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Sammanfattning 
Bakgrund: Studier visar att ungefär var fjärde patient som vårdas på sjukhus har risk 
för att utveckla undernäring. Komplikationer av undernäring orsakar lidande för 
individen samt förlänger vårdtiden vilket leder till ökade kostnader för vården. 
Problematiken med undernäring väntas öka då antalet äldre i samhället ökar. Äldre är en 
utsatt grupp där risk för undernäring, ätproblem och sömnlöshet är vanligt 
förekommande. Frågan är om risk för undernäring och ätproblem är vanligare hos äldre 
som lider av sömnbrist. Syftet: Var att undersöka om det finns ett samband mellan 
sömnlöshet och risk för undernäring samt mellan sömnlöshet och ätproblem hos äldre 
patienter. Metod: Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie. Materialet 
kom från en tidigare studie genomförd av sjuksköterskestudenter på Högskolan 
Kristianstad. Urvalet var äldre patienter som vårdades på sjukhus. Resultat: Resultatet 
visar att risk för undernäring och ätproblem i kategorin energi/aptit är vanligare hos 
patienter med sömnlöshet än hos patienter utan sömnlöshet. Slutsats: Även om 
resultatet visar på att det finns ett samband mellan sömnlöshet och risk för undernäring 
råder det osäkerhet kring huruvida det är ett egentligt samband eller om depression kan 
vara orsaken till både sömnlöshet och undernäring. 
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Abstract 
Background: Studies show that one fourth of every patient in a hospital setting is in 
risk of developing undernutrition. Complications of undernutrition are suffering for the 
individual and prolonged hospital stay leading to increased healthcare costs. 
Undernutrition is expected to increase in the future when the elderly population grows. 
Undernutrition, eating difficulties and insomnia are common problems in the elderly 
population. The question is whether undernutrition and eating difficulties are more 
common in elderly with insomnia or not. Aim: Was to investigate if there is a 
correlation between insomnia and risk for undernutrition and between insomnia and 
eating difficulties. Method: The study was performed as a cross-sectional study. The 
data was obtained from a previous study performed by students at Kristianstad 
University.  The sample consisted of elderly patients in a hospital setting. Findings: 
The study shows that risk for undernutrition and eating difficulties in the category 
energy/appetite is more common in patients with insomnia than in patients without 
insomnia. Conclusion: Although the study shows that there is a correlation between 
insomnia  and  risk  for  undernutrition,  there  is  an  uncertainty  if  it’s  a  true  correlation  or  if  
depression can be used as an explanation for both undernutrition and insomnia.  
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BAKGRUND 
Studier visar att ungefär var fjärde patient som vårdas på sjukhus har måttlig till hög 

risk att utveckla undernäring (1-3). Komplikationer av undernäring orsakar lidande för 

individen (4) samt förlänger vårdtiden vilket leder till ökade kostnader för vården (4-6). 

Äldre personer har ökad risk att drabbas av undernäring då det naturliga åldrandet kan 

leda till att flera riskfaktorer för undernäring utvecklas (7). Äldre definieras vanligtvis 

som personer över 65 år (8). Antalet äldre beräknas öka i framtiden (9) vilket troligtvis 

kommer leda till att förekomsten av undernäring ökar (10).  

 

Undernäring uppstår när intaget av energi och näringsämnen är lägre än kroppens behov 

(6). För att klassas som undernäring måste energibristen orsakat ogynnsamma 

förändringar i kroppssammansättningen eller påverkat kroppens funktion negativt (7). 

Det kan ta flera veckor eller till och med månader för undernäring att uppstå. För lågt 

intag av energi leder i första hand till viktförlust. Lågt energiintag leder oftast till för 

lågt intag av andra näringsämnen så som mineraler, vitaminer och spårämnen, vilket gör 

att undernäring kan få flera konsekvenser. Undernäring kan bland annat leda till att 

risken för trycksår ökar, att sårläkningen fördröjs, samt till depression och ökad 

sjukdomskänsla vilket i sig kan förvärra undernäringen ytterligare. Hos äldre personer 

är undernäring även en oberoende riskfaktor för död (5). Orsaken till undernäringen kan 

bland annat vara sjukdom, nedsatt ork och aptit, illamående, kräkning, muntorrhet, 

ömhet i munnen, tuggproblem, sväljproblem och matspjälkningsbesvär (6, 11). Risk för 

undernäring bedöms utifrån förekomsten av faktorerna: lågt body mass index (BMI), 

ofrivillig viktförlust och/eller förekomsten av ätproblem. Då två eller tre av faktorerna 

finns föreligger risk för undernäring (12). 

 

Ätproblem är vanligt förekommande hos äldre (13, 14). En studie på äldre patienter som 

vårdades på ett sjukhus rehabiliteringsavdelningar visade att 82% hade ett eller flera 

ätproblem och 46% bedömdes dessutom lida av undernäring eller hade risk för att 

utveckla undernäring (13). Ätproblem definieras av Westergren et. al. (15) som: 

problem som enskilt eller i kombination, kan påverka intaget av serverad mat och dryck 

på ett negativt sätt (a.a). Ätproblem kan enligt Westergren et. al. (13) delas in i 

kategorierna matintag, sväljning och energi. Ätproblemen under kategorin energi har 
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visat sig vara de mest förekommande och har starkare koppling till risk för undernäring 

än problem från övriga kategorier (a.a). Personer som lider av nedsatt energi avslutar 

inte sin måltid för att de är mätta utan för att de är för trötta och utmattade för att 

fortsätta (4). 

 

Trötthet kan orsakas av sjukdom, fysisk aktivitet samt psykiska eller sociala 

påfrestningar. Upplevelser av trötthet skapar behovet av vila. Den djupaste formen av 

vila är sömn, en normal nattsömn är cirka åtta timmar. Vid för lite vila och sömn 

försämras förmågan att prestera och risken för sjukdomar ökar. Konsekvenser av 

sömnbrist är bland annat nedsatt beslutsförmåga, nedsatt ork och initiativ till handling. 

Det kan leda till att personer blir mindre noga med att tillfredsställa behov som kost och 

personlig hygien (16). Då sömnbristen blir kronisk ökar risken för diabetes, 

hjärtsjukdomar och en för tidig död. (17).  

 

Sömnen förändras med stigande ålder, vid 65 års ålder sker förändringar i 

sömnmönstret. Äldre blir bland annat tröttare på kvällen men har svårt att somna, 

vaknar flera gånger per natt och vaknar tidigt på morgonen. Samtidigt behöver de lika 

mycket sömn som förr (16). Även om förändringar i sömnmönstret tillhör det naturliga 

åldrandet är sömnlöshet inte en del av det (18). Sömnlöshet definieras som en subjektiv 

upplevelse av otillräckligt med sömn eller att sömnen inte gör personen utvilad (17). 

Sömnlösthet kan mätas utifrån problemen: svårigheter att somna, vakna på natten och 

inte känna sig utvilad av sömnen (19, 20).  Mer än var femte äldre lider av sömnlöshet 

och det är något vanligare hos kvinnor (19). Sjukdomar som kan orsaka sömnlöshet är 

psykiska åkommor så som, depression, förvirring, kognitiv nedsättning och missbruk. 

Andra sjukdomar som artrit, ländryggssmärtor och sömnapné kan också leda till 

sömnlöshet. Även vissa mediciner kan vara orsaken. Konsekvenserna av sömnlöshet 

hos äldre kan exempelvis vara ökad risk för fallolyckor, koncentrationssvårigheter, ökad 

sjukdomskänsla och kognitiva nedsättningar (17, 21).  
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Äldre är en utsatt grupp där ätproblem, risk för undernäring och sömnlöshet är vanligt 

förekommande. Frågan är om ätproblem och risk för undernäring förekommer oftare 

hos de äldre som lider av sömnlöshet och vilka sömnproblem som i så fall kan ha ett 

samband med risk för undernäring.  

SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan sömnlöshet och 

risk för undernäring samt mellan sömnlöshet och ätproblem hos äldre patienter. 

METOD 
Design 
Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie innebär att 

data samlas in vid ett tillfälle. Studien blir därmed en ögonblicksbild av hur läget ser ut 

just vid det tillfälle som den genomförs (22). Studien baserades på material från 

Utvärdering av MEONF-II vilket är en studie som genomfördes av studenter vid 

Högskolan Kristianstad våren 2011. Initiativtagare till Utvärdering av MEONF-II var 

Forskargruppen PRO-CARE. 

Urval och datainsamling 
Enligt projektplanen för Utvärdering av MEONF-II (bilaga 1) bedömde varje student 

två till tre patienter/vårdtagare som vårdades på den plats där studenten genomförde sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Patienten/vårdtagaren inkluderades i studien efter 

informerat samtycke. Urvalet gjordes utifrån patientens/vårdtagarens beroende av hjälp 

i Aktiviteter i Dagligt Liv (ADL) enligt ett förenklat Katz' Activities of Daily Living 

Index (Katz ADL-status). På sjukhus och särkilt boende inkluderades för varje student, 

en patient/vårdtagare som var nästan helt beroende, en som var delvis beroende och en 

som var nästan eller helt oberoende. Inom hemsjukvården inkluderades för varje 

student, en patient/vårdtagare som var delvis beroende och en som var nästan eller helt 

oberoende. Patienter/vårdtagare som vårdades inom ramen för Kvalificerad Vård i 

Hemmet (KVH) exkluderades från studien. 
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I den aktuella studien inkluderades patienter över 65 år som vårdades på sjukhus, vilket 

resulterade i ett antal på 163 patienter. Tolv patienter exkluderades från studien då 

Minimal Insomnia Symptom Scale (MISS) och/eller Minimal Eating Observation and 

Nutrition Form-version II (MEONF-II) inte var fullständigt ifyllda.  

Instrument 
Instrumentet (bilaga 2 och 3) bestod av frågor om kön, ålder, sjukdomstillstånd, insatta 

nutritionsåtgärder, samt patientens/vårdtagarens upplevelse av sjukdomssvårighet, sitt 

hälsotillstånd, trötthet och nedstämdhet. Där utöver ingick även följande 

bedömningsinstrument, förenklat Katz ADL-status, MISS samt MEONF-II.  

I den aktuella studien användes MISS och MEONF-II för att besvara studiens syfte. 

MISS 
MISS är ett instrument som bedömer sömnlöshet. Tre olika sömnproblem bedöms och 

poängsätts från 0-4 där noll är inga problem och fyra är mycket stora problem. 

Sömnproblemen är: svårigheter att somna på kvällen, vakna på natten och att inte känna 

sig utvilad av sömnen. Poängen adderas sedan vilket ger en total poäng på 0-12 (20). 

Olika poäng har testats som gräns för sömnlöshet (19, 20). På äldre personer anses en 

poäng  på  ≥  7  bäst  spegla  verkligheten (19). MISS har visats ha tillräckligt hög validitet 

och reliabilitet för att användas i forskningssammanhang (20). 

MEONF-II 
MEONF-II är ett instrument som bedömer risk för undernäring. Faktorerna ofrivillig 

viktförlust, lågt BMI, ätproblem och kliniska tecken som indikerar risk för undernäring 

bedöms och poängsätts. Ätproblem delas in i kategorierna matintag, sväljning och 

energi/aptit. Kategorierna bedöms och poängsätts var för sig. Varje faktor ger en poäng 

med undantag för ofrivillig viktförlust och ätproblem från kategorin energi/aptit som ger 

två poäng. Vilket ger en total poäng på 0-8 där 0-2 indikerar ingen eller låg risk, 3-4 

indikerar  måttlig  risk  och  ≥  5  indikerar  hög  risk för undernäring. Studier visar 

att MEONF-II har god validitet och reliabilitet (12, 23). 
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Analys 
Statistisk analys av materialet genomfördes i Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Val av centralmått, spridningsmått och testmetod gjordes med hänsyn till 

variablernas datanivå och fördelning i enlighet med Ejlertssons (22) rekommendationer. 

Vid hypotesprövning sattes nollhypotesen till att det inte fanns någon skillnad mellan 

grupperna. Mothypotesen var att det fanns en skillnad mellan grupperna. 

Signifikansnivån sattes till 0,05. Testmetoder som användes för hypotesprövning var  

t-test,  Fisher’s  exact  test  samt  Mann-Withney U test. För korrelationsanalys användes 

Spearman’s  rho.  Centralmått som användes var medelvärde och median. Spridningsmått 

som användes var standardavvikelse och kvartilavstånd.      

 

För att dela in patienterna i grupperna sömnlöshet och ej sömnlöshet användes sju 

poäng som cutscore på MISS. Vid presentation av fördelning av risk för undernäring 

dikomatiserades variablerna: svårt att somna på kvällen, vakna på natten och inte känna 

sig utvilad av sömnen. Delningen gjordes vid varje variabels median. 

Etiska överväganden och undersökningens betydelse  
Utvärdering av MEONF-II genomgick ingen etisk prövning då den var utformad på ett 

sådant sätt att det inte krävdes enligt svensk lag (24). Deltagarna i studien fick muntlig 

information samt ett följebrev (bilaga 4) om studiens syfte, att deltagande var frivilligt 

samt att de när som helst kunde avbryta deltagandet. Inga namn eller personuppgifter 

samlades in. 

 

Eftersom inget nytt material samlats in till den aktuella studien utsattes inga patienter 

för ytterligare belastning. Då inga namn eller personuppgifter fanns tillgängliga i det 

befintliga materialet var alla som deltagit i studien anonyma gentemot författarna. 

Nyttan med studien kan vara en ökad kunskap om sömnlöshet och risk för undernäring. 

Risker med studien kan vara oro och ökad sjukdomskänsla hos enstaka individer om 

samband kan påvisas mellan sömnlöshet och risk för undernäring. Författarna bedömde 

nyttan med studien som större än risken. 
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RESULTAT 
I studien ingick 151 patienter varav 64 män och 86 kvinnor (1 bortfall). Medelåldern var 

82,3 år (sd 7,5) och åldrarna varierade mellan 65-96 år. Måttlig eller hög risk för 

undernäring förelåg hos 48 patienter (31,8%) och 28 patienter (18,5%) led av 

sömnlöshet (≥7  poäng  på  MISS). 

 

Tabell 1. Korstabell med gruppjämförelse av bakgrundsdata. Indelad i grupper efter 
sömnlöshet (n=151).  
 Ej 

sömnlöshet 
n=123 

Sömnlöshet  
n=28 

p-värde bortfall 

Medelålder 
(sd) 
 

82,3 (7,7) 81,9 (6,5) 0,790a - 

Kvinnor (%) 
 

69 (56,6) 17 (60,7) 0,833b 1 

Poäng Katz-
ADL, median 
(q1-q3) 
 

2 (0-4) 3 (0,5-5) 0,184c - 

Upplevd 
svårighetsgrad 
av sjukdom, 
median (q1-q3) 
 

Måttlig 
(Måttlig - 
Svår) 

Svår (Måttlig 
- Svår) 

0,128c 2 

Upplevt 
hälsotillstånd i 
jämförelse 
med 
jämnåriga, 
median (q1-q3) 
 

Lika bra som 
andras (Lika 
bra som 
andras - 
Bättre än 
andras) 

Lika bra som 
andras (Inte 
så bra som 
andras - Lika 
bra som 
andras) 

0,123c 2 

Blir mycket 
trött utan 
särskild orsak, 
median (q1-q3)   

Ja, lite (Inte 
alls – Ja, 
ganska 
mycket) 

Ja, ganska 
mycket (Inte 
alls/Ja, lite – 
Ja, ganska 
mycket) 
 

0,006c 1 

Känt sig 
nedstämd 
och/eller 
deprimerad, 
median (q1-q3)   

Inte alls (Inte 
alls – Ja, lite) 

Ja, lite (Ja, 
lite – Ja, 
ganska 
mycket) 

<0,001c - 

a. t-test 
b.  Fisher’s  exact  test 
c. Mann-Whitney U test 
 

 

 



  

11 

Patienter med sömnlöshet skiljde sig inte från övriga patienter i avseende på ålder eller  

könsfördelning. Deras ADL-funktion samt upplevelserna av sjukdomens svårighetsgrad 

och hälsotillstånd relaterat till jämnåriga skiljde sig inte heller signifikant från de utan 

sömnlöshet. Patienter med sömnlöshet kände sig signifikant mer trötta och nedstämda 

än övriga patienter (Tabell 1).  

 

Tabell 2. Korstabell med gruppjämförelse av data som är relaterat till risk för 
undernäring. Indelad i grupper efter sömnlöshet (n=151).  
 Ej sömnlöshet 

n=123 
Sömnlöshet 
 n=28 

p-värde 

Poäng 
MEONF-II, 
median (q1-
q3) 
 

1 (0-3) 3,5 (1-5) 0,005 a 

Antal med 
måttlig/hög 
risk för 
undernäring 
(%) 
 

33 (26,8) 15 (53,6) 0,012b 

Antal 
ätproblem, 
median (q1-
q3) 
 

0 (0-1) 1 (0-2) 0,003 a 

Antal med 
ätproblem i 
kategorin 
matintag (%) 
 

17 (13,8) 8 (28,6) 0,087b 

Antal med 
ätproblem i 
kategorin 
sväljning/mun 
(%) 
 

15 (12,2) 8 (28,6) 0,041b 

Antal med 
ätproblem i 
kategorin 
energi/aptit 
(%) 

33 (26,8) 16 (57,1) 0,003b 

a. Mann Whitney U –test 
b. Fisher’s  exact test 
 

Andelen patienter med måttlig eller hög risk för undernäring var signifikant högre i 

gruppen med sömnlöshet än hos övriga patienter. Patienter med sömnlöshet hade oftare 
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problem med energi/aptit samt sväljning/mun, de hade även i genomsnitt fler ätproblem 

än övriga patienter (Tabell 2). 

 

 
Diagram 1. Andel med måttlig/hög risk för undernäring indelat efter sömnproblemet 
svårt att somna på kvällen (n=151). 
 

 
Diagram 2. Andel med måttlig/hög risk för undernäring indelat efter sömnproblemet 
vakna på natten (n=151). 
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Diagram 3. Andel med måttlig/hög risk för undernäring indelat efter sömnproblemet 
inte känna sig utvilad av sömnen (n=151). 
 

Andelen patienter som hade måttlig eller hög risk för undernäring var signifikant högre 

hos patienter som hade måttliga till mycket stora problem med att somna på kvällen 

jämfört med patienter som hade inga eller små problem (56,4% jämfört med 25%, 

p=0.029) (Diagram 1). Hos patienter som hade måttliga till mycket stora problem med 

nattliga uppvaknanden var andelen med måttlig eller hög risk för undernäring högre än 

hos patienter som hade inga eller små problem (55,4% jämfört med 22,1%, p=0,005) 

(Diagram 2). Det fanns ingen signifikant skillnad på andelen med måttlig eller hög risk 

för undernäring hos patienter som hade små till mycket stora problem med att inte 

känna sig utvilad av sömnen i jämförelse med patienter som inte hade problem (35,1% 

jämfört med 28,6%, p=0,485) (Diagram 3).  
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Tabell 3. Korrelationsanalys MISS och grad av sömnproblem mot poäng på MEONF-II 
(n=151). 
 Korrelationskoefficienta p-värde 
Poäng på MISS  
 

0,24  0,003 

Problem med 
att somna på 
kvällen  
 

0,223 0,006 

Problem med 
att du vaknar på 
natten  
 

0,157 0,054 

,Problem att 
sömnen inte gör 
dig utvilad  

0,143 0,079 

a. Spearman’s rho 
 

Svaga positiva linjära samband kunde ses mellan poäng på MISS och poäng på 

MEONF-II (rs 0,24) samt mellan grad av problem att somna på kvällen och poäng på 

MEONF-II (rs 0,223). Inga linjära samband kunde ses mellan grad av problem med att 

vakna på natten och poäng på MEONF-II samt mellan grad av att inte känna sig utvilad 

av sömnen och poäng på MEONF-II (Tabell 3).   
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 
En styrka med studien var att de bedömningsinstrument som användes var validitets och 

reliabilitets testade (12, 20, 23). Att en användarmanual följde med till MEONF-II 

stärker reliabiliteten ytterligare då det minskar risken för att resultatet av en bedömning 

varierar beroende på vem som gjort den. Att använda MEONF-II som instrument för 

bedömning av risk för undernäring istället för Mini Nutritional Assessment (MNA) kan 

ifrågasättas då MNA anses vara golden standard. MEONF-II har dock visats ha en 

överensstämmelse med MNA på 82% i ett kriterievaliditetstest, vilket anses vara högt 

(12). Då överensstämmelsen mellan instrumenten är hög och MNA inte tar upp 

ätproblem, vilket var en del av denna studies fokus var MEONF-II ett bättre alternativ.  

 

En ytterligare styrka med studien var det låga bortfallet. Avsaknaden av externt bortfall 

förklaras helt av att ett befintligt material använts vilket omöjliggör externt bortfall. Att 

patienter med ofullständigt ifyllda MISS och MEONF-II bedömningar exkluderades 

från studien gjorde att internt bortfall inte förekom vid jämförelsen av sömnlöshet och 

risk för undernäring. Författarna anser att beslutet att exkludera nämnda patienter var 

korrekt då materialet från patienterna inte kunde användas för att besvara studiens syfte 

utan endast påverka gruppjämförelsen av bakgrundsdata. Övrigt internt bortfall kan 

anses vara väldigt lågt och påverkar inte studiens reliabilitet negativt. 

 

Dikomatiseringen av variablerna som berörde sömnproblem gjordes vid deras median, 

vilket ledde till att alla variabler inte fick samma indelning. Variabeln att inte känna sig 

utvilad av sömnen delades in i inga problem och små till mycket stora problem jämfört 

med de övriga två variablerna som delades in i inga till små problem och måttliga till 

mycket stora problem. Då variabeln att inte känna sig utvilad av sömnen var den enda 

som inte visade signifikant skillnad i andel med måttlig/hög risk för undernäring gjordes 

även en kontrollberäkning där variabeln fick samma indelning som de övriga två 

variablerna. Kontrollberäkningen visade inte på någon signifikant skillnad.  
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Att datainsamlingen gjordes på flera olika sjukhus och somatiska avdelningar med 

varierande specialiteter är en styrka med studien då det gör att resultatet kan 

generaliseras till andra sjukhus och somatiska avdelningar. 

 

En av studiens begränsningar var att urvalet inte gjordes slumpmässigt utan varje 

studenten själv valde vilka patienter som skulle bedömas, samt att urvalet gjordes 

utifrån patientens beroende av hjälp i ADL. Då stickprovet inte dragits slumpmässigt 

ökar risken att det inte är representativt för totalpopulationen (22). Vidare gör studiens 

inklusionskriterier att resultatet inte kan generaliseras till att gälla för yngre patienter 

eller för de patienter som vårdas utanför sjukhus. Resultatet i studien kan ha påverkats 

av att MISS användes som bedömningsinstrument för sömnlöshet. MISS är ett väldigt 

enkelt instrument som främst är avsett att använda i epidemiologiska studier (20). MISS 

tar endast hänsyn till tre parametrar och fångar därmed inte hela aspekten av individens 

sömnproblem. Att använda ett mer komplett instrument för bedömning av sömnlöshet 

ex. Insomnia Severity Index hade varit gynnsamt.   

Resultatdiskussion  
Resultatet visar att risk för undernäring var vanligare hos äldre som led av sömnlöshet 

(53,6%) jämfört med äldre som inte led av sömnlöshet (26,8%). Att sömnlöshet har ett 

samband med risk för undernäring hos äldre patienter har visats i en tidigare studie av 

Saka et. al. (25). I nämnda studie förekom risk för undernäring hos 38% av patienterna 

med sömnlöshet och hos 22% av patienterna utan sömnlöshet. I studien av Saka et. al. 

(25) användes inget bedömningsinstrument för att bedöma sömnlöshet utan man utgick 

från redan konstaterad sömnlöshet, för att bedöma risk för undernäring användes MNA 

(a.a). Att andra metoder användes för att bedöma risk för undernäring och sömnlöshet 

kan förklara varför prevalensen skiljer sig i den aktuella studien jämfört med studien 

gjord av Saka et. al (25).  

 

Enligt Hendersson (26) är sömn och näring grundläggande mänskliga behov och det är 

sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten tillgodose dessa då han/hon inte klarar det 

själv (a.a). Prevalensen av risk för undernäring är hög hos patienter med sömnlöshet och 

det är viktigt att denna kunskap kommer ut till sjuksköterskor i verksamheten. 

Sjuksköterskan kan genom några enkla frågor bedöma om patienten lider av 
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sömnlöshet. Författarna rekommenderar att samtliga patienter som lider av sömnlöshet 

bedöms för att upptäcka risk för undernäring. Sjuksköterskan kan då lättare fullfölja sin 

uppgift och hjälpa patienten tillgodose sina behov. 

 

Det är inte alla aspekter av sömnlöshet som har ett samband med risk för undernäring. 

Resultatet visar att det inte var vanligare med risk för undernäring hos patienter som 

hade problem med att inte känna sig utvilad av sömnen jämfört med patienter som inte 

hade problem. Andelen med risk för undernäring var dock högre hos patienter som hade 

måttliga till mycket stora problem med att somna på kvällen samt hos patienter med 

måttliga till mycket stora problem med nattliga uppvaknanden jämfört med patienter 

som hade inga eller små problem. Då de två senare problemen konkret påverkar 

mängden sömn verkar det således som att det är för få timmars sömn som har samband 

med risk för undernäring. Tidigare studier på sömn och näringsstatus visar att kort sömn 

är relaterat till övervikt och fetma hos äldre (27, 28). En studie av Ohayon & 

Vecchierini (27) visar på ett samband mellan <= 4.5 timmars nattsömn och övervikt 

(BMI >=27) hos personer över 60 år. López-García et. al. (28) visar i en studie på 

personer över 65 år att det finns ett samband mellan <6 timmars sömn per dygn och 

fetma (BMI >=30). Studierna av Ohayon & Vecchierini (27) och López-García et. al. 

(28) gjordes på äldre som ej var inlagda på sjukhus eller bodde på särskilt boende. Det 

är därför rimligt att anta att de äldre i studierna av Ohayon & Vecchierini (27) och 

López-García et. al. (28) var friskare jämfört med de äldre i den aktuella studien vilket 

kan förklara varför studierna visar olika resultat.  

 

Enligt Hendersson (26) är det viktigt att ta bort störande ljud, obehagliga lukter och 

syner så att patienten inte blir störd när han/hon ska sova. Patienten får inte heller vara 

hungrig vid läggdags då det försvårar insomnandet. Vetskapen om att sjuksköterskan 

finns i närheten kan vara rogivande för patienten. Att lyssna på musik kan också vara 

rogivande för patienten och hjälpa till vid insomnandet. Likaså bör patienten få följa 

samma rutiner vad gäller att tvätta sig, borsta tänder och kamma håret innan läggdags 

som han/hon är van vid. Att göra dagarna trevliga och givande för patienten ökar 

välbefinnandet och befrämjar sömnen (a.a).  
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Även om det är teoretiskt möjligt att lida av undernäring och övervikt/fetma samtidigt är 

det osannolikt att patienterna i den aktuella studien gjorde det då MEONF-II tar stor 

hänsyn till ätproblem som leder till lågt intag av energi och viktminskning. Således 

verkar det som att för lite sömn leder till olika resultat beroende på den äldres övriga 

hälsotillstånd. Äldre som generellt är friska verkar drabbas av övervikt och fetma 

medans äldre som är sjuka verkar drabbas av undernäring och viktminskning. Då både 

undernäring och övervikt är negativt för patienten är det viktigt att sjuksköterskan 

hjälper patienten till bättre sömn genom att följa Henderssons råd. 

 

Resultatet visar att ätproblem i kategorin energi/aptit var de mest vanligt förkommande 

vilket tidigare konstaterats av Westergren et. al. (13). Resultatet visar även att 

problemen förkommer oftare hos patienter som har sömnlöshet (57,1%) jämfört med 

patienter som inte har sömnlöshet (26,8%). Enligt Westergren (4) avslutar personer med 

nedsatt energi sin måltid för att de är för trötta och utmattade för att fortsätta. Resultatet 

visar att patienter med sömnlöshet blir mer trötta utan orsak än patienter utan 

sömnlöshet vilket kan förklara varför ätproblem i kategorin energi/aptit är mer vanligt 

förekommande hos patienter med sömnlöshet. Kategorin energi/aptit innefattar dock 

inte enbart om patienten har energi att fullfölja måltiden eller ej, utan även om patienten 

har nedsatt aptit och därför inte fullföljer måltiden.  

 

Enligt Hendersson (26) behöver sjuksköterskan kunskap i näringsfysiologi då kosten 

har stor betydelse för patientens hälsa. Sjuksköterskan har även störst möjlighet att lära 

känna vad patienten tycker om för mat samt observera patientens näringsintag och ge 

råd om näringsbehov. Måltiden ska vara prydligt framdukad för att öka patientens aptit. 

Patienten kan behöva förbereda sig inför måltiden som han/hon vanligtvis alltid gör och 

inta en god sittställning. Då patienten inte kan äta själv måste sjuksköterskan hjälpa 

henne/honom med det, dock måste den som hjälper patienten göra måltiden trevlig och 

behaglig. Patienter som återfår sin hälsa ska uppmuntras att äta tillsammans med andra 

under måltiderna (a.a).  
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Då ätproblem i kategorin energi/aptit är mycket vanligt förekommande hos patienter 

med sömnlöshet anser författarna att MEONF-II bör användas för att bedöma risk för 

undernäring samt upptäcka ätproblem hos dessa patienter. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan observerar patienter med ätproblem i kategorin energi/aptit för att 

avgöra om det är energi eller aptit som fattas patienten då de åtgärdas olika. Vid 

problem med aptiten behöver sjuksköterskan lägga fokus på måltidens smak, lukt och 

utseendet för att väcka patienternas aptit. Åtgärder vid brist på energi är att ge 

patienterna extra stöttning och energirika mål samt se till att patienten är utvilad innan 

måltiden.   

 

I materialet som användes till denna studie går det inte att se om det är brist på energi 

eller aptit som gör att en patient har ätproblem i kategorin energi/aptit. Nedsatt aptit och 

viktnedgång kan vara ett symptom på depression vilket även sömnstörningar kan vara 

(29). Depression undersöktes inte utförligt i den aktuella studien men resultatet visar att 

patienter med sömnlöshet kände sig mer nedstämda och/eller deprimerade än patienter 

utan sömnlöshet. Tidigare studier har visat på att det finns samband mellan depression 

och undernäring (25, 30) samt mellan depression och sömnlöshet hos äldre (31, 32). 

Enligt Hendersson (26) påverkas det fysiska av det psykiska och tvärtom (a.a). Det går 

alltså inte att utesluta depression som en möjlig förklaring till varför ätproblem i 

kategorin energi/aptit och därmed risk för undernäring är vanligare hos patienter med 

sömnlöshet. Skillnaden mellan patienter med sömnlöshet och patienter utan sömnlöshet 

då det gäller andel med risk för undernäring är dock så stor att författarna inte ser det 

som troligt att depression skulle kunna vara enskild orsak. Troligtvis finns det ett mer 

komplext samband mellan samtliga tre faktorer vilket kan tänkas se ut enligt följande 

figur (Figur 1).  
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Figur 1. Förslag till hur sambandet mellan undernäring, sömnlöshet och depression kan 
se ut. 
 

Slutsats och förslag till fortsatt forskning 
Även om resultatet visar på att det finns ett samband mellan sömnlöshet och risk för 

undernäring råder det osäkerhet kring huruvida det är ett egentligt samband. Det finns 

en möjlighet att depression är det som ligger bakom både sömnlöshet och risk för 

undernäring men det kan även finnas ett mer komplext samband mellan samtliga tre 

faktorer. Vidare forskning baserad på figuren ovan behövs för att få klarhet i hur 

sambandet ser ut.  
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Bilaga 1 

”Punktprevalensstudien”  – Onsdag 2 mars 2011 
 
Bakgrund 
Under drygt tio års tid har ett instrument utvecklats för att bedöma ätproblem (MEOF – II, 
Minimal Eating Observation Form – Version II, Westergren et al., 2009). Relativt nyligen 
(SWESPEN, 2006) kom riktlinjer  för  vad  som  bör  ingå  i  bedömningen  av  ”risk  för  
undernäring”,  närmare  bestämt:  ofrivillig  viktminskning,  lågt  BMI  och  förekomst  av  
ätproblem.  I  riktlinjerna  var  det  dock  inte  preciserat  vad  som  skulle  ingå  i  ”ätproblem”.  
Genom att kombinera riktlinjerna från SWESPEN med MEOF – II har ett instrument 
utvecklats  kallat  ”Minimal  Eating  Observation  and  Nutrition  Form  – Version  I”  (MEONF-I). 
Nyligen befanns instrumentet ha mycket god reliabilitet och validitet (Westergren & Vallén, 
2010). Instrumentet har sedan vidare utvecklats till MEONF-II (Vallén, Hagell & Westergren, 
2011).  
 
Under höstterminen 2010 genomförde sjuksköterskestudenter vid Högskolan Kristianstad en 
undersökning, så kallad pilottest, av användarvänligheten för MEONF-II (Westergren & 
Hedin, 2011). Utifrån erfarenheterna från den undersökningen har nu en del förbättringar 
gjorts i informationsmaterialet och i undersökningsprotokollet. Vidare har tillägg gjorts 
avseende vilka insatser patienterna/vårdtagarna faktiskt får samt några frågor angående sömn. 
För att ytterligare testa och vidareutveckla instrumentet kommer en studie av instrumentets 
användarvänlighet att göras.  
 
Syfte 
Syftet är att träna sig i att med hjälp av ett bedömningsinstrument identifiera risker för 
undernäring hos patienter/vårdtagare och fundera över möjliga åtgärder för att förebygga eller 
behandla undernäring, och att reflektera över formulärets (MEONF-II) användarvänlighet.  
 
Syftet är också att undersöka vilka nutritionsåtgärder som vidtagits för patienten/vårdtagaren 
och att delge aktuell personal sina resultat och reflektioner. Samband mellan nutrition, ADL-
status och sömnproblem kommer att undersökas. Vidare är syftet att ge en inblick i hur 
forskning kan bedrivas i praktiken. 
 
Metod 
Varje student bedömer tre patienter på sjukhus, eller tre vårdtagare i särskilt boende, 
alternativt två vårdtagare i ordinärt boende/hemsjukvård. Bedömningarna görs helst under en 
dag. I fall då både student från kurs 6 och 16 finns på samma enhet gör var och en 2-3 
bedömningar. Studenten från kurs 16 har, om så är fallet, särskild uppgift att handleda 
studenten från kurs 6. 
 
Urval: Patient/vårdtagare inkluderas efter det att informerat samtycke inhämtats. Som grund 
för urvalet ligger ADL-status (Aktiviteter i Dagligt Liv). Beroende definieras utifrån ett 
förenklat Katz ADL-status. 
 
Sjukhus/Särskilt boende, tre patienter/vårdtagare:   
 En som är nästan helt beroende (dvs behöver hjälp med 5-6 ADL funktioner) 
 En som är delvis beroende (dvs behöver hjälp med 3-4 ADL funktioner) 
 En som är nästan helt/helt oberoende (dvs beroende i max 2 ADL-funktioner) 
Ordinärt boende/hemsjukvård, två patienter/vårdtagare:  
 En som är delvis beroende (dvs behöver hjälp med 3-4 ADL funktioner) 
 En som är nästan helt oberoende (dvs beroende i max 2 ADL-funktioner) 
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Kvalificerad Vård i Hemmet: Gör ev. bedömningar vid något särskilt boende. Om det ej går 
att ordnas, gå igenom underlaget systematiskt. Skriv ner dina reflektioner och skicka in enligt 
instruktion nedan. 
 
Instrument: Förutom frågor om ålder, kön, sjukdom och insatta nutritionsåtgärder ingår 
följande frågor/instrument: 

 ADL-status enligt Katz (förenklat), studentens bedömning av patienten/vårdtagaren. 
 Upplevd sjukdomssvårighet, upplevelse av sitt hälsotillstånd, trötthet och nedstämdhet 

(fråga patenten/vårdtagaren), 
 Minimal Insomnia Symptom Scale (MISS)(Hellström, Hagell, Fagerström & 

Willman, 2010)(fråga patienten/vårdtagaren) 
 Nutritionsåtgärder (från journalen) 
 MEONF-II, studentens bedömning av patienten/vårdtagaren. 
 Användarvänlighet, studentens egen bedömning av användarvänligheten för 

MEONF-II (observera att det är din bedömning av instrumentet, du ska inte fråga 
patienten/vårdtagaren om användarvänligheten). 

 Studentutvärdering av sin medverkan i studien. 
 
Egen reflektion: Studenten sammanfattar sitt generella intryck av att använda instrumentet 
(MEONF-II) samt lämnar ev. förslag till förändringar/förbättringar.  
 
Återföring till avdelning/enhet: Studenten berättar efter slutförda bedömningar för sin 
handledare, avdelningschef eller motsvarande, alternativt (och helst) i samband med en 
avdelningskonferens om instrumentet MEONF-II och sina erfarenheter och reflektioner kring 
att använda det samt kopplingen till nutritionsåtgärder. 
 
Slutförande: Samtliga underlag skickas till Gita Hedin (Gita Hedin, Sektionen för Hälsa & 
Samhälle, Högskolan Kristianstad, 291 88 Kristianstad, gita.hedin@hkr.se) enligt följande: 
 
Ett för varje student: 

 Försättsblad (med uppgift om student, kurs, VFU plats och egen reflektion)(sid. 8) 
 Studentutvärdering (av sin medverkan i studien)(sid. 9) 

Ett för varje patient/vårdtagare, sorterat per patient/boende: 
 Förenklat ADL-status enligt Katz (sid. 10) 
 Bakgrundsdata, nutritionsåtgärder (sid. 11-12) 
 MEONF-II (sid 13, åtgärdsförslag sid. 14, manual sid. 15) 
 Fälttest av MEONF-II (användarvänlighet)(sid. 16) 

 
Etik 
Ingen etisk prövning krävs för denna typ av studier enligt svensk lag (SFS 2003:460). Innan 
bedömningarna påbörjas informeras respondenterna muntligt och skriftligt om studiens syfte, 
att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Vidare 
informeras de om att inga uppgifter om namn eller personnummer registreras. 
 
Om någon patient/vårdtagare befinns vara i riskzonen för undernäring är det viktigt att du som 
student rapporterar detta vidare till ansvarig sjuksköterska samt dokumenterar detta. 
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Bakgrundsdata (en per patient/vårdtagare) 
 
1. Ålder (år): __________________ 
 
2. Kön    Man                Kvinna 
 
3. Förenklat ADL-status enligt Katz (ett per patient/vårdtagare) 
 
Markera med kryss i kolumnerna till höger: 
 Behöver hjälp 

helt/delvis. 
Beroende: 

Behöver 
ingen hjälp. 
Oberoende: 

BADNING (ta sig till tvättplats, tvätta hela kroppen, i 
dusch, eller med tvättlapp vid handfat) 
 

  

PÅ- OCH AVKLÄDNING (ta sig till låda eller skåp, ta 
fram kläder, ta av och på kläderna) 
 

  

TOALETTBESÖK (ta sig till toaletten, komma på och av 
toalettstolen, torka sig, tvätta sig, ordna kläderna) 
 

  

FÖRFLYTTNING (ta sig ur sängen till en stol eller 
mellan två stolar = överflyttning av kroppen) 
 

  

KONTINENS (fysiologisk tömning av blåsa och tarm: 
Inkontinens = ofrivillig urin- eller facesavgång. Hygien, 
toalettbesök och förstoppning räknas ej) 
 

  

FÖDOINTAG (få mat från tallrik eller dylikt in i munnen. 
Hygien och bordsskick bedöms ej) 
 

  

Summera antalet ADL-funktioner som personen är 
beroende i (behöver helt/delvis hjälp med)(Min = 0 kryss, 
Max = 6 kryss) 

  

SUMMA: 
 
 

  

 
 

 Nästan helt beroende – behöver hjälp med 5-6 ADL funktioner 
 Delvis beroende – behöver hjälp med 3-4 ADL funktioner 
 Nästan helt/helt oberoende – beroende i max 2 ADL-funktioner 
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4. Markera eventuellt/eventuella 
sjukdomstillstånd (se journal). 
 

 Andningsorganens sjukdomar 
 Cirkulationsorganens sjukdomar t.ex.   hjärtinfarkt  stroke 
 Endokrin sjukdom t.ex.   diabetes 
 Hematologisk sjukdom 
 Hudsjukdom 
 Infektionssjukdom 
 Mag-tarm-, lever-, bukspottkörtels- och/eller gallvägssjukdom 
 Neurologisk sjukdom 
 Njursjukdom 
 Ortopedisk sjukdom inkl fraktur t.ex.  höftfraktur 
 Psykisk sjukdom t.ex.    demens      depression 
 Reumatologisk sjukdom 
 Trauma 
 Sjukdomar i urin- och könsorgan 
 Öron-näsa-halssjukdom 
 Annan orsak:  
 Vet ej 

 
5. Hur upplever du svårighetsgraden av din sjukdom? (fråga patienten)  

  Mild 
  Måttlig 
  Svår 
  Ingen sjukdom 

 
6. I jämförelse med andra i samma ålder, hur uppfattar du ditt hälsotillstånd? (fråga pat.) 

 Inte så bra som andras 
 Lika bra som andras 
 Bättre än andras 

 
7. Fråga patienten om sömnproblem (ringa in svaret). 
 
Hur  stora  problem  har  du  med  att… 

Inga Små Måttliga Stora Mycket 
stora 

…somna  på  kvällen………………… 0 1 2 3 4 
…du  vaknar  på  natten……………… 0 1 2 3 4 
…sömnen  inte  gör  dig  utvilad……… 0 1 2 3 4 
 
8. Be patienten ta ställning till följande påståenden (ringa in svaret). 
 
Idag/senaste dagarna 

Inte 
alls 

Ja, 
lite 

Ja, ganska 
mycket 

Ja, 
mycket 

…blir  jag  mycket  trött  utan  särskild  orsak 0 1 2 3 
…har  jag  känt  mig  nedstämd  och/eller  deprimerad 0 1 2 3 
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NUTRITIONSÅTGÄRDER 

9. Har energibehovet beräknats?  Ja   Nej 

10. Registreras matintaget?  Ja   Nej 

11. Registreras vätskeintaget?  Ja   Nej 
 

12. Typ av kost  
 

 

 SNR-kost (Kost för friska)  
 

 A-kost (Allmän kost för sjuka) 
 

 E-kost (Energi- och Proteinrik kost) 
 

 Önskekost 
 

 Annan specialkost, vilken *: ________________________ 
 

* Exempel på andra koster: Fettreducerad kost, Glutenfri kost; Laktosreducerad kost, Proteinreducerad 
kost. 

13. Typ av konsistens på maten  
      (ett alternativ) 

 Hel  kost  (”normal”) 
 

 Hackad eller lättuggad  
 

 Sufflé och timbal (slät konsistens) 
  

 Gelékost  
 

 Tjockflytande  
 

 Tunnflytande 
 

14. Typ av konsistens på drycken  
     (ett alternativ) 
 

 Tunnflytande         
     (”normal”) 

 Tjockflytande  Gelé 

15. Portionsstorlek  Stor (1 ½ portion,  
      ca 600 Kcal) 

 Mellan (1/1 portion,  
      ca 420 Kcal) 

 Liten (1/2  
     portion, ca  
     200 Kcal) 
 

16. Assistans vid måltid? 
     (ett alternativ) 

 Klarar själv- 
      ständigt 

 Delvis hjälp, t.ex. bre  
     smörgås/öppna  
     förpackning            

 Matas       

17. Intas näringsdrycker eller  
      berikningsprodukter? *  Ja  Nej  Ibland 

* Inbegripet energiberikade mellanmål enligt särskild meny (som alternativ till näringsdryck) 

 
18. Enteral/parenteral nutrition  
       

 Ja, total enteral nutrition 
(all näring via sond) 
 

 Ja, total parenteral 
nutrition (all näring via 
dropp) 
 

 Nej (intar mat enbart via 
munnen) 

 
 Ja, enteral stödnutrition (viss 

näring via sond) 
 

 Ja, parenteral stödnutrition     
(inklusive glukos, viss näring via 
dropp) 
 

 Pre- och/eller postoperativ 
stödnutrition (före och/eller efter 
operation) 

19. Har kontakt tagits med dietist 
under den aktuella sjukhusvistelsen?  Ja  Nej   Vet ej 

 



Bilaga 3 

MEONF-II (Minimal Eating Observation and Nutrition Form – Version II)  
Ålder (år): __________________ 
Kön    Man                Kvinna 
 

Längd i meter:  
Vikt i kilo: 
BMI, vikt (kg)/längd i kvadrat (m2): 

   POÄNG 
1 Har ofrivillig viktförlust (oavsett tid & omfattning) 

 
Ja, viktförlust = 2  
Ingen viktförlust = 0 
Vet ej – lämna tomt och 
fortsätt med nedanstående 

 

2a BMI är mindre än 20 (69 år eller yngre) 
BMI är mindre än 22 (70 år eller äldre) 
Längd/vikt kan ej erhållas, mät vadomkrets (2b) 

 
Har lågt BMI eller liten / 
kort vadomkrets = 1  
Annars = 0 

 

2b Vadomkretsen är mindre än 31 centimeter 
 

 Ätproblem (kryssa till vänster och ge poäng enligt instruktion till höger)  
3 Matintag 

   Svårt att upprätthålla bra sittställning vid måltid 
   Svårt att hantera maten på tallriken 
   Svårt att transportera maten till munnen 

 
En/flera svårigheter = 1 
Inga svårigheter = 0 

 

4 Sväljning/mun  
   Svårt att tugga 
   Svårt att hantera maten i munnen 
   Svårt att svälja 

 
En/flera svårigheter = 1 
Inga svårigheter = 0 

 

5 Energi/Aptit 
   Äter mindre än ¾ av serverad mat 
   Nedsatt ork att fullfölja en hel måltid 
   Nedsatt aptit 

 
Ett/flera problem = 2  
Inga problem = 0 

 

6 Kliniska tecken indikerar att risk för undernäring 
föreligger. Bedöm t.ex. kroppskonstitution, 
underhudsfett, muskelmassa, handgreppsstyrka, 
ödem (vätskeansamling i kroppen), blodprover 
(t.ex. S-Albumin). 

Kliniska tecken indikerar 
risk = 1  
Annars = 0 

 

 Summera observationerna 1-6  
(min = 0, max = 8) 

SUMMA: 
 
 

 
 RISK FÖR UNDERNÄRING 

 0-2 poäng, ingen eller låg risk 
 3-4 poäng, måttlig risk 
 5 poäng eller mer, hög risk 

 
Gradering av högt BMI  
Övervikt:  
25-29.9 (69 år eller yngre) 
27-31.9 (70 år eller äldre) 

 

 
Fetma:  
30-39.9 (69 år eller yngre) 
32-41.9 (70 år eller äldre) 

 

 
Svår/sjuklig fetma:  
>40 (69 år eller yngre)  
>42 (70 år eller äldre) 

 
OBS! OM PATIENTEN/VÅRDTAGAREN HAR MÅTTLIG/HÖG RISK FÖR 
UNDERNÄRING – RAPPORTERA TILL ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA, SAMT 
DOKUMENTERA! 
 
 © Westergren A. All rights reserved. No part of MEONF-II may be reproduced in any form or by electronic or mechanical means, including 

information storage and retrieval systems without permission in writing from Westergren A.  
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Huvudmoment i ätprocessen 
Delmoment i ätprocessen 

Specifika åtgärder – kopplade till 
huvudmoment i ätprocessen 

Generella åtgärder 
kopplade till ätprocessen 

Matintag, svårt att:  
upprätthålla bra sittställning vid måltid 
hantera maten på tallriken 
transportera maten till munnen 

Anpassa bestick, glas, mugg. 
Konsultera sjukgymnast, 
arbetsterapeut. 

Assistans / Matning. 
Träning. 
Artificiell nutrition. 
Anpassa måltidsmiljön. 
Reducera distraherande 
moment. 
Samtal och information. 

Sväljning/mun, svårt att: 
öppna/stänga munnen, tugga 
hantera maten i munnen 
svälja 
 

Konsistensanpassa. 
Specifika sväljningstekniker och 
huvudpositioneringar. 
Konsultera: person kunnig i 
dysfagi (vanligen logoped), dietist 
och tandhygienist/tandläkare. 

Energi/aptit 
Äter mindre än ¾ av serverad mat 
Nedsatt ork att fullfölja en hel måltid 
Äter sakta    
Nedsatt aptit 
 

Kosttillägg / näringsdryck till 
mellanmål. 
Protein- och energität kost. 
Planera andra aktiviteter så att ork 
finns att äta. 
Konsultera dietist. 

 
 
 
 

 
0-2 poäng  

Ingen eller låg 
risk 
 
Upprepa 
riskbedömningen: 
 
Sjukhus – en 
gång/vecka 
 
Särskilt boende – en 
gång var 3:e månad 
 
Ordinärt/eget boende – 
årligen för de >70 år 

 
3-4 poäng 

Måttlig risk 
 
 
- Dokumentera vätske-/kostintag i 2-3 
dagar 
- Ge näringsdryck eller motsv. eventuellt 
e-kost.  
- Åtgärder vid ätproblem, se nedan 
- Om förbättring eller tillräckligt intag – ej 
orsak till bekymmer; om ingen förbättring 
– anledning till bekymmer – följ lokal 
policy och remiss till dietist 
 

 
5 poäng eller mer 

Hög risk 
 

- Remiss till dietist, 
nutritionsteam eller följ lokal 
policy 
- Förbättra/öka näringsintaget 
genom t.ex. e-kost, näringsdryck 
eller motsv. 
- Åtgärder vid ätproblem, se 
nedan 
- Följ upp, uppdatera vårdplan 
 

Alla riskkategorier: 
- Behandla underliggande tillstånd och ge hjälp och råd om födoval, ätande och att dricka när så behövs. 
- Dokumentera riskkategori (Låg/Måttlig/Hög risk) 
- Dokumentera kostbehov och följ lokala riktlinjer 

© Westergren A. All rights reserved. No part of MEONF-II may be reproduced in any form or by electronic or mechanical means, including 
information storage and retrieval systems without permission in writing from Westergren A.  
 

Upprepa riskbedömningen & uppdatera vårdplanen 
Sjukhus – en gång/vecka och utskrivning 
Särskilt boende – minst varje månad 
Ordinärt/eget boende – minst var 2-3 månad 
 

Fetma: 
- Dokumentera förekomst av övervikt/fetma. Kontrollera underliggande orsaker innan behandling sätts in. 



Bilaga 3 

Manual till MEONF-II 
Bedömning av näringstillstånd: I första hand ska patienten/den boende vägas och mätas aktuell dag. Detta görs 
företrädesvis direkt på morgonen, innan frukost och patienten/den boende bör endast vara iklädd underkläder. I 
andra hand kan uppgift om längd och vikt hämtas från journalen eller genom att fråga personen. Vikten ska vara 
tagen inom den senaste månaden. 
1. Ofrivillig viktförlust (oavsett tid & omfattning). Fråga dels patienten och granska även dokumentationen 
avseende viktutvecklingen. Fråga om han/hon märkt att kläderna börjat sitta löst, om ringar eller klockan verkar 
sitta löst. Fråga också om han/hon avsiktligt försökt gå ner i vikt. 
2a. BMI räknas ut utifrån formeln: vikt (kg)/längd i kvadrat (m2). Om inte längd och/eller vikt kan erhållas som 
grund för att beräkna BMI – mät istället vadomkrets (2b). BMI exempel på uträkning för en patient som är 1.87 
meter lång och väger 90 kilo. Räkna ut 1.87 meter x 1.87 meter = 3.50. Räkna ut 90 kilo / 3.50 = 25.7. 
2b. Vadomkrets mäts i centimeter. Mät vaden på det bredaste stället. Mät även över och under den bredaste 
punkten, för att säkerställa att den första mätningen gav det största måttet.  
3-5. Ätproblem: Bedömning av ätproblem: Bedömningen görs i första hand genom att patienten/den boende 
observeras under en måltid. I andra hand kan den göras genom intervju av patient/boende. Om en person har 
hjälpmedel/hjälp för att kunna äta, anges det att personen har ett problem, t.ex. om personen har gelékost p.g.a. 
sväljningssvårigheter anges att det föreligger sväljningssvårigheter, även om dessa ej är påtagliga eftersom 
kosten har konsistensanpassats. Om patienten har sondmat/dropp pga. Obefintligt eller otillräckligt dryck-
/matintag – ge  2  poäng  i  fråga  ”5.  Energi/aptit”. 
 
3. Matintag 
Att upprätthålla bra 
sittställning vid måltid 

Sitter självständigt och kan röra sig fritt 

Att hantera maten på 
tallriken 

Använder båda händerna, endast enstaka spill, har ej pet-emot-kant eller speciella 
bestick, använder traditionella bestick dvs inte sked till kött och potatis, delar själv 
maten och brer smörgås, ställer ifrån sig glas/kopp själv 

Att transportera maten 
till munnen 

Samordnar armar/bål/huvud när maten förs till munnen, behöver inte haklapp, hittar 
munnen utan problem, endast enstaka spill, ingen anpassning av redskap t.ex. mugg, 
sugrör 

4. Sväljning/mun 
Att tugga Både  ”upp  och  ner”  och  roterande/malande  tuggrörelser.  Matens  konsistens  är  inte  

anpassad. Kan bita av maten, drar inte av den. Förlorar inte mat ur munnen under 
tuggning. 

Att hantera maten i 
munnen 

Maten förflyttas smidigt bakåt i munnen. Det finns ingen mat kvar i munnen efter 
måltiden. Det går att samtala mellan tuggorna. 

Att svälja Ingen hosta under måltid som uppfattas som felsväljning. Smidig sväljnings-rörelse 
när maten är färdigtuggad. Ingen paus eller extra koncentration innan sväljningen. 
Efter sväljningen är munnen i stort sätt tom. 

5. Energi/aptit 
Äter mindre än ¾ av 
serverad mat 

Det förutsätts att portionen som serveras anpassats till personens behov (mängd och 
innehåll). Har ej sondmat/dropp till följd av otillräckligt matintag. 

Nedsatt ork att fullfölja 
en hel måltid 

Måltiden avbryts för att personen inte orkar fortsätta (avbryts ej p.g.a. 
mättnadskänsla). 

Nedsatt aptit Fråga i första hand personen själv; i andra hand, gör en egen skattning. Aptiten nu 
jämförs med hur hans/hennes aptit vanligen är. 

6. Kliniska tecken.  Indikerar att risk för undernäring föreligger. Bedöm t.ex. kroppskonstitution, underhudsfett, 
muskelmassa, handgreppsstyrka, ödem (vätskeansamling i kroppen), blodprover (t.ex. S-Albumin)  
Summera observation 1-6. OBSERVERA att ofrivillig viktminskning ger 2 poäng liksom nedsatt energi/aptit. 
Detta eftersom det är känt att de är starkt förknippade med undernäring. 
TOLKNING 
0-2 Poäng = Ingen eller låg risk för undernäring 
3-4 Poäng = Måttlig risk för undernäring 
5 poäng eller mer = Hög risk för undernäring 
När den initiala bedömningen är genomförd gå vidare med planering av åtgärder! 
 

 

 

© Westergren A. All rights reserved. No part of MEONF-II may be reproduced in any form or by electronic or mechanical means, including 
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Information till patient/vårdtagare inför deltagande i en studie där ett 
formulär  för  bedömning  av  ”Ätande  och  Näring” kommer att testas, 
Onsdagen den 2:e mars 2011 
 
 
Onsdagen den den 2:e mars genomför vi en undersökning som 
omfattar sjukhus, särskilda boenden och hemsjukvården i vissa delar 
av Skåne. Undersökningen görs i samverkan mellan Region Skåne, 
Kommunerna samt Högskolan Kristianstad.  
 
Målsättningen är att undersöka hur väl ett formulär för att bedöma 
näringsproblem och svårigheter att äta fungerar. Vi vill på detta sätt 
skapa bättre förutsättningar för att undvika och åtgärda 
näringsproblem och svårigheter att äta i vård och omsorg. 
 
Vi kommer att väga och mäta Dig och fråga Dig om eventuella 
svårigheter att äta, alternativt vara med Dig under en måltid. Några 
frågor berör även sömn och trötthet. 
 
Bedömning och intervju tar cirka 15-20 minuter. Den genomförs av en 
sjuksköterskestudent. Om Du inte önskar delta har Du full rätt att 
tacka nej. Detta påverkar inte Din vård/Ditt omhändertagande. Du kan 
när som helst under pågående undersökning välja att avbryta 
deltagande. 
 
Vi registrerar inga namn eller personnummer Detta gör att Du 
kommer att vara anonym i datasammanställningen och inga uppgifter 
kommer att kunna kopplas till Dig. 
 
 
 
Ansvariga för projektet: 
 
Albert Westergren (mobil 0705-329131) 
Professor 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Högskolan Kristianstad 
 

 
 
Gita Hedin (telefon 044-208554) 
Forskningskoordinator 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Högskolan Kristianstad 
 

 


