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Sammanfattning 

Bakgrund: Det finns omfattande belägg om nutritionens betydelse för äldres hälsa och livskvalitet. För 
äldre patienter som bor på äldreboenden förekommer undernäring och ofrivillig viktnedgång vilket kan 
leda till ökade komplikationer såsom fall, trycksår och dödlighet. 
 
Syfte: Syftet i denna uppsats består av två delar. Syfte i det genomförda förbättringsarbetet: Att alla 
patienter på Solgården erbjuds bästa möjliga förutsättningar för att inta en god och näringsriktig kost. 
På lång sikt är målet att alla patienter ska ha ett gott nutritionsstatus. Syftet med studien av 
förbättringsarbetet: var att beskriva om och i så fall på vilket sätt personalen upplevde att 
förbättringsarbetet resulterade i förbättringar (i vården) för personer med demenssjukdom samt 
beskriva hur personalens erfarenheter av förbättringsarbetet kan bidra till förbättrad nutritionsvård för 
personer med demenssjukdom. 
 
Metod: Förbättringsarbetet genomfördes utifrån Nelson, Batalden och Godfreys (2011) Improvement 
ramp. I studien användes fallstudie med kvalitativ, induktiv metod och datainsamlingen bestod av 
intervjuer. 
 
Resultat: Förbättringsarbetets resultat visade att andelen mellanmål som innehöll tillräckligt mycket 
kalorier ökade och att journalförda viktuppföljningar gjordes i högre utsträckning. Studiens resultat 
bestod av fem kategorier som beskrev erfarenheter av förbättringsarbetet och på vilket sätt det 
upplevdes ha resulterat i förbättringar för patienterna. 
 
 
Nyckelord: Demenssjukdom, Förbättringskunskap, Kvalitetsförbättring, Nutrition, Äldreomsorg. 
 



 
 

Summary 

Nutritious snacks and dense weight controls reduced involuntary weight loss. A 
qualitative study on improvement work in a nursing home. 
 
Background: There is extensive evidence of the importance of nutrition for the health and quality of 
life of older people. For elderly patients living in nursing homes, malnutrition and involuntary weight 
loss occur, which can lead to increased complications such as falls, pressure ulcers and mortality. 
 
Aim: The aim of this paper consists of two parts. The improvement: All patients at Solgården are offered 
the best possible conditions for taking a good and nutritious diet. In the long run, the goal is that all 
patients should have a good nutritional status. The study: was to describe if the staff experienced that 
the improvement resulted in improvements (in care) for people with dementia and describe how the 
staff's experiences of improvement can contribute to improved nutrition care for people with dementia. 
 
Method: Improvement was carried out on Nelson, Batalden and Godfreys (2011) Improvement ramp. 
The study used case study with qualitative, inductive methodology and data collection consisted of 
interviews. 
 
Result: Results showed that the proportion of snacks that contained enough calories increased and that 
recorded weight monitoring was done to a greater extent. The study's results consisted of five categories 
describing experiences of how it resulted in improvements for patients. 
 

 
Keywords: Quality Improvement, Dementia, Nutrition, Elderly Care. 
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1. Inledning – det lokala problemet 

”Jag upplever att maten ofta står kvar orörd på rummet och att hon inte vill ha 
maten, jag är orolig för att hon ska bli sämre och eftersom hon inte äter” 

Citat från en anhörig på Solgården 

 
 

På äldreboende Solgården bodde 76-åriga Ellen som led av en långt gången 
demenssjukdom vilket innebar svåra kognitiva funktionsnedsättningar för henne. 
Ellen kunde inte kommunicera genom ord och hade svårigheter att veta vad en 
servett eller en gaffel skulle användas till. Framförallt hade Ellen stora svårigheter 
att äta och dricka vilket innebar att hon gick ner i vikt. Ellen visade tydligt genom sitt 
kroppsspråk att hon inte ville bli matad av personalen på avdelningen som istället 
anpassade miljön och erbjöd Ellen specialanpassad kost. Sjuksköterska, läkare, 
arbetsterapeut, sjukgymnast, tandläkare och logoped försökte utreda hur Ellen bäst 
skulle bli hjälpt och få stöd att tillgodogöra sig tillräckligt mycket energi. Inga av 
insatserna som gjordes förbättrade hennes förmåga att äta och dricka och Ellen 
fortsatte att rasa i vikt. Nutritionsproblemen fick negativa konsekvenser för Ellens 
hälsa, i form av ökad orkeslöshet och ökad fallrisk. Under tiden hon bodde på 
Solgården ramlade Ellen också vid två tillfällen och ådrog sig två frakturer som 
ytterligare försämrade hennes allmänna status. Efter 8 månader hade Ellen gått ner 
15 kg och avled. Sista 10 dagarna slutade Ellen helt att äta och dricka. Ellens anhöriga 
besökte henne flera gånger i veckan och upplevde att Ellen ständigt försämrades och 
upplevde det hela mycket smärtsamt. Fallet med Ellen väckte ett antal frågor hos 
personalen: 

• Vad är en god vård och livskvalité för svårt demenssjuka personer? 

• Hur kan vi veta att vi ger den bästa möjliga vården? 

• Hur kan vi mäta och utvärdera det vi gör för att förbättra vården för svårt demenssjuka 

personer? 

• Vilka etiska perspektiv ska beaktas i vården för demenssjuka personer? 

 
Patientfallet är fiktivt men bygger på författarens egna erfarenheter som sjuksköterska. 
Förbättringsarbetet och studien av förbättringsarbetet i denna uppsats är genomfört på ett särskilt 
boende i äldreomsorgen fortsättningsvis benämnt som äldreboendet Solgården. Nutritionens betydelse 
för de äldres hälsa, komplexiteten i vården för svårt demenssjuka personer samt att hälso- och 
sjukvårdspersonal även har i uppdrag att arbeta med ständiga förbättringar för patienterna är 
drivkraften bakom författarens val av ämne i denna uppsats.   
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2. Bakgrund 

2.1 Problembeskrivning 
I löpande journalgranskning på Solgården ses brister i dokumentationen i vårdhälsoplanerna. 
Riskbedömning av risk för undernäring görs men det finns brister i utredning av orsakerna. Även 
uppföljning av viktkontroll och uppföljning av hälsoplanen på team-möten görs delvis men inte alltid i 
rekommenderat intervall. Bristerna i sjuksköterskornas dokumentation gör också att 
undersköterskorna på avdelningarna som tillagar och serverar maten upplever svårigheter att hitta och 
tolka informationen om vilken patient som ska ha vilken kost. I samtal med undersköterskorna på 
avdelningarna framkommer också att patienter får specialkost ordinerad men att det inte alltid fungerar 
i praktiken då patienten själv inte vill äta den maten och att specialkosten då kan göra att patienten äter 
sämre än innan. Även andra orsaker som kan påverka hur patienten äter framhålls, såsom smärta, 
motorisk oro, måltidsmiljö, depression, dålig munhälsa och sväljsvårigheter. 
 
På Solgården används kvalitetsregistret Senior Alert som stöd för sjuksköterskorna i det preventiva 
arbetet, bl a när det gäller bedömning av risk för undernäring, utredning, åtgärder och uppföljning. 
Statistik ur Senior Alert visar att ca 60% av patienterna har risk för undernäring och att enstaka patienter 
har en ofrivillig viktnedgång i april 2017. Detta har skapat en diskussion i sjuksköterskegruppen om hur 
ofrivillig viktnedgång ska förebyggas, vilken behandling som skall sättas in, hur informationsöverföring 
till avdelningarna lättast ska ske och hur uppföljning ska ske. Framförallt efterfrågar sjuksköterskorna 
kunskap och ett gemensamt arbetssätt på lokal nivå med nutritionsbehandling. 
 
På Solgården har även observationer av måltider och mellanmål gjorts och där framkommer att 
mellanmålen som erbjuds ofta innehåller för lite kalorier och att det finns en kunskapsbrist hos 
personalen om mellanmålens betydelse för det totala kaloriintaget över dygnet samt kunskapsbrist i hur 
näringsriktiga mellanmål kan tillagas.   
 
Nutritionens betydelse för de äldres hälsa samt bristande kunskaper och bristande dokumentation 
föranleder ett viktigt förbättringsarbete i verksamheten. 

2.2 Tillgänglig kunskap 
Det finns omfattande belägg om nutritionens betydelse för äldres hälsa och livskvalitet. För äldre 
patienter som bor på äldreboenden förekommer undernäring och ofrivillig viktnedgång vilket kan leda 
till ökade komplikationer såsom fall, trycksår och dödlighet. Att arbeta förebyggande mot undernäring 
på äldreboenden är en angelägen patientsäkerhetsfråga och en viktig del är att identifiera patienter med 
stor risk för undernäring för att tidigt sätta in förebyggande åtgärder (SOSFS, 2014:10; Ellegård, 2015; 
Faxén Irving, 2016). Undernäring definieras som ”tillstånd där brist på energi, protein och/eller andra 
näringsämnen, ensamt eller i kombination med varierande grad av inflammationsdriven katabolism, 
har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av 
en persons sjukdomsförlopp” (Socialstyrelsen, 2011b).  
 
För att kartlägga om en äldre patient har risk för undernäring eller är undernärd används oftast 
riskbedömningsinstrument Mini Nutritional Assessment (MNA). MNA är ett formulär med frågor om 
patientens födointag, viktförlust, rörlighet, sjukdomsstatus och Body Mass Index (BMI). Patienten får 
ett antal poäng som indikerar om patienten har risk för undernäring eller är undernärd. MNA är ett 
validerat och väl dokumenterat mätinstrument som används över hela världen för att bedöma risken för 
undernäring (Vellas, 2006; Senior Alert, 2017a).  
 
I en italiensk studie framkom att nutritionsproblem är vanliga, underdiagnostiserade och 
underbehandlade inom äldreomsorgen, särskilt i verksamheter som har fler än 50 platser. Där framkom 
att 50% av patienterna som behövde en individuell nutritionsplan inte hade det, framförallt saknades 
konsistensanpassad ordinerad kost relaterat till tugg- och sväljsvårigheter samt att behovet av att 
konsultera en specialist inom nutrition är stort (Pezzana el al., 2015). Det finns internationella studier 
som visar att undernäring är ett problem på äldreboenden över hela världen och ett prioriterat område 
för vården att arbeta med, men forskning saknas om vilka interventioner som ger ett förbättrat resultat 
för patienterna. Därför bör fortsatt forskning inriktas på just förbättringsarbeten om effektiva metoder 
för att förebygga och behandla undernäring (Bell, Lee & Tamura, 2015). 
 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Gerd%20Fax%E9n%20Irving
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.ju.se/pubmed/?term=Bell%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25394167
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.ju.se/pubmed/?term=Lee%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25394167
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.ju.se/pubmed/?term=Tamura%20BK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25394167
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Enligt Socialstyrelsen (2011a) förekommer undernäring hos 10–35 procent av de personer som bor på 
äldreboenden i Sverige. Anledningen till att procentsatsen varierar så mycket i olika studier beror på att 
undernäring definierats olika och mäts på olika sätt. Andel patienter som har risk för undernäring på 
äldreboenden i Sverige är hög, i en studie framkom att 58% av patienterna hade risk för undernäring 
enligt bedömningsinstrumentet MNA (Lannering, Ernsth Bravell, Midlöv, Östgren  & Mölstad, 2016).  
Kognitiv försämring och generell försämring av hälsan hos äldre patienter är en viktig faktor för 
viktnedgång och att det kräver en ständig förbättring av vårdprocessen (Socialstyrelsen, 2011a). Orsaken 
till undernäring och ofrivillig viktnedgång hos äldre personer kan bestå av många olika faktorer i 
samverkan, t ex åldrandet i sig, sjukdomens karaktär, läkemedelsbehandling och biverkningar, mun- 
och tandstatus, måltidmiljön, måltidens sammansättning, smärta, sväljsvårigheter och förändrad aptit. 
(Faxén Irving, 2016).  

2.2.1 Rekommenderade arbetssätt 
Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2011) har tagit fram ett åtgärdspaket för att förebygga och 
behandla undernäring som stöd för verksamheters systematiska kvalitetsarbete och därmed förebygga 
vårdskador. I de nya Nationella riktlinjerna för demensvård som utkom 2017 beskrivs ett antal 
rekommendationer som hälso- och sjukvården bör göra, bl a erbjuda diagnostik av munhälsa och 
ätproblem med strukturerade bedömningsinstrument till personer med demenssjukdom 
(Socialstyrelsen, 2017). Om SKLs (2011) åtgärder följs kan risken för undernäring hos patienter minskas. 
Arbete med klinisk nutrition bör baseras på bedömning av risk för undernäring, utredning, behandling 
och uppföljning, företrädesvis via det processbaserade kvalitetsregistret Senior Alert inom 
äldreomsorgen, Figur 1 (Socialstyrelsen, 2011a; SKL, 2011; Senior Alert, 2017b). I Senior Alert 
sammanlänkas riskbedömningar för munhälsa, trycksår, fall med nutrition eftersom dessa olika risker 
påverkar varandra (Senior Alert, 2017b). Arbetet med riskidentifiering, utredning, åtgärder och 
uppföljning skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen av sjuksköterska enligt Patientdatalagen (SFS 
2008:355). Om hela den rekommenderade processen i Senior Alert följs så kan patientens BMI 
förbättras (Johansson, Wijk, & Christensson, 2017b).   
 

 
Figur 1. Det vårdpreventiva arbetssättet enligt kvalitetsregistret Senior Alert (2017b).  

 
Men det finns problem kopplat till arbete med kvalitetsregister, bland annat brister i själva 
registreringen i form att den inte blir fullständig och inte enligt rekommenderat intervall. När 
bakomliggande orsaker inte registreras blir det svårt att sätta in adekvata åtgärder i ett 
förbättringsarbete. Det är även viktigt att de som registrerar i registret får återkoppling och kan se 
vinster i patientnytta (Johansson, Wijk & Christensson, 2017a). I intervjuer med sjuksköterskor som 
använder Senior Alert framkommer att sjuksköterskor inte använder resultat av arbetet för utveckling 
och lärande på arbetsplatsen och att de sällan tittar på statistik ur registret (Lannering et al., 2016). I en 
annan studie framkom att de som använder Senior Alert inte har ett gemensamt synsätt med den 
programteori som ligger till grund för Senior Alert på hur resultaten kan användas i förbättringsarbete. 
Det innebar att sjuksköterskorna som använde registret inte upplevde fördelarna i patientnytta med 
användandet av registret (Nordin, Andersson Gäre & Andersson, 2017). 
 
Verksamheter inom hälso- och sjukvård skall bedriva systematiskt förbättringsarbete och vidta åtgärder 
för att förebygga vårdskador (SFS, 2010:659; SOSFS 2011:9). Att använda sig av resultaten i ett 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibl.proxy.hj.se/pubmed/?term=Lannering%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26813994
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibl.proxy.hj.se/pubmed/?term=Ernsth%20Bravell%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26813994
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibl.proxy.hj.se/pubmed/?term=Midl%C3%B6v%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26813994
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibl.proxy.hj.se/pubmed/?term=%C3%96stgren%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26813994
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibl.proxy.hj.se/pubmed/?term=M%C3%B6lstad%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26813994
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Gerd%20Fax%E9n%20Irving
http://www.vardhandboken.se/Lankbibliotek/SFS/SFS-2008355/
http://www.vardhandboken.se/Lankbibliotek/SFS/SFS-2008355/
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.ju.se/pubmed/?term=Johansson%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28030460
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.ju.se/pubmed/?term=Wijk%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28030460
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.ju.se/pubmed/?term=Christensson%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28030460
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibl.proxy.hj.se/pubmed/?term=Lannering%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27730698
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.ju.se/pubmed/?term=Nordin%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28748651
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.ju.se/pubmed/?term=Andersson%20G%C3%A4re%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28748651
http://www.vardhandboken.se/Lankbibliotek/SFS/SFS-2010695/
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kvalitetsregister i det systematiska förbättringsarbetet och patientsäkerhetsarbetet lokalt i varje enskild 
verksamhet kan vara ett sätt att göra det (SKL, 2016).  

2.2.2 Förbättringsvetenskap och förbättringsarbete 
Förbättringsvetenskap inom hälso-och sjukvården innefattar forskning om kvalitetsförbättring där 
focus är att förbättra vården så att det leder till bättre hälsa för patienterna och deras närstående, bättre 
system och bättre professionell kunskap. Förbättringsvetenskap är ett tvärprofessionellt område som 
innebär kunskap om sju domäner; vården som process, system, variation och mätningar, 
patientfokusering, leda, följa och göra förändringar i vården, samarbete, social kontext och 
samhällsansvar och utveckla ny, lokalt användbar kunskap (Batalden & Davidoff, 2007). 
 
Professionella i hälso- och sjukvården har förutom att ge vård till patienterna även i uppdrag att 
förbättra verksamheten för patienterna, genom att sammanfoga professionell kunskap med 

förbättringskunskap för att skapa bästa möjliga värde för patienten (Batalden & Stolz, 1993; Bergqvist 
Månsson, 2017). Detta kan ske genom Batalden och Davidoffs (2007) ekvation för förbättringsarbeten 
som innehåller fem beståndsdelar.  
 
Att vården som ges av professionella måste transformeras till att bli säker, ges i tid, vara effektiv och 
patientcentrerad kan ske genom ett microsystemtänkande där focus ligger på frontlinjen där vården 
skapar kvalité, värde och säkerhet för patienten. Att använda ett microsystemtänkande i 
förbättringsarbeten är en metod för att skapa förbättringar där både personal, system, patienter och 
närstående involveras i förbättringsarbeten som genomförs i frontlinjen där vården skapar värde för 
patienterna (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007). Förbättringsarbete förutsätter förändring men alla 
förändringar skapar inte automatiskt förbättringar i verksamheten. För att skapa bestående 
förbättringar som utvärderas kontinuerligt i en verksamhet kan Nolans förbättringsmodell användas 
som innefattar hur man skapar mål, mått och idéer för förbättringen genom tre frågor om den planerade 
förbättringen. Ett test i liten skala utförs sedan genom PDSA-cykeln, Figur 2.   

 
Figur 2. Nolans förbättringsmodell (Langley et al., 2009). 

 
För att lyckas med modellen framhålls ledarskapet i organisationen som en särskilt viktig 
framgångsfaktor (Langley et al., 2009). För att leda, genomföra och förankra förändring kan Kotters 
(1995) åtta steg användas.  
 
Att skapa bestående förändringar genom ett förbättringsarbete i verksamheten som ger ett bättre utfall 
för patienterna är komplext och svårt. Det finns många olika teorier om hur förändring skapas men inte 
så mycket forskning om hur teorierna fungerar i verkligheten i förbättringsarbeten. Att använda sig av 
dessa teorier när förbättringsarbeten planeras och genomförs kan öka kunskaperna om vad som är 
framgångsrikt för förbättringsarbeten (Grol et al., 2007).  

2.2.3 Personcentrerad vård och team-arbete 
Personcentrerad vård beskrivs som en process bestående av patientens egen berättelse, ett partnerskap 
mellan personal och patienten i form av en överenskommelse och säkerställandet att den gemensamma 
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överenskommelsen finns dokumenterad i form av en hälsoplan, är känd av hela teamet och genomförs. 
Det centrala i personcentrerad vård är att patienter ses som personer och vården utgår från personens 
resurser, förutsättningar och behov (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). När en organisation ska 
implementera personcentrerad vård startas en förändringsprocess i verksamheten. För att lyckas med 
förändringen krävs mer än bara utbildning av personalen, eftersom det handlar om ett förändrat 
arbetssätt, och då krävs att ledning och chefer antar ett ledarskap där medarbetare ses som kapabla och 
ansvarskännande. En framgångsfaktor är också att den enskilda verksamheten själv äger och driver sin 
egen förändringsprocess utifrån medarbetarnas tidigare kunskaper och resurser och utifrån sina behov 
(Lindström Kjellberg & Hök, 2014).   
 
En förutsättning för att kunna arbeta med personcentrerad vård är arbete i team för att ta tillvara på alla 
professioners kompetenser. Team-arbete inkluderar också patienten och dennes närstående som en lika 
viktig del av teamet som personalen är. Team-arbetet innefattar samverkan med målet att patienten 
skall få tillgång till den bästa möjliga vården utifrån behov, att teamet präglas av ett ständigt lärande och 
att målet med vården samskapas med patienten och dennes närstående (Carlström, Kvarnström & 
Sandberg, 2013). Svensk Sjuksköterskeförening och Svenska läkarsällskapet har författat flera 
gemensamma kärnkompetenser varav Team-arbete, förbättringskunskap och säker vård är centrala 
områden i båda professioners arbete (Bergqvist Månsson, 2017).  

2.2.4 Vad är god nutritionsvård i livets slut vid demenssjukdom? 
Demenssjukdom är en dödlig sjukdom där den som insjuknar succesivt blir sämre och där personens 
förmågor att klara vardagliga saker ständigt försämras. I sjukdomsbilden ingår en succesiv försämring 
i att tugga, svälja och äta beroende på både fysiskt och kognitivt försämrade funktioner. För en 
demenssjuk person som beviljas plats på ett äldreboende har demenssjukdomen ofta medfört 
omfattande funktionsnedsättningar (Basun et al., 2013). På äldreboendet Solgården avlider cirka en 
tredjedel av patienterna varje år relaterat till demenssjukdomen vilket innebär att många patienter 
vårdas i livets slut. Palliativ vård vid demenssjukdom ställer särskilda krav på personalens förmåga till 
lyhördhet eftersom det kan vara svårt att veta vilka önskemål den enskilda patienten har. Det kan vara 
ett etiskt svårt dilemma att avgöra om en svårt demenssjuk persons beteende betyder att hen inte vill 
äta eller att hen inte kan eller hen inte förstår hur hen ska äta (Basun et al., 2013).  
 
Enligt Socialstyrelsen (2011a) så ändras målet med nutritionsvården i livets slut till att istället handla 
om patientens välbefinnande och livskvalité snarare än att förlänga livet. Då är det viktigt att respektera 
patientens självbestämmande genom att patienten själv får välja vad patienten vill äta och syftet med 
det som serveras är då inte att tillgodose en viss mängd näring utan kan ha andra mål t ex känslan av 
social gemenskap och symtomlindrande mot muntorrhet. Detta kan bli problematiskt då det kan vara 
svårt att avgöra när vården ska övergå till palliativ vård särskilt då anhöriga har andra förväntningar på 
vårdens innehåll. När patienten befinner sig i livets slut finns det inte evidens för att behandling av 
undernäring har påverkan på välbefinnandet samtidigt som personer med demenssjukdom som får ett 
förbättrat nutritionsstatus kan undvika komplikationer och få ett förbättrat välbefinnande. Det är därför 
viktigt att definiera målet med vården för varje enskild patient och att kontinuerligt informera patienten 
och anhöriga (Socialstyrelsen, 2011a). Många patienter på Solgården har svårt eller har nästan helt 
tappat förmågan att själv kunna uttrycka önskemål om kost och är därför utelämnade till personalens 
lyhördhet och tolkningar för patientens enskilda behov.  
 
Det patientrelaterade målet med nutritionsvården enligt Vårdhandboken (Rothenberg, 2017) är att:  

1. Alla patienter ska ha en näringstillförsel som är anpassad till individens sjukdomstillstånd och 
behov.  

2. Alla patienter ska få den hjälp och det stöd de behöver för att äta eller på annat sätt täcka sitt 
energi- och näringsbehov.  

3. Patientens värderingar, rätt till självbestämmande och behov av delaktighet ska respekteras i 
all nutritionsbehandling. 

När det gäller att ta fram relevanta resultatmått för undernäring att följa upp och förbättra finns det inte 
några rekommenderade mått för verksamheter utan kvalitetsindikatorer består av struktur och 
processmått (Ödlund Olin, Karlsson & Lönnberg, 2015).  

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Hans%20Basun
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Hans%20Basun
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2.3 Kunskapsvinster med studien av förbättringsarbetet 
Sammanfattningsvis saknas kunskap och forskning om genomförda förbättringsarbeten på 
microsystemnivå på äldreboenden inom området nutrition. Det saknas även kunskap om hur de verktyg 
inom förbättringskunskap kan användas för att förbättra vården för patienterna som finns i 
microsystemet (Grol et al., 2007; Bell et al., 2015).  Författarens förhoppning är att denna studie ska 
bidra med kunskap om hur förbättringsarbete upplevs av personal i microsystemet och om personalen 
upplever att förbättringskunskapens metoder har bidragit till förbättringar i nutritionsvården av 
patienter med demenssjukdom inom äldreomsorgen.    

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.ju.se/pubmed/?term=Bell%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25394167
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3. Syfte 

3.1 Förbättringsarbetets övergripande syfte  
Vi har valt att förbättra nutritionsprocessen på äldreboendet för att bidra till bästa möjliga hälsa och 
livskvalité för de boende. Processen startar med riskbedömning för undernäring och avslutas med 
uppföljning av insatta åtgärder, resultat och måluppfyllelse. Genom att arbeta med nutritionsprocessen 
förväntar vi oss att patienterna ska ha ett gott nutritionsstatus, frånvaro av ofrivillig viktnedgång och få 
bästa möjliga personcentrerad nutritionsvård. Det är viktigt att arbeta med detta nu för att förbättra alla 
professioners kunskaper och att ofrivillig viktnedgång har identifierats hos 5–7 patienter per månad 
genom det vårdpreventiva arbetet med kvalitetsregistret Senior Alert. 

3.2 Förbättringsarbetets specifika syfte  
Att ingen patient på Solgården ska ha ofrivillig viktnedgång.  
 
Delmål 1: Att samtliga mellanmål ska innehålla 150–200 Kcal. 
Delmål 2: Att samtliga journaler ska innehålla 100% korrekt skriven nutritionshälsoplan. 
 
Den 28 mars 2018 skall målen vara nådda. 

3.3 Studiens syfte  
Syftet med studien av förbättringsarbetet var att beskriva om och i så fall på vilket sätt personalen 
upplevde att förbättringsarbetet resulterade i förbättringar (i vården) för personer med demenssjukdom 
samt beskriva hur personalens erfarenheter av förbättringsarbetet kan bidra till förbättrad 
nutritionsvård för personer med demenssjukdom. 
 

3.3.1 Studiens frågeställning 

1. Upplevde personalen att förbättringsarbetet bidrog till att förbättra vården för patienterna och i så fall på 

vilket sätt? 

 

2. Har kvalitetsregistret Senior Alert används och bidragit till förbättringsarbetet i verksamheten? Om så, på 

vilket sätt? 

 

3. Hur kan de professionellas erfarenheter genom förbättringsarbetet bidra till förbättrad nutritionsvård för 

personer med demenssjukdom? 
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4. Metod 

Metoddelen i denna uppsats beskrivs i två delar, först beskrivs metoden för förbättringsarbetet och 
sedan beskrivs metoden för studien. 

4.1 Interventionen/Förbättringsarbetet 
För att genomföra förbättringsarbetet i verksamheten valdes i huvudsak en agil projektledningsmetodik 
som passar bra när målet med projektet och aktiviteterna inte var klart definierade från början utan 
skulle arbetas fram av projektgruppen samt hela tiden behöver anpassas till den ordinarie verksamheten 
(Gustavsson, 2011). Även traditionella projektledningsmetoder samt coachning användes i 
förbättringsarbetet (Tonnquist, 2016, Gustavsson, 2011, Gjerde, 2012). Ett coachande förhållningsätt 
användes för att få till gemensamt beslutade förändringar, genom att använda frågor såsom ”Vad 
behöver du (för stöd) för att kunna genomföra detta?” eller ”Vad tror du vi behöver göra för att nå vårt 
mål?” (Gjerde, 2012). För att förhindra att diskussionerna i projektgrupperna hamnade på 
tidsbrist/resursbrist-nivå har projektledaren försökt genom ett coachande förhållningsätt att utmana 
projektmedlemmarna genom att fråga ”Men vad i allt detta kan vi påverka som gör att vi kommer 
närmre målet?”. Det planerades att projektgrupperna skulle träffas på inbokade möten minst en gång 
per månad. En tidsplan skapades av författaren innan första projektmötet. För att visualisera projektet 
har allt material som projektet åstadkommit skrivits ut och sätts upp på en projektvägg för att inte 
projektgruppen ska tappa modet och för att skapa inspiration i det fortsatta arbetet. Se bild bilaga 1.  
 
En projektgrupp bildades i augusti 2017 bestående av tre gruppchefer, två kostansvariga 
undersköterskor, en undersköterska som är övergripande ansvarig för aktiviteter och en projektledare 
som också är sjuksköterska. Personerna i projektgruppen valdes ut av författaren utifrån deras långa 
erfarenhet och att två undersköterskor redan var kostansvariga på enheten och var speciellt engagerade 
i kostfrågor. Författaren av denna masteruppsats (som också var projektledare) fick en coach i 
förbättringsarbete utsedd av Jönköping Academy, Anna Trinks som är registerhållare av Senior Alert, 
som kontinuerligt under hela förbättringsarbetet har givit feedback och coachat projektledaren genom 
telefonsamtal och via mail.  
 
Parallellt med projektgruppen har sjuksköterskegruppen även haft en egen arbetsgrupp som har arbetat 
med att framförallt förbättra sin del av nutritionsprocessen i en egen projektgrupp. Uppdelningen i två 
projektgrupper gjordes eftersom de olika yrkeskategorierna ansvarar för olika delar i processen och 
länken mellan grupperna var projektledaren som ledde båda grupperna. Att valet inte gjordes att endast 
ha en projektgrupp berodde också på svårigheterna att få till kontinuerliga projektmöten då 
medarbetarna arbetar olika skift och olika dagar. Delar av en traditionell projektledningsmetodik 
användes också, t ex milstolpeplanering och att tillfråga organisationens medicinskt ansvarige 
sjuksköterska och dietist för rollerna som kvalitetssäkrare i projektets insatser (Tonnquist, 2016). I 
verksamhetens ordinarie arbete med kvalitetsfrågor finns ett Kvalitetsråd som är sammansatt av alla 
yrkeskategorier och avdelningar och den arbetsgruppen fick rollen som referensgrupp som hade som 
roll att komma med synpunkter på projektgruppens arbete.  
 

4.2 Metoder, verktyg och arbetssätt i förbättringsarbetet 
Planeringen av förbättringsarbetet utgick från Nelson et al., (2011) Improvement ramp för att på ett 
systematiskt sätt planera förbättringsarbetet i verksamheten, Figur 3.  
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Figur 3. Improvement ramp (Nelson et al., 2011). 

4.2.1 Assessment: Den lokala kontexten och forskningsmiljön 
Förbättringsarbetet och studien i denna masteruppsats har genomförts på ett särskilt boende inom 
äldreomsorgen där personer med demenssjukdom bor. Den lokala kontexten och forskningsmiljön 
beskrivs utifrån Nelsons et al., (2011) mikrosystemmodell 5P. Denna kartläggning användes för att 
förstå den komplexa verksamheten och sätta in processen som skulle förbättras i ett sammanhang. 
 
Purpose (syfte och mål) 
Vi gör världen lite bättre, en människa i taget är organisationens vision. Organisationens uppdrag är 
att med engagemang, expertis och kunskap göra skillnad och skapa kvalitet för patienterna varje dag. 
Det särskilda boendet har även uppdrag av olika kommuner som köper omsorgsplatser, att säkerställa 
att varje person får vård och omsorg dygnet runt enligt de avtal som är tecknade med respektive 
kommun.  
 
Patients (patienter) 
För att få en plats på det särskilda boendet krävs att en person får ett biståndsbeslut om särskilt boende 
av kommunens handläggare. Och för att få en plats på någon av boendets demensavdelningar krävs 
också att patienten har en utredd demensdiagnos av sjukvården och att patienten är över 65 år. Boendet 
har 63 platser och under 2017 har ca en tredjedel av patienterna avlidit då demenssjukdom är en 
progressiv sjukdom med dödlig utgång. De flesta av patienterna befinner sig i livets slut men vårdtiderna 
kan variera mycket, patienterna bor på boendet från månader till flera år och enstaka kan bo där i 10 år 
eller mer. Upplevelserna hos personalen är dock att allt svårare sjuka personer flyttar in i ett senare 
stadium av sjukdomen om man jämför för 5–10 år sedan, när de som flyttade in då upplevdes friskare. 
Att patienterna flyttar in när de nått ett senare skede i demenssjukdomen innebär för en del av 
patienterna att de redan är undernärda när de flyttar in på boendet, under 2017 har ca 5 patienter som 
flyttat in BMI under 18 och har haft viktnedgång det senaste året. Idag vårdas fler personer med 
demenssjukdom i det ordinarie hemmet under längre tid vilket innebär att anhöriga ofta har haft 
huvudansvaret för att samordna vården trots begränsade kunskaper om demenssjukdom. På varje 
avdelning bor 9 personer med demenssjukdom på totalt sju avdelningar. 
 
Professionals (medarbetare)  
Avdelningarna bemannas främst av undersköterskor men även av vårdbiträden, dygnet runt. 
Gruppchefer, som är undersköterskornas och vårdbiträdenas närmsta chefer finns i verksamheten som 
leder det dagliga arbetet, totalt är de fyra stycken. Dagtid, sju dagar i veckan finns även sjuksköterskor 
på plats på boendet och resterande tid på kvällar och nätter finns tillgång till joursjuksköterska som nås 
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via telefon och kan komma till boendet vid akuta ärenden. Varje sjuksköterska, totalt 3.5 tjänster har 
omvårdnadsansvar för två avdelningar. En enhetschef som ansvarar för hälso- och sjukvård finns och 
är sjuksköterskornas närmsta chef. En fast läkare finns på boendet två dagar per vecka och oftare vid 
behov som är knuten till en särskild läkarorganisation. Även tillgång till jourläkare finns dygnet runt. 
En verksamhetschef finns på plats på heltid. En undersköterska arbetar heltid med aktiviteter. Varje 
vardag finns även en fysioterapeut och en arbetsterapeut i verksamheten.  
 
Processes (processer) 
Huvudprocessen är den som bygger på Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och kallas Den goda dagen. 
Parallellt finns hälso- och sjukvårdsprocessen. Det finns fler underprocesser som involverar alla 
yrkesgrupper, till exempel inflyttningsprocessen och vård i livets slut. Den delprocess som 
förbättringsarbetet och studien av förbättringsarbetet har arbetat med är nutritionsprocessen, Figur 4. 
Den involverar alla yrkeskategorier och pågår i en cyklisk process från inflyttning, förändrat status eller 
att det gått mer än sex månader sedan senaste riskbedömningen gjordes till att insatta åtgärder följs upp 
och dokumenteras i journalen. Denna process är ständigt rullande för varje patient och syftet är att 
säkerställa bästa möjliga nutritionsvård för varje patient. Anledningen till att författaren har valt att 
urskilja nutritionsprocessen från andra delar är för att tydliggöra de problem och de faser som är kopplat 
till den delprocessen, men alla delprocesser har ju ett samband mellan sig, t ex så räknas 
måltidsupplevelsen till sociala upplevelser och munstatus påverkar patientens förmåga att tillgodogöra 
sig kosten. Därför är det viktigt att se helheten där alla delprocesser påverkar varandra. 
 

Figur 4. Nutritionsprocessen på äldreboendet, framtagen av projektgruppen.    
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Patterns (mönster/prestationer) 
Brukarenkäten 2017 (Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?) som skickas till alla personer som bor på 
särskilt boende visade att patienterna upplevde att maten var väldigt bra på boendet men att 
måltidsmiljön kunde bli bättre. Likaså framkom det på boendets boenderåd att måltiderna kunde 
upplevas stressiga och att mer tid för social samvaro önskades i samband med måltiden. Utifrån 
journalgranskning av hälso- och sjukvårdsjournalerna visade det sig också att det fanns brister i 
hälsoplanerna för nutrition, det saknades framförallt uppföljning av vikt och insatta åtgärder. Utifrån 
statistik i kvalitetsregistret Senior Alert så fanns det också enstaka personer som hade en ofrivillig 
viktnedgång på enheten.  

4.2.2 Författaren av masteruppsatsens roll 
Författarens roll är enhetschef på arbetsplatsen men även som omvårdnadsansvarig sjuksköterska ca 
50% av tiden. I förbättringsarbetet har författaren varit projektledare och även del av ledningsgruppen 
på arbetsplatsen. Författaren har genomfört intervjuerna för studien själv. 

4.2.3 Theme: Vilken del av verksamheten ska förbättras och varför? 
Valet att förbättra för patienterna när det gäller nutrition valdes av författaren själv utifrån 
kartläggningar som omvårdnadsansvarig sjuksköterska för ett antal patienter som har eller har haft en 
ofrivillig viktnedgång. Det var inte svårt att förankra temat hos personalen då kosten och 
nutritionsvården är en stor del av demensvården som påverkar många andra delar t ex sover en person 
bättre som är mätt, även minskning av fall, trycksår och oro är kopplat till kosten. Sjuksköterskorna 
önskade även mer stöd och kunskaper om nutritionsbehandling.   

4.2.4 Global aim: Förbättringsarbetets övergripande syfte 
Förbättringsarbetets övergripande syfte togs fram utifrån Nelsons et al., (2011) mall för Global aim och 
har genom hela förbättringsarbetet diskuterats och omformulerats av författaren, handledaren och 
coachen. Processbilden av nutritionsprocessen har använts som diskussionsunderlag i båda 
projektgrupperna för att visualisera en målbild och för att kunna identifiera brister och komma med 
förbättringsidéer.  
 

4.2.5 Specific aim: Förbättringsarbetets specifika syfte  
Eftersom det i verksamheten inte fanns några pågående och långsiktiga mätningar att utgå ifrån som 
var kopplade till nutritionsprocessen så var det i början av förbättringsarbetet svårt att specificera syftet. 
Ett syfte skrevs av författaren och presenterades för båda grupperna under hösten 2017 men ändrades 
senare i förbättringsarbetet när ytterligare mätningar tillkom. Projektgruppens hypotes var att genom 
kartläggningar av problemet försöka identifiera vilka åtgärder som hade störst betydelse för ett 
förbättrat resultat. Projektgruppens första tes var att undersköterskorna på avdelningen hade svårt att 
veta vilken patient som behövde avvikande kost och ville därför ha någon form av måltidskort för varje 
patient, då skulle patienterna få rätt kost och på så sätt undvika ofrivillig viktnedgång. Projektgruppens 
andra tes var att mellanmålen innehöll för lite kalorier och om patienterna erbjöds fler kaloririka 
mellanmål så skulle färre patienter riskera att gå ner i vikt. Mellanmålen skulle förbättras genom att 
problemet skulle diskuteras på APT, maila ut information samt diskuteras i verksamhetens kostråd. I 
sjuksköterskegruppen önskades det en genomgång av hur processen såg ut och stöd i dokumentation 
genom mallar, då var hypotesen att dokumentationen skulle förbättras och på så sätt skulle patienterna 
få bättre nutritionsstatus.  

4.2.6 Change ideas: Hur tar vi fram idéer att testa? 
De förbättringsverktyg som planerades att projektgruppen skulle använda var fiskbensdiagram, 
påverkansanalys, Nolans förbättringsmodell och PDSA-hjul. Båda grupperna (projektgruppen och 
sjuksköterskorna) planerade för en serie av PDSA-hjul för att testa idéer och utvärdera effekterna av 
dem. De idéer som togs fram utgick från de evidensbaserade riktlinjerna i bland annat Senior Alert. En 
tidsplan skapades av författaren, Figur 5. 
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Figur 5. Övergripande tidsplan för förbättringsarbetet och dess aktiviteter. 

4.2.7 Measures: Mätningar i förbättringsarbetet 
För att veta om förändringarna som projektgruppen planerade att testa ledde till ett förbättrat resultat 
planerades ett antal olika mätningar att utföras kontinuerligt enligt Nolans förbättringsmodell (Langley 
et al., 2009; Nelson et al., 2011; Edström, Svensson & Olsson, 2005). För att fånga fler aspekter av 
förändringarna valdes både resultatmått och processmått ut (Bergman och Klevsjö, 2012). Enligt 
Provost och Murray (2011) bör mätningarna i verksamheten bestå av fler olika mätningar, det räcker 
inte med ett enstaka mått och måtten bör följas över tid för. Vidare finns då möjlighet förstå om 
förändringarna leder till förbättringar över tid i hälso- och sjukvården som är en komplex verksamhet. 
När förändringar införs kan det bli försämringar i andra delar av systemet. För att visualisera 
mätningarna och för att veta om förändringarna i insamlad data tillhör systemets normala variation 
eller om en förbättring faktiskt skett så planerades linjediagram att användas (Provost & Murray, 2011). 
Utifrån ovanstående planerades följande parametrar att mätas:  

• Journalgranskning (14 stycken slumpmässigt utvalda) av Hälso- och sjukvårds-journalerna efter en mall 

varannan vecka (Bilaga 6) 

• Mellanmålsobservationer – vad serveras? 

• Granskning av inköpt kost: näringsdrycker kostnader 

• Följa ofrivillig viktnedgång varje månad hos patienterna 

4.3 Metod och design för studien av förbättringsarbetet 
För att beskriva personalens erfarenheter av förbättringsarbetet och beskriva om och i så fall på vilket 
sätt personalen upplevde att förbättringsarbetet resulterade i förbättringar (i vården) för patienter med 
demenssjukdom på äldreboendet valdes fallstudie med kvalitativ, induktiv metod. Fallstudie valdes som 
metod eftersom den kan vara lämplig när en förändringsprocess studeras och kan ge svar på varför och 
på vilket sätt något fungerar eller inte fungerar i en specifik och komplex kontext (Baker, 2011; Yin, 
2009). Kvalitativ metod på micronivå valdes eftersom den passar i hälso-och sjukvården för att den 
fångar fler dimensioner av ett fenomen och besvara frågor om vad vården levererar mer än det som går 
att mäta i kostnader och siffror. Författarens intention var att försöka utforska exempel på microninvå 
där personalen har upplevt förbättringar eller ingen förbättring för patienter som inte själva kan 
intervjuas på grund av sin sjukdom. Författaren valde sedan att förutsättningslöst analysera personalens 
erfarenheter av förbättringsarbetet genom induktiv metod. Kvalitativ metod valdes också utifrån att 
författaren hade mycket kunskaper om verksamheten och att forskningen då blir mer interaktiv, t ex när 
tolkningar görs (Murphy, 2001). 
 
Datainsamlingen gjordes genom semi-strukturerade intervjuer. Intervjufrågorna togs fram av 
författaren själv och diskuterades med handledaren vilket resulterade i en intervjuguide, Bilaga 5. En 
intervjuguide valdes utifrån att specifika områden önskas undersökas men beroende på hur den som 
intervjuades valde att berätta kunde frågeområdena ske i olika ordning (Danielson, 2012). De semi-
strukturerade intervjuerna gjordes med de personer som deltagit i projektgruppen samt intervjuer av 
sjuksköterskorna, dvs personer som finns i verksamhetens microsystem. Totalt intervjuades 10 personer 
av författaren själv. Intervjuerna genomfördes i mars 2018.  
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För att analysera intervjuerna användes en manifest kvalitativ innehållsanalys med induktiv metod som 
inspirerats av Graneheim och Lundmans (2004) metod för innehållsanalys. Intervjuerna 
avidentifierades och transkriberades av författaren själv i nära anslutning till de utförda intervjuerna. 
Därefter lästes texten igenom flera gånger för att författaren skulle få en övergripande känsla för det 
insamlade materialet. Meningsbärande enheter markerades i texten och stödord och ett första förslag 
till koder noterades, därefter lästes texten igenom flera gånger. Med stöd av en tabell kopierades de 
meningsbärande enheterna in, numrerades, kondenserades, kodades och kategoriserades (Figur 6). 
Genom hela processen gick författaren åter till originaltexten för att tolkningarna skulle ligga så nära 
originaltexten som möjligt. Studiens syfte och frågeställningar hölls också närvarande i analysen 
(Danielson, 2012). 
 

 
Figur 6. Exempel ur tabell som användes för att göra innehållsanalys av intervjuerna (Graneheim och Lundman, 2004). 

 

4.4 Etiska överväganden 
Ett forskningsetiskt förhållningssätt har använts genom hela studien och uppsatsen genom att beakta 
de grundläggande forskningsetiska principerna som beskrivs av Kjellström (2012). Hänsyn till 
människovärdesprincipen enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003) har 
beaktats genom att författaren till uppsatsen har informerat muntligt och skriftligt till deltagarna i 
intervjuerna att deltagandet är frivilligt och att deltagarna när som under studien har rätt att avstå 
fortsatt deltagande och be att hitintills insamlat material inte används, detta utan att deltagaren behöver 
uppge anledning till att avsluta sin medverkan. Information om att deltagarnas konfidentiallitet har 
lämnats till deltagarna muntligt i samband med att de tillfrågats om deltagande. Intervjuerna som har 
spelats in har förvarats inlåsta samt även transkriberingen har varit avidentifierad så att endast 
författaren har kunnat spåra insamlat material. När det gäller material som har samlats in i 
förbättringsarbetet så har det gjorts inom ramen för verksamhetens arbete och detta har helt 
avidentifierats så att det endast går att utläsa antal patienter med viktnedgång på enheten. Dessa siffror 
finns även att finna i kvalitetsregistret Senior Alert och går ej att härleda till specifika avdelningar eller 
patienter.      
 
Författaren av denna uppsats har tillsammans med handledare Tony Andersson genomfört en etisk 
egengranskning av studien enligt Hälsohögskolans egna riktlinjer. Efter egengranskningen har 
bedömningen gjorts i samråd med handledare Tony Andersson att studien i denna uppsats inte räknas 
som forskning och därför har inte en etikansökan till Etikprövningsnämnden gjorts. Dock har ett 
forskningsetiskt förhållningssätt använts i uppsatsen och etiska överväganden tagits i beaktning genom 
hela arbetet med studien och uppsatsen.    
 
Enligt Kjellström (2012) så bör eventuella risker med studien kartläggas och författaren har bedömt att 
inga fysiska risker finns med studien. Den risken som finns som bedöms minimal är att konfidentiella 
uppgifter skulle kunna läcka ut, men det förebyggs genom att författaren av denna uppsats har haft 
denna risk i åtanke under skrivandets gång och förvarat material inlåst genom att transkriberade 
intervjuer har förvarats på USB-stickor.  
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5. Resultat 

Resultatet i denna uppsats beskrivs i två delar, först resultatet av förbättringsarbetet och sedan resultatet 

från studien. 

5.1 Resultat av förbättringsarbetet 
Förbättringsarbetet startade enligt tidsplanen i september 2017. Vid det första mötet med båda 
projektgrupperna förklarades syftet med förbättringsarbetet och alla medlemmar fick skriftlig 
information om de metoder som skulle komma att användas. Nutritionsprocessen diskuterades och två 
huvudsakliga problem identifierades, Figur 7. Varje projektgrupp skapade varsitt fiskbensdiagram 
genom att alla medlemmar fick skriva på post-itlappar vad de trodde kunde vara möjliga tänkbara 
orsaker till att:  
 
1. Patienterna inte fick den ordinerade kosten, Bilaga 2.  
 
2. Att Hälso- och sjukvårds-journalerna inte var fullständiga, Bilaga 3.  
 
Utifrån de båda fiskbensdiagrammen gjordes en översikt i form av en påverkansanalys för att ta fram de 
områden som personalen trodde hade mest betydelse för att nå målet, Bilaga 4. Varje projektgrupp valde 
därefter ut varsitt område att arbeta vidare med, se beskrivning nedan per grupp.  
 
 

 
Figur 7. Nutritionsprocessen på äldreboendet och de valda (inringade) stegen för förbättringen. 

 

5.1.1 Projektgruppens PGSA-hjul 
Projektgruppen valde att börja med att testa idén att sjuksköterskan skulle skapa ett måltidskort för alla 
patienter. Förhoppningen var att om informationen om varje patients kost fanns mer lättillgängligt så 
skulle patienterna i högre utsträckning få den ordinerade kosten med mellanmål med tillräckligt många 



15 
 

kalorier och därmed få bättre förutsättningar för att undvika ofrivillig viktnedgång. Ett första PGSA-hjul 
skapades för testet, Figur 8. 
 

 
Figur 8. Projektgruppens första PGSA-hjul. 

 
Resultatet av det första testet blev blandat på de olika avdelningarna. En del av personalen på 
avdelningarna tyckte inte att ordinationerna stämde och att ordinationerna inte hade stämts av med 
patienternas egna önskemål om kosten. Sjuksköterskorna hade även svårigheter med att hålla dem 
uppdaterade då förändringar i patientens hälsotillstånd skedde snabbt. Efter första PGSA-hjulet 
konstaterades också att måltidskorten förvarades på olika ställen på avdelningarna så att när vikarier 
arbetade hade de svårt att hitta dessa på avdelningarna. Idéen med måltidskort för patienterna 
upplevdes dock positivt bland personalen då den ordinarie personalen kunde hänvisa till korten då ny 
personal arbetade. Under hösten gjordes ett antal kontroller av måltidskorten av författaren som 
samtidigt frågade personal på avdelningarna hur måltidskorten fungerade, se resultat i bilaga 7. 
 
Fler varv enligt modellen PGSA gjordes för att förbättra måltidskorten under hösten 2017. I en 
utvärdering av måltidskorten i december 2017 så tyckte projektgruppen att de protein- och 
energiberikade mellanmålen som var ordinerade till många av patienterna inte serverades till 
patienterna i tillräckligt hög utsträckning. Då bestämdes det att observationer av mellanmålen skulle 
utföras slumpmässigt för att se om den uppfattningen stämde. 30 stycken mellanmålsobservationer 
gjordes initialt och då visade det sig att endast 7 av dessa innehöll rekommenderat antal kalorier.  
 
I diskussioner med projektgruppen så trodde deltagarna inte att måltidskorten var en tillräcklig åtgärd 
för att förbättra antalet givna mellanmål med tillräckligt antal kalorier. I början på januari så tog 
projektgruppen tillfälle när organisationen själv hade tagit fram ett antal recept med bilder på 
mellanmål som var speciellt anpassade för äldreomsorgen att inkludera detta i förbättringsarbetet. De 
åtgärder som prövades i ett nytt PGSA-hjul för att förbättra antalet mellanmål med tillräckligt många 
kalorier var då att kostansvariga och författaren skrev ett mail till samtlig personal om mellanmålens 
betydelse för god nutritionsvård, detta diskuterades också på verksamhetens APT samt kvalitetsråd i 
januari samt att verksamhetschefen informerade om detta i 2018 års två första veckobrev. Information 
till personalen innehöll även information om att mellanmålens innehåll mättes kontinuerligt. 
Observationerna av mellanmålen presenterades i form av antal observerade mellanmål med 150-200 
kalorier per mättillfälle (5 observationer/mättillfälle) enligt ett linjediagram, Figur 9. 



16 
 

 

 
Figur 9. Vid varje mättillfälle observerades 5 olika avdelningars mellanmål. Antal mellanmål av 5 stycken som innehåller 

150–200 kcal, totalt 100 stycken observationer. 
 

 
Författaren hade planerat att projektgruppen skulle ses ca varannan vecka för att utvärdera PGSA-
hjulen men på grund av frånvaro och att förbättringsarbetet gjordes med verksamhetens befintliga 
resurser var det svårt att få till inbokade kontinuerliga möten. I stället användes en mer agil metod då 
författaren pratade med projektmedlemmarna enligt tekniken stå-upp möten som ej var inplanerade i 
förväg. Detta gjorde att PGSA-hjulen kunde utvärderas ändå och nya idéer kunde testas. Dessa stå-upp 
möten visade sig vara lättare att få till och möjligheten att stämma av oftare utan att alla i gruppen alltid 
behövde delta var ett sätt att få förbättringsarbetet att fortskrida. I verksamhetens naturliga forum för 
möten diskuterades det också där projektmedlemmarna var deltagare. 
 
Inom ramen för förbättringsarbetet genomfördes totalt sätt fem stycken PGSA-hjul i projektgruppen. 

5.1.2 Sjuksköterskornas PGSA-hjul 
Sjuksköterskorna valde att testa om en mall för nutritionshälsoplanerna och en gemensam genomgång 
av hur dokumentationen skulle skrivas kunde leda till att hälso- och sjukvårdsdokumentationen 
förbättrades som i sin tur skulle leda till en bättre nutritionsvård. Även en lokal rutin för nutritionsvård 
togs fram som skulle vara ett stöd i arbetet med nutritionsvård. En dokumentationsmall togs fram och 
gicks igenom på ett sjuksköterskemöte vecka 40 2017, Figur 10. Arbetssättet med dokumentationen och 
kopplingen till Senior Alert diskuterades och utvecklades genom att vidareutveckla mallen följande 
veckor.  
 
Resultatet av första testet visade inga förbättringar i hur många journaler som innehöll en korrekt 
dokumenterad nutritionshälsoplan. Framförallt saknades uppföljning och utvärdering i form av 
viktmätningar och dokumenterade team-möten där planen följts upp och utvärderats. När detta 
diskuterades i sjuksköterskegruppen fanns det lite olika uppfattningar varför nutritionshälsoplanerna 
inte var dokumenterade utifrån mallen. Vissa sjuksköterskor hade svårigheter att få in aktuella vikter på 
patienterna vilket troddes bero på att patienternas kontaktpersoner var sjukskrivna eller frånvarande 
och att övrig personal inte tog sig an uppgiften att väga patienterna. Det blev också rörigt när olika 
patienter skulle vägas med olika tidsintervall relaterat till resultatet i riskbedömningen. Beslut togs av 
sjuksköterskegruppen under hösten att samtliga patienter skulle vägas en gång per månad, rutinen var 
sedan tidigare var minst var tredje månad, för att tidigt kunna sätta in förebyggande åtgärder. Resultatet 
blev att fler patienter med liten viktnedgång kunde identifieras och åtgärder kunde sättas in snabbare.  
 



17 
 

 
Figur 10. Sjuksköterskegruppens första PGSA-hjul. 

 
Parallellt med arbetet att förbättra dokumentationen så upptäcktes ofrivillig viktnedgång hos ett flertal 
patienter på en specifik avdelning i och med att viktmätningar utfördes varje månad. På just den 
specifika avdelningen fanns även brister i dokumentationen. Eftersom författaren av denna uppsats 
även var ansvarig för hälso-och sjukvårdsfrågor i verksamheten så ingrep författaren då detta kom till 
kännedom genom att visa personalen på avdelningen samt deras närmsta chef resultatet på 
viktmätningen och att något akut behövde förändras just på denna avdelning eftersom viktnedgången 
var så betydande. Författaren pratade med samtlig personal och kom gemensamt överens om vad som 
behövde förändras i vad som erbjöds till patienterna samt om det var någon av patienterna som var i 
behov av nutritionstillskott (näringsdrycker). Författarens bedömning var att ur ett 
patientsäkerhetsperspektiv så kunde inte resultat inväntas utifrån pågående arbete med att förbättra 
dokumentationen. Efter en månad hade samtliga patienter på avdelningen en oförändrad vikt (stoppad 
viktnedgång) samt många av patienterna hade en viktuppgång, trots att dokumentationen på den 
avdelningen fortfarande innehöll brister.  
 
Detta diskuterades i både sjusköterskegruppen och projektgruppen och en slutsats av diskussionerna är 
att dokumentationen inte ensamt har betydelse för patientens frånvaro av ofrivillig viktnedgång och gott 
nutritionsstatus. Dock konstaterades att kontinuerliga viktmätningar var centrala för att alla i 
personalen skulle vara medvetna om en patient börjar gå ner i vikt. I diskussioner med personalen på 
avdelningen så framkom att viktmätningarna blev en viktig del i arbetet och all personal blev väldigt 
engagerad i frågan och i diskussionerna om vad personalen trodde var den största skillnaden i 
arbetssättet framkom två saker; att någon efterfrågade resultat och engagerade sig i deras arbete samt 
att de hade satsat på fler energi- och proteinrika mellanmål fördelat på större del av dygnet. Personalen 
beskrev t ex att de till en specifik patient hade ändrat måltidsordning och erbjudit ”för-frukost” dagligen. 
Andelen granskade journaler med en aktuell vikt ökade också under projektet, Figur 11. 
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 Figur 11. Resultat av journal-granskning varannan vecka. 

 
Under hösten och runt jul drabbades sjuksköterskegruppen av mycket sjukfrånvaro samtidigt som 
influensavaccinationer och en upplevd hög vårdtyngd. Nästan varje vecka avled någon patient vilket 
också innebar många inskrivningar av nya patienter. Arbetet med journalerna och 
nutritionshälsoplanerna fortskred men i ett långsammare tempo än planerat. I januari 2018 togs dock 
ett nytt omtag om arbetet med kostmallarna och nutritionshälsoplanerna då en ny idé testades. 
Författaren bokade in coachande samtal och genomgång av varje enskild sjuksköterskas dokumentation 
för att stötta på ett mer individuellt plan för att se om det gav resultat i de kontinuerliga mätningarna av 
journalgranskningen. 
 
Inom ramen för förbättringsarbetet genomfördes totalt sätt fem stycken PGSA-hjul i 
sjusköterskegruppen. 
 
Som en del av förbättringsarbetet mättes även kostnader för näringsdryck. Kostnaden varierade från 
månad till månad men ingen ökning av kostnad kan ses under tidsperioden för förbättringsarbetet, 
Bilaga 8. Däremot visade en granskning av inköpen att kostnaderna varierade mycket relaterat hur 
många patienter varje månad som ordinerades näringsdryck och vilken sort som köptes in. 
 
Även ofrivillig viktnedgång mättes varje månad på två av avdelningarna, Figur 12. Men resultatet är 
svårtolkat eftersom ofrivillig viktnedgång kan vara ett tecken på att patienten börjar befinna sig i livets 
slut och att det på dessa avdelningar avled flera personer under mätperioden vilket innebar att det inte 
var samma patienter som ingick i mätningen varje månad. Diskussioner uppkom om när beslut om att 
avstå från fortsatta viktmätningar i livets slut skulle tas och av vem eftersom patienternas tillstånd kunde 
förändras snabbt från vecka till vecka.  
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Figur 12. Antal patienter med viktnedgång jämfört mot föregående mätning på två avdelningar per månad.  

 
Sammanfattningsvis resulterade förbättringsarbetet i att följande förändringar testades: 

• Införandet av måltidskort med patientbundna ordinationer från sjuksköterskan.  

• Gemensam genomgång av ett integrerat arbetssätt för sjuksköterskorna med Senior Alert, lokal rutin 

för nutrition och skapandet av standardvårdplan för nutrition. 

• Vägning av samtliga patienter varje månad. 

• Öka kunskap om mellanmålets betydelse genom information i alla verksamhetens möten och veckobrev 

och mail. Införandet av färdiga mellanmålsmenyer. 

Inget av målen nåddes inom satt tidsram, dock ses förbättringar i samtliga mätningar. Nutritionsvården 
på Solgården har förbättrats genom att patienters ofrivilliga viktnedgång har minskats, bättre 
mellanmål serverades och förbättrad dokumentation av sjuksköterskorna.  

5.2 Resultatet av studien 
Innehållsanalysen av intervjuerna resulterade i två teman; Förutsättningar och Förändringar och fem 
kategorier som beskrev erfarenheter av förbättringsarbetet och på vilket sätt det upplevdes ha resulterat 
i förbättringar för patienterna, Figur 13. 
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Figur 13. Tema och kategorier som framkom i studiens resultat. 

5.2.1 Förutsättningar 
Temat förutsättningar beskrev kategorierna Nya arbetssätt, Svårigheter och utmaningar och 
Engagemang, motivation och förståelse.  
 
Nya arbetssätt 
Denna kategori var den största och innehöll olika beskrivningar av hur förbättringsarbetet hade bidragit 
till att nya arbetssätt hade tagits fram. För sjuksköterskorna innebar det att de försökte arbeta 
strukturerat och på ett likartat sätt i gruppen genom framtagandet av en ny lokal rutin för 
nutritionsvård, standardiserad nutritionshälsoplan och arbeta strukturerat med Senior Alert. 
Gemensamma mallar skapades och en testpatient lades upp i journalsystemet så att man kunde testa 
och lära av varandra. Vid ett antal möten diskuterades och togs gemensamma beslut om vilka insatser 
gruppen önskade för att förbättra nutritionsvården. Senior Alert användes som ett verktyg och stöd i 
utformningen av nutritionshälsoplanerna. Det upplevdes också som att det var enklare att följa upp 
patienterna och pågående insatser och att arbetet med Senior Alert hade utvecklats till något mer 
positivt. Detta resulterade också i att sjuksköterskorna även skapade fler standardhälsoplaner för andra 
områden, t ex trycksårsprevention, munhälsa, läkemedelsbehandling, fallprevention och vård i livets 
slut vilket resulterade i att journalerna i sin helhet förbättrades och att för varje standardvårdplan som 
skapades diskuterades och utvecklades dokumentationen i sin helhet.  
 

”… vi försöker ju i gruppen att stäva åt samma håll med nutritionsplanerna och de 
här kostmallarna och se till att de är uppdaterade. Jag ser att det är all personal 
som har stöd av det här och jag ser att det har skett en en positiv förbättring i 
nutritionsbiten överhuvudtaget. Att det här med mellanmålerna. Det är det som är 
den stora skillnaden, det är inte bara kaffe och kaka. Dom får verkligen 
energiberikade mellanmål.” 

Citat från intervju nummer 1. 

 
Personalen som arbetade på avdelningen ansåg också att de hade förändrat sitt arbetssätt, t ex när det 
gällde att tillaga och servera ändamålsenliga mellanmål. De upplevde också att det hade blivit en 
förändring i vad som beställdes och fanns att tillgå på avdelningen för att kunna tillaga mellanmålen. 
Ordinarie personal instruerade även timvikarier och visade var de kunde hitta information om 
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patientens ordinerade kost. Andra nya arbetssätt som beskrevs var också ökat samarbete kring kosten 
och att man hade fått ett nytt tänk kring kosten.  
 

”Jag tycker att jag har satsat mer på proteinrika och näringsberikade mellanmål 
eller koster liksom. … Så ja, jag har ändrat mitt sätt.” 

Citat från intervju nummer 5. 

Svårigheter och utmaningar 
Svårigheter i förbättringsarbetet bestod av att nå ut med information till all personal om nya arbetssätt 
och beslut som togs i arbetsgruppen. Särskilt nämndes hur verksamhetens vikarier skulle få information 
och kunskap om nutritionens betydelse. ¨ 
 

”Det är svårt att nå ut till alla. Jag vet inte hur man ska göra.” 
Citat från intervju nummer 2. 

 
Tidsbrist, resursbrist och kunskapsbrist beskrevs också som hinder för att förbättringsarbetet skulle ha 
kunnat lyckats ännu bättre. Mer kunskap önskades om ät- och sväljsvårigheter för att kunna hjälpa 
patienter med dessa svårigheter. Svårigheterna bestod också av att många patienter inte ville ha det som 
serverades trots att en mängd olika mellanmål erbjöds. Detta ansåg personalen kunde bero på att äldre 
personer inte var vana vid mellanmål eller att patienterna var så dåliga i sin demenssjukdom att de inte 
förstod att äta, tugga eller svälja. Det upplevdes frustrerande och etiskt svårt när en patient minskade 
mycket i vikt trots multiprofessionella insatser och stöd. Men att det också var vanligt förekommande 
vid långt framskriden demenssjukdom och som ett tecken på att patienten befann sig i livets slut. För 
att öka aptiten för patienter som hade specialkoster önskades fler valmöjligheter för att kunna tillgodose 
patienternas önskemål. Personalen kunde också uppleva maktlöshet när de önskade göra mer för 
patienterna än resurserna räckte till, både när det gällde att ge tid till patienterna och begränsningar i 
inköp. 
 

”…det tar väldigt mycket extra tid……för det serveras inte som det ska.” 
Citat från intervju nummer 3. 

 
Utmaningar i själva projektet bestod också av att få till projektmöten med alla medlemmarna när det 
fanns många andra konkurrerande möten och handledningstillfällen i verksamheten. Dessutom 
arbetade flera av medlemmarna tvåskift och helger. Sjuksköterskorna beskrev vissa svårigheter med 
Senior Alert, att det blev dubbeldokumentation att både skriva i journalen och föra in uppgifter i 
registret samt att bedömningsformuläret MNA nästan alltid indikerade att patienten hade risk för 
undernäring och att det då kunde upplevas som att bedömningsinstrumentet inte var helt tillförlitligt. 
Patienternas status ändrades också fort och ibland släpade uppgifterna i registret. Det var också en 
utmaning för sjuksköterskorna att hela tiden hålla registret uppdaterat och att använda registret på rätt 
sätt för att statistiken skulle bli så bra och användbar som möjligt.  
 
Engagemang, motivation och förståelse 
Förbättringsarbetet har skapat engagemang hos många i personalen, särskilt ordinarie personal. Det 
beskrevs hur många i personalen gjorde sitt yttersta och var påhittiga för att patienterna skulle få det 
bästa möjliga när det gällde kosten. Nya mellanmål prövades och populära smoothies skapades genom 
att personalen provade sig fram och ändrade utifrån hur patienterna tyckte om det. Det framhölls att 
just att våga pröva lite annorlunda mellanmål gav positiva resultat. På avdelningar där personal tidigare 
har sagt att patienterna inte vill ha mellanmål prövades nya mellanmål och då åt patienterna och tyckte 
om det. Personalen beskrev att de smittade av sig sin entusiasm på patienterna och att det ibland blev 
en aktivitet att prova nya mellanmål.  Personalen blev sporrade av varandra när olika avdelningar delade 
påhittiga mellanmål på sociala medier, det skapade känslan av att ingen ville vara sämre än någon 
annan.  
 

”…jag upplever en skillnad att personalen är mer engagerad när det gäller kosten.” 
Citat från intervju nummer 5. 

 
Förändringarna som togs fram upplevdes positiva och viktiga för patienterna och detta ökade 
motivationen att genomföra förändringarna. Motivationen ökade också när personalen fick 
återkoppling i form av vikmätningar och att det fanns en målsättning med arbetssättet. Man upplevde 
att förbättringsarbetet bidrog till verkliga förbättringar för patienterna. Förståelsen för kostens 
betydelse för ökad livskvalité, bättre sömn och minskad fallrisk framhölls också som en 
motivationsfaktor. Vidare beskrevs det av sjuksköterskorna att Senior Alert hade fått en ny betydelse i 
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form av ett hjälpmedel och verktyg i arbetet med nutrition, bl a hjälpte Senior Alert att verkligen belysa 
riskerna och vara ett stöd i utredningen runt en patient som hade en ofrivillig viktnedgång.   
 

”… vi har blivit bättre på att registrera i Senior Alert och använder det som ett 
verktyg.” 

Citat från intervju nummer 1. 

5.2.2 Förändringar 
Temat förändringar beskrev kategorierna Förbättringar för patienterna och Nya lärdomar. 
 
Förbättringar för patienterna 
Både övergripande förbättringar för patienterna och specifika förbättringar för enskilda patienter 
beskrevs i denna kategori. De övergripande förbättringarna för patienterna var att mer kaloririka 
mellanmål samt tätare mål serverades. De nya mer protein- och energirika mellanmålen uppskattades 
också av patienterna. Upplevelsen var också att det var mer ordning och reda på vilka patienter som 
skulle ha specialkost och att de i högre utsträckning verkligen blev serverade dessa specialkoster då 
personalen utgick från kostmallarna. Även viktkontroller på samtliga patienter varje månad ansågs ha 
förbättrat för patienterna för att personalen då snabbare kunde sätta in åtgärder redan vid en liten 
viktnedgång istället för som tidigare viktmätning var tredje månad. På tre månader kunde en patient 
som tidigare inte hade någon risk för undernäring ha rasat betydande i vikt och detta var svårare att 
behandla än när viktnedgången nu upptäcks snabbare. 
 

”Förr kanske vi tog vikten var tredje månad och då hinner det hända mycket. Dom 
tappar fem kilo ganska snabbt och då är det bättre att ta vikten en gång i månaden 
för att snabbt sätta in en åtgärd. Och ta reda på orsak varför man går ner i vikt.” 

Citat från intervju nummer 4. 

 
I och med att alla patienterna vägdes varje månad fick sjuksköterskorna en bättre bild av enskilda 
patienters förändringar i vikt, vilket resulterade i att det bland annat fanns ett bättre underlag när 
sjuksköterskan diskuterade åtgärder med läkaren. När ofrivillig viktnedgång upptäcktes och den 
ordinarie kosten inte var tillräcklig kunde också individanpassade näringsdrycker beställas och 
resultatet kunde lättare följas upp. När sjuksköterskan eller läkaren ordinerade näringsdrycker 
upplevdes det att det fanns ett bättre underlag att utgå ifrån, både i form av att man följde 
rekommenderade arbetssätt, att det fanns lokala riktlinjer och att dokumentationen var mer fullständig. 
Insatserna som gjordes för enskilda patienter blev bättre dokumenterade i de nya standardiserade 
nutritionshälsoplanerna där man fick en överblick av vilken vård som planerades för patienterna. 
Sjuksköterskorna hade ett flertal möten där nutritionsbehandling diskuterades och där nedsatt aptit pga 
läkemedelsbehandling framkom som en viktig faktor att ta hänsyn till när ofrivillig viktnedgång 
upptäcktes, detta gjorde att fler patienter med fick sina läkemedelsdoser justerade eller sattes ut vilket 
resulterade i att enskilda patienters aptit och livskvalité upplevdes markant förbättrad av 
sjuksköterskorna och personal på avdelningen. 
 
Förbättringar för patienter bestod också av att individuella anpassningar av kosten bidrog till att 
enskilda patienter sov bättre, fick minskad aggressivitet och lättare att tillgodogöra sig näring. För 
enskilda patienter beskrevs också att ofrivillig viktminskning hade övergått till viktökning. 
 

”Det som är bra är väl att folk har börjat gå upp i vikt, det är väl det som jag har 
hört på de flesta avdelningar.” 

Citat från intervju 3. 

 
Nya lärdomar 
Personalen beskrev olika lärdomar både om patienter med demenssjukdom, om nutritionsvård i 
äldreomsorgen och om att arbeta med förändringar. Nya lärdomar om patienter med demenssjukdom 
var bl a att viktnedgång var svårt att förhindra i vissa fall för det är väldigt komplext och att det finns 
många tänkbara orsaker till att patienten går ner i vikt. Sjuksköterskorna tyckte att de lärt sig mer om 
helheten, bl a att läkemedel kunde ha en väldigt negativ effekt på aptit.  
 

”… det här med läkemedelsgenomgång, att vissa läkemedel påverkar dementa, att 
det till exempel kan sätta ner deras aptit, som jag personligen inte har vetat om 
förut. Att det kan ha jättestor betydelse, mycket större än vad man har kunnat tro.” 

Citat från intervju nummer 6. 
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Viktnedgången beskrevs också som en del av ett naturligt förlopp i livets slut och att det då inte är 
meningsfullt att bara fokusera på att förhindra viktnedgången utan att då var symtomlindring, 
anhörigstöd och livskvalité viktigare. Betydelsen av rätt sammansatta mellanmål, hur man energiberikar 
och kostens betydelse överlag för patienterna var också nya lärdomar. Nya lärdomar var också att 
anhöriga kunde vara bra resurser för att kartlägga orsaker till ofrivillig viktnedgång och att anhöriga 
skulle kunna vara ännu mer delaktiga i nutritionsvården i framtiden. Hade man anhöriga som var väl 
insatta i vården så upplevdes det lättare att också lämna mer negativa besked t ex att patienten 
försämrades och hade en fortsatt viktnedgång trots de insatser som gjorts.    
 
Nya lärdomar framkom även om hur man kan implementera nya arbetssätt i en verksamhet som har 
verksamhet dygnet runt, då nämndes bl a att pekpinnar inte fungerade, däremot att fler och fler föregår 
med gott exempel beskrevs som en framgångsfaktor för förändringar. De idéer som initialt togs fram av 
sjuksköterskegruppen och projektgruppen genom fiskbensdiagram, testades i verksamheten och 
reviderades fler gånger. Att idéer snabbt testades utifrån vad personalen trodde skulle ge ett bra resultat 
för patienterna bidrog till att det skapades underlag att utgå ifrån när diskussioner fördes om vad som 
var framgångsrikt. Även av ej framgångsrika försök lärde man sig nya saker. Det blev också lärdomar i 
hur verksamheten ska kommunicera ut förändringar och beslut som tas i olika råd och arbetsgrupper, 
att skriva mail till alla i personalen att de ska förändra något gav ingen effekt på förändrade arbetssätt. 
Att förändring tar tid innan det är implementerat framhölls också.  
 

”Det är väl bara att arbeta vidare med det här så att alla får in det. Man måste få 
in det. Att det tar lite tid innan det sitter. Så här ska vi göra.” 

Citat från intervju nummer 8. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen som följer omfattar både förbättringsarbetet och studien.  
 
Både förbättringsarbetet och studien påvisar förbättringar för patienterna i form av förbättrad 
nutritionsvård. De huvudsakliga förbättringarna bestod av förbättrad uppföljning och tidigare åtgärder 
vid viktnedgång, minskad ofrivillig viktnedgång, mer kaloririka och näringsriktiga mellanmål, tydligare 
informationsöverföring genom måltidskort och nya lärdomar och arbetssätt i microsystemet.  
 
Målen för förbättringsarbetet nåddes inte inom angiven tidsram. Detta kan ha berott på att 
förbättringsarbetet hade behövt mer tid för att genomföra förändringarna. Att det fanns patienter som 
fortfarande hade ofrivillig viktnedgång i mätningen kan också bero på att patienter som egentligen ska 
vårdas palliativt inte undantogs viktmätningarna eftersom deras mål och uppföljning av målet inte var 
klart definierade.     

6.1.1 Alla delar behövs – en ekvation för framgångsrika förbättringsarbeten 
Framgångarna i det genomförda förbättringsarbetet och studien av förbättringsarbetet kan 
sammanfogas och diskuteras utifrån Batalden och Davidoffs (2007) ekvation för förbättringsarbeten 
som innehåller fem beståndsdelar. Ekvationens första del kallas för generaliserbar kunskap, vilket 
innebar att microsystemet utgick från existerande vetenskaplig och beprövad erfarenhet om 
nutritionsvård för svårt demenssjuka personer med utgångspunkt ur kvalitetsregistret Senior Alert i 
förbättringsarbetet. I verksamhetens ledningssystem fanns riktlinjer om kost och nutritionsvård. 
Förbättringsarbetet utgick ifrån ledningssystemets styrdokument och riktlinjer eftersom dessa inte fullt 
ut användes i verksamheten. Att ge täta och energirika mellanmål som komplement till de ordinarie 
måltiderna bidrog sannolikt till att den ofrivilliga viktnedgången minskade, se Figur 12. Det finns många 
olika påverkansfaktorer som har betydelse för ofrivillig viktnedgång som författaren är medveten om 
inte prövades inom ramen för förbättringsarbetet, men som verksamheten genom t ex 
läkemedelsgenomgångar, team-möten, måltidsobservationer och munhälsobedömningar arbetar med 
för att ge bästa möjliga förutsättningar för god nutritionsvård. Projektgruppen valde själva ut en del ur 
en komplex kedja som de själva trodde var viktigast att börja förbättra för att nå målet att ingen patient 
skulle ha ofrivillig viktnedgång. Verksamhetens intention är att fortsätta att förbättra även andra möjliga 
påverkansfaktorer för att nå målet. Arbetet med nutrition och Senior Alert gav även ringar på vattnet 
genom att de andra riskfaktorerna i Senior Alert arbetades med då sjuksköterskorna ansåg att de hade 
gått stöd av en standardiserad vårdhälsoplan och tog själva initiativ att göra det för övriga riskområden. 
Detta kan också haft en inverkan på resultatet eftersom patienternas nutrition påverkas av många olika 
faktorer. Att målet inte nåddes i förbättringsarbetet kan också ha påverkats av att många patienter på 
äldreboendet Solgården är multisjuka äldre och där ofrivillig viktnedgång och undernäring inte är 
mögligt att behandla relaterat till sjukdomarnas svårighetsgrad (Faxén Irving, 2016). 
 
Den andra delen i ekvationen omfattar kunskaper om den lokala miljön och dess processer. Dessa 
behöver kartläggas och tas hänsyn till när förbättringsarbetet planeras och genomförs. Att rita upp 
nutritionsprocessen och kartläggning enligt fem P hjälpte både projektgruppen och 
sjuksköterskegruppen att identifiera problemen och bättre förstå de lokala förutsättningarna. Både 
påverkansanalysen och fiskbensdiagrammen hjälpte också projektgruppen att identifiera de lokala 
problemen. Dessa verktyg var lätta att förstå för grupperna och hjälpte till att se på verksamheten utifrån 
ett patientperspektiv och att se helheten (Langley et al., 2009). Studien påvisade att arbetet med 
nutritionsvård var komplext och omfattade alla yrkeskategorier och författaren tror att de nya 
lärdomarna i mikrosystemet om de lokala förutsättningarna har varit en av framgångsfaktorerna i 
förbättringsarbetet.    
 
Den tredje delen i ekvationen utgår från att verksamheten kunde mäta och utvärdera insatserna. Det var 
en utmaning i förbättringsarbetet att ta fram mått som svarade på Nolans fråga två, Hur vet vi att en 
förändring är en förbättring? (Langley et al., 2009) eftersom verksamheten inte hade mätningar som 
författaren ansåg svarade på den frågan. Diskussionen handlade mycket om huruvida de parametrar 
som fanns i Senior Alert kunde ge svar på frågan, vilket författaren inte anser att de gör eftersom 
registret främst mäter risker och inte lika mycket utfall för patienterna. Störst betydelse för 
förbättringsarbetet fick viktmätningarna av samtliga patienter varje månad eftersom det skapade ett 
engagemang hos personalen att problemet med ofrivillig viktnedgång var så vanligt och att ingen ville 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Gerd%20Fax%E9n%20Irving
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att ”sina” patienter skulle gå ner i vikt. Även observationer av mellanmålen och journalgranskningarna 
gav förbättringsarbetet tyngd och mätningarna i sig skapade diskussioner som utgick från mer fakta än 
tidigare. När författaren kunde påvisa siffror i form av journalgranskningar så skapade det motivation 
hos sjuksköterskorna att förbättra dokumentationen.  
 
Den generaliserbara kunskapen diskuterades och användes i microsystemet för att hitta gap i 
verksamheten samt att ta fram förslag på patientsäkra idéer att testa enligt Nolans förbättringsmodell. 
Det rekommenderade arbetssättet diskuterades och anpassades sedan utifrån den lokala kontexten, 
vilket är ekvationens fjärde del. Förutsättningarna i den lokala kontexten bearbetades och hade en stor 
påverkan på resultatet då projektgrupperna själva kom med förslag på hur denna generaliserbara 
kunskap kunde bli användbar och användas i microsystemet. Exempel på det var att sjuksköterskorna 
tog fram ett gemensamt arbetssätt och standardvårdplaner för nutritionsvård, måltidskorten och att 
personalen på avdelningen planerade matbeställningar utifrån mer kalori- och proteinrika mellanmål.  
 
Den femte delen av ekvationen blev den svåraste utmaningen, nämligen de drivkrafter och kunskapen 
om vad som behövdes i verksamheten för att få till förändringen. I resultatet i studien framkom att 
skriftlig information och dokumentation inte ensamt hade betydelse för god nutritionsvård, likaså 
fungerade inte pekpinnar och förmaningar. Däremot att fler och fler i personalen föregick med gott 
exempel och inspirerade varandra var en drivkraft samt att chefer engagerade sig och efterfrågade 
resultat. Att personalen även drevs av att ge patienterna den bästa möjliga vården och alltid prioriterade 
patienternas bästa var också en stark drivkraft vilket sannolikt hade betydelse för en förbättrad 
nutritionsvård.  

6.1.2 Senior Alert – ett verktyg som används för att ge likvärdig nutritionsvård 
Mycket tid i sjuksköterskegruppen lades på att förstå och hitta ett meningsfullt, gemensamt och 
strukturerat arbetssätt med Senior Alert kopplat till patientnytta. Till skillnad från tidigare studier 
(Johansson et al., 2017a; Lannering et al., 2016) så upplevdes arbetet med Senior Alert efter genomfört 
förbättringsarbete mer positivt och att kvalitetsregistret fungerade som ett verktyg i arbetet med 
nutritionsvård som skapade patientnytta. Detta fick även effekten att nutritionsvården blev mer 
likvärdig och inte lika avhängd av enskilda sjuksköterskors kunskaper om nutritionsvård. Orsaken till 
att Senior Alert blev mer integrerat i nutritionsvården och inte något som bara skulle registreras i skulle 
kunna bero på att sjuksköterskorna upplevde patientnyttan i arbetssättet och att chefen efterfrågade 
resultat på enhetsnivå i registret. Det skulle också kunna förklaras utifrån att Senior Alert har bidragit 
till att sjuksköterskorna upplever att det förändrade arbetssättet leder till bättre hälsa för patienterna, 
bättre system och bättre professionell kunskap (Batalden & Davidoff, 2007; Edvinsson, Rahm, Trinks, 
& Höglund, 2015). 
 
Frågan kvarstår dock om mätta parametrar i Senior Alert kan användas som mått i förbättringsarbeten 
i verksamheten, exempel att minska antalet patienter som har risk för undernäring enligt MNA. Att 
använda MNA syftar till att uppmärksamma risk för undernäring och är inte kopplat till vilken 
nutritionsvård patienten faktiskt erhåller. Likaså upplevdes problem med målet att ingen patient skulle 
lida av undernäring och att alla patienter ska ha ett BMI på över 22 i verksamheten, då en av 
anledningarna till att personer med demenssjukdom beviljas plats på Solgården kunde vara lågt BMI 
med viktnedgång och ibland undernäring. Dessa siffror kunde också påverkas av att en tredjedel av 
patienterna avled varje år och att många patienter vårdas palliativt. Viktnedgång ingick i 
sjukdomsbilden i slutet av demenssjukdomen och kunde också ses som ett tecken på att patienten 
började närma sig livets slut. Utmaningen för sjuksköterskorna och teamet är att avgöra när 
nutritionsvården ska ha ett annat mål så då i stället är välbefinnande (Basun et al., 2013; Socialstyrelsen, 
2011a). Författaren anser att sjuksköterskorna och hela teamet behöver utökade kunskaper och ökat 
stöd i palliativ vård i den aktuella verksamheten för att ännu tydligare kunna definiera enskilda 
patienters mål. Vidare behövs också kunskap om hur verksamheten kan mäta och utvärdera när målet 
för nutritionsvården övergår till det palliativa målet välbefinnande och autonomi.  
 
Individuella variationer var vanliga och enskilda patienters viktnedgång kunde bero på många olika 
faktorer som också kunde vara behandlingsbara till exempel sväljsvårigheter och 
läkemedelsbiverkningar. Författaren är medveten om att många olika faktorer påverkar ofrivillig 
viktnedgång och att det även finns andra interventioner som också hade kunnat prövats, till exempel 
förbättrad måltidsmiljö, bättre munhälsa och utbildning för personal. Svårigheter kvarstår i 
verksamheten i hur god nutritionsvård ska mätas och utvärderas när det gäller resultatmått för 
patienterna. Författaren anser att frånvaro av ofrivillig viktnedgång som resultatmått är ett bra mått att 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.ju.se/pubmed/?term=Johansson%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28030460
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.bibl.proxy.hj.se/pubmed/?term=Lannering%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27730698
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Hans%20Basun


26 
 

följa i verksamheter liknande den studerade på grund av att ofrivillig viktnedgång ger så många olika 
komplikationer för äldre demenssjuka personer. Hur Senior Alert ska användas i förbättringsarbeten 
inom demensvård och särskilt boende med de allra svårast sjuka äldre varav många befinner sig i livets 
slut behövs det fler studier och rekommendationer om.   

6.1.3 Ledarskap behöver skapa förutsättningar 
Förbättringsarbetet drevs av författaren av denna uppsats som även är enhetschef på Solgården. Detta 
kan ha påverkat resultatet i förbättringsarbetet genom att författaren hade befogenheter att ta beslut 
och också efterfråga resultat.  
 
Att resultatet i studien påvisade ett förändrat arbetssätt var initialt inte ett mål i förbättringsarbetet men 
ett resultat av det. Detta kan ha att göra med att personalen kände sig motiverade att göra förändringar 
för att förbättra för patienterna eftersom problemet med ofrivillig viktnedgång blev så påtagligt i och 
med de regelbundna viktkontrollerna som infördes. Författaren upplevde ett stort engagemang för att 
förbättra för patienterna och att undernäring inom äldreomsorgen är en stor utmaning för alla 
involverade. Författaren tror också att engagemanget blev större av att inga färdiga koncept och 
lösningar presenterades från ledning och chefer utan att förbättringsarbetet utgick från mikrosystemets 
behov och förslag till förbättringar genom att använda sig av Nolans förbättringsmodell (Langley et al., 
2009). Att författaren fungerade mer som en coach och hade möjlighet att utgå från förslag från dem 
som fanns närmast patienten och genom mätningar kunna påvisa förbättringar för patienter skapade 
ett väldigt engagemang. Detta ledde också till nya lärdomar om hur svårt det är att genomföra 
förändringar.    
 
Deltagarna i intervjuerna beskrev svårigheter i förbättringsarbetet och dessa svårigheter skulle 
eventuellt kunnat förebyggas genom att ledarskapet skapar bästa möjliga förutsättningar i 
verksamheten för förbättringsarbetet. Enligt Kotters (1995) åttastegsteori om förändringsledning är steg 
fem, ge människor möjligheter att realisera förändringen. För att förbättringsarbetet skulle ha lyckats 
ännu bättre hade personalens förutsättningar behövt förbättrats, exempelvis mer avsatt tid för att kunna 
ses i projektgruppen samt ännu större möjligheter att påverka inköp av kost.   

6.2 Metoddiskussion 
Metoddiskussionen som följer är uppdelad i två delar först utifrån de metoder som användes i 
förbättringsarbetet och sedan metoddiskussion av studien. 

6.2.1 Metoddiskussion av förbättringsarbetet 
Användandet av Nelsons et al., (2011) Improvement ramp för planering och genomförandet av 
förbättringsarbetet hjälpte författaren att skapa struktur och systematik i genomförandet. Särskilt 
stödjande upplevdes metoden i framtagandet av syftet med förbättringsarbetet eftersom att det 
saknades mål och resultatmått i verksamheten för nutritionsvården. Författarens erfarenhet av 
användandet av Improvement ramp var också att det möjliggjorde ett visuellt tydligt sätt att redovisa 
hur förbättringsarbetet genomförts i uppsatsen för möjlighet till överförbarhet till andra verksamheter.  
 
De verktyg som användes i förbättringsarbetet stärkte systematiken och hjälpte verksamheten att snabbt 
testa idéer som togs fram. Författaren upplevde också att fiskbensdiagram, påverkansanalys, Nolans 
förbättringsmodell och PGSA-hjulet var enkla verktyg att använda även för personal som inte kände till 
verktygen sedan tidigare (Langley et al., 2009).  
 
Agila projektledningsmetoder passade bra in i verksamheten då svårigheter uppstod när planerade 
projektmöten inte gick att boka in såsom var planerat från början. Så-upp möten hjälpte projektet 
framåt även om det hade varit önskvärt med fler gemensamma planerade möten. Att författaren som 
även var projektledare fick stöd av en erfaren coach i förbättringsarbetet säkrade också kvalitén på 
förbättringsarbetet. Coachande metoder för att styra om diskussioner från att endast handla om 
tidsbrist/resursbrist visade sig vara ett framgångsrikt sätt då diskussionerna på så sätt blev mer 
inriktade på det som gick att påverka i verksamheten. 

6.2.2 Metoddiskussion av studien 
Studien genomfördes som en fallstudie med kvalitativ, induktiv metod. Den utvalda verksamheten 
valdes utifrån att författaren arbetade där och att författaren valde att ta rollen som en interaktiv 
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forskare för att bättre kunna förstå och kunna beskriva den genomförda förändringen (Baker, 2011; Yin, 
2009). 
 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan kvalitativa studier utvärderas utifrån begrepp som 
trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Studiens trovärdighet bedöms god då deltagarna i 
intervjuerna bestod både av sjuksköterskor, undersköterskor och undersköterskor med chefsroll som 
hade varierande erfarenheter och åldrar. Metoden för datainsamling påverkar också studiens 
trovärdighet och semistrukturerade intervjuer är enligt Danielson (2012) ett bra sätt att fånga 
erfarenheter och upplevelser av ett fenomen. Att författaren av uppsatsen arbetade som chef för 
deltagarna i studien och genomförde intervjuerna till studien kan ha påverkat resultatet på olika sätt. 
Att författaren i hög grad var delaktig i framtagandet och genomförandet av förbättringsarbetet och 
arbetade i verksamheten gav författaren en förförståelse av olika deltagares erfarenheter och åsikter. 
Detta kan vara en fördel då intervjun i viss mån kunde struktureras och följdfrågor kunde ställas för att 
fånga viktiga erfarenheter från förbättringsarbetet. Författaren kunde också utifrån sin förförståelse be 
deltagaren berätta om specifika erfarenheter kopplade till förbättringsarbetet för att fånga fler 
dimensioner och på så sätt inte missa viktiga erfarenheter från projektet.  
 
Vidare påverkas trovärdigheten av hur innehållsanalysen genomförs då det alltid i viss mån görs 
tolkningar av innehållet. Fördelen i denna studie var att författaren är väl insatt i verksamheten och har 
varit en del av projektet vilket gör att författaren har lättare att förstå innebörden av vissa 
meningsbärande enheter. Dialog om resultatet av innehållsanalysen har förts med forskarkollegor och 
deltagare i studien för att stärka trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Att alla intervjuer gjordes utifrån samma intervjuguide och med ett kort tidsintervall, tre veckor, stärker 
studiens pålitlighet. Möjlighet till överförbarhet av studien till andra liknande verksamheter bedöms av 
författaren som god då beskrivningen enligt modellen 5P finns med och studiens resultat innehåller citat 
som stärker de olika kategorierna på ett beskrivande sätt (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Författaren av uppsatsen har strävat efter att uppsatsen i sin helhet ska följa en ”röd tråd” och att 
resultatet svarar på syftet genom att inhämta feed-back från kurskollegor, handledare, coach och övriga 
personer som läst uppsatsen. De valen och beslut av metod för studien har redovisats för att skapa 
autenticitet och logik i hur kategorier och teman har tagits fram i studiens resultat (Graneheim, Lindgren 
& Lundman, 2017). 
 
Kvalitativ innehållsanalys bygger på det manifesta innehållet i den analyserade texten och efter att 
författaren transkriberat intervjuerna och började läsa igenom dem så upplevde författaren att vissa 
erfarenheter som diskuterats i gruppen under projektets hela arbete saknades i materialet eller var delvis 
underförstått. Det skulle kunna berott på att flera av deltagarna uttryckte att det var ovant att bli 
intervjuade och oroade sig för att det var svåra frågor som de inte visste svaret på. Trots att tio personer 
intervjuades så upplevde författaren att det totala insamlade materialet var lite tunt. En förklaring till 
det skulle kunna vara att personerna som intervjuades inte var vana att bli intervjuade och upplevde 
frågorna svåra. Det kan även ha påverkat att författaren var chef för deltagarna i studien genom att de 
anpassade svaren utifrån vad de trodde att chefen önskade höra. Det finns en risk att svaren och därmed 
resultatet inte helt speglade de erfarenheter och åsikter som deltagarna faktiskt hade. För att minska 
den risken informerades varje deltagare innan intervjun att det inte fanns något rätt eller fel svar på 
frågorna och att författaren önskade ärliga svar och att deltagaren fritt kunde uttrycka sina åsikter utan 
att detta skulle påverka arbetet och arbetsrelationen i framtiden. Eventuellt hade focusgruppsintervjuer 
som datainsamlingsmetod kunnat ge ett mer fylligt material eftersom gruppdynamiken och idéer från 
andras erfarenheter kan hjälpa vissa personer att berätta och tolka frågorna som ställdes (Wibeck, 
2012).  Anledningen till att intervjuer valdes var att författaren önskade få specifika exempel från varje 
enskild personal om hur förbättringsarbetet eventuellt hade förbättrat för enskilda patienter.  
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7. Slutsatser 

Förbättringsarbetet på Solgården har förbättrat nutritionsvården genom att patienters ofrivilliga 
viktnedgång har minskats, bättre mellanmål serverades, bättre informationsöverföring genom 
måltidskort och sjuksköterskornas dokumentation har förbättrats. Improwement ramp är en bra metod 
för att planera, genomföra och utvärdera ett förbättringsarbete i äldreomsorgen.  
 
Studien visar att personalen drivs av ett stort engagemang för bästa möjliga vård för patienterna men 
begränsas av kunskaps- och resursbrist, därför är det viktigt att ledarskapet skapar förutsättningar i 
verksamheten för att genomföra förbättringsarbeten. Studien visar också att genomförda förändringar 
har lett till förbättringar för patienterna i form av bättre mellanmål, viktuppgång och ett integrerat 
arbetssätt med Senior Alert.  

8. Implikation 

Den genomförda studien och förbättringsarbetet skulle kunna användas som inspiration för andra 
verksamheter som önskar integrera kvalitetsregister i det dagliga arbetet samt förbättra arbetet med 
nutrition för det allra svårast sjuka äldre patienterna. Den skulle också kunna användas som ett exempel 
på hur förbättringsarbeten kan genomföras på ett äldreboende.  
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Bilaga 1 

Bild på projektväggen. 

 

 

 
 
 

  



33 
 

Bilaga 2 

Fiskbensdiagram utförd av undersköterskorna i oktober 2017. 
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Bilaga 3 

Fiskbensdiagram utförd av sjuksköterskorna i oktober 2017. 
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Bilaga 4 

 

Påverkansanalys utförd av projektgruppen, oktober 2017. 
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Bilaga 5 

Intervjuguide som användes i intervjuer med personal 
Muntlig information om att intervjun skulle handla om personalens erfarenheter från 
förbättringsarbetet om nutrition gavs. 

 
 

• Vilka erfarenheter har du av förbättringsarbetet med nutrition kopplat till patienterna? 

- Förbättringar för patienterna, om så ge exempel? 

- Lärdomar om våra patienter? 

- Lärdomar om nutritionsvård för personer med demenssjukdom? 

- Hur hade projektet kunnat bli ännu bättre för våra patienter?  

 

Erfarenheter kopplat till arbetssätt? 

- Förändrade arbetssätt? 

- Möjligheter? 

- Förbättringar för fortsatt arbete? 

- Utmaningar? 

 

Till sjuksköterskorna ställdes även frågan om kvalitetsregistret Senior Alert eftersom de är dem som 

endast arbetar i det: 

 

• Erfarenheter kopplat till Senior Alert?  

- Har kvalitetsregistret Senior Alert används i förbättringsarbetet inom nutrition, tycker du? Om så, 

på vilka sätt? 

- Tycker du att kvalitetsregistret Senior Alert har bidragit till förbättringar för våra patienter inom 

nutrition? Om så, på vilka sätt? 

 

• Finns det ytterligare några synpunkter eller erfarenheter som du vill framföra? 
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Bilaga 6 

Journalgranskningsmall för journalerna utifrån vad som behöver finnas i en nutritionshälsoplan. 

Journalgranskning HSL – nutrition 
Granska 14 st slumpmässigt utvalda HSL-journaler varannan vecka. 
Vecka:_______ 
1. Har patienten en aktuell nutritionshälsoplan? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Ja:               
Nej:               

 
2. Innehåller planen VAR, NÄR, HUR, VEM och UTVÄRDERAS? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Ja:               
Nej:               

 
3. Innehåller planen adekvata åtgärder/ordinationer t ex konsistensanpassad kost, E+P-rik kost, max 
nattfasta, anpassning av omgivning/miljö? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Ja:               
Nej:               

 
4. Har planen utvärderats på Team-möten? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Ja:               
Nej:               

 
5. Har patienten MNA-riskbedömning utförd senaste 6 månaderna som finns dokumenterad i planen? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Ja:               
Nej:               

 

6. Är vikt tagen senaste månaden (vid risk för undernäring) eller senaste tre månaderna (vid ingen risk 
för undernäring) och dokumenterad i planen? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Ja:               
Nej:               

 

7. Är anhöriga tillfrågade om delaktighet i upprättandet av planen? 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Ja:               
Nej:               
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Bilaga 7 

Resultat av PGSA-hjul nummer 1, med test av måltidskort på avdelningarna. 
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Bilaga 8 

Kostnader för inköpt näringsdryck.  
 
 
 

 
 
 


