 
Studien är en del 
av en större studie 
som spänner över 
femtio år. 
Bortfallet var fyra 
personer. Blodprov 
kostregistrering 
och frågeformulär. 

Studien visar på 
att männen i regel 
hade högre 
järnstatus än 
kvinnorna. Detta 
relaterat till flera 
faktorer såsom 
alkoholintag, 
mängden 
konsumerat kött 
och thé 
konsumtion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

Författare Titel, årtal, 
land 

Syfte Metod Huvudresultat 

Pynaert, I., 
Delanghe, J., 
Temmerman, 
M. & De 
Henauw, S. 

Iron intake 
in relation 
to diet and 
iron status 
of young 
adult 
women. 
 
Belgien  
2007 

Syftet var att studera 
järnintag hos kvinnor i 
fertil ålder i relation 
till deras födointag. 

Kvantitativ studie. 
Frågeformulär. 
Antalet potentiella 
deltagare var 3480, 
efter bortfall relaterat 
till gravida, utflyttade, 
omöjligt att ta sig till 
testcenter och icke 
franskspråkiga blev 
bortfallet stort. Antalet 
deltagare som 
fullföljde studien var 
846. Blodprover och 
frågeformulär. 

Studien visade på att 
högre utbildning och 
mer fysisk aktivitet 
kunde påverka både 
järnupptag och 
järnintag. 
Förmodligen genom 
en större medvetenhet 
av kostens betydelse. 
Studien visade även 
att medianintaget av 
järn var 53% av 
rekommenderat 
dagligt intag. 

Renouf, S.L., 
Sheps, S., 
Hubley, A., 
Pick, N., 
Johansen, D. 
& Tyndall, 
M.W. 

The role of 
diet in 
predicting 
iron 
deficiency 
anemia in 
HIV-
positive 
women. 
 
Kanada  
2012 

Syftet var att 
undersöka samband 
mellan medicinska, 
sociala och nutritions 
faktorer för järnbrist 
anemi hos HIV 
positiva kvinnor i 
Kanada. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
Frågeformulär. 102 
deltagare, av olika 
etniska grupper från 
olika sociala 
bakgrunder. Bortfall 
två personer. 
Blodprover och 
frågeformulär. 
 

102 deltagare. 

Födointaget kan spela 
en stor roll för 
behandling och 
förebyggande av 
järnbristanemi hos 
HIV positiva kvinnor. 

Ross, L., 
Wilson, M., 
Banks, 
M.,Rezannah
, F. & 
Daglish, M. 

Prevalence 
of 
malnutritio
n and 
nutritional 
risk factors 
in patients 
undergoing 
alcohol and 
drug 
treatment. 
 
Australien 
2012 

Syftet var att 
undersöka prevalensen 
av undernäring och 
näringsbrist hos 
missbrukare med hjälp 
av olika 
bedömningsinstrument
. 

Kvantitativ studie. 
Frågeformulär, 
bedömningsinstrument
, blodprover. 67 
deltagare, 48 män, 19 
kvinnor. Inget bortfall. 

Fann två viktiga 
bedömningsinstrumen
t för tidig upptäckt 
och identifierande av 
begynnande 
undernäring och 
näringsbrist. 



	  
	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Författare Titel, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 
Sharieff, W., 
Dofonsou, J. & 
Zlotkin, S. 

Is cooking in iron 
pots an 
appropriate 
solution for the 
control of anaemia 
in developing 
countries? A 
randomised 
clinical trial in 
Benin. 
 
Kanada 2 

Syftet var att 
undersöka två 
olika sorters 
järngrytors 
påverkan på 
testpersonernas 
Hemoglobinnivå. 

Kvantitativ. 
339 deltagare i 
studien. Bortfallet 
var 87 personer. 
Blodprover, 
frågeformulär. 

Finner inga belägg 
för att matlagning i 
järngrytor påverkar 
hemoglobin 
nivåerna i blodet. 
Dock finns belägg 
för ökat järn 
innehåll i födan 
efter att ha tillagats 
i järngrytor. 

Wojciak, R.W. Effect of short-
term food 
restriction on iron 
metabolism, 
relative well-
being and 
depression 
symptoms in 
healthy women. 
 
Polen 
2013 
 

Att utreda om 
även korttids fasta 
1-2 dygn, påverkar 
hemoglobin 
halterna till en 
nivå som kan 
påverka 
testdeltagarna 
både fysiskt och 
psykiskt. 

Kvantitativ studie. 
Blodprover, 
frågeformulär och 
registrerat 
kostintag. 
 
46 deltagare, inget 
bortfall. 

Studien visar på ett 
samband mellan 
korttidsfasta och ett 
signifikant 
sjunkande 
hemoglobinvärde, 
tillräckligt för att 
påverka 
testdeltagarna 
emotionellt och 
fysiskt. 



	  
	  

 


