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Sammanfattning 

Bakgrund: Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för en god hälsa. Hos äldre är malnutrition en 
riskfaktor som kan orsaka nedsatt livskvalitet. Sjuksköterskan i hemsjukvården har en framträdande 
roll i det preventiva arbetet. 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta preventivt för att förhindra malnutrition 
hos hemsjukvårdspatienter i en kommun. 
Metod: En kvalitativ design med induktiv ansats. Sammanlagt utfördes tio intervjuer och materialet 
analyserades enligt innehållsanalys. 
Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier: åtgärder för att arbeta förebyggande, personliga och 
organisatoriska hinder samt vad sjuksköterskan behöver för att förbättra. I resultatet framkom att 
sjuksköterskan oftast upptäckte malnutrition genom viktkontroll och den behandlades främst genom 
att energiberika maten. Preventionsarbetet kunde försvåras av patientens medbestämmande samt olika 
organisatoriska orsaker. 
Slutsats: Det framkom att det finns förbättringspotential för det preventiva arbetet. Viljan fanns men 
avsaknaden av en tydlig arbetsbeskrivning gjorde att det preventiva arbetet kom i skymundan. 
Nyckelord: Malnutrition, hemsjukvård, sjuksköterska, prevention 



 
 

Summary 

Background: Good nutritional wellbeing is crucial for good health. Malnutrition is a risk factor to the 
elderly, which may contribute to a lowered quality of life. Home care nurses play a prominent role in the 
preventative work. 
Purpose: To describe registered nurses’ experiences of working in a preventative manner in order to 
avoid malnutrition in home care patients in one community. 
Method: A qualitative design with an inductive approach was used. Ten interviews were conducted in 
total, after which the findings were analysed using content analysis. 
Result: The analysis gave rise to three categories: actions to be able to work preventative, personal an 
organisational obstacles and what the nurse need for improvements. It was evident that nurses usually 
discovered malnutrition through weight checks and treat it through energy enrichment of the patient’s 
diet. Preventative care may be obstructed by the patient’s participation in making decisions, as well as 
various organisational matters. 
Conclusion: The conclusion was there is room for improvement in the preventative care. While 
ambition is present among the nurses, the absence of a clear work description was perceived as 
hindrance to perform preventative actions. 
Key words: Malnutrition, home nursing, nurse, prevention 
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Inledning 

Den äldre befolkningen ökar globalt och andelen personer över 60 år kommer att fördubblas mellan 
åren 2000-2050 (WHO, 2014). Sverige och Italien har Europas största population av äldre och 2015 var 
20 % av Sveriges befolkning över 65 år, vilket innebar 1,9 miljoner varav nära hälften var över 80 år 
(Summer & Josefsson, 2018). Malnutrition är vanligt hos äldre människor och ger allvarliga 
konsekvenser för hälsa och livskvalitet (Volkert, Beck, Cederholm, Cereda, Cruz-Jentoft, Goisser, de 
Groot, (. . .), & Wirth, 2019).  Vid ett energiintag under beräknat behov försämras både den fysiska och 
den kognitiva funktionen vilket i sin tur kan leda till uppenbara hälsoproblem såsom ökad fallrisk, 
förlängd sårläkning, sänkt immunförsvar, sviktande minne och tänkande (Druml, Ballmer, Druml, 
Oehmichen, Shenken, Singer, (. . .), & Bischoff, 2016). Äldre personer är dessutom ofta beroende av stöd 
från andra för att klara sin matsituation (Lindmark, Jansson, Lannering & Johansson, 2018). Det saknas 
aktuell nationell statistik över förekomsten av malnutrierade patienter, eller de som befinner sig i 
riskzonen. Enligt Socialstyrelsen utfördes 2018, 115256 riskbedömningar av Sveriges kommuner varav 
65 procent av dessa var riskbedömningar för malnutrition (SOSFS 2014:10). En av de viktigaste och 
mest utmanande uppgifterna för sjuksköterskan i hemsjukvården är att övervaka patienternas ätande 
och näringstillstånd med syfte att främja god hälsa, livskvalitet samt förhindra malnutrition (Holdoway 
& Anderson, 2019).  

Bakgrund 

Hemsjukvård 

Hemmet har fått en allt större betydelse som vårdplats och utvecklingen går mot att allt fler avancerade 
hälso- och sjukvårdsinsatser utförs i hemmen. Vårdtagare och anhörigas önskemål tillsammans med 
politiska beslut har resulterat i att antalet personer som får hemsjukvård har ökat (Josefsson & Ljung, 
2017). Under 1990- och 2000- talet har antal vårdplatser blivit färre i både slutenvården och på de 
särskilda boendena (Bökberg & Drevenhorn, 2017). Då antalet platser på äldreboenden har minskat 
vårdas patienter som är allt sjukare och har mer komplexa vårdinsatser under dygnets alla timmar i 
ordinärt boende (Szebehely & Trydegård, 2014).  
 
 I hemmen vårdas människor av många anledningar och tröskelprincipen bestämmer vem som har rätt 
att anslutas till hemsjukvård (Bökberg & Drevenhorn, 2017). Tröskelprincipen innebär i Region 
Jönköping att den som av hälsoskäl inte kan ta sig till vårdcentral eller mottagning på grund av sjukdom 
eller funktionsnedsättning kan få hjälp av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. En person som 
inkluderas i hemsjukvård kallas patient, fortsättningsvis kommer därför den benämningen användas i 
detta examensarbete (Region Jönköpings län, 2018).  Enligt Statens offentliga utredning 
Kommunaliserad hemsjukvård innebär hemsjukvård alla hälso- och sjukvårdsinsatser som 
tillhandahålls av legitimerad personal i den enskildes hem, det vill säga i både ordinärt och särskilt 
boende. Den legitimerade personalen innefattar dock inte läkare som har landstinget som arbetsgivare 
(SOU 2011:55). I begreppet hemsjukvård ingår medicinsk bedömning, behandling, prevention samt 
omvårdnad. Alla dessa insatser ska föregås av en vårdplanering (Region Jönköpings län, 2018). 

Malnutrition 

Ett gott näringstillstånd spelar en viktig roll i att bibehålla hälsa samt upprätthålla motståndskraft att 
utveckla kronisk sjukdom. Hög ålder är den största riskfaktorn för akuta och kroniska sjukdomar som 
påverkar hälsan. Åldrandet innefattar även vissa funktionsnedsättningar och detta sammantaget ökar 
risken för nutritionsproblem (Ramic, Pranjic, Batic-Mujanovic, Karic, Alibasic & Alic, 2011).  
 
Malnutrition betyder felnäring och kan innefatta både undernäring och övernäring (Dera & Woodham. 
2016), vilket är ett tillstånd som uppstår då det blir en obalans mellan en patients näringsbehov och 
näringsintag (Cederholm, Bosaeus, Barazzoni, Bauer, Van Gossum, Klek, (. . .), & de van der Schueren, 
2015; Skipper, 2012). Fortsättningsvis kommer begreppet malnutrition användas synonymt med för 
litet intag av energigivande näringsämnen. Energigivande näringsämnen innefattar kolhydrater, fett och 
protein. Malnutrition leder till energibrist och orsakar ogynnsamma förändringar i kroppens 
sammansättning och den allvarligaste konsekvensen av malnutrition är död. Det kan ses som en 
nedåtgående spiral där minskat underhudsfett ger ett försämrat skydd vid fall vilket ökar risken för att 
bensköra och muskelsvaga äldre drabbas av frakturer. Muskulatur utnyttjas som energisubstrat vid 
malnutrition och det gäller även hjärtmuskeln som ger en försämrad pumpfunktion samt minskad 
muskelmassa i diafragma leder till försämrad andningsfunktion (Cederholm, 2004). Hos äldre förväntas 
malnutrition vara en riskfaktor som exempelvis kan orsaka depression, svårläkta sår, infektioner, 
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fallrisk och nedsatt livskvalitet (Backlund, Holmbeck, Kumlien & Axelsson, 2018) och att nära hälften 
av alla äldre lider av malnutrition är viktig information som bör tas på allvar (Volkert et al., 2019).  
 
Minskad aptit och ofrivillig viktnedgång är de mest uppenbara tecknen på matrelaterade hälsoproblem 
där malnutrition inkluderas (Fonad, Robins Wahlin & Rydholm Hedman, 2015). 
Näringsrekommendationer för äldre skiljer sig inte från rekommendationer till övriga populationen 
gällande fett, kolhydrater och protein. Detta trots att det är väl känt att förmågan att smälta, absorbera, 
metabolisera och eliminera minskar med åldern (Denny, 2007).  Det finns flera faktorer som bidrar till 
malnutrition hos äldre och gör dem till en sårbar grupp. Bland dessa orsaker brukar nedsatt aptit, 
förändrat lukt och smaksinne, nedsatt syn, minskad fysisk aktivitet, psykiska sjukdomar som depression 
och demens, social isolering, ensamhet, dålig ekonomi samt livhändelser som att bli änka/änkling anges 
(Avgerinou, Bhanu, Walters, Croker, Liljas, Rea, (. . .), & Kharica, 2019; Ramic et al., 2011). En studie 
visar att risken för malnutrition ökar då en patient flyttar från ordinärt till särskilt boende (Cereda, 
Pedrolli, Klersy, Bonardi, Quarleri, Capello, (. . .), & Caccialanza, 2016). Äldre som är malnutrierade 
träffar i regel sin distriktsläkare dubbelt så ofta som övriga patienter och har tre gånger fler 
sjukhusinläggningar och ca tre dagar längre vårdtid än de som är välnutrierade (Avgerinou et al., 2019). 

Hälsa 

Hälsa är ett mångfacetterat begrepp som kan tolkas på många varierande sätt. Ett sätt att beskriva hälsa 
är ett tillstånd som omfattar hela individen och dennes känsla av inre balans samt dessutom balans i 
relation till själva livet. (Dahlberg & Segesten, 2010). World Health Organization, WHO, definierar hälsa 
utifrån ett holistiskt perspektiv: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet” (WHO, 2019). Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) har som mål en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Genom 
hälsofrämjande arbete skapas förutsättningar hos den enskilde individen att öka kontrollen över sin 
hälsa och förbättra den genom att tillfredsställa sina behov och bemästra miljön. Sjuksköterskan har en 
viktig roll i denna process (SFS 2017:30). I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 
står det att sjuksköterskor har till uppgift att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 
lidande. I det hälsofrämjande arbetet ingår både att arbeta preventivt samt stärka en äldre persons 
resurser (International Council of Nurses, 2012). 

Malnutrition och hälsa 

Upplevelsen av försämrad hälsa kan kopplas till malnutrition. Många äldre är socialt isolerade och 
saknar gemenskapen vid måltider såväl som hjälp från familj. Svårigheter med inköp och tillagning av 
mat i kombination med nedsatt aptit kan leda till malnutrition (Maseda, Diego-Diez, Lorenzo-López, 
López-López, Regueiro-Folgueira & Millàn-Calenti, 2018). Med hänsyn till den växande andelen äldre i 
befolkningen förväntas hälsoproblemen öka. Förebyggande och systematiska åtgärder är nödvändiga 
för att möta behovet (Summer & Josefsson, 2018). Riskbedömning med Mini Nutritional Assessment 
(MNA) rekommenderas för alla äldre i hemsjukvården och MNA är ett validerat mätinstrument vilket 
har en god förmåga att identifiera malnutrition (Dent, Chapman, Piantadosi & Visvanathan, 2017). 
Hälso- och sjukvårdspersonal med kompetens och erfarenhet bör ansvara för riskbedömning, åtgärder 
samt utvärdering (Denny, 2007).  
 
Under 2000-talet såg Sveriges regering ett behov av att förbättra kvaliteten på hälsa och omvårdnad för 
de mest sköra i landet, och preventivt arbete blev en prioriterad satsning. Detta resulterade i att det 
webbaserade kvalitetsregistret Senior Alert skapades. Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister som 
vänder sig till personer äldre än 65 år och som har ett omvårdnadsbehov. Registret är en strukturerad 
preventionsprocess som innehåller fyra steg: 1. Riskbedömning 2. Analys av bakomliggande orsaker 3. 
Utförda åtgärder 4. Utvärdering av åtgärder. Registret är tänkt att användas av vårdpersonal, främst 
sjuksköterskor och undersköterskor (Johansson, Wijk & Christensson, 2017a; Johansson, Wijk & 
Christensson, 2017b). Det är känt att nästan 85 % av kroniska sjukdomar och handikapp kan undvikas 
eller mildras med en adekvat nutrition. Vare sig det beror på bristande absorption eller otillräcklig diet 
relaterat till socioekonomiska faktorer, är det vanligt med avsaknad av essentiella näringsämnen i 
samband med åldrandeprocessen vilket påvisar vikten av att arbeta preventivt (Ramic et al., 2011). Trots 
att det finns evidens för samband mellan lågt body mass index (BMI) och dödlighet samt att de äldre 
som klassas ha övervikt lever längre än de som klassas ha undervikt eller normalvikt saknas 
rekommendationer för vad en näringsriktig kost ska innehålla för äldre, och i synnerhet för de som 
klassas som sköra. Enligt riktlinjer från European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 
(ESPEN) expert grupp är det rekommenderade optimala intaget av protein 1,2 g/kg kroppsvikt/dag för 
äldre över 65 år till skillnad från 0,8 g/kg kroppsvikt/dag hos övriga befolkningen. ESPEN förordar även 
ett intag av 30 kcal/kg kroppsvikt/dag hos äldre och att restriktioner gällande diet generellt bör 
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undvikas. Bristen på utbildning hos sjuksköterskor och läkare har lett till en kunskapsbrist och 
begränsningar i de råd som ges angående äldres diet (Avgerinou et al., 2019). 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad. Arbetet baseras på en humanistisk människosyn 
och sjuksköterskan ansvarar för att erbjuda patienten möjlighet att förbättra, bibehålla och återfå sin 
hälsa för att uppnå bästa möjliga livskvalitet. Sjuksköterskeprofessionen bör vara i ständig utveckling 
för att möta patientens behov och kunna leda och utveckla omvårdnad. Sjuksköterskors ansvarsområde 
expanderar kontinuerligt och innefattar omvårdnad av akut sjuka patienter, kroniskt sjuka samt 
patienter som vårdas palliativt. Sjuksköterskan har en ledande och koordinerande roll i 
omvårdnadsteamet runt patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2019b). Enligt statens offentliga 
utredningar (SOU 2019:20) är majoriteten av undersköterskorna i Sverige anställda inom den 
kommunala verksamheten, dvs. 64 % I nuläget hör inte undersköterskor till de legitimerade 
yrkesgrupperna men det finns förslag till förändring att införa en skyddad yrkestitel med syfte att höja 
kompetensen och stärka patientsäkerheten. Det är denna yrkesgrupp som dagligen träffar patienterna 
då sjuksköterskan vanligtvis har ansvar för ett stort antal patienter. År 2017 var förhållandet mellan 
sjuksköterska och undersköterska 1 till 8 i kommunerna, dvs. för varje sjuksköterska finns det 8 
undersköterskor anställda. Då kommunerna har svårigheter att anställa undersköterskor ses en trend 
att det anställs fler vårdbiträden (SOU 2019:20). Utöver undersköterskor och vårdbiträden arbetar även 
outbildad personal och för att innefatta samtliga grupper har begreppet omvårdnadspersonal valts. 
Omvårdnadspersonalen lyder under socialtjänstlagen (SoL) som utgör grunden för socialtjänstens 
verksamhet i Sverige. Enligt 2 kap. 1§ i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) lyder texten: ”Varje kommun 
svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd 
och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra 
huvudmän”. Sjuksköterskan har dock alltid det yttersta omvårdnadsansvaret enligt 
kompetensbeskrivningen (ICN, 2012). Arbetsförhållandena har förändrats för både sjuksköterskor och 
omvårdnadspersonal. Resursåtstramningar och organisatoriska trender som New Public Management 
(NPM) har i Sverige under de senaste decennierna förändrat villkoren. NPM beskrivs som en styrning 
vilken innefattar ekonomisk reglering, fokus på mätbara prestationer, marknadsorientering och 
minskat inflytande hos yrkesgrupper närmast patienten. Fokus har ökat på standardisering, 
detaljstyrning och dokumentation (Bejerot, Forsberg Kankkunen, & Hasselbladh, 2015).  

Syfte 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta preventivt för att 
förhindra malnutrition hos hemsjukvårdspatienter i en kommun. 

Metod 

Design 

Då syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter valdes intervjustudie som metod. Denna metod var 
lämplig då syftet var att undersöka erfarenheter i en specifik kontext (Polit & Beck, 2016). En kvalitativ 
design med induktiv ansats valdes då syftet var att utgå från det insamlade materialets innehåll och att 
utifrån en innehållsanalys belysa sjuksköterskors erfarenheter inom malnutrition. Då det på förhand ej 
fanns kunskap om hur förhållandena förelåg valdes en induktiv ansats för att förutsättningslöst utgå 
från innehållet i intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004).  

Urval 

Inledningsvis kontaktades verksamhetschefen i en kommun i södra Sverige via personlig kontakt. Det 
fanns en önskan att undersöka hur preventionsarbetet fungerade på denna specifika arbetsplats då 
önskan var att använda materialet för framtida förbättringsarbete. Tillstånd gavs att genomföra 
intervjuer med distriktssköterskor och sjuksköterskor verksamma inom hemsjukvård i berörd kommun 
omfattande både ordinärt och särskilt boende. Ett informationsbrev (Bilaga 1) som beskrev studiens 
syfte och tillvägagångssätt skickades ut via mail till samtliga sjuksköterskor och distriktssköterskor inom 
hemsjukvården. Verksamhetschefen som hade tillgång till samtliga mailadresser ombesörjde att brevet 
skickades via mail. Samtidigt informerades medarbetarna att de fick anmäla sitt intresse att delta i 
studien. Inklusionskriterier för deltagande i denna studie var distriktssjuksköterskor och sjuksköterskor 
verksamma inom hemsjukvård mer än ett år. Önskemålet var att intervjua distriktssjuksköterskor i 
första hand men då endast fyra av 43 anställda var distriktssjuksköterskor gjordes valet att skicka 
förfrågan till samtliga sjuksköterskor samt distriktssköterskor och alla som anmälde intresse att delta i 
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studien skulle inkluderas. Vid eventuellt stort antal intresserade skulle intervjuerna genomföras i 
turordning efter intresseanmälan tills en mättnad i innehållet uppstod. Av alla tillfrågade visade tio 
personer intresse, vilket resulterade i två distriktssjuksköterskor och åtta sjuksköterskor. Av dessa tio 
personer valdes en ut till provintervjun. Då antalet var hanterbart exkluderades ingen och en mättnad i 
innehållet noterades redan runt intervju åtta men valet gjordes att trots det genomföra samtliga 
inbokade intervjuer. För de som var intresserade av att medverka bestämdes plats och tid för intervju 
och samtliga intervjuer genomfördes på deltagarnas arbetsplats och under arbetstid. Den inkluderade 
personalens arbetslivserfarenhet som sjuksköterska varierade mellan tre och 42 år. Bland 
intervjupersonerna arbetade tre primärt i särskilt boende och resterande i ordinärt boende. På kvällstid 
och under helger roterade dock alla sjuksköterskor på båda enheterna. För att få tillgång till 
forskningsfältet krävdes tillstånd från berörd enhetschef och de personer som medverkade i studien 
(Polit & Beck, 2016). Tillståndet till detta examensarbete erhölls muntligt. 

Datainsamling 

För att utforska sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta preventivt för att förhindra malnutrition 
genomfördes semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide med en huvudfråga (Bilaga 2). 
Deltagarna fick samma huvudfråga men uppmanades att prata fritt. Följdfrågor ställdes under 
intervjuerna för att förtydliga och förstå innebörden i det som sades (Polit & Beck, 2016). Exempel på 
följdfrågor var: Hur tar det sig uttryck? Har du några förslag? Kan du berätta om något fall? Intervjuerna 
genomfördes under september och första delen av oktober 2019. Intervjuerna beräknades pågå 10- 30 
minuter men blev generellt kortare än förväntat. Intervjuernas längd varierade mellan 9-20  minuter. 
En provintervju genomfördes gemensamt av båda författarna för att testa intervjuguiden och för att 
uppnå en samstämmighet inför kommande intervjuer. Resterande intervjuer delades upp och 
genomfördes enskilt. Intervjun inleddes med att intervjuaren kort berättade om syftet med intervjun, 
att den skulle spelas in samt säkerställde att det inte fanns några oklarheter eller frågor innan intervjun 
påbörjades. Provintervjun bedömdes hålla tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas i resultatet. Dock 
fick intervjuguiden kompletteras med följdfrågor då exempelvis inledningsfrågan var sluten och krävde 
mer utveckling. 

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant av den intervjuare som genomförde den. Kvale och Brinkmann 
(2014) menar att detta bidrar till en ökad kunskap om sitt sätt att intervjua. Redan under intervjun och 
transkriberingen startar analysen av meningen i det som sägs då intervjusituationen innehåller 
emotionella och sociala aspekter. Efter transkribering raderades intervjuerna. Intentionen var att 
genomföra analysen enligt Graneheim och Lundman (2004) och inleddes med att samtliga 
transkriberade intervjuer lästes individuellt upprepade gånger. Under enskild läsning markerades de 
ord och uttryck som ansågs fånga budskapet i texten. Därefter genomfördes en gemensam jämförelse. 
På detta sätt reducerades textmassan och kondenserades till meningsbärande enheter. Dessa 
meningsbärande enheter dokumenterades därefter på post-it lappar. Materialet organiserades för att 
söka svar på frågan om erfarenheter kring sjuksköterskans preventiva arbete för att förhindra 
malnutrition. Gemensamt sorterades sedan post-it lapparna på en stor vägg för att skapa en struktur 
och försöka finna ett mönster i de meningsbärande enheterna. Då subkategorier framkom under 
sorteringen av post-it lapparna ansågs kodning inte ge något mervärde i analysprocessen. Detta innebar 
dock ett inte helt genomarbetat material som fick omarbetas i efterhand då det uppstod svårigheter vid 
redovisningen av resultatet. Genom att inte koda materialet har avsteg gjorts från Graneheim & 
Lundmans analysmetod. Subkategorier och kategorier skapades dock i enlighet med Graneheim och 
Lundman (2004). Exempel på den kondenserande processen från meningsbärande enhet till kategori 
visas nedan (Tabell 1). Post-it lapparna placerades om flertalet gånger för att urskilja vilka kategorier 
som var mest överensstämmande med innehållet. Därefter jämfördes analysen med en provanalys gjord 
av handledare och då det fanns samstämmighet i fynden fortsattes analysen av hela materialet på ett 
djupare plan. Graneheim och Lundmans (2004) antagande är att verkligheten kan bli översatt på olika 
sätt och förståelsen beror på subjektiva tolkningar. De menar vidare att data från intervjuerna stödjer 
sig på förståelse och samarbete mellan intervjuare och deltagare. Kontexten bygger på en ömsesidig 
relation mellan dessa. En text innehåller flertalet innebörder och det finns nivåer av tolkningar då texten 
analyseras. Detta är en väsentlig fråga då trovärdigheten i ett fynd diskuteras. Graneheim och Lundman 
(2004) beskriver att texter kan tolkas manifest och latent. Den manifesta tolkningen förklarar det 
synliga och de uppenbara komponenterna medan den latenta uttrycker den underliggande meningen. 
Texten kan på det sättet variera i djup. Vid tolkningen av texten uppfattades innehållet manifest då 
underliggande meningar ej framkom tydligt, detta innebar att endast manifest analys användes. 
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Tabell 1: Exempel på analys från meningsbärande enhet till kategori. 

Meningsbärande enhet Subkategori Kategori 
Vi tar ju vikter på patienterna 
var tredje månad, så där ser vi 
ju. Alla vägs var tredje månad, 
så där ser man ju lite. Å så får 
man ju från personalen att den 
o den äter dåligt… 

Att upptäcka parametrar som 
indikerar risk för malnutrition. 

Förebyggande åtgärder. 

Vikarier hela tiden o dom har 
inte koll på patienten o vad den 
äter o hur mycket den får i sig, 
för dom är bara där en gång. 

Hinder i organisationen. Hinder. 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har utarbetat etiska riktlinjer vilka bland annat bygger på autonomiprincipen 
samt icke skada principen. Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra huvudkrav 
på forskningen. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Inför intervjuerna skickades ett informationsbrev till verksamhetschefen där studiens 
syfte presenterades samt att medverkan var frivillig och att deltagandet närsomhelst kunde avbrytas 
utan att skäl angavs. Intervjuerna genomfördes vid en tidpunkt och i en lokal som var passande för 
deltagarna. På så sätt kunde en känsla av bekvämlighet och trygghet skapas. Samtliga intervjuer 
spelades in på privata mobiltelefoner. För att uppnå konfidentialitet förvarades de inspelade, 
avidentifierade och transkriberade intervjuerna på ett säkert sätt. Efter transkribering raderades 
inspelningarna. För att fullfölja nyttjandekravet kommer insamlad data raderas efter godkänd 
examination. Då intervjuarna var anställda av samma arbetsgivare som informanterna var det av största 
vikt att inta en professionell hållning. För att så långt som möjligt undvika påverkan av förförståelse 
intervjuades inte kollegor från samma arbetsteam. Vid kvalitativa metoder minskar ofta det 
psykologiska avståndet mellan intervjuare och deltagare under intervjuns gång. Deltagarna träder in i 
en roll och det är väsentligt att denna roll ej utnyttjas då intervjuaren kan uppfattas vara i överläge (Polit 
& Beck, 2016). 
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Resultat 

Analysen av texterna från intervjuerna resulterade i tre kategorier: Åtgärder för att arbeta förebyggande, 
personliga och organisatoriska hinder samt vad sjuksköterskan behöver för att förbättra. Två av de tre 
kategorierna delades vidare in i fem subkategorier: att upptäcka parametrar som indikerar risk för 
malnutrition, utföra praktiska åtgärder, att hitta bakomliggande orsaker till malnutrition, patientens 
egen vilja som hinder samt hinder i organisationen. Kategori tre: vad sjuksköterskan behöver för att 
förbättra innehöll ej några subkategorier (Figur 1). 
 
 

 

Figur 1 

Åtgärder för att arbeta förebyggande 

En av sjuksköterskans uppgifter ansågs vara att motverka ohälsa samt att förebygga sjukdomar. 
Förebyggande åtgärder mot malnutrition innefattade att upptäcka, behandla och utvärdera insatser och 
därefter anpassa stödet. Vidare var det viktigt att se till det individuella och ha ett strukturerat arbetssätt. 

Att upptäcka parametrar som indikerar risk för malnutrition 

Den vanligaste observationen för att upptäcka malnutrition var viktnedgång. I några intervjuer 
framkom att patienterna vägdes regelbundet var tredje månad och på något ställe var det rutin att väga 
alla som skrivs in på avdelningen på särskilt boende.  

”Men vikten är ju det viktigaste som vi går på för det är ju så tydligt…liksom mått 
på att nu har det hänt något sedan sist.” (Respondent 2) 
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Genom att använda kvalitetsregistret Senior Alert kunde patienter i riskzon hittas, dock användes det 
endast av tre av de sjuksköterskor som intervjuats. För de som inte hade regelbundna viktkontroller 
upptäcktes viktminskningen mer slumpmässigt, exempelvis noterades löst sittande kläder och att 
patienter fick gå ner i storlek på inkontinensskydd. Ibland reagerade omvårdnadspersonal eller 
sjuksköterska på att maten var kvar på tallriken eller att den stod kvar i kylskåpet vilket kunde föranleda 
att en vikt togs. Det kunde även vara rent subjektiva bedömningar att både sjuksköterska och 
omvårdnadspersonal såg att patienten såg smalare ut än tidigare. Särskilt om det hade gått en längre tid 
sedan föregående besök. Sjuksköterskorna beskrev att en observation som indikerade risk för 
malnutrition var energilösa och trötta patienter som åt dåligt. Det kunde även vara uppkomst av sår och 
falltillbud som föranledde misstanke. En återkommande reflektion bland sjuksköterskorna var att det 
var omvårdnadspersonalen som i många fall först observerade misstanke om malnutrition. Det kunde 
även vara anhöriga som slog larm och var oroliga. 

”Och så får man ju från personalen att den och den äter dåligt.” (Respondent 1) 

Flera sjuksköterskor upplevde att omvårdnadspersonalen inte alltid observerade förändringar och 
informationen i de fall där de fick den var ibland knapphändig.  

Utföra praktiska åtgärder 

Sjuksköterskan tillsammans med omvårdnadspersonal provade olika åtgärder för att komma till rätta 
med malnutrition. Vanligt var att energiberika maten, gärna med grädde och smör samt ge extra 
mellanmål eller kvällsmål. Även proteinberikning av maten förekom men det var inte en av de vanligaste 
åtgärderna.  
 

”Till honom tar vi extra smör på mackan då och vi tar två ostskivor istället för en.” 
(Respondent 2) 

 
Det framkom att på särskilt boende upplevdes det lättare att servera energi- och proteinberikad kost till 
alla då maten levereras från ett kommunalt tillagningskök. I de ordinära boendena var det inte alla 
patienter som hade matleveranser från det kommunala tillagningsköket utan det förekom färdigrätter 
som var svårare att berika, medan andra patienter tillagade sin egen mat med varierad kvalitet. 
Näringsdrycker nämndes av alla som ett komplement till måltiderna och det upplevdes mer accepterat 
även av omvårdnadspersonalen att det endast var tänkt som ett mellanmål och att berikningen kom i 
första hand. Trots detta framkom det att förskrivningen ibland kunde bli allt för generös och att det 
gärna kom upp som alternativ på första åtgärd.  

”Näringsdryck det är den enkla vägen…att vi tar lite näringsdryck o sen är det 
klart.” (Respondent 2) 

En annan praktisk åtgärd som togs upp var att minska nattfastan. Det kunde exempelvis vara att servera 
en extra smörgås innan läggdags eller att servera en energitätare dryck på morgonen innan 
morgonrutinerna påbörjades. Det framkom att det var viktigt att maten serveras aptitligt och att dofter 
och färger användes som aptitretare. 

”Annars får man göra trevligt hemma då med färger, duka fint och göra det aptitligt 
så det ser godare ut.” (Respondent 10) 

Att skriva omvårdnadsplaner sågs som en praktisk åtgärd för att förebygga malnutrition och ha en 
struktur över dokumentationen. 

”Ja det var ju sagt att vi skulle göra det i samband med Senior Alert, att se dom som 
har risk för undernäring, att då göra en plan på den.” (Respondent 1) 

Det ansågs viktigt att se till det individuella. En del äldre hade lättare att äta då de satt tillsammans med 
andra medan några behövde sitta själva för att få lugn och ro. Sjuksköterskans utmaning bestod i att 
hitta rätt strategi för rätt patient. Någon fick beviljat måltidssällskap som resulterade i att patienten åt 
bättre. En annan fick påbörja dagverksamhet där miljön och sällskapet gjorde att patienten åt. Patienter 
som av olika anledningar hade svårt att sitta ner vid matbordet fick av personalen små bitar av mat jämt 
fördelat över dagen. En sjuksköterska framförde vikten av att föra en dialog med patienten i de fall det 
går. 
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”Nu måste vi hitta på nå´t annat, så då ville dom börja att prata med honom. I alla 
fall först om att det är viktigt…för han är ju klar så att han får reda på att han har 
gått ner så här mycket i vikt det är ju inte bra…” (Respondent 2) 

Att hitta bakomliggande orsaker till malnutrition 

Sjuksköterskans erfarenhet var att malnutrition ofta orsakades av en bakomliggande orsak.  Patienter 
inskrivna i hemsjukvård var ofta multisjuka med en komplex situation. Hjärtsvikt, Multipel Skleros 
(MS), depression och demens var alla exempel på sjukdomar som nämndes i samband med 
malnutrition. Munhälsan upplevde de flesta sjuksköterskor som eftersatt medan några inte såg några 
bekymmer kring detta. Många äldre hade dålig munstatus och var ordinerade läkemedel som gav 
muntorrhet och det kunde vara bekymmer med proteser som satt illa.  

”Får jag reda på att en patient går ner i vikt försöker jag ta reda på hur det är i 
munnen, om de har ont, mår illa, är magskyddande medel insatt?” (Respondent 7) 

Ibland behövde sjuksköterskan prata med doktorn om viktnedgången kunde bero på något annat än att 
patienten åt dåligt. Det var viktigt att ta redan på vilka aktuella sjukdomar och läkemedelsbehandlingar 
som pågick då bakomliggande sjukdomar och malnutrition ansågs utföra påverkan på varandra. Det 
gick inte att behandla en malnutrition utan att samtidigt behandla sjukdomen och vice versa. 

”Men så vet man ju inte alltid, man kanske måste prata med doktorn vid 
viktnedgång, det kan ju ha andra orsaker än att man äter dåligt.” (Respondent 5) 

Personliga och organisatoriska hinder 

Det framkom att det inte alltid var så lätt att arbeta preventivt då patientens egen vilja samt 
organisatoriska orsaker hindrade. Sjuksköterskan kunde uppleva att det förebyggande arbetet kom i 
skymundan då andra arbetsuppgifter som bedömdes mer akuta prioriterades. 

Patientens egen vilja som hinder 

Ett uppenbart problem som framkom hos patienter med risk för malnutrition var när patienten inte ville 
äta. Patienten kunde säga att maten inte smakade eller att hen var väldigt mätt och någon tyckte inte att 
maten från det kommunala köket var till belåtenhet. Flera av patienterna i ordinärt boende åt endast ett 
lagat mål om dagen och det förekom även att matportioner från det kommunala tillagningsköket delades 
mellan två personer, alternativt sparades hälften av maten till nästkommande dag. Sjuksköterskorna 
beskrev att vissa patienter inte ville äta när hemtjänsten skulle tillreda måltiden. Patienterna kunde säga 
att de redan hade ätit och ingen visste med säkerhet hur det låg till.  

”Vissa kan ju va lite luriga så med sin mat.” (Respondent 6) 

Bland patienter i ordinärt boende var det inte ovanligt att de själva skrev sina egna inköpslistor utan att 
omsorgspersonalen kunde påverka innehållet i inköpen. Var patienten van vid att äta sockerrik mat och 
ljust bröd som exempel kunde det vara svårt att förändra den vanan.  

”Sen är det ju svårt att våra patienter får ju själva medverka när man ska skriva en 
inköpslista, dom betalar ju sin kost å därför är det ju ibland….inte alltid det går.” 
(Respondent 3) 

Flera sjuksköterskor upplevde att patienternas ekonomi styrde val av måltid och inköp. Ibland fick de 
känslan av att det inte var aptiten som gjorde att en portion delades utan att det var bristen på pengar 
som var anledningen. 

”Oftast så vet dom ju själva att dom inte äter så bra, å sen när man har informerat 
om allt så kommer ändå slutklämmen: att jaaa det har jag inte pengar till.” 
(Respondent 4) 

Hinder i organisationen 

Tidsbristen framkom som ett stort hinder hos flertalet av de intervjuade. Sjuksköterskorna prioriterade 
många gånger andra saker före nutritionen som fick komma lite skymundan. I intervjuerna framkom 
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även omvårdnadspersonalens tidsbrist som ett hinder för att göra måltidssituationen hos patienterna 
tillfredsställande. Sjuksköterskorna trodde att om omvårdnadspersonalen fick tid att stanna kvar hos 
patienten skulle måltidens kvalitet höjas och patienten skulle äta bättre. I intervjuerna framkom enstaka 
exempel där personalen beviljats extra tid som styrkte denna föreställning men den vanligaste 
upplevelsen var det motsatta. 

”Då kommer dom in å ska värma maten….å så har dom fyra minuter på sig.” 
(Respondent 4) 

Många hade en känsla av att besparingar inom organisationen låg bakom ”slimmade” tider som gjorde 
att det inte fanns något utrymme för individanpassning då tiden för insatsen var förutbestämd. Ett annat 
hinder som framkom var bristen på kontinuitet i personalgrupperna, då främst hos 
omvårdnadspersonalen.  

”Personal är stressad, många olika går till patienten. De behöver bli färre olika så 
att dom ser. Det är ingen som tar ansvar längre. Det tror jag…bristen på 
kontinuitet.” (Respondent 7) 

För sjuksköterskan var det viktigt att hela arbetet runt patienten byggdes på tillitsfulla relationer och då 
var kontinuiteten avgörande för att patienterna skulle delge sina tankar och önskemål. 

”Det är viktigt att ha en bra relation från början så kan man ju prata om det mesta, 
då kan man ju komma åt mycket.” (Respondent 10) 

Flera sjuksköterskor menade att de inte använde det nationella kvalitetsregistret Senior Alert som de 
borde. Tidigare användes det mer frekvent och en period användes det i samband med att årskontroller 
genomfördes. Sjuksköterskorna upplevde att fördelen med Senior Alert var att färdiga och beprövade 
mallar fanns som hjälp i det preventiva arbetet men på något sätt var det svårt att upprätthålla rutinerna. 
Det var oklart varför Senior Alert slutade användas inom några grupper, vissa angav tidsbrist som skäl 
och andra angav personalomsättning som skäl. 

”Senior Alert ja. Det faller ju oftast på att personalen som blir utbildad inte stannar 
kvar i gruppen” (Respondent 3) 

Ett par sjuksköterskor tog upp vikten av att chefer prioriterade det förebyggande arbetet och såg till att 
frågorna kom upp på agendan. De ville ha stöttning i detta för att det faktiskt skulle bli av. 

”Ett tag gjorde vi Senior Alert tillsammans med årskontroller men så faller det ju 
bort…man kanske behöver påminna varandra och även påminnas av chefer eller 
dom som styr att det ska göras regelbundet.” (Respondent 6) 

I samtliga intervjuer framkom att det var många olika professioner involverade i arbetet kring patienten 
och olika huvudmän som ansvarade för olika delar. Tanken med detta var att det skulle vara en fördel 
för patienten att varje profession var specialist på sin del men när det inte fungerade upplevdes det som 
ett hinder. Det kunde vara svårigheter med informationsutbytet mellan de olika huvudmännen men 
även inom den egna organisationen då sjuksköterskan hade ett dokumentationsansvar och arbetade 
under HSL medan omvårdnadspersonalen inte dokumenterade i samma utsträckning och lyder under 
SoL. Gruppträffar med omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast samt enhetschef för 
omvårdnadspersonalen fungerade som ett forum för informationsutbyte men att endast en representant 
från omvårdnadspersonalen deltog gjorde det svårt att få en aktuell bild av patientens situation då det 
var omvårdnadspersonalen som dagligen var hos patienten. Sjuksköterskorna ansåg att mycket ansvar 
lades ut på omvårdnadspersonalen då det i många fall var de som tog initiativet till att berika maten 
samt föreslog andra åtgärder. Sjuksköterskorna ansåg vidare att det vanligen var 
omvårdnadspersonalen som först observerade problemen.  

”..o dom berikar ju då maten o det kanske vi kan tänka på ännu mer..å så dom har 
ju ganska mycket idéer själva som dom vill prova så det är positivt.” (Respondent 2) 

Sjuksköterskan blev en passiv aktör i det förebyggande arbetet då hen saknade den dagliga kontakten 
med patienten och fokus hamnade på andra saker. Många hänvisade till svårigheten att nå 
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biståndshandläggare och läkare samt bristen på dietister vilket leder till minskad tillgänglighet och 
möjlighet till stöttning. 

”Vi är ju inte dietister liksom…finns ju inte ens några dietister.” (Respondent 3) 

Vad sjuksköterskan behöver för att förbättra 

Sjuksköterskorna hade flera förbättringsförslag och upplevde det preventiva arbetet angeläget. Vid 
intervjuerna framkom att sjuksköterskan ville bli inspirerad. Att få kontinuerlig utbildning sågs som en 
förutsättning för att kvaliteten i det förebyggande arbetet skulle bibehållas. Det fanns en föreställning 
om att det händer mycket på området som sjuksköterskan hade en önskan att ta del av.  

”Vi behöver mer utbildning. Så lyfter vi upp det och då tänker vi på det.” (Respondent 
7)  

Vidare önskade de tydliga riktlinjer och verksamhetsmål att följa samt en standardiserad manual till 
hjälp så att alla arbetade så lika som möjligt. Flera föreslog att en utförlig anamnes borde göras då 
patienten anslöts till hemsjukvård. Anamnesen borde innehålla en helhetsbild av patienten och dennes 
matvanor samt en inskrivningsvikt. Det fanns en önskan om regelbunden uppföljning av detta och ett 
naturligt tillfälle som föreslogs var i samband med årskontrollen och medicingenomgången.  

”Kanske i samband med årskontrollen eller nåt sån´t att man hade det…oj vad bra 
det skulle va.” (Respondent 4) 

Det framkom att flera tyckte att Senior Alert ändå var ett bra instrument att använda för att upptäcka 
risk och det fanns en önskan om att det åter skulle tas i bruk. 

”Jag tycker det var bättre när vi hade Senior Alert….då kommer man ju åt alla då 
över 65 år.” (Respondent 10) 

Trots att alla intervjuade hade en önskan om att arbeta förebyggande och förbättra nämnde några att 
ibland finns det situationer där alla möjliga åtgärder och idéer har provats utan resultat, och då är det 
viktigt att tillåta sig att medge att det inte går att nå längre. 

”Ibland får man också säga att nu har vi gjort så långt vi har kunnat o ibland får 
man nöja sig med det.” (Respondent 2) 

 



11 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta preventivt för att 
förhindra malnutrition hos hemsjukvårdspatienter. Valet av kvalitativ design uppfattades lämpligt då 
författarna av detta examensarbete ville ta del av upplevda erfarenheter hos sjuksköterskorna. Det var 
det sagda ordet som blev föremål för analysen och materialet användes för att skapa förståelse och insikt 
om sjuksköterskornas erfarenheter av arbetet i vald kommun. Eftersom studien inte utgick från en redan 
befintlig modell användes induktiv ansats där ett förutsättningslöst letande gjordes i texten. Då 
innehållet analyserades framkom det synliga och uppenbara i texten, det manifesta. Möjligen kunde 
abstrakta och underliggande aspekter synliggjorts om intervjuteknik och frågeformulering förbättrats. 
Då hade eventuellt även en latent analys kunnat genomföras (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Deltagare inkluderades utifrån studiens syfte (Polit & Beck, 2016) och detta resulterade i två 
distriktssjuksköterskor och åtta sjuksköterskor. Intentionen var att intervjua distriktsjuksköterskor i 
första hand men då majoriteten av arbetsgruppen bestod av sjuksköterskor fick alla som anmälde 
intresse delta. Att så få distriktssjuksköterskor arbetade inom verksamheten kan ha påverkat utfallet av 
resultatet då distriktssjuksköterskans profession utgör grunden för det hälsofrämjande arbetet inom 
kommunal hälso- och sjukvård (Svensk sjuksköterskeförening, 2019a). Dock ansågs det viktigaste 
urvalskriteriet vara att personer med erfarenhet av ämnet inkluderades i studien vilket styrker urvalet 
(Polit & Beck, 2016). Deltagarna var delvis en homogen grupp då samtliga arbetade inom 
hemsjukvården i samma kommun, men det förekom ändå olikheter då deltagarna hade varierande 
arbetslivserfarenhet samt om de arbetade i särskilt eller ordinärt boende vilket styrker trovärdigheten. 
Graneheim & Lundman (2004) belyser att trovärdigheten ökar då informanter med varierad erfarenhet 
inkluderas. Anledningen till valet av endast en kommun var att få kunskap om hur preventionsarbetet 
förhöll sig på denna specifika arbetsplats där intervjuarna har sin anställning. Det kan ha påverkat 
trovärdigheten då intervjuarnas egna tankar och erfarenheter kan ha påverkat tolkningen av materialet 
då arbetsplatsen var välkänd (Polit & Beck, 2016) Då endast 10 av 43 anställda valde att deltaga i studien 
kan överförbarheten påverkats då de inte representerade majoriteten av arbetsgruppen. Det kan även 
förhålla sig så att svaren påverkats av inom vilket område informanten har sin anställning då 
hemsjukvården innefattar både ordinärt och särskilt boende. Hemsjukvården kan vara organiserad på 
olika sätt i landet vilket kan ha påverkat överförbarheten då endast förhållanden i en kommun 
undersökts. Det är läsarens beslut att avgöra om fynden är trovärdiga och överförbara till en annan 
kontext (Graneheim & Lundman, 2004). Dock kan förmodligen ändå resultatet vara överförbart till 
andra kommuner då malnutrition och prevention sannolikt förekommer i de flesta kommuner. Enligt 
Polit och Beck (2016) saknas bestämda regler för storleken på urvalet i kvalitativa studier. I denna studie 
inkluderades tio deltagare vilket ansågs vara ett tillräckligt stort urval för att kunna genomföra 
analysarbetet och presentera resultatet på ett trovärdigt sätt. Efter åtta intervjuer upplevdes en mättnad 
då ingen ny information framkom. Detta anses vara en vägledande princip i datainsamlingen enligt Polit 
och Beck (2016). Deltagarnas arbetsplats valdes som intervjuplats vilket underlättade deltagandet samt 
att intervjuerna gjordes under arbetstid. Trots att en avskild plats hade förberetts blev intervjuerna vid 
ett par tillfällen avbrutna av telefon och annan medarbetare. Detta kan ses som en svaghet då det var 
svårt för intervjuare och deltagare att ta upp tråden igen. En provintervju genomfördes av båda 
författarna för att testa teknisk utrustning samt att frågorna i intervjuguiden svarade mot syftet. Efter 
transkribering av provintervjun konstaterades att intervjuguiden behövde kompletteras med ytterligare 
följdfrågor. Detta skedde i samråd med handledare vilket kan ses som en styrka. Då provintervjun 
genomfördes gemensamt skapade detta en trygghet och samstämmighet inför kommande intervjuer 
som genomfördes enskilt, detta stärker trovärdigheten.  
 
Intervjuerna i sin helhet blev inte alltid som planerat. Generellt blev intervjuerna kortare än förväntat 
och intervjuernas längd varierade mellan 9-20 minuter. En bristande intervjuteknik kunde vara en orsak 
till detta vilket kunde ses som en svaghet. Djupet i intervjun kunde ha påverkats av att det ibland var 
svårt att vänta in tystnaden vilket kan ha minskat detaljrikedomen i resultatet. Författarna genomförde 
och transkriberade själva intervjuerna vilket i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) stärker 
studiens pålitlighet då analysen påbörjas redan under transkriberingen. Analysprocessen var väl 
beskriven vilket gav en förståelse av tillvägagångssättet och förtydligades i en tabell. Enligt Elo och 
Kyngäs (2008) är det viktigt att läsaren kan följa processen som kan innehålla både styrkor och 
begränsningar. Kondenseringen av materialet skedde enskilt men jämfördes när processen var slutförd. 
Då konstaterades att det fanns en samstämmighet i fynden vilket kunde ses som en styrka. De 
meningsbärande enheterna framkom tydligt och då subkategorier kunde urskiljas i de meningsbärande 
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enheterna ansågs kodning initialt inte ge något mervärde. Detta kunde ha bidragit till att det stundtals 
var svårt att kategorisera då vissa av de meningsbärande enheterna var svåra att placera under rätt 
kategori. I efterhand fick resultatet till viss del ombearbetas för att öka tillförlitligheten. Denna process 
hade kunnat undvikas om Graneheim & Lundmans (2004) analysmetod använts korrekt. Då 
bearbetningen av materialet fick upprepas ansågs analysen ändå vara väl bearbetad, vilket var en styrka. 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) stärks trovärdigheten genom att citat använts i presentationen av 
resultatet och läsaren får genom att läsa citaten ett intryck av intervjuns innehåll. En svaghet i resultatet 
kan ha varit att intervjuarna var anställda av samma arbetsgivare som informanterna. Detta kunde ha 
påverkat intervjusituationen både positivt och negativt. Det positiva kunde vara att deltagarna kände en 
trygghet i situationen då intervjuaren inte var någon ny bekantskap. Det kunde å andra sidan vara 
negativt då någon kunde känt sig hämmad av att känna intervjuaren. Risken kunde vara att 
informanterna inte ville framstå som oengagerade eller att de saknade kunskap om ämnet. De 
intervjuade kunde förutsätta att det fanns en förförståelse hos intervjuarna vilket kunde leda till att vissa 
detaljer uteslöts samt minskat detaljrikedomen i svaren. För att så långt det var möjligt minska denna 
påverkan intervjuades inte kollegor från samma team. Detta innebar att det inte förelåg någon risk att 
intervjuare och deltagare vårdade samma patienter. Genom hela arbetet hade även förförståelsen 
diskuterats med handledare och studiekamrater i gemensam grupphandledning, detta för att undvika 
att resultatet påverkades av förförståelsen (Polit & Beck, 2016).  

Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta preventivt 
för att förhindra malnutrition hos hemsjukvårdspatienter. Analysen av texterna resulterade i tre 
kategorier: Åtgärder för att arbeta förebyggande, personliga och organisatoriska hinder samt vad 
sjuksköterskan behöver för att förbättra.  
Det framkom att det vanligaste sättet att upptäcka malnutrition var viktnedgång men att även subjektiva 
bedömningar var gängse förekommande. Det kunde vara observationer av löst sittande kläder eller 
inkontinensskydd som blivit för stora, mat kvar på tallriken eller i kylskåpet. Enkla frågor till patienter 
och omvårdnadspersonal har visats kunna identifiera en viktnedgång, exempelvis att direkta frågor 
ställs om ringar sitter lösare eller om kläderna har blivit för stora (Holdoway, 2012). Willis (2017) 
beskriver liknande subjektiva observationer som ett tomt kylskåp och en ansträngd budget vilket 
indikerar risk för malnutrition, detta överensstämde med resultatet i examensarbetet. Vikten var en 
mätbar parameter medan övriga observationer var mer subjektiva och det fanns risk för godtycklighet i 
vem som bedömdes vara i riskzon eller ej. Provtagning som undersökningsmetod var inget som 
nämndes av informanterna och heller inget som ställdes någon specifik intervjufråga kring, men då 
informanterna uppmanades prata fritt om hur malnutrition upptäcktes hade det kunnat framkomma. 
Då malnutrition inte alltid är synlig utan även kan förekomma vid övervikt, fetma och ödem kan det 
vara vägledande med provtagning för att exempelvis utesluta albuminbrist (Zhang, Pereira, Luo & 
Matheson, 2017). Hypoalbuminemi, brist på vitamin D och triglycerider kan leda till nedsatt hälsa 
(Shwe, Ward, Thein & Junkersdorff, 2019). Sjuksköterskorna menade att det ibland kunde vara svårt 
att motivera omvårdnadspersonal att arbeta förebyggande om patienten ej såg mager ut och då kunde 
mätbara värden såsom provtagningsresultat underlätta motivationen. Enligt HSL ska alla vårdgivare 
fastställa rutiner för när en patients näringstillstånd ska utredas, hur en utredning av näringstillståndet 
ska göras, hur malnutrition hos patienter ska förebyggas samt vilka behandlingsåtgärder som ska 
utformas (SOSFS 2014:10). Vikten av att ha ett strukturerat arbetssätt från att identifiera en risk, sätta 
in en intervention och därefter utvärdera beskrivs även i flera artiklar (Holdoway, 2012; Lannering, 
Ernsth Bravell & Johansson, 2017). Det framgick att sjuksköterskorna upplevde en oro över att inte 
arbeta mer preventivt då de var medvetna om att det ingick i deras profession. Det preventiva arbetet 
upplevdes komma i andra hand trots att det tydligt framgick i hälso- och sjukvårdslagen att det var 
sjuksköterskans ansvar. I en studie diskuteras att ansvarsfördelningen kan vara otydlig. Såväl 
sjuksköterskor som undersköterskor var osäkra på om nutrition var deras ansvarsområde. 
Sjuksköterskan var övertygad om att nutrition spelade en viktig roll i omvårdnaden men var trots det 
osäker på om det var hennes arbetsuppgift (Fjellström, Mattson Sydner, Sidenvall, Raats och Lumbers 
(2015). 
 
Då sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa (ICN, 2012) är det preventiva arbetet för att förhindra 
malnutrition av stor vikt. Ett dåligt näringsstatus hos äldre är en riskfaktor för skörhet och ökad skörhet 
är ett tillstånd som ger patienten en upplevelse av försämrad hälsa (Shwe et al., 2019). 
 
Genom olika åtgärder försökte sjuksköterskorna tillsammans med omvårdnadspersonalen komma 
tillrätta med malnutrition hos patienten. Berikning av maten, täta måltider, minskad nattfasta samt att 
använda näringsdrycker var exempel på praktiska åtgärder. Dock handlade det inte bara om att äta och 
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att ge kroppen energi och näring. En måltid var så mycket mer än bara det som låg på tallriken och den 
påverkades av faktorer som vacker dukning, att känna doft av mat som tillagas och en lugn atmosfär. En 
studie har visat att dessa faktorer har en gynnsam påverkan men samtidigt beskrivs det att 
kunskapsluckor om både kost och matlagning finns hos omvårdnadspersonalen. Detta försvårar arbetet 
med att förebygga malnutrition (Gustavsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). För att minska 
risken för malnutrition krävs kunskap om måltidens betydelse och hur äldre personer kan stödjas vid 
måltidsituationen (Pajalic, Skovdahl, Westergren & Person 2013). Exempel på stöd kan vara att få hjälp 
att handla, bära hem matvaror, laga mat tillsammans i hemmet samt hjälpmedel som gör den enskilde 
självständig (Willis, 2017). I ESPEN:s (2019) riktlinjer diskuteras även att det är viktigt att tänka på hur 
patienten sitter vid bordet, att maten har rätt konsistens och om patienten har den fysiska förmågan att 
föra handen till munnen. Andra sätt att individanpassa måltidssituationen som framkom i 
examensarbetet var att se till patientens personlighet. Det togs hänsyn till om patienten ville sitta enskilt 
eller gemensamt i de fall det gick. Hur boendesituationen ser ut har visat sig kunna påverka aptiten 
negativt (Whitelock & Ensaff 2018). Ofta nämns kvinnor som förlorat sin partner och därefter tappat 
motivation för att laga och äta mat (Holmes, 2006). Egna funderingar fanns om detta kunde innebära 
att enklare måltidsalternativ valdes med färdigrätter som inte hade samma näringsinnehåll som en 
måltid lagad från grunden. Det kunde även vara svårt att individanpassa i vissa fall då patienten var 
hänvisad till färdiglagad mat från tillagningskök då de relaterat till svaghet ej orkade tillaga maten själva 
eller med hjälp. Det finns enligt Fjellström et al. (2015) oftast inte utrymme för omvårdnadspersonalen 
att laga mat från grunden. De tillagade enkel mat som exempelvis pulversoppor, och gröt fick tillagas i 
mikrovågsugn då det inte fanns tidsutrymme att koka den på spisen. Endast åtta procent av de 
kommuner som svarat på Livsmedelsverkets kartläggning erbjuder tid över 20 minuter för matlagning 
i hemmet. Det kan innebära svårigheter för omvårdnadspersonalen att laga en näringsmässigt komplett 
måltid på så kort tid (Livsmedelsverket, 2018).  
 
Sjuksköterskorna upplevde att patienter inskrivna i hemsjukvården ofta var multisjuka och såg detta 
som en risk för malnutrition. Detta styrks av Holmes (2006) som beskriver xerostomi och dysfagi som 
sekundära besvär orsakade av kroniska sjukdomar och polyfarmaci. Förhållandet mellan oral hälsa och 
nutritionsproblem är beroende av varandra. Kosten spelar roll för oral hälsa samtidigt som oral ohälsa 
har effekter på en patients nutritionsstatus (Kossioni, 2018; Saarela, Soini, Hiltunen, Muurinen, 
Suominen & Pitkala, 2014).  Vidare framkom i intervjuerna att munhälsan ofta var eftersatt och många 
äldre hade dålig munstatus. Rutiner och arbetssätt inom äldreomsorgen borde skapas för att kunna 
bibehålla en god munhälsa eller leda till förbättrad munhälsa. Hela och rena tänder, ett friskt tandkött, 
fuktiga och sårfria slemhinnor var en förutsättning för att kunna äta och njuta av maten. Detta styrks av 
flera studier som beskriver alla dessa faktorer samt vikten av att kunna tugga och svälja maten (Kossioni, 
2018; Lindmark et al., 2018). En egen reflektion var att sammantaget påvisade detta vikten av en 
noggrann anamnes vid inkludering i hemsjukvård samt tidig och regelbunden riskbedömning. Genom 
att göra ett omsorgsfullt inskrivningssamtal där frågor om aktuella sjukdomar, pågående 
läkemedelsbehandling, eventuella fysiska och psykiska symtom, närvaro eller frånvaro av kognitiv svikt 
och nedstämdhet skapas en helhetsbild av patientens livssituation och därefter kan beslut om åtgärder 
planeras. Sjuksköterskan bör skapa förutsättningar hos den enskilde individen att öka kontrollen över 
sitt liv och i förlängningen bibehålla hälsa (SFS 2017:30). Vidare bör regelbundna uppföljningar 
genomföras och ett sådant naturligt tillfälle kunde vara i samband med den årliga 
läkemedelsgenomgången vilken Socialstyrelsen (2013) anser att patienter inkluderade i hemsjukvård 
ska erbjudas.  
 
Sjuksköterskorna upplevde en frustration när patienten av olika anledningar inte ville äta. De hade 
föreställningar om att det kunde bero på kognitiv svikt, dålig ekonomi och svårighet att ändra gamla 
vanor. Detta framkommer även tydligt i flertalet studier och kan vara svåra hinder att bemästra 
(Holmes, 2006; Willis, 2017). Därför kunde det vara extra viktigt att förvissa sig om att det inte var dessa 
bakomliggande faktorer som gjorde att patienten upplevdes ej vilja äta. Det kunde vara svårt för 
sjuksköterskor att närma sig frågor om ekonomi då det kunde upplevas känsligt samt att det kunde vara 
svårt att motivera och undervisa en patient med kognitiv svikt som själv ansåg sig äta kompletta 
måltider. Det fanns dock tillfällen när det måste accepteras att patienter inte längre ville äta. Den äldre 
hade ett självbestämmande och det gick inte att tvinga någon att äta. När livet gick mot sitt slut var 
maten ett laddat ämne där maten blev en symbol för livet och att välja att inte äta skapade oro hos 
anhöriga och personal. Detta styrks av Wallin, Carlander, Sandman och Hakanson (2014). Det framkom 
även organisatoriska hinder under intervjuerna såsom besparingar, kontinuitetsbrist samt en otydlig 
arbetsbeskrivning. Schön, Lagergren och Kåreholt (2016) beskriver hur ett minskat antal sjukhussängar 
kombinerat med ett ökat antal ”äldre, äldre” har lett till att svårt sjuka och patienter med 
funktionsnedsättning skrivs ut från sjukhus till sina egna hem allt tidigare, vilket ställer högre krav på 
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kommunens insatser. Egna reflektioner var att detta skulle kunna vara en anledning till att det 
preventiva arbetet bortprioriterades till förmån för mer akuta insatser. Sjuksköterskorna upplevde att 
omvårdnadspersonalen saknade förutsättningar att individanpassa då tiden för insatsen var 
förutbestämd och ej gav utrymme för omprioriteringar. Vår egen reflektion var att det måste anses 
viktigt att höja statusen och yrkesstoltheten hos personalen runt patienten. Arbetsvillkoren kan 
upplevas försämrade med schablontider och detaljstyrning vilket ger en organisationsform med 
bristande tillit som kan leda till minskad motivation och arbetsglädje. Erfarenhetskapital kan gå förlorat 
när personal inte vill stanna kvar då utrymme ej ges för att göra det bästa i en specifik situation, inte för 
att verksamhetschefen har något emot det utan för att styrformen hindrar. I Fjellström et al. (2015) 
beskrivs hur detaljstyrning påverkar omvårdnadspersonalens uppfattning om vad som innefattas i deras 
yrkesprofession. I jakten på tid ses inte nutritionen som en viktig del i omvårdnadsarbetet utan som 
något som kan skötas på entreprenad likväl som städning och annat hushållsarbete. 
 
Vidare framgick det att sjuksköterskorna ansåg det lättare för patienten att delge sina problem om en 
god relation var etablerad. Detta krävde kontinuitet och ett personcentrerat förhållningssätt. I en studie 
beskrivs hur patienterna höll tillbaka information om sina svårigheter av rädsla för att förlora sin 
självständighet, men att detta till viss del kan undvikas genom att kontinuitet ger utrymme för att skapa 
tillitsfulla relationer innan problem uppstår (Johansson, Christensson & Sidenvall, 2011). Majoriteten 
av de anställda i hemsjukvården saknade en specialistutbildning. Distriktssköterskans specifika 
kompetens är att arbeta hälsoförebyggande och ansvara för patientsäkerheten. Distriktssköterskan 
arbetar från ett holistiskt och personcentrerat perspektiv och tillhandahåller en preventiv och 
koordinerad vård vilket minskar onödiga sjukhusinläggningar. Distriktssköterskans ansvarsområde 
expanderar ständigt och innefattar bland annat akutsjukvård, vård av kroniskt sjuka patienter samt vård 
i livets slutskede. Samtidigt ingår det hälsofrämjande arbetet och patientutbildning i professionen vilket 
resulterar i en komplex och utmanande yrkesroll (McCrory, 2019). Sjuksköterskan i kommunen har en 
unik position för att förbättra hälsan bland hemsjukvårdspatienter då hon kan skapa nära relationer 
eftersom vårdrelationen ofta pågår under en lång period (Lal, 2020). 
 
Under intervjuerna framkom förslag på förbättring från sjuksköterskorna. Önskemål var att åter införa 
arbetet med det nationella kvalitetsregistret Senior alert då det ansågs vara ett bra arbetsredskap men 
att de saknade kunskap om hur registret skulle användas. Flera olika professioner var inblandade i 
patientens vård och därför borde teamarbetet vara centralt. Detta styrks i de rekommenderade 
riktlinjerna från ESPEN där det framgår att varje geriatrisk vårdenhet bör ha tillgång till ett 
multiprofessionellt team som består av nutritionsansvarig sjuksköterska, dietist, läkare och 
omvårdnadspersonal, detta team ansvarar för utveckling, implementering och utvärdering av rutinerna 
(Volkert, Beck, Cederholm, Cruz-Jentoft, Goisser, Hooper et al. 2019). 
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Slutsatser 

Genom hela studien framkom att det fanns förbättringspotential för att kvaliteten på det preventiva 
arbetet skulle höjas. Då den äldre befolkningen ökar kommer det ställas högre krav på det preventiva 
arbetet då allt fler och sjukare patienter vårdas i hemmet. En av sjuksköterskans viktigaste uppgift är att 
övervaka patienternas näringstillstånd med syftet att främja god hälsa. Syftet med denna studie var att 
undersöka hur sjuksköterskornas erfarenheter av att arbeta preventivt var i en vald kommun. Resultatet 
visade hur de arbetade med förebyggande åtgärder och vilka hinder som försvårade.  Sjuksköterskan 
hade en önskan att få utbildning och fördjupad kunskap i nutritionsfrågor. Viljan att arbeta 
hälsofrämjande och preventivt fanns men avsaknaden av rutiner, eldsjälar och en tydlig 
arbetsbeskrivning gjorde att det preventiva och hälsofrämjande arbetet kom i skymundan. Detta kan 
innebära ökad risk för sjukdom samt upplevelser av försämrad hälsa. 

Kliniska implikationer 

Examensarbetets resultat kan hjälpa till att medvetandegöra och belysa sjuksköterskans roll i det 
preventiva arbetet för att förhindra malnutrition. Det finns ett utrymme för förbättringsarbete som kan 
leda till ett mer standardiserat sätt att arbeta, och på så sätt få en mer jämlik och genomtänkt vård. Ett 
förslag till förbättring är att internutbilda sjuksköterskor och omsorgspersonal i samband med 
arbetsplatsträffar. Återinförandet av arbetet med det nationella kvalitetsregistret Senior alert kan vara 
ett sätt att få ett mer strukturerat arbetssätt och lyfta upp malnutrition på agendan. Vidare föreslås ett 
ökat samarbete mellan professionerna och huvudmännen samt utöka teamet runt patienten med en 
dietist. Ett annat förslag är att använda det kunskapsstöd som Socialstyrelsen tagit fram vilket handlar 
om hur malnutrition kan förebyggas och behandlas med ett gott nutritionsomhändertagande. Slutligen 
finns det digitala tjänster, exempelvis applikationer i mobiltelefoner som kan vara till hjälp i det dagliga 
arbetet ute hos patienten. Omvårdnadspersonalen kan på ett pedagogiskt sätt få förslag på berikning av 
mat samt aptitlockande dukningar. Digitala hjälpmedel ligger väl i tiden.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
 

Till dig som kommunsjuksköterska 
Under augusti - september 2019 kommer vi att genomföra intervjuer med kommunsjuksköterskor som 
sedan kommer att utgöra underlag för vår magisteruppsats. Syftet med studien är att beskriva 
kommunsjuksköterskors upplevelse av att arbeta preventivt för att förhindra malnutrition hos 
hemsjukvårdspatienter. Med hemsjukvårdspatienter avses både patienter i ordinärt och särskilt boende. 
Intervjuerna beräknas ta 10 -30 minuter och kommer att utföras på arbetsplatsen under arbetstid om 
du inte har andra önskemål. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta deltagandet när som 
helst utan att uppge orsak.  
Intervjuerna bandas och transkriberas för att sedan analyseras utifrån kvalitativ innehållsanalys. 
Materialet behandlas konfidentiellt och endast vi och vår handledare Lennart Christensson, docent i 
omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping, kommer att ha tillgång till materialet. Kontaktuppgifter 
har lämnats av din vårdenhetschef. Vi kommer att kontakta dig i mitten av augusti för att förhöra oss 
om din medverkan och om så bestämma tid för intervjun. Vid frågor och funderingar får du gärna ta 
kontakt med oss. 
Tack på förhand. 
Med vänliga hälsningar 
Helen Sjölin 
Madeléne Södergren Ohrt 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska 
Jönköping University 
 

  



 

Bilaga 2 

 
Intervjuguide:  
 
Bakgrundsvariabel: Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? Hur länge har du arbetat på den här 
arbetsplatsen? 
 
Huvudfråga: 
- Upplever du att det förekommer malnutrition bland de patienter du vårdar? (Hur tar det sig uttryck?) 
 
Följdfrågor: 
- Ge exempel på tillfälle när du upplevde detta. 
- Om du upplever det, hur upplever du i så fall att det preventiva arbetet med malnutrition fungerar på 
din arbetsplats?  
 
Beskriv vad som fungerar bra, beskriv vad som fungerar dåligt.  

- Har du förslag på hur det preventiva arbetet skulle kunna utformas? 
- Tycker du att du har tillräcklig kunskap, om inte vad skulle du behöva? 
- Hur skulle du vilja förbättra arbetet? 
- Vad innebär att ligga i riskzonen? 
- Vid vilken viktnedgång ska personal rapportera och till vem? Vad skulle det leda till? 
- Om aptitlöshet nämns används kosttillägg då?  
- Om det är problem med ät, svälj o munhälsa används kortillägg då? 
- Berätta om något fall där särskilt stöd givits och/ eller där maten berikats. 
- Hur samlas information in och var hittas den? 


