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PRO-CARE
Forskargruppen PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Educa-
tion), tidigare Klinisk Patientnära Forskning med studentmedverkan I 
focus bedriver sedan år 2005 forskning med inriktning mot patientsä-
kerhet och har bas vid Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och 
Samhälle.
Målsättningen med PRO-CARE är att underlätta arbetet med patient-

säkerhet, och samtidigt bereda väg för en bättre vetenskaplig förstå-
else och vetenskaplig förankring i den verksamhetsförlagda utbild-
ningen för sjuksköterskestudenter. Metodiken som används syftar till att 
förena högskolans tre primära uppgifter; forskning, utbildning och 
samverkan.
Under åren som gått har studenter medverkat i flera forskningsprojekt 

under den Verksamhetsförlagda utbildningen, resultat har återförts till 
verksamheterna och vetenskapliga artiklar har producerats. Studierna 
går under benämningen ”FUSS” som står för ”Forskning, Utbildning 
och Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen”.
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Inledning 
Forskargruppen PRO-CARE (Patient Reported Outcomes - Clinical 
Assessment Research & Education) bedriver sedan år 2005 
forskning med inriktning mot i huvudsak patientsäkerhet och har 
sin bas vid Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och 
Samhälle. Läs gärna mer om PRO-CARE på: www.hkr.se/pro-care. 
 
Målsättning med PRO-CARE är att verka för och underlätta arbetet 
med patientsäkerhet och samtidigt bereda väg för en bättre 
vetenskaplig förståelse samt vetenskaplig förankring i den 
verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskestudenter. 
Genom studentmedverkan förvärvar studenterna 
förbättringskunskap, de får en metodik/verktyg för hur en 
studie/utvecklingsprojekt kan läggas upp. Studenterna får även 
möjlighet till att identifiera åtgärder som kan behöva vidtas för att 
åstadkomma kvalitetsförbättringar i verksamheterna.   Metodiken 
som används förenar högskolans tre primära uppgifter; forskning, 
utbildning och samverkan. 
 
Under åren som gått har studenter medverkat i flera reella 
forskningsprojekt under den verksamhetsförlagda utbildningen, 
resultaten har återförts till verksamheterna och vetenskapliga 
artiklar har producerats. Studierna går under namnet FUSS 
”Forskning, Utbildning och Samverkan i 
Sjuksköterskeutbildningen”. Läs gärna mer om FUSS-projekt på: 
www.hkr.se/pro-care-fuss. 
 
 

 
2014-02-10 
Albert Westergren, Professor i Omvårdnad 
Gita Hedin, Forskningsassistent 
______________________________________________________ 
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Sammanfattning 
 
Syftet med rapporten är att redovisa de svar som framkommit vid 
uppsökande verksamhet för äldre i ordinärt boende i Osby kommun 
och att göra jämförelser mellan män och kvinnor samt mellan yngre 
äldre (79 år eller yngre) och äldre äldre (80 år eller äldre). 
 
Genomförande: Hösten 2007 inleddes en undersökning då 
distriktssköterskor i Osby kommun besökte och kartlade äldre i 
ordinärt boende med avseende på deras uppfattning om sin hälsa, 
medicinering, boendesituation och sociala aktiviteter. Samtidigt 
genomgicks en checklista för förebyggande av fallrisk, en 
trötthets/rörlighetsskala användes samt en fallriskbedömning 
utfördes. Från och med 2010 infördes även ett instrument för 
bedömning av risken för felnäring. 
 
Resultat: Totalt har 1565 förebyggande hembesök genomförts till 
äldre personer (medelålder på 81.2 år), varav 56% kvinnor och 
44% män. 
 
Vid jämförelser mellan män och kvinnor framkom att män var mer 
beroende i hanteringen av tvätt, laga mat, med att städa och att stiga 
upp/lägga sig i sängen. Kvinnor upplevde sitt hälsotillstånd som 
sämre, hade mer synproblem och mer smärta än männen. 
Kvinnorna motionerade mer. Männen hade mer hörselproblem än 
kvinnorna. Kvinnorna var mindre nöjda med tillvaron, tröttare, 
oftare nedstämda, upplevde mer oro/ångest och sov sämre. Kvinnor 
hade mer besök från andra (besök eller telefon). Vidare hade 
kvinnorna mer problem med mobilitet-trötthet och fler hade fallrisk 
(44.5%, män 39.4%). Fler kvinnor hade följaktligen också vidtagit 
fallförebyggande åtgärder i hemmet. Totalt hade 487 personer 
bedömts angående risken för felnäring och signifikant fler kvinnor 
hade måttlig/hög risk för felnäring (70% jfr. med män 53%). Fler 
åtgärdsbehov identifierades också hos kvinnor än hos män. 
 
Vid jämförelser mellan yngre (79 år eller yngre) och äldre (80 år 
eller äldre) sågs större hjälpbehov i aktiviteter i dagligt liv, sämre 
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upplevt hälsotillstånd, mer syn- och hörselproblem, mindre nöjdhet 
med tillvaron och mer trötthet i den äldre gruppen. Färre av de 
äldsta hade fast läkarkontakt, fler använde mediciner och fler hade 
problem med mobilitet-trötthet, hade tidigare fallit och hade fallrisk 
(33.7% i yngre och 50.5% i äldre åldersgruppen). Följaktligen var 
det vanligare att fallförebyggande åtgärder vidtagits hemma hos 
den äldsta åldersgruppen. Fler åtgärdsbehov identifierades i den 
äldre åldersgruppen än i den yngre. Det var signifikant fler i den 
yngre åldersgruppen (<79 år) som hade måttlig/hög risk för 
felnäring (65.4%) än i den äldre åldersgruppen (>80 år) (52.1%). 
 
Totalt önskade flertalet att de, om behovet skulle uppstå, fick 
fortsatt vård och omsorg i det egna hemmet. 
 
Sammanfattning: Generellt sätt har kvinnor och de äldsta (>80 år) 
mer fysiska och psykiska hälsoproblem än män och de yngsta (<79 
år). Således utgör kvinnor och de som är 80 år och äldre särskilda 
riskgrupper. Det var också i dessa grupper som flest åtgärdsbehov 
identifierades. Risk för felnäring tycks utgöra ett omfattande 
problem bland hemmaboende äldre vilket särskilt behöver 
uppmärksammas. Förvånande är att de i den yngre åldersgruppen är 
i större risk för felnäring än i den äldre. Detta är något som behöver 
undersökas vidare. 
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Summary 
 
Aim: The aim with this report is to explore differences between 
home living men and women, younger (79 years or younger) and 
older elderly (80 years or older) that got a preventive home visit.  
 
Methods: In the fall 2007 one municipality started up with 
preventive home visits. Elderly persons are visited by district 
nurses to register and discuss the elderly persons perceived health, 
medications, living circumstances and social activities. At the same 
time a checklist is used to access preventive measures taken with 
respect to fall risk. From year 2010 also a form is used to assess the 
risk for malnutrition. 
 
Results: In total 1565 preventive home visits has been made to 
older persons with a mean age of 81.2 years, 56% women, and 44% 
men.  
 
In comparisons between men and women it was found that men 
were more dependent in washing, cooking, cleaning and to get 
up/down in bed. Women perceived their state of health as worse, 
they had more problems with vision and more pain than men. 
Women were more physically active than men. More men hade 
problems hearing. Women were less satisfied with their situation, 
more tired, more often dejected, felt more worries/anxiety, and had 
poorer sleep. But, women had more contact with others (by 
visits/by phone) than men had. Women had more difficulties with 
mobility-tiredness and more had risk for falling (44.5%, men 
39.4%). More women had also made adjustments in their homes to 
prevent falls. In total 487 persons had been assessed regarding the 
risk for malnutrition and significantly more women were at risk 
(70% versus men 53%). More needs were also identified during the 
preventive home visits for the women than for the men.  
 
In comparison between the younger and the older persons there 
were more needs for help i daily activities, poorer health, more 
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vision- and hearing problems, less satisfaction with their 
circumstances, and more tiredness among the older persons.  
 
It was less persons in the older group that had a permanent contact 
with a doctor, more used medications and more had problems with 
mobility-tiredness, and more had fall risk (33.7% among the 
younger and 50.5% in the oldest age group). Accordingly more 
preventive actions had been taken among the oldest persons to 
prevent falling. More needs were also identified during the 
preventive home visits for the oldest age group than for the 
youngest. More persons in the younger agegroup (age <79) had 
moderate/high risk for malnutrition than among those in the older 
agegroup (age >80) (52.1%). 
 
In total more persons wanted to, if the need arise, to get continued 
care and service in their own home. 
 
Conclusion: In general women and the oldest (age >80) had more 
physical and psychological health problems than men and the 
youngest (age <79). Thus, women and the oldest are special risk 
groups. It was also in these groups most needs were identified 
during the preventive home visits. Risk for malnutrition seems to 
be an extensive problem among the home living elderly, this needs 
special attention during the preventive home visits. Surprisingly 
was that the youngest were at greater risk for malnutrition than the 
oldest. This needs to be further explored. 
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Bakgrund 
 
I Osby kommun är omsorg, stöd och hjälp till äldre och 
funktionshindrade en viktig uppgift och socialförvaltningen 
ansvarar för verksamheten.  
 
I kommuner regleras stödinsatserna som erbjuds främst utifrån 
nedanstående lagstiftning: 
    * Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) [1] 
    * Hälso- och sjukvårdslagen (HsL 1982:763) [2] 
    * Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 
1993:387) [3] 
    * Lag om färdtjänst (1997:736) [4] 
    * Lag om riksfärdtjänst (1997:735) [5] 
 

Hemtjänst 
Hemtjänstens insatser syftar till att öka möjligheterna att bo kvar i 
det ordinära boendet. Hemtjänsten omfattar hjälp i hemmet 
bestående av serviceinsatser och personlig omvårdnad, 
matdistribution och uppsökande verksamhet. Insatser i hemmet ges 
efter behov och bedöms i varje enskilt fall. Det är 
biståndshandläggarna som tillsammans med den äldre kommer 
fram till vilken hjälp som behövs, och dessa insatser skall utföras 
med ett rehabiliterande synsätt som innebär hjälp till självhjälp. 
Målet är att den äldre ska kunna leva ett så självständigt och aktivt 
liv som möjligt. 
 

Uppsökande förebyggande verksamhet 
Hösten 2007 inledde Forskargruppen PRO-CARE ett samarbete 
med Osby kommun gällande uppsökande förebyggande verksamhet 
för kommunens pensionärer boende i ordinärt boende. 
 
Syftet verksamheten var att bevara alternativt förbättra hälsan och 
bibehålla förmågan till att fungera aktivt och självständigt så länge 
som möjligt. 
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Arbetsgruppen i Osby kommun bestod initialt av ansvarig 
verksamhetschef samt en biståndsbedömare, en 
sjuksköterska/distriktssköterska, en anhöriginspiratör, en 
arbetsterapeut och en sjukgymnast vid behov. En heltidstjänst (2 st 
½ tid) arbetar aktivt med undersökningen. 
 

Målet med uppsökande verksamhet är att 
* Kartlägga hälsotillståndet och anhörigas hjälpinsatser samt 

vilka behov de äldre har för att tryggt kunna bo kvar under 
längre tid i sitt ordinära boende.  

* Förbättra kunskapen om vart den äldre vänder sig i olika 
situationer inom kommunens och landstingets vård och 
omsorg. 

* Förbättra kunskapen om betydelsen av fysisk aktivitet, goda 
matvanor, social gemenskap, meningsfull sysselsättning och 
rätt medicinering. 

* Förbättra förutsättningarna för egenansvar och 
genomförande av olika skadeförebyggande och 
hälsobefrämjande åtgärder. 

 

Syfte 
 
Syftet med rapporten är att redovisa de svar som framkommit vid 
uppsökande verksamhet av äldre i Osby kommun samt att 
undersöka om eventuella skillnader kan härledas till kön eller 
ålderskategorier. 

 

METOD 
En distriktssköterska kontaktade de över 75 år i ordinärt boende i 
Osby kommun och bad om möjlighet till ett hembesök. I samband 
med detta hembesök gavs information om kommunal vård och 
omsorg samt, i samband med besöket, kartlades och registrerades 
den äldres uppfattningar utifrån: 
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* Ett enkätformulär om den äldres uppfattning om sin hälsa, 
medicinering, boendesituation och sociala aktiviteter som 
utformats av projektgruppen. 

* En checklista för förebyggande av fallolyckor. 
* En trötthets-/rörlighetsskala användes för undersökning av 

trötthet/rörlighet. 
* En enkät för utvärdering av besöket samt kuvert gavs till de 

undersökta i samband med besöket. 
* Från och med 2010 en enkät för att bedöma risk för 

felnäring (SCREEN-II, Seniors in the Community: Risk 
Evaluation for Eating and Nutrition, Version II) [6] 

 
Vass, Hendriksen och Avlund har utarbetat och använt ett av 
formulären som används i undersökningen, vilket bedömer 
trötthet/rörlighet [7-14]. Svaren genererar en poäng där 12 poäng 
indikerar minst trötthet/mest rörlighet medan noll poäng indikerar 
mest trötthet/minst rörlighet. Downtons Fallrisk Index används i 
undersökningen för att bedöma fallrisk och detta har kategorier 
kring tidigare fall, medicinering, sensoriska funktioner, 
gångförmåga och kognitiv nedsättning [15]. Downton Fall Risk 
Index visar en ökad risk att falla om poängen blir tre eller mer. 
SCREEN-II använde för att bedöma felnäring/risk för felnäring. 
Lägre poäng indikerar högre risk och om poängen är mindre än 50 
föreligger hög risk, mellan 50 och 53 måttlig risk och om den är 
54-64 föreligger ingen risk [6]. 
 
Förutom den muntliga informationen av 
sjuksköterskan/distriktssköterskan, ges även den äldre möjlighet att 
erhålla informationsmaterial: 

* Hälso- och sjukvård i hemmet 
* Goda vanor i långa banor 
* Håll dig på benen 
* Broschyr Säkerhet i vardagen (samarbete med 

räddningstjänsten) [16] 
* Broschyr om Matdistribution med mera 

 
Distriktssköterskorna, som i huvudsak genomför hembesöken, 
samarbetar förutom med kommunens vård- och omsorgspersonal 
också med sjukhus, vårdcentral, olika föreningar, 
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frivilligorganisationer, kyrkan, lokala folkhälsorådet, apoteket med 
flera vid behov. Besöket varar cirka en timme och är kostnadsfritt. 
 
Samarbete mellan Osby kommun och Högskolan Kristianstad är 
etablerat sedan tidigare, kommunen har många av högskolans 
sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning. 
Högskolans kliniska lärare, Birgitta Johansson, Universitetsadjunkt, 
förmedlade kontakten och behovet av samarbete mellan 
projektgruppen och forskargruppen på högskolan. Kommunen 
behövde hjälp och råd med rapportering av fynd samt att kunna 
skapa och underhålla en databas som lagrade uppgifter som 
framkommit vid kartläggningen och undersökningen. Dessa data 
ska kunna bearbetas och presenteras samt utgöra grund för 
framtidsprognoser samt eventuella strategiska och politiskt lokala 
beslut för verksamheten. Två rapporter har tidigare sammanställts 
av Carolina Axelsson vid Högskolan Kristianstad. 
 
I juli 2012 hade Forskargruppen tillgång till 1565 bedömningar 
från förebyggande hembesök genomförda i Osby kommun. 
Behovet av en delrapport för Osby kommun var stort och det 
beslutades att Forskargruppen åtog sig att sammanställa det 
material som inkommit. 
 

Statistiska analyser 
Till databearbetning användes mjukvaran PASW Statistics 18.0 
(tidigare SPSS). Då variabler som analyserades var på 
nominalskalenivå, användes Chi-två (χ2) test och om de var på 
ordinalskalenivå användes Mann-Whitney U-test för analys mellan 
grupperna. T-test användes om variabeln var på intervallskalenivå. 
Signifikansnivån sattes till 5%, det vill säga om P-värdet är mindre 
än 0.05 anses det föreligga en signifikant, statistiskt säkerställd, 
skillnad mellan grupperna. I de fall skillnaderna är signifikanta 
anges p-värdet med fet stil i tabellerna. 
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Resultat 
 
Flertalet som ingått i undersökningen är kvinnor (56.2%) och 
medelåldern för hela gruppen är 81.2  år och något fler ingår i 
gruppen 80 år och äldre (50.4%). Totalt har 573 
nutritionsbedömningar genomförts (Tabell 1). 
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Tabell 1. Köns- och åldersfördelning. 
 n=1565 
Kön  
Man, % 43.6 
Kvinna, % 
 

56.2 

Ålder  
Medelålder 
(standardeviation) 

81.2 (4.9) 

Medianålder (första och 
tredje kvartilen) 
 

80.0 (77.0-
85.0) 

Ålder kategoriserat  
79 år och yngre, % 49.3 
80 år och äldre, % 50.4 
 
 
 
Antal personer i 
respektive ålder 

 Antal personer där 
nutritionsbedömning 
genomförts (startade 

2010), n=573 

74 år och yngre 29 17 
75 år 73 58 
76 år 175 152 
77 år 122 99 
78 år 131 61 
79 år 242 60 
80 år 82 3 
81 år 79 6 
82 år 77 3 
83 år 68 4 
84 år 63 13 
85 år 96 52 
86 år 74 54 
87 år 64 7 
88 år 46 5 
89 år 43 1 
90 år 28 2 
91 år och äldre 69 1 
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Signifikant fler män än kvinnor behövde hjälp för att tvätta, laga 
mat, städa och med att stiga upp/lägga sig i sängen (Tabell 2). 
 
 
 
Tabell 2. Beroende av hjälp i dagliga aktiviteter (ADL, Aktivieter i 
Dagligt Liv) och analys av skillnader mellan män och kvinnor. 
Behöver hjälp med 
ADL-aktivitet: 

Man,  
n=683, % 

Kvinna, 
n=879, % 

P-värde 
(X2) 

Totalt, 
n=1565, 

% 
Tvätta 47.3 12.1 0.000 27.4 
Matlagning 38.3 10.8 0.000 22.8 
Städa 28.0 18.3 0.000 22.5 
Matinköp 17.8 20.4 0.427 19.2 
Bada/duscha 7.1 7.3 0.934 7.2 
Av- och påklädning 3.0 2.0 0.199 2.4 
Stiga upp/lägga sig i 
sängen 

2.5 0.8 0.017 1.5 

Toalettbesök 1.6 1.1 0.837 1.3 
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Kvinnor upplevde sitt hälsotillstånd signifikant sämre än männen. 
Fler kvinnor motionerade dagligen. Hörselproblem och användning 
av hörselhjälpmedel var signifikant vanligare bland männen medan 
kvinnorna oftare hade synproblem och använde synhjälpmedel. Det 
var också vanligare med smärta ofta/ständigt hos kvinnorna jämfört 
med hos männen (Tabell 3). 
 
Tabell 3. Allmänt hälsotillstånd och fysisk hälsa, analys av 
skillnader mellan män och kvinnor. 
 Man,  

n=683, 
% 

Kvinna, 
n=879, 

% 

P-
värde 

* 

Totalt, 
n=1565, 

% 
Allmänt hälsotillstånd    0.001  
Mycket dåligt 1.5 1.3  1.4 
Ganska dåligt 8.9 15.7  12.7 
Ganska gott 67.9 64.8  66.1 
Mycket gott 
 

21.7 18.2  19.8 

Motionerar   0.000  
Aldrig 4.6 2.1  3.2 
Mindre än en till två 
gånger/månad 

0.7 0.4  0.6 

Flera gånger i månaden 0.7 0.6  0.7 
Flera gånger i veckan 9.9 5.8  7.6 
Dagligen 
 

84.0 91.1  88.0 

Fysisk hälsa     
Upplever hörselproblem 59.8 43.7 0.000 50.7 
Använder hörselhjälpmedel 33.2 21.6 0.000 26.7 
Upplever synproblem 43.9 55.6 0.000 50.5 
Använder synhjälpmedel 
 

93.4 95.9 0.033 94.9 

Smärta   0.000  
Nästan aldrig 39.7 30.0  34.3 
Ibland 36.5 34.8  35.6 
Ofta 13.3 17.8  15.8 
Ständigt 10.4 17.4  14.2 
* Chi-två och Mann-Whitney U-test 
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Kvinnorna var signifikant mindre nöjda med tillvaron, upplevde 
mer trötthet, nedstämdhet, oro/ångest och sov sämre än männen. 
Kvinnorna hade något oftare besök alternativt att de blev uppringda 
oftare än männen (Tabell 4). 
 
 
 
Tabell 4. Psykisk hälsa och sociala kontakter, analys av skillnader 
mellan män och kvinnor. 
 Man,  

n=683, 
% 

Kvinna, 
n=879, 

% 

P-
värde 

* 

Totalt, 
n=1565, 

% 
Nöjd med tillvaron   0.012  
Mycket nöjd 41.3 36.0  38.3 
Ganska nöjd 54.7 57.4  56.2 
Ganska missnöjd 3.7 5.9  4.9 
Mycket missnöjd 0.3 0.7  0.5 
 
Trött 

  0.007  

Nästan aldrig 33.8 28.5  30.8 
Ibland 47.9 48.4  48.2 
Ofta 12.5 16.1  14.5 
Ständigt 5.8 7.0  6.5 
 
Nedstämd 

    

Nästan aldrig 77.1 62.9 0.000 69.1 
Ibland 19.5 30.2  25.5 
Ofta 2.5 5.7  4.3 
Ständigt 0.9 1.3  1.1 
 
Oro och ångest 

  0.000  

Nästan aldrig 83.9 75.1  78.9 
Ibland 14.2 20.8  17.9 
Ofta 1.6 3.7  2.8 
Ständigt 
 

0.3 0.5  0.4 

Sover gott, ja 
 

83.9 74.4 0.000 78.5 
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Du får besök, andra 
ringer till dig 

  0.005  

Aldrig/nästan aldrig 1.9 0.5  1.1 
En gång i månaden 1.9 2.2  2.1 
En gång i veckan 39.1 33.3  35.8 
Flera gånger i 
veckan/Dagligen 

48.8 54.2  51.8 

 
Du hälsar på, du ringer 
till andra 

  0.340  

Aldrig/nästan aldrig 2.5 2.6  2.5 
En gång i månaden 3.1 5.3  4.4 
En gång i veckan 42.8 37.0  39.6 
Flera gånger i 
veckan/Dagligen 

51.5 55.0  53.5 

* Chi-två och Mann-Whitney U-test 
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Det var inga skillnader mellan män och kvinnor avseende fasta 
läkarkontakter, användande av mediciner och önskemål om 
framtida vård och omsorg. Totalt sett var det fler som önskade vård 
och omsorg i sitt nuvarande boende (74.9%) och därefter var 
alternativet att flytta till särskilt boende vanligast (13.0%)(Tabell 
5). 
 
 
 
Tabell 5. Läkarkontakter och önskemål om omsorg, analys av 
skillnader mellan män och kvinnor. 
 Man,  

n=683, 
% 

Kvinna, 
n=879, 

% 

P-
värde 
(X2) 

Totalt, 
n=1565, 

% 
Har fast läkarkontakt 95.7 94.1 0.172 94.8 
Använder mediciner 
 

88.0 88.8 0.625 88.4 

Önskemål om 
framtida vård och 
omsorg – för egen del 

   
0.158 

 

Få vård och omsorg i 
ditt nuvarande boende 

78.9 71.9  74.9 

Få vård och boende i 
servicelägenhet 

3.7 4.9  4.4 

Få hjälp av barn / 
anhöriga / vänner 

0.5 0.9  0.7 

Flytta till särskilt 
boende 

10.2 15.2  13.0 

Vet ej 6.7 7.1  6.9 
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Kvinnor hade signifikant större problem med mobilitet-trötthet än 
männen. I individuella variabler hade kvinnorna mer problem med 
att ta sig ut, promenera ute i fint och även i dåligt väder samt att gå 
i trappor (Tabell 6). 
 
 
 
Tabell 6. Mobilitet och trötthetsskala (Avlunds Mob-T-skala), 
analys av skillnader mellan män och kvinnor. 
 Man,  

n=683, 
% 

Kvinna, 
n=879, 

% 

P-
värde 

* 

Totalt, 
n=1565, 

% 
Kan du gå omkring 
inomhus i din bostad 

  0.816  

Nej 1.1 0.9  1.0 
Ja, men det tar på 
krafterna 

0.8 1.0  0.9 

Ja 98.2 98.0  98.1 
Kan du ta dig ut? 
(endast att komma ut, 
t.ex. på gården) 

  0.006  

Nej 1.2 2.7  2.0 
Ja, men det tar på 
krafterna 

0.9 2.1  1.6 

Ja 97.9 95.3  96.4 
Kan du resa dig från 
stolen/sängen? 

  0.971  

Nej 0.8 1.5  1.2 
Ja, men det tar på 
krafterna 

1.2 0.5  0.8 

Ja 98.0 98.0  98.0 
Kan du promenera 
utomhus i fint väder? 
(en timme) 

  0.050  

Nej 15.4 18.2  17.0 
Ja, men det tar på 
krafterna 

6.5 8.1  7.4 

Ja 78.2 73.7  75.7 
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Kan du promenera 
utomhus i dåligt väder? 
(t.ex. i ishalka, regn, 
blåst, värmebölja – en 
timme) 

  0.001  

Nej 20.3 25.7  23.4 
Ja, men det tar på 
krafterna 

7.5 11.0  9.5 

Ja 72.1 63.3  67.1 
Kan du gå i trappor? 
(en trappa upp) 

  0.003  

Nej 5.0 7.5  6.4 
Ja, men det tar på 
krafterna 

10.2 13.6  12.2 

Ja 84.8 78.8  81.4 
Mobilitets-
trötthetsskala totalt 

  0.003  

Medelvärde  
(standardeviation) 

10.95 
(1.9) 

10.64 
(2.1) 

 10.8 
(3.2) 

* Mann-Whitney U-test samt T-test 
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Det var signifikant vanligare att kvinnor tog 
lugnande/sömnmedel/neuroleptika, diuretika, läkemedel mot högt 
blodtryck och att de hade synnedsättning. Hörselnedsättning var 
signifikant vanligare hos männen medan synnedsättning var 
vanligare hos kvinnorna. Sammantaget var det fler kvinnor som 
hade fallrisk enligt Downton fallrisk index än män (Tabell 7). 
 
 
 
Tabell 7. Fallriskbedömning enligt Downton fallrisk-index, analys 
för skillnader mellan män och kvinnor.  
 Man,  

n=683, 
% 

Kvinna, 
n=879, 

% 

P-
värde 
(X2) 

Totalt, 
n=1565, 

% 
Har fallit tidigare 30.0 33.5 0.164 32.0 
Intar något/flera av följande 
läkemedel 

    

Lugnande/sömnmedel/neuroleptika 10.6 21.1 0.000 16.5 
Diuretika 21.3 26.1 0.032 24.0 
Antihypertensiva (annat än 
diuretika) 

50.0 56.1 0.020 53.5 

Läkemedel för Parkinsons 
sjukdom 

1.7 1.0 0.191 1.3 

Antidepressiva läkemedel 6.8 6.0 0.532 6.3 
Funktionsnedsättningar     
Synnedsättning 39.4 47.9 0.001 44.2 
Hörselnedsättning 42.6 30.7 0.000 35.8 
Nedsatt motorik 3.0 2.8 0.779 2.9 
Kognitiv funktionsnedsättning 2.4 2.6 0.745 2.5 
Osäker gångförmåga/saknas 9.5 10.7 0.394 10.1 
Har risk för att falla enligt 
Downton 

39.4 44.5 0.050 42.3 
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Det var signifikant vanligare att kvinnor hade vidtagit följande 
fallförebyggande åtgärder: 

• halkskydd under mattor 
• använde inneskor med bakkappa 
• hade halkmatta i dusch/bad 
• hade handtag på vägg i bad/duschutrymme 
• sitter ner vid på-/avklädning 
• har telefon vid sängen 
• undvek att klättra på stolar etc. 

 

 

Tabell 8. Förebyggande av fallrisk, har brandvarnare i hemmet, fall 
senaste året – jämförelser mellan män och kvinnor. 
 Man,  

n=683, 
% 

Kvinna, 
n=879, 

% 

P-
värde 
(X2) 

Totalt, 
n=1565, 

% 
Har halkskydd under 
mattor 

49.8 55.3 0.036 52.9 

Har tagit bort (onödiga) 
mattor 

43.2 44.4 0.649 43.9 

Har fäst lösa sladdar 95.5 97.2 0.085 96.5 
Torkar genast upp vid 
spill på golvet 

97.1 96.2 0.307 96.6 

Stadiga inneskor med 
bakkappa 

19.7 28.2 0.001 24.5 

Har halkmatta i 
badkar/dusch 

47.9 58.1 0.000 53.7 

Har handtag på vägg i 
bad/duschutrymme 

34.6 40.1 0.033 37.8 

Sitter ner vid på-
/avklädning 

44.0 56.2 0.000 51.0 

Har telefon vid sängen 66.0 72.6 0.007 69.8 
Föremål som används 
ofta är lättillgängliga 

92.1 93.2 0.418 92.7 
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Undviker att klättra på 
stolar, pallar etc. 

44.8 56.4 0.000 51.4 

Har mediciner 
lättillgängliga 

98.6 99.0 0.529 98.8 

Har god belysning i 
bostaden 

97.0 97.4 0.638 97.2 

Trappor har stabila 
handtag 

93.7 94.7 0.429 94.3 

Har god belysning i 
trappan 

99.1 98.8 0.544 99.0 

Använder halkfria skor 
ute 

95.4 97.2 0.055 96.4 

Använder käpp och vid 
halka har den isdubb 

33.3 37.4 0.148 35.7 

Har brandvarnare i 
bostaden 

94.5 93.1 0.267 93.7 

Har fallit det senaste 
året? 

27.4 27.2 0.926 27.3 
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Sammantaget var det fler kvinnor som hade måttlig/hög risk för 
felnäring (70.0%) än män (53.0%). Det var vanligare att kvinnor 
drog ner på/undvek viss mat och att de åt ensamma, hade problem 
att införskaffa mat, och att man var missnöjd med maten som andra 
lagade. Männen åt mindre frukt och grönsaker än kvinnorna. 
Vanligt förkommande problemområden (fler än hos 40% och med 
poängen 2 eller mindre) var: att man inte ansåg sig väga ”lagom 
mycket”, att man åt för lite frukt och grönt, för lite kött/fisk/fågel, 
intog för lite mjölk/mjölkprodukter och att man drack mindre än 
1000 ml/dag (Tabell 9). 

 

Tabell 9. Näringstillstånd enligt instrumentet SCREEN-II, analys 
av skillnader mellan män och kvinnor. Siffrorna anger andelen som 
har fått två poäng eller mindre (indikerar risk) gällande specifik 
fråga. 
 Man,  

n=229, 
% 

Kvinna, 
n=258, 

% 

P-
värde 

* 

Totalt, 
n=487, 

% 
Nedsatt aptit (mindre 
god/dålig) 

6.0 8.2 0.012 7.2 

Hoppar över måltider 
(ibland/ofta/dagligen) 

12.5 9.0 0.312 10.6 

Drar ner på/undviker viss mat 
(ja) 

8.8 20.5 0.000 15.0 

Jag vet inte hur mycket jag 
väger eller om min vikt 
förändrats (vet ej) 

1.3 1.6 0.824 1.4 

Jag har gått upp i vikt (ca 2 
kg eller mer) 

6.5 6.6 0.200 6.6 

Jag har gått ner i vikt (ca 2 kg 
eller mer) 

7.4 9.3 0.911 8.4 

Vikten förändrades fast jag 
inte ville det 

3.2 3.1 0.980 3.2 

Jag väger inte lagom mycket 37.7 42.7 0.237 40.4 
Äter för lite frukt och grönt 
(tre eller färre/d) 

62.9 45.3 0.001 53.5 

Äter för lite kött/fisk/fågel 29.0 27.9 0.768 28.4 



 25 

(en eller färre/d) 
Intar för lite 
mjölk/mjölkprodukter (två 
ggr eller färre/d) 

50.5 51.2 0.960 51.0 

Dricker 1000 ml/dag eller 
mindre (<7 glas) 

42.1 43.9 0.456 43.1 

Har svårt för att svälja 
(ibland/ofta/alltid) 

14.5 17.5 0.716 16.1 

Har svårt för att tugga 
(ibland/ofta/alltid) 

4.6 3.6 0.057 4.1 

Använder måltidsersättning 
(näringsdryck) 
(ibland/ofta/alltid) 

2.4 2.0 0.815 2.2 

Äter ofta ensam (äter 
tillsammans 
aldrig/sällan/ibland) 

22.2 43.7 0.000 33.8 

Har problem med att 
införskaffa matvaror 
(ibland/ofta/alltid) 

2.7 3.0 0.027 2.9 

     
Jag lagar själv maten och det 
är jobbigt (ibland/ofta) 

25.0 25.6 0.768 25.4 

     
Andra lagar maten, jag är inte 
nöjd med den (inte nöjd) 

1.3 9.5 0.020 3.1 

     
Risk för felnäring enligt 
SCREEN-II 

  0.000  

Ingen risk (54-64 poäng) 47.0 30.0  37.9 
Måttlig risk (50-53 poäng) 27.1 31.9  29.7 
Hög risk (mindre än 50 
poäng) 

25.9 38.1  32.5 

     
Poäng på SCREEN-II   0.001  
Medelvärde (SD) 52.1 

(7.7) 
50.1 
(6.6) 

 51.1 
(7.2) 

* Chi-två och Mann-Whitney U-test 
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Fler kvinnor än män uppgav att uppväxtförhållandena präglade 
deras nuvarande förhållningssätt till mat och måltider. Det var även 
fler kvinnor som föredrog att äta eller fika ensamma än män 
(Tabell 10). 

Tabell 10. Näringsrelaterade frågor, , analys av skillnader mellan 
män och kvinnor. 
 Man, 

n=113, 
% 

Kvinna, 
n=105, 

% 

P-
värde 

* 

Totalt, 
n=218, 

% 
Uppväxtförhållanden har 
ganska mycket/mycket 
påverkat mitt nuvarande 
förhållningssätt till mat 

20.9 35.5 0.002 28.7 

Vilket anser/tror du är 
bra för personer som är 
70 år eller äldre? 

  0.492  

Att ha lite övervikt 15.3 19.7  17.6 
Varken ha över- eller 
undervikt 

82.8 78.2  80.4 

Vara mager/ha undervikt 1.9 2.1  2.0 
Jag föredrar att äta ensam 12.2 22.9 0.001 17.8 
Jag föredrar att fika 
ensam 

10.3 20.3 0.005 15.6 

Jag har under senaste året 
drabbats av 
sjukdom/sjukhusvistelse 

20.9 18.5 0.495 19.6 

Jag har under senaste året 
haft episoder av 
nedstämdhet 

9.1 14.4 0.133 11.9 

I allmänhet – hur är din 
hälsa 

  0.593  

Utmärkt 6.4 5.7  6.0 
Mycket god 24.5 24.0  24.2 
God  37.8 37.1  37.4 
Någorlunda 24.9 29.3  27.3 
Dålig 6.4 3.9  5.1 
Vilket påstående passar   0.203  
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bäst in på din situation? 
Jag har alltid tillgång till 
tillräckligt med bra och 
hälsosam mat för att orka 
vara så aktiv som jag klarar 
av att vara. 

98.4 99.3  98.9 

Jag har ibland en begränsad 
eller osäker tillgång till bra 
och hälsosam mat för att 
orka vara så aktiv som jag 
egentligen skulle klara av 
att vara. 

1.6 0.3  0.9 

Jag upplever ofta hunger 
eftersom jag inte har 
tillräcklig tillgång till bra 
och hälsosam mat för att 
orka vara så aktiv som jag 
egentligen skulle klara av 
att vara. 

0.0 0.3  0.2 

Jag får i mig tillräckligt 
med mat och dryck 

  0.358  

Alltid/ofta 100 98.3  99.1 
Ibland 0 0.7  0.4 
Sällan/aldrig 0 1.0  0.6 
* Chi-två och Mann-Whitney U-test 
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Behov av insats/hjälp upptäcktes oftare hos kvinnor avseende 
social och psykisk funktion, praktiska åtgärder och hjälpmedel än 
hos männen i samband med det förebyggande hembesöket (Tabell 
11). 
 
 
Tabell 11. Behov uppmärksammades inom vissa områden, analys 
av skillnader mellan män och kvinnor. 
Behov avseende Man, 

n=527, 
% 

Kvinna, 
n=676, 

% 

P-
värde 
(X2) 

Totalt, 
n=1203, 

% 
Hälsa 9.1 10.6 0.345 9.9 
Social funktion 1.1 3.4 0.005 2.4 
Psykisk funktion 0.6 2.7 0.003 1.8 
Praktiska åtgärder 12.1 16.0 0.034 14.3 
Hjälpmedel 7.3 10.5 0.039 9.1 
Hjälp i hemmet 3.0 2.4 0.477 2.7 
Färdtjänst 1.8 3.3 0.099 2.7 
Bostadsanpassning 0.5 0.9 0.408 0.7 
Behov som inte kan 
tillgodoses p.g.a. 
resursbrist 

1.3 2.1 0.246 1.8 
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Fördelningen av män och kvinnor i de båda ålderskategorierna var 
lika (dvs. icke-signifikant skillnad). I den äldsta åldersgruppen var 
det signifikant större hjälpbehov avseende: att tvätta, matlagning, 
städa, matinköp, bada/duscha och av- och påklädning (Tabell 12). 
 
 
 
Tabell 12. Beroende av hjälp i dagliga aktiviteter (ADL, Aktiviteter 
i Dagligt Liv) och analys av skillnader mellan ålderskategorier. 
 <79 år, 

n=552, % 
>80 år, 
n=650, 

% 

P-värde 
(X2) 

Totalt, 
n=1202, 

% 
Kön   0.321  
Man 44.9 42.5  43.7 
Kvinna 55.1 57.5  56.3 
Behöver hjälp med 
ADL-aktivitet: 

    

Tvätta 23.3 31.4 0.001 27.4 
Matlagning 16.5 29.0 0.000 22.7 
Städa 13.5 31.5 0.000 22.6 
Matinköp 9.5 28.9 0.000 19.2 
Bada/duscha 3.4 10.9 0.000 7.2 
Av- och påklädning 1.3 3.3 0.010 2.4 
Stiga upp/lägga sig i 
sängen 

1.1 2.1 0.178 1.5 

Toalettbesök 0.9 1.7 0.259 1.3 
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Att man upplevde sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt, hade 
hörselproblem och använde hörselhjälpmedel, hade synproblem 
och använde synhjälpmedel var signifikant vanligare i den äldre 
åldersgruppen (Tabell 13).  
 
 
 
Tabell 13. Allmänt hälsotillstånd och fysisk hälsa, analys av 
skillnader mellan ålderskategorier.. 
 <79 år, 

n=552, 
% 

>80 år, 
n=650, 

% 

P-
värde 

*  

Totalt, 
n=1202, 

% 
Allmänt hälsotillstånd    0.000  
Mycket dåligt 1.5 1.3  1.4 
Ganska dåligt 11.1 14.3  12.7 
Ganska gott 60.7 71.4  66.1 
Mycket gott 26.7 13.0  19.8 
Motionerar   0.166  
Aldrig 2.1 4.3  3.2 
Mindre än en till två 
gånger/månad 

0.2 0.9  0.6 

Flera gånger i månaden 0.4 0.9  0.7 
Flera gånger i veckan 8.2 6.8  7.5 
Dagligen 89.1 87.1  88.1 
Fysisk hälsa     
Upplever hörselproblem 47.8 53.4 0.032 50.7 
Använder 
hörselhjälpmedel 

22.9 30.0 0.003 26.6 

Upplever synproblem 45.4 55.1 0.000 50.5 
Använder synhjälpmedel 96.2 93.6 0.025 94.8 
Smärta   0.218  
Nästan aldrig 35.7 32.8  34.2 
Ibland 36.0 35.3  35.6 
Ofta 13.3 18.3  15.8 
Ständigt 15.0 13.6  14.4 
* Chi-två och Mann Whitney U-test
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De äldsta (>80 år) var mindre nöjda med tillvaron, tröttare, hade 
mer oro/ångest (Tabell 14). 
 
 
 
Tabell 14. Psykisk hälsa och sociala kontakter, analys av skillnader 
mellan ålderskategorier.. 
 <79 år, 

n=552, 
% 

>80 år, 
n=650, 

% 

P-
värde 

*  

Totalt, 
n=1202, 

% 
Nöjd med tillvaron   0.000  
Mycket nöjd 45.6 31.4  38.3 
Ganska nöjd 49.1 63.1  56.2 
Ganska missnöjd 4.8 5.0  4.9 
Mycket missnöjd 0.5 0.5  0.5 
Trött   0.000  
Nästan aldrig 36.7 25.1  30.8 
Ibland 46.1 50.1  48.2 
Ofta 11.2 17.7  14.5 
Ständigt 5.9 7.1  6.5 
Nedstämd   0.207  
Nästan aldrig 70.4 67.7  69.1 
Ibland 25.0 26.1  25.6 
Ofta 3.4 5.1  4.3 
Ständigt 1.2 1.0  1.1 
Oro och ångest   0.002  
Nästan aldrig 82.3 75.6  78.9 
Ibland 15.0 20.8  17.9 
Ofta 2.1 3.5  2.8 
Ständigt 0.7 0.1  0.4 
Sover gott, ja 76.2 80.8 0.063 78.5 
Du får besök, andra 
ringer till dig 

  0.065  

Aldrig/nästan aldrig 1.7 0.5  1.1 
En gång i månaden 1.6 2.6  2.1 
En gång i veckan 37.8 33.8  35.8 
Flera gånger i 58.9 63.1  61.1 
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veckan/Dagligen 
Du hälsar på, du ringer 
till andra 

  0.112  

Aldrig/nästan aldrig 1.5 3.6  2.5 
En gång i månaden 2.9 5.8  4.4 
En gång i veckan 41.0 38.1  39.5 
Flera gånger i 
veckan/Dagligen 

54.7 52.5  53.5 

* Chi-två och Mann-Whitney U-test 
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Färre av de äldsta (>80 år) hade fast läkarkontakt och flera använde 
läkemedel i jämförelse med den yngre åldersgruppen (<79 år). Det 
var fler i äldsta åldersgruppen som kunde tänka sig att flytta till 
särskilt boende utifall ett behov av framtida vård och omsorg skulle 
uppstå och det var fler i den yngsta åldersgruppen som kunde tänka 
sig att få vård och boende i servicelägenhet. Totalt sätt var det flest 
som ville få vård och omsorg i sitt nuvarande boende (Tabell 15). 
 
 
Tabell 15. Läkarkontakter och önskemål om omsorg, analys av 
skillnader mellan ålderskategorier.. 
 <79 år, 

n=552, 
% 

>80 år, 
n=650, 

% 

P-
värde 
(X2) 

Totalt, 
n=1202, 

% 
Har fast läkarkontakt 97.8 92.0 0.000 94.8 
Använder mediciner 85.1 91.8 0.000 88.4 
Önskemål om framtida 
vård och omsorg – för 
egen del 

  0.000  

Få vård och omsorg i ditt 
nuvarande boende 

68.7 79.0  74.9 

Få vård och boende i 
servicelägenhet 

6.7 2.8  4.4 

Få hjälp av barn / 
anhöriga / vänner 

0.8 0.7  0.7 

Flytta till särskilt boende 11.0 14.4  13.0 
Vet ej 12.8 3.0  6.9 
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Det var flest i äldsta åldergruppen som hade problem gällande 
mobilitet-trötthet skalan, så även i de individuella variablerna 
(Tabell 16). 
 
 
 
Tabell 16. Mobilitet och trötthetsskala (Avlunds Mob-T-skala), 
analys av skillnader mellan ålderskategorier. 
 <79 år, 

n=552, 
% 

>80 år, 
n=650, 

% 

P-
värde*  

Totalt, 
n=1202, 

% 
Kan du gå omkring 
inomhus i din bostad 

  0.017  

Nej 0.4 1.6  1.0 
Ja, men det tar på 
krafterna 

0.7 1.2  0.9 

Ja 98.9 97.3  98.1 
Kan du ta dig ut? 
(endast att komma ut, 
t.ex. på gården) 

  0.000  

Nej 0.5 3.5  2.0 
Ja, men det tar på 
krafterna 

1.1 2.1  1.6 

Ja 98.4 94.5  96.4 
Kan du resa dig från 
stolen/sängen? 

  0.012  

Nej 0.5 1.8  1.2 
Ja, men det tar på 
krafterna 

0.5 1.0  0.8 

Ja 98.9 97.2  98.0 
Kan du promenera 
utomhus i fint väder? 
(en timme) 

  0.000  

Nej 10.6 23.2  17.0 
Ja, men det tar på 
krafterna 

4.1 10.6  7.4 

Ja 85.3 66.2  75.6 
Kan du promenera   0.000  
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utomhus i dåligt väder? 
(t.ex. i ishalka, regn, 
blåst, värmebölja – en 
timme) 
Nej 14.2 32.3  23.4 
Ja, men det tar på 
krafterna 

7.7 11.3  9.5 

Ja 78.1 56.4  67.1 
Kan du gå i trappor? 
(en trappa upp) 

  0.000  

Nej 3.2 9.6  6.4 
Ja, men det tar på 
krafterna 

9.9 14.4  12.2 

Ja 86.9 76.0  81.4 
     
Mobilitets-
trötthetsskala totalt 

  0.003  

Medelvärde  
(standardeviation) 

11.2 
(1.6) 

10.3 
(2.2) 

 10.8 (2.0) 

* Mann-Whitney U-test  samt T-test
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Risk att falla var vanligast i den äldsta åldersgruppen liksom att 
man tidigare hade fallit. De äldsta använde oftare 
lugnande/sömnmedel/neuroleptika och antihypertensiva läkemedel. 
De yngre använde oftare diuretika, läkemedel för Parkinsons 
sjukdom och antidepressiva läkemedel. Syn- och 
hörselnedsättningar samt kognitiv funktionsnedsättning var 
vanligare hos de äldsta. Fler hade fallrisk i den äldre åldersgruppen 
(Tabell 17). 

 

 

Tabell 17. Fallriskbedömning enligt Downton fallrisk-index, analys 
för skillnader mellan ålderskategorier. 
 <79 

år, 
n=552, 

% 

>80 
år, 

n=650, 
% 

P-
värde 
(X2)  

Totalt, 
n=1202, 

% 

Har fallit tidigare 28.8 34.7 0.018 31.9 
Intar något/flera av följande 
läkemedel 

    

Lugnande/sömnmedel/neuroleptika 14.1 18.9 0.013 16.6 
Diuretika 83.7 68.5 0.000 76.0 
Antihypertensiva (annat än 
diuretika) 

48.9 57.8 0.001 46.6 

Läkemedel för Parkinsons 
sjukdom 

1.9 0.7 0.029 1.3 

Antidepressiva läkemedel 8.2 4.5 0.004 6.3 
Funktionsnedsättningar     
Synnedsättning 33.6 54.4 0.000 44.2 
Hörselnedsättning 30.4 40.9 0.000 35.8 
Nedsatt motorik 3.6 2.1 0.088 2.9 
Kognitiv funktionsnedsättning 1.0 4.0 0.000 2.5 
Osäker gångförmåga/saknas 10.0 10.1 0.947 10.1 
Har risk för att falla enligt 33.7 50.5 0.000 42.3 
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Downton 
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Fallförebyggande åtgärder var oftare genomförda i den äldsta 
åldersgruppen avseende (Tabell 18): 

• halkskydd under mattor 
• tagit bort (onödiga mattor) 
• stadiga inneskor med bakkappa 
• halkmatta i badkar/dusch  
• handtag på vägg i bad/duschutrymme 
• föremål som används ofta finns lättillgängliga 
• undviker att klättra på stolar etc 
• använder käpp och vid halka isdubb på käppen 

 
I den yngre åldersgruppen var följande fallförebyggande åtgärd 
vanligare (Tabell 18): 

• har god belysning i bostaden 
 

 

Tabell 18. Förebyggande av fallrisk, har brandvarnare i hemmet, 
fall senaste året – jämförelser mellan ålderskategorier. 
 <79 år, 

n=552, 
% 

>80 år, 
n=650, 

% 

P-
värde 
(X2) 

Totalt, 
n=1202, 

% 
Har halkskydd under 
mattor 

47.7 58.2 0.000 53.0 

Har tagit bort (onödiga) 
mattor 

38.9 48.6 0.000 43.9 

Har fäst lösa sladdar 96.7 96.2 0.585 96.5 
Torkar genast upp vid 
spill på golvet 

97.2 96.0 0.223 96.6 

Stadiga inneskor med 
bakkappa 

21.1 27.7 0.009 24.6 

Har halkmatta i 
badkar/dusch 

44.5 62.5 0.000 53.7 

Har handtag på vägg i 
bad/duschutrymme 

29.7 45.4 0.000 37.7 

Sitter ner vid på- 49.6 52.2 0.368 51.0 
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/avklädning 
Har telefon vid sängen 67.9 71.7 0.115 69.8 
Föremål som används 
ofta är lättillgängliga 

89.3 95.8 0.000 92.7 

Undviker att klättra på 
stolar, pallar etc. 

38.8 63.5 0.000 51.5 

Har mediciner 
lättillgängliga 

98.9 98.7 0.797 98.8 

Har god belysning i 
bostaden 

98.2 96.3 0.029 97.2 

Trappor har stabila 
handtag 

93.1 95.4 0.058 94.3 

Har god belysning i 
trappan 

99.1 98.8 0.698 99.0 

Använder halkfria skor 
ute 

95.4 97.4 0.039 96.4 

Använder käpp och vid 
halka har den isdubb 

25.2 43.7 0.000 35.7 

Har brandvarnare i 
bostaden 

94.6 92.8 0.157 93.7 

Har fallit det senaste året? 25.2 29.0 0.112 27.2 
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 Behov av åtgärder identifierades signifikant oftare i den äldre 
åldersgruppen avseende (Tabell 19): 

• praktiska åtgärder 
• hjälpmedel 
• hjälp i hemmet 
• färdtjänst 

 
 
 
Tabell 19. Behov uppmärksammades inom vissa områden, analys 
av skillnader mellan ålderskategorier. 
Behov avseende <79 år, 

n=552, 
% 

>80 år, 
n=650, 

% 

P-
värde 
(X2) 

Totalt, 
n=1202, 

% 
Hälsa 9.8 10.1 0.813 10.0 
Social funktion 1.8 3.0 0.131 2.4 
Psykisk funktion 1.6 1.9 0.705 1.8 
Praktiska åtgärder 11.0 17.5 0.000 14.3 
Hjälpmedel 6.9 11.6 0.002 9.1 
Hjälp i hemmet 1.4 4.0 0.002 2.7 
Färdtjänst 1.4 4.1 0.002 2.7 
Bostadsanpassning 0.8 0.6 0.617 0.7 
Behov som inte kan 
tillgodoses p.g.a. 
resursbrist 

2.0 1.6 0.574 1.8 
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I den äldre åldersgruppen var det vanligare med nedsatt aptit och 
att man åt ensam. I den yngre åldersgruppen var det vanligare att 
man hade gått upp i vikt, ansåg sig inte väga lagom mycket, åt för 
lite frukt/grönt, för lite kött/fisk/fågel, intog för lite 
mjölk/mjölkprodukter och att man drack för lite. Sammantaget var 
det fler i den yngre åldersgruppen (65.4%) än i den äldre (52.1%) 
som hade måttlig/hög risk för felnäring (Tabell 20). 

 

Tabell 20. Näringstillstånd enligt instrumentet SCREEN-II, 
jämförelser mellan ålderskategorier. Siffrorna anger andelen som 
har fått två poäng eller mindre (indikerar risk) gällande specifik 
fråga. 
 <79 år, 

n=368, 
% 

>80 år, 
n=118, 

% 

P-
värde 

* 

Totalt, 
n=486, 

% 
Nedsatt aptit (mindre 
god/dålig) 

5.3 13.1 0.008 7.2 

Hoppar över måltider 
(ibland/ofta/dagligen) 

11.7 7.5 0.267 10.6 

Drar ner på/undviker viss mat 
(ja) 

15.9 12.2 0.526 15.1 

Jag vet inte hur mycket jag 
väger eller om min vikt 
förändrats (vet ej) 

1.4 1.7 0.790 1.4 

Jag har gått upp i vikt (ca 2 
kg eller mer) 

7.8 2.5 0.005 6.6 

Jag har gått ner i vikt (ca 2 kg 
eller mer) 

8.1 9.3 0.345 8.4 

Vikten förändrades fast jag 
inte ville det 

3.1 3.3 0.917 3.2 

Jag väger inte lagom mycket 43.6 29.5 0.005 40.4 
Äter för lite frukt och grönt 
(tre eller färre/d) 

85.4 72.3 0.000 82.3 

Äter för lite kött/fisk/fågel 
(en eller färre/d) 

35.1 6.0 0.000 28.3 

Intar för lite 
mjölk/mjölkprodukter (två 
ggr eller färre/d) 

56.1 34.6 0.000 51.0 
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Dricker 1000 ml/dag eller 
mindre (<7 glas) 

47.5 29.1 0.002 43.2 

Har svårt för att svälja 
(ibland/ofta/alltid) 

15.4 18.8 0.536 16.1 

Har svårt för att tugga 
(ibland/ofta/alltid) 

3.8 5.2 0.245 4.1 

Använder måltidsersättning 
(näringsdryck) 
(ibland/ofta/alltid) 

1.4 4.7 0.067 2.2 

Äter ofta ensam (äter 
tillsammans 
aldrig/sällan/ibland) 

30.4 44.8 0.009 33.9 

Har problem med att 
införskaffa matvaror 
(ibland/ofta/alltid) 

3.1 2.3 0.329 2.8 

     
Jag lagar själv maten och det 
är jobbigt (ibland/ofta) 

26.3 21.9 0.739 25.4 

     
Andra lagar maten, jag är inte 
nöjd med den (inte nöjd) 

3.4 2.1 0.665 3.1 

     
Risk för felnäring enligt 
SCREEN-II 

  0.020  

Ingen risk (54-64 poäng) 34.6 47.8  37.8 
Måttlig risk (50-53 poäng) 31.3 24.6  29.7 
Hög risk (mindre än 50 
poäng) 

34.1 27.5  32.5 

     
Poäng på SCREEN-II     
Medelvärde (SD) 51.0 

(6.5) 
51.1 
(9.2) 

0.976 51.1 
(7.2) 

* Chi-två och Mann-Whitney U-test 
§ Vid detaljgranskning visar det sig att kvinnorna äter mer frukt 
och grönt än männen. 
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I den äldre åldersgruppen var det vanligare att man föredrog att äta 
och fika ensam, att man hade drabbats av sjukdom/sjukhusvistelse 
under senaste året och att man ansåg sin hälsa vara sämre. Det var 
också fler i denna åldersgrupp som ansåg att ”varken ha över- eller 
undervikt” var det som var bäst för hälsan när man är 70 år eller 
äldre (Tabell 21). 

Tabell 21. Näringsrelaterade frågor, jämförelser mellan 
ålderskategorier. 
 <79 år, 

n=552, 
% 

>80 år, 
n=650, 

% 

P-
värde* 

Totalt, 
n=544, 

% 
Uppväxtförhållanden har 
ganska mycket/mycket 
påverkat mitt nuvarande 
förhållningssätt till mat 

30.4 22.6 0.069 28.8 

Vilket anser/tror du är 
bra för personer som är 
70 år eller äldre? 

    

Att ha lite övervikt 20.3 7.4 0.009 17.6 
Varken ha över- eller 
undervikt 

77.1 92.6  80.4 

Vara mager/ha undervikt 2.6 0  2.0 
Jag föredrar att äta ensam 13.5 32.5 0.000 17.9 
Jag föredrar att fika 
ensam 

11.4 28.9 0.000 15.4 

Jag har under senaste året 
drabbats av 
sjukdom/sjukhusvistelse 

17.5 27.3 0.017 19.7 

Jag har under senaste året 
haft episoder av 
nedstämdhet 

10.2 16.7 0.135 11.7 

I allmänhet – hur är din 
hälsa 

  0.000  

Utmärkt 7.0 2.5  6.0 
Mycket god 27.8 11.9  24.3 
God  37.3 37.3  37.3 
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Någorlunda 23.7 39.8  27.3 
Dålig 4.1 8.5  5.1 
Vilket påstående passar 
bäst in på din situation? 

  0.850  

Jag har alltid tillgång till 
tillräckligt med bra och 
hälsosam mat för att orka 
vara så aktiv som jag klarar 
av att vara. 

98.8 99.2  98.9 

Jag har ibland en begränsad 
eller osäker tillgång till bra 
och hälsosam mat för att 
orka vara så aktiv som jag 
egentligen skulle klara av 
att vara. 

1.0 0.8  0.9 

Jag upplever ofta hunger 
eftersom jag inte har 
tillräcklig tillgång till bra 
och hälsosam mat för att 
orka vara så aktiv som jag 
egentligen skulle klara av 
att vara. 

0.2 0.0  0.2 

Jag får i mig tillräckligt 
med mat och dryck 

    

Alltid/ofta 98.8 100.0  99.1 
Ibland 0.5 0.0  0.4 
Sällan/aldrig 0.7 0.0  0.6 
* Chi-två och Mann-Whitney U-test 
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Totalt sett hade flertalet ingen insats för inköp av mat eller leverans 
av matlåda (Tabell 22). 
 
Tabell 22. Nöjd med service 
 Totalt, 

n=522, % 
Jag har hjälp från kommunen med 
inköp av mat och är… 

 

Alltid nöjd 2.1 
Ofta nöjd 1.1 
Aldrig nöjd 0.8 
Har ej sådan insats 96.0 
Jag har leverans av ”matlåda” och 
är… 

 

Alltid nöjd 1.9 
Ofta nöjd 2.3 
Ibland nöjd 1.0 
Aldrig/sällan nöjd 1.0 
Har ej sådan insats 93.8 
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Diskussion 
Det primära med följande diskussion är att lyfta resultat som är 
särskilt intressanta i det hitintills insamlade underlaget. Således 
läggs mindre vikt vid att integrera och jämföra resultaten gentemot 
andra studier. 
 
Trots att det inte var några skillnader i könsfördelningen i de båda 
ålderskategorierna visade det sig att kvinnor generellt tycktes vara 
mer ”sköra”. Exempel på resultat som stödjer detta antagande är att 
de upplevde sitt allmänna hälsotillstånd som sämre, att de var 
mindre nöjda med sin tillvaro, hade sämre psykisk hälsa, mer 
mobilitets-trötthetsproblem, mer fallrisk, oftare smärta och mer 
nutritionsproblem. Dock, gällande instrumentella aktiviteter i 
dagligt liv (IADL, t.ex. tvätta, laga mat, städa) var männen mer 
beroende. De här skillnaderna mellan män och kvinnor beror 
sannolikt inte på skillnader i ålder eftersom könsfördelningen i de 
två ålderskategorierna var lika. Kvinnorna utgör i denna 
undersökning en särskild riskgrupp för ohälsa och det krävs 
särskilda insatser för att hjälpa kvinnorna i sin situation. 
Följaktligen sågs ett större behov av insatser för kvinnorna socialt, 
psykiskt, praktiskt och hjälpmedel. 
 
De äldsta (80 år och äldre) visades vara mer ”sköra” en de yngsta 
(79 år och yngre). Detta visades till exempel i att de var mer 
beroende både i IADL och i Personliga Aktiviteter i Dagligt Liv 
(PADL, t.ex. bada/duscha), att de upplevde sitt allmänna 
hälsotillstånd som sämre, att de var mindre nöjda med sin tillvaro, 
hade sämre psykisk hälsa, mer mobilitets-trötthetsproblem, och mer 
fallrisk. Trots detta var det färre av de äldsta som uppgav att de 
hade en fast läkarkontakt, vilket är anmärkningsvärt. Följaktligen 
sågs ett större behov av insatser för de äldsta avseende praktiska 
åtgärder, hjälpmedel, hjälp i hemmet och med färdtjänst. 
 
Från år 2010 infördes ett instrument för att bedöma näringstillstånd 
hos äldre personer i ordinärt boende (SCREEN-II). Detta 
instrument ger en indikation på om felnäring eller risk för felnäring 
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föreligger, både hos personer med övervikt, normalvikt och hos 
personer med undervikt. Instrumentets validitet och reliabilitet är 
väl dokumenterad [6]. Den svenska 
versionen, motsvarande det kanadensiskt-engelska originalet, 
framställdes genom tvåpanel 
metoden [17] och testades i Osby kommun genom kvalitativ 
fälttestintervju, angående instrumentets förståelighet, relevans och 
användbarhet [18].  
 
Medelvärdet för SCREEN-II var 51 poäng, det är samma poäng 
som förelåg i en motsvarande undersökning i Canada [6]. I samma 
undersökning visades att 85%, enligt dietistens bedömning, av 
hemmaboende äldre var i riskzonen (måttlig/hög risk) för felnäring 
[6] vilket är något högre än förekomsten vi fann i denna studie 
(totalt 62.2% varav måttlig risk 29.7% samt hög risk 32.5%). Det är 
således många äldre som behöver få tips och råd angående hur de 
ska kunna minska risken för felnäring. Vanligt förkommande 
problemområden (fler än hos 40% och med poängen 2 eller 
mindre) var: att man inte ansåg sig väga ”lagom mycket”, att man 
åt för lite frukt och grönt, för lite kött/fisk/fågel, intog för lite 
mjölk/mjölkprodukter och att man drack mindre än 1000 ml/dag. 

• Varje poäng i enskilda frågor som är 2 eller mindre 
indikerar ett område som bidrar till risk för felnäring. 
Insatser bör fokusera på dessa områden. Till exempel, om 
en person har 2 poäng eller mindre gällande att handla/köpa 
mat så bör bedömaren informera om möjligheten att få hjälp 
med att handla mat eller att få ”matlåda” hemlevererad. 

• Om ”måttlig risk” (50-53 poäng) föreligger indikerar detta 
ett behov av information, utbildning eller annan stödinsats. 

• ”Hög risk” (mindre än 50 poäng) indikerar behov av 
information och utbildning samt behov av vidare 
konsultation av dietist och/eller läkare. Det är viktigt att 
beakta att en del personer redan har kontakt med 
dietist/läkare vilket bör kontrolleras innan man gör en ny 
konsultation. 

• Diskutera med den äldre vilka kommunala resurser som kan 
hjälpa dem att minska risken. 
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• Hjälp den äldre att ta kontakten; ge dem kontaktinformation 
eller kontakta dem själv. 

• Följ upp för att se om den äldre personen har erhållit hjälp, 
om de stötte på hinder för att få servicen eller om ny/annan 
service är indikerad. 

• ”I den bästa av världar” bör personer med hög risk för 
felnäring få kontakt med dietist eller läkare för en mer 
detaljerad bedömning. Detta är dock vanligen inte praktiskt 
genomförbart. Men, många äldre skulle vara hjälpta av 
kommunala insatser med syftet att övervinna risken för 
näringsproblem. 

• Desto lägre poäng desto större risk. Äldre med mycket låg 
poäng kan vara hjälpta av flera olika konsultationer och är i 
hög grad i behov av kontakt med dietist. 

 

Ett resultat som förvånar är att det sammantaget var fler i den yngre 
åldersgruppen (65.4%) än i den äldre (52.1%) som hade 
måttlig/hög risk för felnäring. I den äldre åldersgruppen var det 
vanligare med nedsatt aptit och att man åt ensam. I den yngre 
åldersgruppen var det vanligare att man hade gått upp i vikt, ansåg 
sig inte väga lagom mycket, åt för lite frukt/grönt, för lite 
kött/fisk/fågel, intog för lite mjölk/mjölkprodukter och att man 
drack för lite. Detta är ett resultat som behöver undersökas vidare. 
 
Utifrån föregående delrapport rekommenderades att i samband med 
förebyggande hembesök och i relation till SCREEN-II: 

• Utveckla en strategi för åtgärder t.ex. informationsmaterial, 
kontakt med kommundietist och/eller remiss till 
primärvården.  

 

Informationsmaterial har utvecklats. Vidare har rapportförfattaren 
och kommundietisten tillsammans utvecklat följdfrågor och 
åtgärdsförslag kopplade till de enskilda frågorna i SCREEN (se 
bilaga).
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Bilaga  

 
Nedan finns endast de svar som indikerar risk. 
Kopplat till dessa finns idéer/tankar kring 
åtgärder/fördjupande frågor. 

1. Hur skulle du beskriva din aptit/matlust? 
2  Mindre god 
0  Dålig 
 
 
2. Brukar du hoppa 
över måltider? 
2  Ibland (någon gång 
varje vecka) 
1 Ofta (flera gånger 
varje vecka) 
0 Nästan varje dag 
 

 
3. Drar du ner på eller 
undviker viss mat,  
för att du inte ska må 
dåligt? 
2  Jag drar ner på viss mat 
och det går bra. 
0  Jag drar ner på viss mat 
men jag tycker det är svårt. 

 
 

GUIDE: SCREEN-II 

1 Vad tror du att det kan bero på? Läkemedelseffekt? 
Måltidsmiljön? Äter ensam? Prova med annan kryddning av 
maten? Aktivitet bidrar till att öka aptiten. Aptiten stimuleras av 
variation i smak, temperatur, konsistens och färg. Ät gärna en 
efterrätt, mindre portioner ofta? Välj mer energirika produkter 
om vikten minskat. 

2. Har du gjort det länge? Vad är orsaken 
till att måltider hoppas över? Vad tror du 
skulle få dig att inte hoppa över måltiden? 
Ej tillgång till livsmedel? Behöver hjälp 
att få hem mat? Köpa färdigrätter? Behov 
av matdistribution? 

3. Varför undviker du viss mat? Hur 
länge har du undvikit viss mat? Har du 
fått någon effekt av att undvika viss 
mat? Är det pga svårigheter att klara av 
dietrestriktioner? Svårt att äta 
tillsammans med andra? Svårt att köpa 
varorna? 



 52 

4a. Har din vikt förändrats under de senaste 6 månaderna? 
0  Jag vet inte hur mycket jag väger eller om min vikt har 
förändrats. 
 
 Ja, jag har gått upp… 
0  mer än 5 kilo  
1  3 till 5 kilo 
2  ungefär 2 kilo 
 
Ja, jag har gått ner… 
0  mer än 5 kilo  
1  3 till 5 kilo 
2  ungefär 2 kilo 
 
4b. Har du försökt att 
förändra din vikt under de 
senaste 6 månaderna? 
0  Nej, men den förändrades 
ändå 
 
4c. Tycker du att du väger 
…? 
0  mer än du borde 
0  mindre än du borde 

4. Viktförändring innebär 
vanligen en hälsorisk. Försök ta 
reda på vad viktförändringen 
beror på och föreslå åtgärder 
därefter. Tänk även på att fråga 
kring hur aktiva de är, 
inaktivitet bidrar till nedsatt 
aptit och minskad 
muskelmassa. 
 
Är personen överviktig och 
försöker av den anledningen gå 
ner i vikt? Detta kan vara bra 
ffa om hälsoproblem  (rörlighet, 
blodsocker etc.) relaterat till 
övervikten. 
 
Behövs matdistribution? 
Behövs kontakt med dietist 
eller primärvårdsläkare? 
Informera att viktstabilitet är 
viktigt för äldre och att vikten 
gärna får vara lite högre för 
äldre än för yngre (BMI) 
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5. Hur många gånger äter du frukt och grönsaker per dag?  
T.ex. konserverade, färska, 
frysta eller som juice. 
2  Tre 
1  Två 
0  Färre än två 
 
 
 
 
 
6. Hur ofta äter du kött, 
köttpålägg, ägg, fisk, fågel 
ELLER alternativ till dessa? 
T.ex. ärtor, bönor, linser, 
nötter, tofu (sojabönsprodukt), 
quorn (bas på svampprotein 
och äggvita). 
1  En gång per dag 
0  Mer sällan än en gång per 
dag 
 
 
 
 
7. Hur ofta äter eller dricker 
du mjölkprodukter? 
T.ex. mjölk, mjölk i 
matlagning, glass, yoghurt, 
ost, alternativ till mjölk som 
berikade sojadrycker.  

 

2  En eller två gånger per dag 
1  Vanligen en gång per dag 
0  Mer sällan än en gång per 
dag 
 
 
 

5. Fråga om orsaken till det 
låga fruktintaget. Problem 
med inköp av frukt? Fundera 
över alternativ till rå frukt, 
t.ex. krämer/soppor, yoghurt 
med bär/frukt, fruktjuice (med 
frukt-kött). Frukt är bl.a. rik 
på fiber och C-vitamin. Fiber 
motverkar förstoppning. 

6. Fråga kring det låga intaget 
av produkterna (till vänster). 
Tipsa om att koka ägg till 
frukost, som rutin, även mjölk 
till maten, ost som pålägg. Fet 
fisk och ägg är rika på protein 
och D-vitamin. Kött är rikt på 
protein och B-vitamin. 

7. Brist på vitamin D är 
vanligt hos äldre. Därför är 
mjölkprodukter bra/viktiga 
dels för intag av Calcium men 
också för vitamin D. Försök 
motivera personen att dricka 
mellanmjölk istället för annan 
dryck och välja berikade 
mejeriprodukter samt berikat 
smörgåsmargarin. Vid 
utomhusvistelse i april till 
augusti bildas viss mängd 
vitamin D i huden.  
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8. Hur mycket dricker du per 
dag?  
T.ex. vatten, te, kaffe, örtdryck, 
juice, läskedryck, cider, lättöl 
men ej övrig alkohol (stor 
mugg=250 ml, glas=175 ml, 
kaffekopp liten = 125 ml) 

 
2  4 till 6 glas, (750 – 1000 ml) 
1  Ungefär 3 glas, (ungefär 500 
ml) 
0  Mindre än 3 glas, (mindre än 
500 ml) 
 
 
 
 

8. En person behöver 
cirka 30ml/kg 
kroppsvikt/dag. Dvs. om 
du väger 70 kg bör 
dryckintaget vara 
dryg1500- 2000 ml. Fråga 
om ev. orsaker Fråga om 
ev. orsaker (inkontinens?). 
Fråga om ev. symtom 
såsom yrsel. Tecken på 
intorkning: minskad 
urinproduktion, torra 
slemhinnor, förstoppning, 
minskat blodtryck, trötthet 
med mera. Frukt och fil, 
yoghurt är bra sätt att 
tillföra vätska och 
energi/näring 



 55 

9. Brukar du hosta, sätta i halsen eller känna smärta när du 
sväljer mat ELLER 
dryck? 

 

1  Ibland 
0  Ofta eller alltid 
 
 
 
10. Har du svårt att bita i eller tugga mat? 

 
1  Ibland 
0  Ofta eller alltid 
 
 
 
 
 
 
11. Brukar du använda 
näringstillägg eller  
ersättning för vanlig mat?  
T.ex. energikakor, 
näringsdryck, pudding, 
berikningsprodukter. 
2  Ibland 
0  Ofta eller alltid 
 
 
 
12. Äter du en eller flera 
måltider om dagen 
tillsammans med någon? 
0  Aldrig eller sällan 
2  Ibland 
 
 
 
 

9. Hur länge har du haft dessa besvär. 
Ge råd; äta sakta, koncentration, 
behov av ändrad matkonsistens? Ge 
råd om vikten av en bra sittställning 
under måltiden. Behövs utredning? 
Kontakta primärvårdsläkaren? 

10. Muntorrhet? Tänk på att dricka 
tillräckligt. Behövs kontakt med 
tandläkaren? Behövs 
konsistensanpassning? Olika typer av 
salivstimulerande medel kan finnas 
på ditt apotek 

11. Om personen har 
näringsdryck, intas den i 
tillräcklig mängd? Vem ordnar 
med näringsdrycken, köper man 
från apotek är det dyrare än från 
kommun och landsting 

12. Sällskap under måltiden gör 
att man tar längre tid på sig att äta 
och vanligen att man äter mer. Ge 
tips om ev. dagcentral, 
restaurangbesök (äta dagens 
lunch) 
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13. Har du problem att 
införskaffa (köpa 
och/eller få hem) dina 
matvaror? Problemen kan 
vara dålig hälsa, 
handikapp, begränsad 
inkomst, avsaknad av 
transport, 
väderförhållanden eller att 
hitta någon som kan handla 
åt dig.  
2  Ibland 
1  Ofta 
0  Alltid 
 

13. Ge tips om matdistribution, 
hjälp med att handla och 
transportera mat. Vissa butiker 
kan plocka ihop varor som man 
sedan hämtar vid butiken, 
kontakta din butik och fråga. 
Det finns tjänsteföretag som 
levererar färdiga matkassar med 
råvaror och recept för lunchmat 
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14a. Vem brukar laga din mat? 
14b. Vilket påstående angående matlagning passar bäst in på 
dig? 
 
Jag lagar alltid/oftast min mat 
själv och… 
2  …ibland tycker jag att 
matlagning är jobbigt. 
0  …oftast tycker jag att matlagning 
är jobbigt. 
 
 
Någon annan lagar alltid/oftast 
min mat och… 
0  …jag är inte nöjd med kvalitén 
på den mat som andra lagar åt mig. 
 
 
 
/ Albert Westergren och Andreas Arvidsson Rosenqvist 

14. Ge tips om hur 
matlagningen ev. kan 
underlättas, 
halvfabrikat, 
färdigrätter, 
matdistribution. 
 
Om personen har 
matdistribution, 
diskutera kring vad 
personen är missnöjd 
med. Kontakta ev. köket 
som tillagar. 
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Guide till SCREEN II 
 
SCREEN kan användas för att bedöma om en äldre person är i risk 
för felnäring, dvs. har ett ätmönster/ätbeteende som kan leda 
felnäring. Alla personer som erhåller hembesök ska bedömas med 
SCREEN II, dvs. såväl personer som ”kliniskt” ej tycks ha någon 
uppenbar risk för felnäring som de med risk. Detta eftersom syftet 
är att även upptäcka personer med subklinisk risk för felnäring för 
att därmed kunna sätta in förebyggande insatser. 
 
Desto lägre poäng på SCREEN II, desto högre risk för felnäring 
”Måttlig risk för felnäring” indikerar att någon form av insats 
behövs, t.ex. utbildning, information och/eller annan stödinsats. 
”Hög risk för felnäring” indikerar behov av tidigare nämnda 
insatser plus konsultation av dietist och/eller läkare. Det är dock 
viktigt att beakta att en del personer med risk redan har kontakt 
med dietist/läkare vilket bör kontrolleras innan man gör en ny 
konsultation. Om risk för felnäring föreligger behövs uppföljning.  
 
Tabell 1. Bedömning av SCREEN II poängen. 
SCREEN II Poäng 
   Maxpoäng 64 
   Måttlig risk för felnäring <54 
   Hög risk för felnäring <50 
 
När SCREEN II är ifylld följs följande steg: 

1) Beräkna SCREEN poängen. 
2) Jämför SCREEN poängen med tabellen ovan för att avgöra 

om risk föreligger. 
3) Om personen befinner sig i riskzonen, identifiera inom 

vilka områden deras nutrition skulle kunna förbättras. 
4) Diskutera med personen kring möjliga resurser (ev. 

kommunala) som skulle kunna hjälpa till att minska denna 
risk. 

5) Assistera/hjälp personen med ev. kontakter; ge 
kontaktinformation eller kontakta resurserna själv. 

6) Följ upp den äldre med risk efter några veckor för att 
kontrollera att han/hon erhållit ev. hjälp och om det ev. varit 
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några hinder för att få hjälp eller om behov av ny/annan 
hjälp föreligger. 

 
Processen ovan kan beskrivas i termer av ”etisk 
nutritionsscreening” eftersom den äldre ej endast screenas utan 
även får förslag till hur de kan förbättra sin situation. En del äldre 
personer kanske ej vill ta emot hjälp eller insatser initialt. 
Uppföljningen efter ett par veckor ger möjlighet att diskutera 
situationen igen. Vidare, kan den äldre personen behöva 
uppmuntras för att prova servicen för att se om den möter upp mot 
deras behov.  
 
En del frågor har frågor om hur ofta något förekommer. Följande 
tolkning kan vara en hjälp: 
Sällan: en gång i veckan eller mindre 
Ibland: 2-4 gånger i veckan 
Ofta: 5-6 gånger i veckan 
Alltid: minst dagligen 
 
/ 2009-11-04, Albert Westergren/reviderad 2011-02-09 
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