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Abstrakt   
Undernäring är ett tillstånd som innebär att det inte finns tillräckligt 
med näringsämnen och energi i kroppen.  Syftet med denna 
systematiska litteraturöversikt var att beskriva den kunskap som finns 
om undernäring hos äldre människor. För att besvara syftet 
formulerades tre frågeställningar: vilka faktorer leder till undernäring 
hos äldre människor; vad innebär det för den äldre personen att vara 
undernärd och hur kan undernäring motverkas hos äldre människor. 
Resultatet baserades på 15 artiklar, både kvantitativa och kvalitativa 
studier. Litteraturöversikten visar att undernäring hos äldre patienter är 
mångfacetterad och kan bero på olika sjukdomar, läkemedel och den 
äldre människans livssituation. Undernäring leder till många, negativa 
effekter på kroppens funktioner, ökat hjälpberoende och ökad 
mortalitet. Det finns både omvårdnadshandlingar och verktyg för att 
motverka undernäring hos äldre personer. Det är viktigt att snabbt 
identifiera dem som är i riskzonen med exempelvis kontinuerlig 
vägning och användning av BMI eller MNA, samt utreda 
bakomliggande orsaker. Det skall vara en rätt anpassad kost och en god 
måltidsmiljö där vårdpersonal tar hänsyn till pensionärens önskemål. 
Äldreboenden bör ha rutiner för att regelbundet kontrollera äldre 
personers näringsstatus. 
 

 
                        Nyckelord: undernäring, anorexi, geriatrik, omvårdnad, sjuksköterska, 

åldrande, äldre, litteraturöversikt.  
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Det finns ett viktigt samband mellan ett positivt nutritionsstatus, kostintag och en frisk befolkning. 

Hälsosamma matvanor är en förutsättning för liv, och kan bidra till att minska risken för utveckling 

av många sjukdomar. Undernäring är fortfarande mycket utbredd i stora delar av världen, beroende 

på en ojämn fördelning av resurser och brist på mat (Dunne, 2007). Den dominerande orsaken till 

undernäring i vår del av världen är olika sjukdomar (Chang & Roberts, 2008).  

 

I gruppen äldre människor med kroniska sjukdomar och kroppsliga funktionsnedsättningar kommer 

andelen undernärda att fortsätta att öka (Hickson, 2006). Andelen äldre människor ökar hela tiden i 

vårt land och i stora delar av världen. I Sverige förväntas fram till år 2025 åldersgruppen 75 år och 

äldre, ha ökat med närmare 45 procent (Landstingsförbundet, 2000). Livskvalitet, självständighet och 

allmän hälsa hos äldre personer avgörs till stor del av deras näringstillstånd. Även om det verkar 

självklart, är tillfredställande näring för äldre personer en angelägenhet som sällan får den 

uppmärksamhet den förtjänar. En minskning av normalt näringsintag ökar risken för undernäring och 

drabbar ofta äldre (Gaskill et al., 2008). 

 

Att bibehålla mat- och näringsintag är viktigt för att äldre personer ska hållas friska. Maten fyller en 

funktion både för välbefinnandet och hälsan (Norman, Pichard, Lochs & Pirlich, 2008). Förändringar 

som uppkommer när människor blir äldre, gör det svårare att äta, njuta och få i sig tillräcklig mängd 

mat (Lee, 2004). Mättnadskänsla, som åtföljs av en känsla av tillfredsställelse är viktiga faktorer i 

kontroll av aptit och energiintag. Vissa aspekter av mättnadskänsla och mättnad är förändrade hos 

äldre (Benelam, 2009). 

 

Förutsättningarna för att maten skall smaka och vara god är inte alltid de bästa inom slutenvården. 

Måltiderna kan vara lågt prioriterade vilket kan resultera i en dålig stämning under måltiderna samt 

att personal inte är medveten om patienternas näringsintag (Drewnowski, 1998). Mat och näring är 

ett grundläggande behov, en nyckel till hälsa och välbefinnande samt en kärnkomponent för läkande 

processer i kroppen. Att vara skicklig i att ta hand om äldre människor innebär bland annat 

identifiering av små, potentiellt inflytelserika, problem som kan leda till undernäring (Webster, Healy 

& Maud, 2009). 

 

För att kunna behålla kroppsvikten krävs balans mellan intag och åtgång av energi. Den basala 

energiåtgången försörjer kroppens olika organ och hjälper till att bibehålla kroppstemperaturen. 
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Detta fungerar av sig själv under normala förhållanden, och det korrigeras genom törst- och 

hungerkänslor. Vid sjukdom kan kroppens energibehov öka på grund av förlust av cellmassa, den så 

kallade katabola fasen. Det är också vanligt att kroppen förlorar mycket näring vid diarré, blödning 

eller kräkning. Vid sjukdom behöver cellerna energi för att kunna återuppbygga vävnader, den så 

kallade anabola fasen. Energiomsättningen i kroppen ökar även vid feber, öppna sår samt olika 

sjukdomar (Bidlack, 1995). Äldre människor har problem med att bibehålla näringsintag för att 

tillgodose deras ökade metaboliska och fysiologiska krav vid till exempel akut sjukdom. Som ett 

resultat av detta uppkommer brister på olika näringsämnen i kroppen och det bidrar till svaghet och 

nedsatt funktionell status hos den gamla människan. Utan ett effektivt näringsingripande som syftar 

till att hitta energibalansen i kroppen, kan den äldre människan hamna in i en spiral av successivt 

försämrad hälsa. Eftersom risken för komplikationer och dödsfall stiger proportionellt i förhållande 

till graden av näringsbrist, är adekvat nutritionsbedömning och lämplig omsorg viktiga frågor (Gary, 

2002). Konsekvenserna av undernäring är stor och i slutändan påverkas livskvaliteten starkt hos de 

äldre. Det finns också en ökad risk för att behandling och rehabilitering misslyckas på grund av 

undernäring. Det krävs lämpliga analysverktyg och kunskap för att identifiera undernäring hos de 

äldre människorna (Dunne, 2007).  

 

Sjuksköterskan ska i sin yrkesutövning främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Sjuksköterskans uppgift är att tillvarata hälsa hos patienten samt tillgodose patientens 

grundläggande fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan 

skall även vara uppmärksam på patientens sjukdomsupplevelse och lidande, samt genom 

omvårdnadsinterventioner lindra lidandet. Dessutom ska sjuksköterskan informera och vägleda 

patienter och närstående för att främja hälsa och välbefinnande (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Sjuksköterskor är ansvariga för nutritionsbedömning och identifiering av eventuella problem med 

födointag och spelar därmed en viktig roll i kampen mot undernäring. Målet är att förhindra 

undernäring och uttorkning och att upprätthålla gott nutritionsstatus.  För att kunna förebygga eller 

behandla undernäring är det viktigt att identifiera patienter med näringsproblem tidigt i 

vårdprocessen. Detta kräver specifika metoder som är lätta att använda och kostnadseffektiva 

(Holmén, Robertsson & Wijk, 2006). Undernäring hos äldre personer är ett stort omvårdnadsproblem 

därför var syftet att beskriva den kunskap som finns om undernäring hos äldre personer.  
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För att besvara syftet formulerades följande frågeställningar: 

Vilka faktorer leder till undernäring hos äldre personer?                                                                                                                                                           

Vilka är följderna av undernäring hos äldre personer?                                                                                                       

Hur kan undernäring motverkas hos äldre personer?  

 

Metod 

Metoden som användes var en systematisk litteraturöversikt som enligt Polit och Beck (2008, s.767) 

innebär noggrann och systematisk sammanställning av forskningsresultat där bevis vägts samman på 

ett systematiskt sätt. I förväg formulerades en tydlig frågeställning för att kunna avgränsa vad som 

skall undersökas. Metodvalet har utgått från Goodmans första fyra steg för forskning som enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 51) innebär att först presentera problemområdet. Andra 

steget var inklusions- och exklusionskriterier för de artiklar som granskades.  Tredje steget var att 

formulera en litteratursökningsplan och slutligen välja ut de studier som svarade mot 

inklusionskriterierna. Tabell 3 visar valda studier till denna litteraturöversikt. 

 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artikl ar 

Litteratursökningen innefattade både kvalitativa och kvantitativa artiklar som behandlade 

undernäring hos äldre personer. Artiklarna hittades i databaserna PubMed, PsycInfo och CINAHL. 

Sökorden som användes var: Anorexia, Geriatric, Nursing, Depression, Aging, Older people och 

Malnutrition (Tabell 2). Sökorden användes var för sig samt kombinerades med hjälp av Boolerska 

sökoperatören AND och OR för att specificera sökningen. En manuell sökning har även gjorts i 

tidskrifter och avhandlingar och en artikel är funnen via manuell sökning. MeSH-termer i PubMed 

och cinahl- headings i databasen CINAHL användes för att få fram korrekta sökord. Under 

litteratursökningen och innan kvalitetsgranskningen lästes abstrakt i 68 artiklar. För vidare 

granskning valdes slutligen 15 artiklar ut som var av hög eller medel kvalitet samt överensstämde 

med syfte och inklusionskriterier. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Willman et al., (2006, s. 

152-157) granskningsprotokoll. Artiklarna var både kvalitativa och kvantitativa. Artiklarna 

bedömdes efter antal poäng som innebar att en fråga med positivt svar fick ett poäng och en fråga 

med negativt svar fick noll poäng. Urval, metod, giltighet, kommunicerbarhet och huvudfynd 

granskades i de kvalitativa artiklarna. Poängen räknades ihop och omvandlades till procenttal som 

visade på artikelns kvalitet. Kvantitativa artiklar granskades efter forskningsmetod, kriterier för 
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exkludering, beskrivning av urvalsförandet, bortfall, tillförlitlighet samt huvudfynd. Även här 

räknades poängen ihop och omvandlades till procenttal (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Procentindelning vid kvalitetsbedömning 

Procent (%)                                                                               Kvalitet  

80-100                                                                                         Hög 

70-79                                                                                           Medel 

60-69                                                                                           Låg 

 

Utifrån studiens syfte inkluderades engelskspråkiga artiklar i fulltext av hög eller medelgod kvalitet 

mellan åren 1999- 2010, som behandlade personer 64 år eller äldre. Ett inklusionskriterium vid varje 

sökning var Peer reviewed som enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 304) höjer trovärdigheten i 

studier. Artiklar med barn, medelålders personer och personer som får palliativ vård exkluderades. 

Enligt Willman et al. (2006, s. 83) får granskningen en större trovärdighet om alla artiklar analyseras 

av två oberoende personer. Därför har allt material först granskats enskilt och sedan har materialet 

jämförts och sammanställts gemensamt. 
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Tabell 2. Översikt av litteratursökning 
                            
Sökn     *)                  Söktermer                                                           Antal träffar       Anta   
                      valda 
 
PubMed 2010-09-15 
1            MSH            Anorexia                                                               22185                                    
2            MSH            Malnutrition                                                          99168  
3            MSH            Geriatric                                                                55098 
4            MSH            Nursing                                                                 501608                                                                                                                                                             
5            MSH            1 AND 3                                                               161                                                             
6            MSH            3 AND 4                                                               17387      
7            MSH            2 AND 6                                                               292 
8            MSH            Aging                                                                    235359 
9            MSH           7 AND 8                                                                47                          2              
 
CINAHL 2010-09-14                                                         
10          CH               Malnutrition                                                         2895 
11          CH               Nutrition                                                              5880 
12          CH               Anorexia                                                              3088             
13          CH               10 AND aging                                                     14                           1 
14          CH               Geriatric                                                              17119    
15          CH               11 AND 14                                                          74                           4        
16          CH               Nursing                                                               384581                                                                                                                             
17          CH               10 AND 14 AND 16                                           12                            4                       
18          CH               10 AND older people                                          25                            2               
             
PsycInfo 2010-09-14   
19            FT              Nutrition                                                             1063 
20            FT              Geriatric                                                              3443 
21            FT              19AND 20                                                           252                          1                                                                          
*MSH- Mesh termer i databasen PubMed, CH- CINAHL headings i databasen CINAHL, FT- 
Fritexsökning.                                                                                                                                                                                    
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Tabell 3. Artiklar som ingår i analysen (n=15) 

Författare, år Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling                                                                                              
/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Beck (2009) 
 
 
 

Kvantitativ 121 RCT- studie 
statistiska 
beräkningar.  

Nutrition och träning 
gav positiva resultat 
tillsammans 
 

Hög 
 
 
 

Carrier & 
Ouellet (2006) 
 

Kvantitativ 263 Kohortstudie 
 
Statistiska 
beräkningar. 
 
   

70% av deltagarna var 
i riskzonen för 
undernäring. 
Matservice faktorer, 
inklusive leverans av 
matbrickor, svårighet 
att manipulera rätter, 
lock och paket 
livsmedel samt 
terapeutiska dieter var 
alla signifikant 
associerade med risk 
för undernäring. 

Hög 

Chen et al. 
(2007) 

Kvalitativ 114 Intervjuer 
Innehållsanalys 

Sämre 
kroppsfunktioner och 
högre andel 
deprimerade bland 
undernärda 

Medel 
 
 

Christensson 
et al. (2001) 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohortstudie 
Observation 
 
Statistiska 
beräkningar 

Faktorer som påverkar 
undernäring var 
demens , dysfagi,  
aptit-reducerande 
läkemedel, 
funktionshinder, 
inkontinens,sinnes-
stämning och 
motivation.  

Medel 
 

Christensson 
et al. (2002)  

Kvantitativ 
 

261 Tvärsnittsstudie  
 
Statistiska 
beräkningar.  

53% var undernärda 
enligt test. MNA var 
den tydligaste 
screeningsmetoden. 

Medel 
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Tabell 3. Forts. Artiklar som ingår i analysen (n=15) 

Författare, år Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling                                                                                              
/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Gustafsson et 
al. (2005) 

Kvalitativ 54 Öppna 
intervjuer 
med etnografisk 
ansats. 

Två teman hittades: 
"kostråd förekomst 
och förståelse" 
beskriver om 
kvinnorna hade fått 
kostråd och i så fall 
hur de förstått 
informationen. 

Hög 

Harris et al. 
(2007) 
 
 

Kvantitativ 100 RCT-studie 
Observationer 
 
Statistiska 
beräkningar. 

Av de mätmetoder 
som användes var 
MUST den mest 
specifika metoden. 

Medel 

Johansson et 
al. (2008) 
 
 

Kvantitativ 579  Enkät-
undersökning  
Prospektiv 
longitudinell 
studie 
 
 

Riskfaktorer för 
undernäring var 
minskad muskelstyrka 
och lägre självskattad 
hälsa. Faktorer för att 
utveckla undernäring 
var högre ålder och 
symtom av 
depression.  

Hög 

Lin et al. 
(2005) 

Kvantitativ 513 Enkät-
undersökning 
 
Icke parametrisk 
statistik. 
 
  
  

50% av deltagarna  
var deprimerade. Det 
ingen signifikant 
skillnad kön & ålder. 
Betydande skillnader i 
funktionell status 
och nedsatt 
sväljningsförmåga.  

Medel 

Pedersen 
(2003) 

Kvantitativ 253 RCT-studie 
Statistiska 
beräkningar. 

Protein och 
energiintaget ökade i 
interventionsgruppen 

Hög 
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Tabell 3. Forts. Artiklar som ingår i analysen (n=15) 

Författare, år Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling                                                                                              
/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Sidenvall 
(1999) 

Kvalitativ 42 och 23 
SSK 

Etnologisk 
ansats med  
deltagande 
observationer     
Intervjuer                                                                       
Innehållsanalys     

Måltiderna var ej  
anpassade till de 
äldres behov, detta 
ledde till undernäring.  
 

Hög 

Söderhamn et 
al. (2007) 

Kvantitativ 
 

147 RCT-studie med 
strukturerade 
intervjuer med 
screening 
instrument. 
Statistiska 
beräkningar.  

55% av patienterna 
hade en medelstor risk 
och 14%  hög risk för 
undernäring. Patienter 
med upplevd ohälsa 
hade högre risk än de  
som upplevde god 
hälsa.   

Medel 

Visvanathan et 
al. (2003) 

Kvantitativ 250 RCT-studie med 
strukturerade 
intervjuer 
Statistiska 
beräkningar. 

Med MNA 
identifierades 
patienter med risk för 
undernäring 

Hög 

Wikby & 
Fägerskiöld 
(2004) 

Kvalitativ 15 Strukturerade 
intervjuer med 
kvalitativ ansats  
 

Faktorer som 
påverkade aptit: 
humör, värderingar, 
hälsa matkvalitet, 
miljö & gemenskap.  
 

Medel 

Wright et al 
(2006) 

Kvalitativ 48 PCT –studie. 
Kvasi-
experimentell 
studie med två 
olika jämförda 
grupperna. 

Energiintaget 
var 36% (129 kcal) 
större bland dem som 
åt i matsalen 
 jämfört med de som  
åt lunch i sin säng.  

Hög 

 
 
Dataanalys 

För korrekt och relevant data är det viktigt att syftet är specificerat (Whittemore & Knafl, 2005). I en 

systematisk litteraturöversikt ska relevanta områden identifieras (Polit & Beck, 2008, s. 131-132). 

Artiklarna lästes igenom flera gånger för att få en överblick och inhämta kunskap. Sedan 

diskuterades artiklarna gemensamt. I analysen användes sju kvantitativa och åtta kvalitativa artiklar 

vilket totalt utgjorde femton artiklar som var publicerade mellan år 1999 och år 2009. Meningar som 

svarade mot syftet valdes ut från artiklarna, och dessa meningar bildade textenheter. För att lätt 
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kunna granska textenheterna i sitt ursprungliga sammanhang kodades dessa efter sin 

ursprungsartikel. Vidare sorterades textenheterna in under respektive frågeställning: Vilka faktorer 

leder till undernäring hos äldre, vad innebär det för den äldre att vara undernärd och hur kan 

undernäring motverkas hos äldre personer. En sekundär kategorisering gjordes, då textenheterna 

sorterades under respektive frågeställning, efter hur många gånger de var beskrivna i artiklarna.  

 

Resultat 

Resultatet baseras på femton vetenskapliga artiklar. All data som handlade om de tre 

frågeställningarna: faktorer som leder till undernäring, följder av undernäring och hur undernäring 

kan motverkas plockades ut och kategoriserades under varje frågeställning.   

Tabell 4. Översikt över kategorier (n=3) 

Kategorier 

Faktorer som leder till undernäring 

Följder av undernäring 

Hur kan undernäring motverkas  

 
 

Faktorer som leder till undernäring  

Studier (Chen, Bai, Huang & Tang et al., 2007; Christensson, Ek & Unosson, 2002; Johansson, 

Bachrach-Lindström, Carstensen & Ek, 2008; Lin, Wang, Chen, Wu & Portwood, 2005; Wikby & 

Fägerskiöld, 2004) visade att en av de viktigaste orsakerna till undernäring hos äldre personer var 

depression. Även demens och olika förvirringstillstånd hade ett samband med viktnedgång och 

undernäring (Christensson, Ek & Unosson, 2001; Sidenvall, 1999; Wikby & Fägerskiöld, 2004). 

Äldre personer med depression hade sämre ork och motivation att äta vid måltiderna (Christensson et 

al., 2002). Humör och livsvilja påverkade aptiten (Wikby & Fägerskiöld, 2004). Personer som led av 

ensamhet, dålig livskvalitet och en sämre nutritionsstatus hade dålig aptit vid måltiderna (Chen et al., 

2007; Christensson et al., 2002 & Wikby & Fägerskiöld, 2004). Kvinnor som bedömdes ha risk för 

undernäring rapporterade även fler symtom på depression och sämre livskvalitet (Johansson et al., 

2008). Fysisk och kognitiv status, ensamboende och sväljningssvårigheter var starkt förknippade 

med depression (Lin et al., 2005). Hög ålder i sig utgör en riskfaktor för undernäring och många 

äldre saknar dessutom insikt i sitt eget hälsotillstånd (Beck, Damkjer & Sörbye, 2009; Harris, 
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Davies, Haboubi & Ward, 2008; Johansson et al., 2008; Visvanathan et al., 2003; Wikby & 

Fägerskiöld, 2003). Kroppens avtagande förmåga att absorbera och försämrad leverfunktion 

påverkade och bidrog till undernäring hos äldre personer (Cristensson et al., 2001). Personer med låg 

fysisk och kognitiv förmåga löpte större risk för undernäring (Beck et al., 2009; Gustafsson, Ekblad 

& Sidenvall, 2005; Harris et al., 2008; Visvanathan et al., 2003; Wikby & Fägerskiöld, 2004). Olika 

sjukdomar samt tugg och sväljningssvårigheter ökade risken för både lågt BMI och viktminskning 

(Beck et al., 2009). Minskad vikt under en tremånadersperiod var starkt förknippat med risk för 

undernäring hos pensionärer (Harris et al., 2008). Brist på protein och energi är ett försummat 

problem inom vården av äldre patienter (Cristensson et al., 2001; Pedersen, 2003; Sidenvall, 1999). 

Sjukdom och sjukhusvistelse har ofta varit förknippade med negativa energibalanser och en 

försämring av nutritionsstatus, som också har lett till ökad mortalitet (Christensson et al., 2001; 

Pedersen, 2003). Särskilt inom akutsjukvården försummades hjälp och stöd i samband med 

måltiderna. Detta tillsammans med en bristfällig dokumentation ledde till viktminskning hos de äldre 

patienterna (Pedersen, 2003).  

 

Läkemedel påverkade nutritionsstatus och högt medicinintag var direkt kopplat till undernäring 

(Carrier & Ouellet, 2006; Chen et al., 2007; Cristensson et al., 2001). I studien av Carrier och Ouellet 

(2006) visade det sig att mer än hälften av de som konsumerade fem eller flera läkemedel fick en 

negativ påverkan på nutritionsstatus. De flesta behövde hjälp med matlagning och nästan hälften 

behövde hjälp med matning. En majoritet var i riskzonen för att drabbas av undernäring. 

 

Matens smak och kvalitet hade betydelse för aptiten (Beck et al., 2009; Wikby & Fägerskiöld., 2004; 

Gustafsson et al., 2005; Visvanathan et al., 2003; Harris et al., 2008). Gustafsson et al. (2005) 

beskrev att äldre kvinnor som led av olika sjukdomar såsom Parkinsons sjukdom, stroke eller 

reumatisk artrit hade aptitlöshet på grund av smaklös mat.  En konsekvens av deras nedsatta aptit 

blev viktminskning och undernäring vilket var ett vanligt problem hos dem. De hade även svårt att 

välja för hälsosam mat. De rapporterade sväljningsproblem, förstoppning, låg kroppsvikt och 

svårigheter att ändra gamla vanor (Gustafsson et al., 2005). Dålig måltidsmiljö och bristfälliga 

måltidsrutiner gör att äldre personer förlorar aptit eller glömmer bort att äta (Sidenvall, 1999).  

 

Sammanfattning 

Depression, demens och olika förvirringstillstånd är några av de främsta faktorer som leder till 
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undernäring hos de äldre. Fysisk och kognitiv status, sväljningssvårigheter och ensamboende ledde 

ofta till depression och en sämre livskvalitet som påverkade aptiten negativt. Hög ålder och kroppens 

försämrade absorptionsförmåga är direkt kopplade till risk för undernäring hos de äldre personerna. 

Vissa läkemedel, sjukdomar och sjukhusvistelser är förknippade med försämrade energibalanser. 

Matens smak och kvalité samt måltidsmiljön har stor betydelse för aptiten hos våra äldre personer.   

 

Följder av undernäring 

Ett flertal studier (Beck et al., 2009; Harris et al., 2008; Johansson, 2008; Pedersen, 2003; Sidenvall, 

1999; Visvanathan et al., 2003; Wikby & Fägerskiöld, 2004) visade på mätbara effekter på kroppens 

funktioner hos äldre personer som är undernärda. Det fanns ett starkt samband mellan undernäring 

och nedsatt immunförsvar som ledde till olika sjukdomar och även mortalitet bland äldre personer. 

Ökad trötthet, förlängda sjukhusvistelser och rehabiliteringstider som ger försämrad livskvalitet är 

också vanligt bland äldre personer.  

 

Undernäring försvårade sårläkning på grund av brist på tillförsel av energi och protein. Protein 

behövdes för cellbildning, nybildning av kärl samt kollagenbildningen. Även brist på vitaminer, 

mineraler och spårämnen gav fördröjd sårläkning. Vidare så kunde försämrad sårläkning och trycksår 

lättare leda till sepsis (Beck et al., 2009; Harris et al., 2008; Pedersen, 2003). Nedsatt immunförsvar 

som är kopplat till undernäring, kan leda till ökad risk för infektioner och olika bristsjukdomar (Beck 

et al., 2009; Harris et al., 2008; Pedersen, 2003; Wikby & Fägerskiöld, 2004). 

Enligt Christensson et al. (2001; 2002) och Visvanathan et al. (2003) ledde undernäring till ett ökat 

hjälpberoende och minskad rörelseförmåga och innebar en allmän försämring av den fysiska 

konditionen och en nedsatt muskelfunktion och styrka. Detta ökade risken för frakturer hos de äldre. 

 

Bristen på energi och protein, PEM (Protein och Energi Malnutrition) gav en ökad mortalitet 

(Visvanathan et al., 2003; Christensson et al. 2001).  Enligt Pedersen (2003) gjorde tröttheten som 

orsakades av undernäring att de hamnade i en ond cirkel där tröttheten bidrog till kraftlöshet och 

likgiltighet vilket medförde att äldre personer förlorade aptiten ännu mer.  

Enligt Johansson et al. (2008) påverkade undernäringen både samhälle och den enskilda individen, 

där undernäring gav både förlängda sjukhusvistelser och ett ökat beroende av social omsorg och 

anhöriga. Dålig måltidsmiljö har bidragit till att känna skuld och skam kring ätandet, när inte det 

funnits hjälp eller individanpassad miljö för den sjuke personen (Sidenvall, 1999).  
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Sammanfattning 

Undernäring leder till nedsatt immunförsvar och ökad mortalitet hos de äldre personerna. Försämrad 

sårläkning, ökad risk för trycksår och sepsis är följder av undernäring. Minskad rörelseförmåga och 

muskelmassa på grund av undernäring leder till ökad risk för frakturer och större behov av 

hjälpinsatser av anhöriga och social omsorg.  

 

Hur kan undernäring motverkas  

Att snabbt identifiera äldre patienter som är i riskzon för att bli undernärda är en av de viktigaste 

omvårdnads-handlingarna (Carrier & Ouellet, 2006; Christensson et al., 2001; 2002; Harris et al., 

2007; Johansson et al., 2008; Söderhamn, Bachrach-Lindström & Ek, 2007; Visvanathan et al., 

2003). Det finns flera olika verktyg för att identifiera undernäring hos äldre personer: kontinuerlig 

vägning, BMI (Body Mass Index), MUST (Malnutrition Universal Screening Tools) och användning 

av MNA (Mini Nutritional Assessment) (Beck et al., 2009; Carrier & Ouellet, 2006; Christensson et 

al., 2002; Harris et al., 2007; Johansson et al., 2008; Visvanathan et al., 2003). Dessa mätmetoder 

utgjorde enkla och säkra mått både på hur den äldre människan mår idag och över tid, användandet 

underlättade för vårdpersonal att snabbt se försämringar i aptit hos äldre människor. Vid mätning av 

BMI används kilo kroppsmassa delat med kroppslängden i meter i kvadrat. Om BMI-värdet är <20 

finns det risk för malnutrition. MNA är ett formulär med frågor om patientens BMI, kostvanor samt 

fysiska och psykiska tillstånd. Detta test kan ge max 30 poäng, 17-23,5 poäng visar på risk för 

malnutrition och <17 poäng visar på malnutrition. MUST är ett validerat screeningsinstrument där 

viktförlust, matintag och BMI poängsätts, bedömningen är relativt enkel och snabb att utföra (Harris 

et al. 2007). Harris et al. (2007) beskriver även andra sätt att upptäcka risk för undernäring och 

faktisk undernäring hos äldre patienter som funktionell status, tjocklek på hudveck, 

överarmsomkrets, dokumentation av mat och dryckesintag, sjukdomar samt biokemiska markörer 

som albumin, hemoglobin, lymfocyter och kolesterol. 

 

Interventioner för att förebygga undernäring beskrevs i flertalet studier (Beck et al., 2009; Chen et 

al., 2007; Christensson et al., 2001, 2002; Gustafsson et al., 2005; Pedersen, 2003; Sidenvall, 1999) 

och sjuksköterskans roll var central när det gällde att förebygga undernäring.  

Att snabbt och rutinmässigt använda ett screeningsverktyg för att upptäcka depression var viktigt, 

eftersom depression hade ett starkt samband med undernäring (Lin et al., 2005). 

Christensson et al. (2001) belyser vikten av att kartlägga både sociala, psykiska, fysiska och 
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ekonomiska hinder för ett fullgott näringsintag och att det skall vara individanpassade åtgärder. Hos 

de med risk för undernäring och de med undernäring ska bakomliggande orsaker identifieras. Det är 

också viktigt att identifiera försämringar av funktionsnedsättningar hos äldre människor, så att de kan 

få hjälp att klara sitt matintag på ett bra sätt. Hjälp vid måltider, mobilisering och daglig 

dokumentation har gett goda resultat för näringsintaget. Individuell vårdplan skall upprättas där 

bakomliggande orsaker identifieras, energibehov beräknas, kostintag registreras och vikten 

regelbundet kontrolleras. Carrier och Ouellet, (2006) visade på att många äldre patienter behövde 

hjälp för att klara av att äta självständigt. Det kunde vara att få hjälp med förpackningar, upplägg på 

tallrik och greppvänliga bestick. Christensson et al., (2002) visar att det behövs ökade krav på 

redovisningar inom vården samt ökade kvalitetskrav på vården för äldre personer. Det är också 

viktigt att söka metoder och arbetssätt som det finns evidens för och att utarbeta en plan för hur det 

nya arbetssättet skall införas samt hur utvärdering ska ske. En helhetssyn med individuell vårdplan 

och regelbundna viktkontroller på äldreboenden bör införas.  

 

Gemensamma måltider, matens kvalité, matsalens utseende och att äldre personerna får vara med och 

påverka menyn är faktorer som ökade aptiten (Beck et al., 2009; Carrier et al., 2006; Gustafsson et 

al., 2005; Pedersen, 2003; Sidenvall et al., 1999; Wikby & Fägerskiöld, 2004; Wright, Hickson & 

Frost, 2006). Wright et al, (2006) studerade skillnaden mellan att äta tillsammans i en matsal och att 

äta för sig själv på rummet. Det visade sig att de som åt i matsal ökade i vikt mer än de som åt för sig 

själva.  

 I studien av Gustafsson et al. (2005) fick kvinnor kostråd av dietist hur de skulle berika sin mat, och 

dietisten ordinerade näringstillskott. De kvinnor som hade höga kolesterolvärden fick också råd av 

dietisten vilket fett som var nyttigast och hur de skulle ändra på gamla vanor. De kvinnor som följde 

råden att byta ut mättat fett till fleromättat sänkte sitt kolesterolvärde.  I studierna av Beck et al. 

(2009) och Pedersen (2003) fick deltagarna extra energidryck mellan måltiderna, vilket gav positivt 

resultat på vikten. I Beck et al. (2009) studie fanns det både fysisk aktivitet och extra energidryck 

som intervention, och efter elva veckor hade vikten ökat och flera deltagare hade bättre ADL-

funktion (Aktiviteter i Dagligt Liv). Aptiten förbättras av vällagad mat som var fräsch, hade rätt 

konsistens, god smak samt att de hade fått välja maträtt själv. Matsalen ska vara ren och trevlig med 

vackra färger och sköna möbler. En hemlik miljö påverkar aptiten positivt och för att lättare kunna se 

maten, är det viktigt med färgskillnader mellan bord, tallrik och mat (Wikby & Fägerskiöld, 2004). 
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Utbildning av personal och kostansvariga gör att de äldre personerna får rätt stöd i omvårdnaden 

kring måltiderna (Christensson et al., 2002).  De äldre människors kvarvarande förmågor skall vara i 

centrum och ett självständigt ätande gjorde att självkänslan höjdes och integriteten behölls. Rätt 

sittställning greppvänliga bestick, stadig stol, anpassad kost bidrar till en bra måltidsstämning för de 

äldre personer och det är bra både för välbefinnandet och ur psykosocial synvinkel. Det går att med 

små medel underlätta för de äldre personerna vid måltiden, och för att de skall slippa göra misstag i 

samband med sin måltid. Många äldre människor med försämrad aptit har svårt att äta på kvällen, 

och för att öka matintaget vid denna tid är det bra med sötare mat till kvällsmåltiderna. För att bryta 

den långa nattfastan och för att de äldre människor skall få i sig tillräckligt med energi totalt, 

rekommenderas extra kvällsmåltider till dem som önskar. Att servera fler men små portioner kan 

underlätta för personer med nedsatt aptit (Sidenvall, 1999).  

 

 Sammanfattning 

Att snabbt identifiera äldre personer i riskzonen för undernäring är en av de viktigaste 

omvårdnadshandlingarna. Det finns flera olika verktyg bland annat BMI, MUST och MNA. 

Interventioner och omvårdnadshandlingar för att förebygga undernäring och identifiera 

bakomliggande orsaker skall ingå i den dagliga vården. Det skall vara individanpassade åtgärder, rätt 

hjälp vid måltiderna, mobilisering och daglig dokumentation. Gemensamma måltider, matens 

kvalité, matsalens utseende och att de äldre personerna får vara med och påverka menyn är faktorer 

som ökade aptiten.  

 

Diskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva kunskap som finns om undernäring 

hos äldre. För att besvara syftet formulerades tre frågeställningar: faktorer som leder till undernäring 

hos äldre personer; följder av undernäring hos äldre personer samt hur undernäring kan motverkas 

hos äldre personer. Resultatet i litteraturöversikten visar att undernäring hos äldre är mångfacetterad 

och kan bero på sjukdomar, läkemedel samt den äldre människans livssituation. Följderna av 

undernäring är många; negativa effekter på kroppens funktioner, ökat hjälpberoende och ökad 

mortalitet. Resultatet visar också att det går att motverka undernäring hos äldre och att det finns både 

omvårdnadshandlingar och olika screeningsverktyg för att upptäcka undernäring. Resultatet i 

litteraturstudien visade att psykisk ohälsa var en vanlig orsak till undernäring hos äldre. Även hos 
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yngre människor är psykisk ohälsa en grund för ätstörningar. Anorexia nervosa innebär att den sjuke 

människan svälter på grund av rädsla för att gå upp i vikt och den rädslan kan komma från en mängd 

olika orsaker, exempelvis sorg, höga krav, förlust eller missbruk. Terapeutiska relationer har ett stort 

värde för tillfrisknandet hos unga människor med anorexia nervosa (Ramjan, 2004). Resultatet 

visade även att gamla generellt löpte en högre risk för undernäring på grund av kroppens 

fysiologiska åldrande. En äldre person har sämre absorbstionsförmåga och smak samt luktsinne 

försämras vid hög ålder.  Organ och andra kroppsfunktioners ”åldrande” startar redan vid 20-års 

ålder. Njur- och leverfunktion har minskat till hälften vid 75-års ålder, men kroppen har en stor 

möjlighet att kompensera vilket gör att den minskade kapaciteten inte märks förrän det naturliga 

åldrandet har gått ganska långt (Sixt & Rosenhall, 1997).    

 

Resultatet visade att när de äldre människorna inte fick den hjälp de behövde för att klara av sitt 

ätande så utlöste det skamkänslor hos dem. Vården av patienter bör innebära ett välbefinnande, ändå 

upplever patienter inom sjukvården ett lidande.  Ett vårdlidande är det lidande som uppstår på grund 

av brister i omvårdnaden, ett omedvetet handlande, bristande kunskaper och en avsaknad av 

reflektion, och detta ses som ett onödigt lidande. De patienter som bli förnekade som lidande 

människor upplever vårdlidande, och i de fall där patienternas lidande inte uppmärksammades deltog 

inte patienter i sin egen hälsoprocess. När patienters värdighet kränks och de inte blir sedd, hörd eller 

bemött som en individ upplever de vårdlidande (Dahlberg, 2002). Undernäring hos de äldre innebar 

ett lidande som ledde till orkeslöshet och beroende.  

 

Resultatet visade att fysisk aktivitet tillsammans med energidryck gav en förbättring både på ADL -

funktion och vikt hos äldre. Enbart energidryck ger inte någon effekt på ADL-funktionen (Milne, 

Potter, Vivanti & Avanell, 2009). Det kunde vara kombinationen av fysisk aktivitet och energidryck, 

eller bara den fysiska aktiviteten, som gav förbättrad ADL-funktion i resultatet. Mer fokus bör läggas 

på nutrition i omvårdnaden av äldre eftersom det leder till att de äldre mår och klarar sig själv bättre 

och livskvaliteten därigenom ökar (Milne et al., 2009). Men viljan att ge en god omvårdnad och att 

ha en bra kontroll kring nutritionen är större än vad som faktiskt görs på äldreboenden. Personal 

ansåg att det var svårt att genomföra förändringar som skulle vara positiva för de äldre personernas 

nutritionsstatus (Mowé, Diep & Bøhmer, 2008). 

 

Resultatet visade att med rätt hjälpmedel så kunde de äldre människorna äta och klara sin vardag 
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självständigt. Wijk et al. (2002) menar att hög ålder, kognitiv nedgång och synrubbningar inte 

behöver innebära en negativ förändring i förmåga. Det är personlighet, förmåga att använda olika 

copingstrategier för att övervinna svårigheter i det dagliga livet samt förmåga att upprätthålla en hög 

grad av aktivitet som är det viktigaste för välbefinnande bland de allra äldsta patienterna. Aktivitet, 

livsstil, sociala nätverk och livsmiljö är viktiga faktorer för överlevnad. Hur miljön kan anpassas till 

normala fysiologiska förändringar som kan uppstå i ålderdomen är ett område med ökande intresse 

för forskning idag. Resultatet visade att en dålig måltidsmiljö och bristfälliga måltidsrutiner gjorde 

att de äldre personerna förlorade aptit eller glömde bort att äta. Gemensamma måltider, matens 

kvalité och matsalens utseende påverkade ätandet hos pensionärer. Miljön har stor betydelse för de 

flesta människor särskilt för äldre människor med nedsatt syn och tankeförmåga eller de som blir 

drabbade av en sjukdom. Vårdpersonalens roll är att planera hur och var patienternas grundläggande 

behov som hygien, mat och vila skall tillgodoses, samt hur och var vårdpersonalen skall skänka 

förströelse, stimulans och glädje åt patienter genom olika aktiviteter. Hög ålder, nedsatt syn och 

minne förändrar perceptionen. Filmjölk i en vit tallrik på ett vitt underlag eller en svart mugg mot en 

mörk bakgrund ger dålig färgkontrast som gör det svårt för den äldre människan att äta självständigt. 

Användning av en färgad bordstablett och färgat porslin, så att filmjölken syns i skålen, stimulerar 

den äldre personen att äta självständigt. Miljön runt pensionärer kan avse både den fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella miljön. Färg förtydligar miljön och stimulerar till hälsa. Det har betydelse att 

det är omväxlande färger på en vårdavdelning och en vacker utsikt, såsom en park och vackra 

blommor. Det gör att den äldre människan vill umgås med andra, delta i dagliga aktiviteter och 

komma ut (Wijk, 2003). Resultatet visade att en trevlig matsalsmiljö med trevliga vackra färger och 

sköna möbler ökade aptiten. En vacker miljö är rogivande och en hemlik miljö bidrar till ökad aptit 

hos de äldre personerna. Vårdatmosfären är någonting som påverkar hela människan och den 

uttrycker budskap om sociala värderingar, god eller mindre god vård. Vårdatmosfären kan också 

hjälpa den sjuke människan att skifta fokus från sig själv. En positiv vårdatmosfär befrämjar 

trygghet, säkerhet och trivsel för alla. Vackra möbler, blommor och gardiner kan göra att dagen 

känns meningsfull och ge hopp inför morgondagen. Det är svårt att uppleva en god vård i en dålig 

atmosfär. Miljön säger en del om kvalitén på vården och synen på människan. Damm och vissna 

blommor i dagrummet kan symbolisera en dålig omvårdnad (Edvardsson, 2005). 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att humör och livsvilja påverkade aptiten, äldre patienter med 

depression, de som led av ensamhet och de med dålig livskvalitet hade också dålig aptit vid 
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måltiderna. Goda möten i hälso- och sjukvården är en viktigt för god vård, och att möta personer på 

ett professionellt sätt förutsätter en kommunikation med och en förståelse för den sjukes situation. 

Personal bör vara medveten om sjuka människors sårbarhet och den makt som personal har i det 

enskilda mötet (Nilsson, Skär & Söderberg, 2010). Edvardsson (2005) påstår att det första mötet har 

stort betydelse. Om den äldre personen känner sig välkommen, skapas förutsättningar för att de ska 

uppleva att de kommit till en plats där de kan känna sig trygga. Både äldre patienter och deras 

anhöriga beskriver hur de tvekat att ringa på klockan när de ser att personalen är stressad. Personal 

måste signalera att de är tillgängliga för både patienter, anhöriga och kollegor.  

 

Om de äldre människornas kvarvarande förmågor tillvaratogs och ett självständigt ätande 

upprätthölls, där de äldre personerna fick vara med och påverka sin kost så ökade deras självkänsla, 

integriteten skyddades och undernäring uteblev. Det har visat sig att när äldre personer så långt det är 

möjligt får äta själv med olika hjälpmedel och slippa bli matade, ökade deras självkänsla. Detta sätt 

att vårda är helt i överensstämmelse med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) och ändå sker 

det inte. Vården skall vara individuellt anpassad och de äldre personerna, i den mån det fungerar, 

skall ha en aktiv roll i sin egen vård. Vården av äldre människor ska vara patientfokuserad med stort 

självbestämmande. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna 

hälsa. Alla har rätt att erhålla en adekvat och till individens tillstånd anpassad näringstillförsel 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

Metoddiskussion 

Artiklar från både kvantitativa och kvalitativa studier har samlats in, vilket stärker trovärdigheten.  

Författarna höjde trovärdigheten på studien enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303; s. 308-

309) genom litteratursökningen i flera relevanta för ämnet databaser. Sökningen genomfördes i 

PubMed, PsycInfo och Cinahl med fulltext. För att höja trovärdigheten användes enbart granskade 

studier (Holloway & Wheeler, 2010, s. 304). Enligt Willman et al. (2006, s. 46) är en väl beskriven 

metod och en noggrant presenterad datainsamling och analys en styrka för trovärdigheten, vilket vi 

anser har gjorts i denna litteraturöversikt. Alla artiklar som har använts har funnits i fulltext i 

databaserna, vilket kan ses som en svaghet. Sökningen begränsades efter utgivningsår och i 

litteraturöversikten användes inte artiklar som var äldre än elva år, för att säkra att enbart aktuell 

forskning inkluderades. Ett stort antal peer reviewed artiklar granskades utifrån titel, abstrakt, 

resultat och hur bra de svarade mot syftet. Sedan lästes och analyserades de 15 artiklarna av 
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författarna individuellt och därefter analyserades och diskuterades artiklarnas innehåll gemensamt. 

Endast studier med medel eller hög vetenskaplig kvalitet inkluderades i litteraturöversikten. 

Studierna som används beskriver äldre personer med olika sjukdomar med undernäring i bakgrund, 

och olika kön, som gör att det finns en överförbarhet till andra personer i liknande situation. Hela 

arbetet granskades av handledare samt på seminarier med andra studenter och vid flera tillfällen. 

 

Slutsats 

För att motverka undernäring hos äldre personer och bidra till ett bättre liv är det viktigt att snabbt 

identifiera dem som är i riskzonen och sätta in individanpassade åtgärder. Detta görs med hjälp av 

kontinuerlig vägning och instrument som BMI och MNA, samt genom att utreda bakomliggande 

faktorer och erbjuda individuellt stöd vid måltider. Kommuner och landsting behöver en 

nutritionspolicy samt ett kostpolitiskt program. Enskilda boenden behöver rutiner för att regelbundet 

kontrollera näringsstatus. Undernäring hos äldre människor har även på senare tid diskuterats i media 

och medvetenheten om problemet har ökat.  Det finns behov av fortsatt forskning om exempelvis hur 

en implementering av kunskapen om undernäring hos äldre personer skall ske för att bli bestående. 

Vårdpersonalen behöver kunskaper om hur undernäringen förhindras, identifieras och behandlas, 

samt hur omvårdnadsinterventioner skall minimera lidande för den äldre personen. 
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