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Sammanfattning 

Bakgrund: Undernäring är ett vanligt förekommande problem bland den äldre befolkningen. Att 

kunna identifiera de människor som lider av undernäring ligger inom sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar. Mini Nutritional Assessment (MNA) skalan är ett av de olika mätinstrument 

som används för att i tidigt skede upptäcka undernärda äldre eller de som riskerar att bli 

undernärda. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av användning av MNA-skalan hos 

äldre patienter. Metod: Semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide genomfördes 

med tio yrkesverksamma sjuksköterskor på två geriatriska avdelningar. Data bearbetades med en 

kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studien resulterade i tre huvudkategorier; osäker 

bedömning, del av rutin och bra redskap. Slutsats: MNA-skalan upplevdes som ett 

bedömningsverktyg som ger bra vägledning. Dock bör sjuksköterskor komplettera bedömningen 

med andra faktorer bland annat den kliniska blicken som innefattar sjuksköterskans teoretisk 

grund, praktisk erfarenhet samt sunt förnuft för att resultatet ska vara säkert och tillförlitlig. 

Kliniska betydelsen: Genom att sjuksköterskan använder MNA-skalan tillsammans med sin 

kliniska blick och kompetens, kan undernärda patienter identifieras tidigt. På så sätt kan detta 

leda till betydande potential för att skydda mot mänskligt lidande och spara på 

samhällsekonomiska resurser. 

Nyckelord: Undernäring, Mini Nutritional Assessment skalan, äldre, sjuksköterskors 

erfarenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

Background: Malnutrition is a commonly recurring problem among the elderly population. To 

be able to identify patients who suffer from malnutrition is an important care responsibility of the 

nurse. The Mini Nutrition Assessment (MNA) scale is one of many different screening tools 

which are used for identifying malnutrition or risk for malnutrition among elderly, at an early 

stage. Aim: To describe nurses`- experiences of using the MNA-scale among the elderly 

patients. Method: Semi-structured interviews based on questionnaires were conducted with ten 

professional nurses in two geriatric wards. The data was processed with a qualitative manifest 

content analysis. Results: Three main categories of results emerged. These were unsure 

assessment, part of the routine and useful tool. Conclusion: The MNA-scale is an assessment 

tool that provides good guidance. However, it is necessary to complement the MNA-scale with 

other factors, for example, with clinical competence that includes the nurse's theoretical 

foundation, practical experience and common sense to get a safer and more reliable nutrition 

status. Clinical implication: By using MNA-scale with clinical impressions and 

competence, nurses can identify malnutrition early stage. This can lead to significant potential 

for savings in both human suffering and economic resources. 

Keywords: Malnutrition, Mini Nutritional Assessment scale, elderly, nurses'- experiences. 
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Inledning 

Mat och måltider är viktiga faktorer för äldres hälsa och välbefinnande. Undernäring är ett 

vanligt förekommande problem bland äldre patienter. De äldres livskvalitet och livslängd 

påverkas negativt av undernäring. Det är betydelsefullt att tidigt kunna upptäcka och identifiera 

risker för undernäring hos dessa patienter. Detta eftersom det är ett lidande för äldre patienter att 

drabbas av undernäring, dessutom kostar det mycket för samhället att ta hand om undernärda 

äldre. Mini Nutritional Assessment skalan(MNA) är ett av de mest användbara 

bedömningsinstrumenten som utnyttjas ofta för att identifiera undernärda äldre. 

 

Vårt intresse för ämnesområdet, undernäring hos äldre människor, väcktes under 

sjuksköterskeutbildningen. Särskilt då vi hade olika VFU-placeringar där vi hade kontakt med 

äldre patienter som var undernärda. Vi lade märke till att bedömningsinstrumentet MNA-skalan 

ofta användes av sjuksköterskor vid riskbedömning för undernäring. Det är okänt hur MNA 

fungerar i praktiken utifrån sjuksköterskans erfarenheter. Som blivande sjuksköterskor kände vi 

en nyfikenhet kring användningen av MNA-skalan därför valde vi att skriva om detta 

omvårdnadsproblem. Som sjuksköterskor ligger det i vårt ansvarsområde att kunna identifiera 

och planera lämpliga omvårdnadsåtgärder för undernärda patienter.     
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Bakgrund   

Omvårdnad och omvårdnadsteori 

Omvårdnad handlar om att utifrån ett patientperspektiv tillfredsställa basala fysiska, psykiska, 

sociala och andliga behov vid ohälsa och sjukdom samt att förbygga ohälsa (Ternestedt & 

Norberg, 2009). Omvårdnad utgår från en humanistisk grundsyn med ett existentiellt filosofiskt 

synsätt. Med existentiell filosofi menas att människan är en fri och unik individ som har förmåga 

att göra val och ta ansvar och ska bemötas individuellt efter sina unika förutsättningar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Omvårdnad är både ett teoretiskt ämne och ett praktiskt arbete där 

huvudmålen är att främja hälsa och lindra lidandet (Wiklund, 2003). Förr i tiden ansågs 

omvårdnad vara ett verksamhetsområde, men idag betraktas det mer som en kunskap och ett 

forskningsområde (Willman, 2009).  

Centrala begrepp i omvårdnaden är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar 

(Ternestedt & Norberg, 2009). Begreppet människa handlar om hur teorin uttrycker sin syn på 

människan, hennes resurser och levnadsvillkor och hur det påverkar sjuksköterskans handlande. 

Hälsa fungerar som ett mål för omvårdnaden och miljön är det sammanhang i vilket 

omvårdnaden utövas. Omvårdnadshandling är det begrepp där tyngdpunkten ligger i teorierna 

(a.a.). Kirkevold (2000) beskriver att omvårdnadshandlingar är den relation eller interaktion som 

existerar mellan patient och sjuksköterska. Det är kvaliteten på denna relation som avgör hur 

patienten tillgodogör sig omvårdnaden. Svensk sjuksköterskeförening (2010) lägger mer fokus 

på begreppet hälsa och föreskriver att hälso- och sjukvårdens mål är hälsa. Hälsa enligt The 

World Health Organization [WHO] är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet (http://www.who.int). 

 

Omvårdnadsteorier är olika former av kunskap som används som stöd i sjuksköterskans arbete 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). En av dessa omvårdnadsteorier är Virginia Hendersons 

behovsteori.  Teorin går ut på att visa vilken vård alla patienter är i behov av, oavsett medicinsk 

diagnos och behandling. Henderson beskriver i sin teori att alla människor, friska såväl som 

sjuka, har vissa grundläggande behov som han/hon tolkar och uttrycker på sitt eget unika sätt, 

alltefter vilken kulturell och social miljö hon befinner sig i. Dessa behov innefattar bland annat 

mat, husrum, kläder, kärlek, uppskattning och känsla av att vara till nytta (Kirkevold, 2000). I 

samband med sjukdom eller andra tillstånd kan individen bli oförmögen att utföra de handlingar 

som krävs för att möta behoven. Henderson anser att omvårdnaden ska planeras utifrån den 

enskilde patientens upplevda behov och bristande förmåga att tillgodose dessa behov (a.a.). 

http://www.who.int/
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Omvårdnadens primära mål enligt Henderson är att hjälpa den sjuke patienten att så snabb som 

möjligt återvinna sitt oberoende (Kirkevold, 2000). 

 

Wiklund Gustin och Lindwall (2012) beskriver att Hendersons omvårdnadsteori lägger fokus på 

grundläggande principer i omvårdnaden av patienten. Att skapa en relation till vårdtagaren och 

lära känna denne väl är kärnan för att kunna ge en god vård. På så vis ska vårdaren lättare kunna 

sätta sig in i vårdtagarens situation och har lättare att förstå vad denne behöver. Att skapa ett 

sådant samspel mellan varandra förkortar även vårdtiden, anser Henderson (Kirkevold, 2000). 

Henderson har tagit fram 14 omvårdnadsdelar som hon anser ingår i allmän omvårdnad 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Av dessa är mat och vätskeintag viktigast, efter andningen. 

Henderson menar att patienten behöver en väl sammansatt kost och sjuksköterskans uppgift är att 

se till att patienten får en adekvat närings- och vätsketillförsel (Kirkevold, 2000).   

Äldre och åldrandet 

WHO definierar äldre som män och kvinnor vilka är 65 år eller äldre (http://www.who.int). 

Romoren (2010) beskriver att äldre människor numera utgör en stor del av samhällets 

befolkning. Andelen äldre i Sveriges befolkning ökar stadigt och fram till år 2050 kommer den 

äldre befolkningen att uppgå till 23 procent av den totala folkmängden. Ökningen av andelen 

äldre människor sker globalt och världens äldre befolkning växer snabbt. Med ökande ålder så 

ökar även behovet av vård och omsorg. Detta medför även ökade krav på hälso- och sjukvården 

och betydelsen av att kunna ge en god omvårdnad (a.a.).  

 

Människans livstid kan delas in i fyra delar. Den första tidsåldern involverar barn- och 

ungdomsåren och den andra tidsåldern avser den yrkesverksamma perioden. Den tredje 

tidsåldern, som även kallas yngre äldre, definieras som perioden efter pensioneringen. Då är 

individens möjlighet till aktiviteter inte avsevärt begränsad av sjuklighet eller 

funktionsnedsättning. I den fjärde och sista tidsåldern, som också benämns äldre äldre, kan 

individen inte längre klara sina dagliga aktiviteter själv och är beroende av andras vård och 

omsorg. Perioden karaktäriseras ofta av ohälsa och kroppslig försvagning. Det är oftast i fjärde 

tidsåldern som äldre människor drabbas av undernäring (Romoren, 2010). 

 

Åldrandeprocessen medför vissa försvårande omständigheter för de äldre, vilket bland annat i 

hög grad minskar möjligheten att äta själv eller att laga sin egen mat (Mensen, 2010). Författaren 

beskriver vidare att även om åldrande-förloppet leder till begränsningar i de äldres kroppar och 

http://www.who.int/
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deras dagliga liv, så är behovet av nödvändiga näringsämnen fortfarande lika stort. Ibland kan till 

och med behovet vara större i hög ålder jämfört med tidigare i livet (Mensen, 2010). Chen, 

Schilling och Lyder (2001) redogör i sin studie att det numera är väl fastställt att med stigande 

ålder sker en minskning av matintaget, och om inget görs åt detta kan det leda till undernäring. 

Undernäring 

Undernäring är en av de följder i åldrandet som drabbar de flesta människor när de blir äldre, 

speciellt i den fjärde tidsåldern (Chwang, 2012; Romoren, 2010). Undernäring som en allmänt 

använd term innebär obalans mellan mat- och näringsintag och kroppens behov. Detta uppstår 

när man under en längre period inte får nog med mat som täcker kroppens energibehov 

(Johansson, Bachrach-Lindström, Carstensen & Ek, 2009; Chen et al., 2001). Det finns två 

metoder för att beskriva undernäring hos äldre. Den första metoden karakteriseras av otillräckligt 

kostintag av viktiga näringsämnen samt dåliga kostvanor. Den andra metoden definierar 

undernäring som protein- och- energi undernäring (PEU) vilket är den vanligaste formen av 

undernäring (Chen et al., 2001; Ödlund Olin, Karlsson, & Lönnberg, 2005). 

Livskvaliteten påverkas negativt av undernäring (Johansson et al., 2009). Förutom att det är ett 

lidande för äldre att drabbas av undernäring, så kräver dessa patienter betydligt mer av vårdens 

resurser. Därför är det viktigt att tidigt kunna upptäcka och identifiera risker för undernäring, 

eftersom detta tillstånd är vanligt och sällan uppmärksammas (Socialstyrelsen, 2011).  

Johansson et al. (2009) beskriver att undernäring förekommer hos ungefär var tredje patient på 

sjukhus eller boende inom äldreomsorg i Sverige. Problemet med undernäring har funnits länge 

och forskning visar att trots alla insatser som görs, sjunker inte antalet undernärda. Redan i 

början av 1980-talet studerades förekomsten av undernäring hos olika patientgrupper i samband 

med inskrivning på några nordiska sjukhus. Patienter inlagda på geriatriska och medicinska 

kliniker hade en frekvens av undernäring på 22-35 procent. Även senare svenska studier, som 

genomfördes inom sjukvården och äldreomsorgen i Stockholmsområdet, visar siffror som är 

liknande eller till och med högre (a.a.). 

För att i god tid kunna upptäcka undernäring hos äldre, och därmed sätta in omvårdnadsåtgärder 

för dessa patienter, är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen genomför en 

nutritionsbedömning av alla patienter. Bedömningen görs med hjälp av olika mätmetoder som 

kallas riskbedömning eller nutritionsscreening (Socialstyrelsen, 2011). 
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Orsaker till undernäring  

Undernäring uppstår ofta som ett resultat av samverkande medicinska, fysiska, psykologiska och 

socioekonomiska faktorer (Socialstyrelsen, 2000). Ätsvårigheter (dysfagi), tandproblem, oral 

ohälsa, miljö och okunskap hos vårdpersonalen är enligt Socialstyrelsen (2011) faktorer som kan 

leda till undernäring hos äldre. Chang och Roberts (2011) inkluderar även andra faktorer som 

tycks bidra till undernäring hos äldre. Dessa riskfaktorer definierar författarna som smärta, 

läkemedel, låg funktionell status, symtom på depression, ålder och kvinnligt kön. Vidare nämns 

ensamhet, längre vistelse på vårdhem, motorisk dysfunktion eller beroende av andra i dagliga 

aktiviteter (ADL), synskada och kognitiva nedskrivningar som orsaker till undernäring (a.a.). 

Enligt Akner och Cederholm (2001) kan även vissa medicinska tillstånd och sjukdomar leda 

indirekt till undernäring till exempel sjukdomar som stroke, parkinsons sjukdom, hjärtsvikt, 

demens och alzheimer. Stroke och parkinsons sjukdom kan leda till tugg- och sväljsvårigheter 

samt orsaka tremor och förlamning som ger problem att äta. Patienter med hjärtsvikt har sämre 

aptit och det är vanligt att de känner sig mätta snabbare. Hos patienter med demens eller 

alzheimer minskar känslan av hunger och törst samt att ätfunktioner som tuggning och sväljning 

försämras. Att glömma äta mat är vanligt förekommande bland patienter med demenssjukdom. 

Vid reumatisk artrit beror undernäringen mycket på den kroniska inflammation som leder till 

katabolism hos patienten. KOL är en annan sjukdom som ofta medför undernäring. Patienter 

med KOL behöver mer energi på grund av förhöjt andningsarbete. Om patienten inte får 

tillräckligt med näring kommer andningsmuskulaturen att ta energi från övriga kroppsdelar 

(a.a.). 

Enligt NANDA (2012) kan undernäring relateras till bland annat oförmåga att absorbera 

näringsämnen, oförmåga att inta föda, nedsatt muskeltonus och svaghet i muskulaturen som 

används för att svälja. Undernäring kan också relateras till svaghet i muskulaturen som används 

för att tugga, till sår i munhålan, smärta, oförmåga att smälta maten och till psykiska faktorer. 

Konsekvenser av undernäring hos äldre  

Undernäring påverkar mer eller mindre alla kroppens funktioner. Förlängd vårdtid, minskad 

livskvalitet, ökad sjuklighet och dödlighet är några konsekvenser som kan drabba äldre patienter 

som är undernärda eller har risk för undernäring (Vanderwee et al., 2011). Andra konsekvenser 

enligt Feldblum et al. (2007) är förhöjda kostnader för patienter och samhälle, ökad risk för 

komplikationer såsom trycksår, minskad grad av läkemedelsmetabolism och minskad aptit. Chen 

et al. (2001) förklarar ytterligare konsekvenser av undernäring som innebär försämring av både 



6 
 

fysiska och kognitiva funktioner, ökad mottaglighet för infektioner och fördröjd sårläkning. 

Undernäring hos äldre är en flerdimensionell fråga där sjuksköterskor kan ta ledningen och 

åstadkomma en förbättring (Chen et al., 2001). 

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskans huvudansvarsområde är att ta tillvara det friska hos patienter och tillgodose 

basala omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2005). Henderson betonar i sin teori vikten av att 

sjuksköterskan måste vara medveten om sin begränsade förmåga att sätta sig in i de behov 

patienten upplever, och att detta måste återspeglas i hennes attityd till patienten. Henderson 

framhåller vidare sjuksköterskans ansvar för att utföra de åtgärder som patienten själv skulle ha 

gjort om denne hade kunnat (Kirekvold, 2000). Nutrition är en viktig del av patientens 

rehabilitering och sjuksköterskan har ofta självständigt ansvar för alla förhållanden kring 

patientens nutritions-status. Sjuksköterskan behöver ha tillräcklig kunskap och kompetens om 

patientens nutritions-status för att kunna bedöma patientens näringsbehov, identifiera risken för 

undernäring och därmed vidta eventuella åtgärder (Stubberud, Almås & Kondrup, 2011).  

Stubberud et al. (2011) definierar sjuksköterskans kompetens om nutrition som kunskaper om 

patientens näringsbehov, konsekvenser av fel- och undernäring, komponenter i patientens näring 

och administrering av näring till patienten. Dessutom ska sjuksköterskan efter sin egen erfarenhet 

och förmåga bedöma patientens tillstånd och prioritera utifrån sin kliniska blick (Gerdtz & 

Bucknall, 1999). Klinisk blick beskrivs av Svensk sjuksköterskeförening (2006) som en typ av 

fingertoppskänsla som bygger på en god teoretisk grund, praktisk erfarenhet samt sunt förnuft. 

Den praktiska erfarenheten beskrivs som personlig och ofta situationsbunden, där sjuksköterskan 

lär sig utifrån de erfarenheter hon skaffar sig. Den erfarenhetsbaserade delen av klinisk blick är 

också mer individuell eftersom erfarenheterna ofta bygger på omständigheter där sjuksköterskan 

varit ensam om att behöva fatta ett beslut, erfarenhetsbaserad kunskap kallas även för tyst 

kunskap. Den sista delen av klinisk blick är det sunda förnuftet. För att det sunda förnuftet ska 

kunna fungera krävs erfarenhet som är relevant för den givna situationen (a.a.).   

 

För sjuksköterskan är det en utmaning att kartlägga och bedöma näringsbehov och att avgöra 

vilken nutritionsplan eller särskild nutritionsbehandling patienten behöver. Med tanke på de 

negativa följderna av potentiella risker vid undernäring, är det viktigt att upptäcka patienter med 

detta tillstånd så tidigt som möjligt (Stubberud et al., 2011). Det krävs att sjuksköterskan, om 

möjligt tillsammans med patienten, gör en noggrann genomgång av kostvanor, aktuellt 

näringstillstånd och möjlighet att inta föda (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013).  
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Om patienten är undernärd eller löper risk för undernäring så är det sjuksköterskans ansvar att 

göra en omvårdnadsplan. Vid behov av stöd ska sjuksköterskan kontakta dietisten. Tillsammans 

med hela vårdteamet ansvarar sjuksköterskan för att genomföra nutritionsinsatser enligt 

ordination. Dokumentation av näringsintag, eventuella risker, insatta åtgärder i 

nutritionsjournalen och uppföljning av nutritionsstatus ingår i sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

(http://www.vardhandboken.se).  

Riktlinjer för nutritionsbedömning 

Enligt Swedish Society of Clinical Nutrition and Metabolism (2006) ska alla patienter som läggs 

in på sjukhus, nutrition-screenas med någon form av screeningsinstrument. 

Bedömningsinstrumentet ska ha hög grad av valididet och reliabilitet och alla sjukhus bör ha 

som policy att tidigt identifiera patienter med undernäring eller de som löper risk för undernäring 

(a.a.). I Stockholms landsting ska alla patienter inom slutenvården och hemsjukvården genomgå 

en nutritionsbedömning, där ofrivillig viktnedgång, ätsvårighet och undervikt uppmärksammas 

(Ödlund et al., 2005). Enligt Karolinska lokala riktlinjer om någon patient har tecken på 

undernäring, ska en omfattande utredning göras. För undernärda patienter ska en 

omvårdnadsplan göras och den bör innehålla riskbedömning, diagnos, planerade åtgärder och 

mål för nutritionsbehandlingen. För bedömning av nutritionsstatus hos patienter som är 65 år 

eller äldre, ska MNA-skalan användas (http://www.karolinska.se).   

Bedömningen av näringstillståndet kan göras av sjuksköterska, läkare eller dietist. Utredningen 

av riskbedömningarna samt plan och åtgärder ska dokumenteras i patientens journal. Från och 

med 2011 ska även riskbedömningarna registreras i det nationella kvalitetsregistret Senior alert. 

Tre instrument som används för riskbedömning är Downton fall index, Mini Nutritional 

Assessment och Norton skalan. Downton fall index för att mäta fall, Mini Nutritional 

Assessment för att mäta näringsstatus och Norton skalan för att mäta risken för trycksår. 

(http://www.stockholm.se/Fristaende-

webbplatser/Stadsdelssajter/Kungsholmen/MASMAR/Riskbedomning-/?kontakt=) 

Mini Nutrition Assessment (MNA)  

Numera anses näringsbedömning vara ett av de områden som utvärderas omfattande i vårdandet 

av äldre patienter. Under de senaste åren har flera mätverktyg utvecklats och MNA är ett av 

dessa. MNA är en snabb och enkel metod för att i ett tidigt skede upptäcka om det föreligger risk 

för undernäring (Socialstyrelsen, 2011; Kondrup, Allison, Elia, Vellas & Plauth, 2003). MNA 

består av två delar som kallas screeningsdel ett och screeningsdel två. Screeningsdel ett, som 

http://www.karolinska.se/PageFiles/69579/Nutrition%20uppdaterad%202012-04.pdf
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Kungsholmen/MASMAR/Riskbedomning-/?kontakt
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Kungsholmen/MASMAR/Riskbedomning-/?kontakt
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även benämns Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA-SF), är den väsentliga delen av 

MNA som verkar vara ett av de mest accepterade verktygen inom äldrevården (Secher, Soto, 

Villars, Van Kan & Vellas, 2008). MNA-SF involverar bara sex frågor och tar bara några få 

minuter att genomföra (Guigoz, Vellas & Garry, 1994). Maxpoängen för denna del är 14 poäng 

och ett resultat på 12 poäng eller mer indikerar att patienten har en acceptabel näringsstatus. 

Dock indikerar ett resultat på 11 poäng eller mindre, en uppgift att gå vidare, genom att utföra 

fullständiga versionen av MNA som kallas för screening del två. Den fördjupande delen handlar 

mer om bedömning av mat och vätskeintag, läkemedel, sår och mätning av omkrets på 

överarmen. Hela MNA-skalan består av 18 frågor med fasta svarsalternativ. Poäng från de två 

delarna måste läggas ihop, för att på så sätt få en total-poäng. Varje svar på de två delarna har ett 

numeriskt värde och bidrar till slutresultatet som är högst 30 poäng. (Socialstyrelsen, 2011). 

  

Flera studier har visat att MNA är användbar i olika vård miljöer. MNA-skalan används i stor 

utsträckning som ett verktyg för att identifiera risk för undernäring bland äldre (Guigoz et al., 

1994). MNA-skalan erbjuder en enkel metod som kan göras på sängkanten. Skalan är ett 

heltäckande screening verktyg för undersökning av näringsstatus (Kaiser et al., 2010; Guigoz et 

al., 1994). MNA gör det också möjligt att utvärdera och vidta omedelbara och lämpliga 

omvårdnadsåtgärder, förhindra ytterligare försämring och ge bättre behandling. Därför 

rekommenderas MNA som ett grundläggande screeningstest för utvärdering av nutritionsstatus 

hos äldre (Kaiser et al., 2010) 

 

I en Studie som har gjorts av Tsai, Hsu och Chang (2011) för att undersöka lämpligheten av 

MNA- användning, beskriver författarna att det är ett lämpligt verktyg för att göra rutinmässig 

övervakning av nutritionsstatus hos både undernärda och de som riskerar att bli undernärda. 

Dessutom kan MNA användas för övervakning av nutritionsstatus hos överviktiga patienter samt 

vuxna med utvecklingsstörning (a.a.). Enligt Gazzotti, Albert, Pepinster och Petermans, (2000) 

är MNA inte bara ett tillförlitligt verktyg utan det är också lätt att använda och ett billigt 

diagnostiskt verktyg. Enligt skalan kan patienter enkelt kategoriseras i tre grupper, välnärda, de 

som har risk för undernäring och undernärda patienter. Kondrup et.al (2003) uppger att MNA 

passar bra för svaga äldre patienter. Skalan kan identifiera risken för utveckling av undernäring, 

speciellt i ett tidigt skede, eftersom skalan omfattar även fysiska och psykiska orsaker som ofta 

påverkar nutritionsstatusen hos äldre. MNA är en kombination av kartläggnings- och 

utvärderingsverktyg, eftersom sista delen av skalan är mer detaljerad (a.a.). Guerin et al. (2005) 

och Vallas et al. (2005) kom i sina studier fram till att MNA är ett giltigt verktyg för kliniska 
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studier för utvärdering av dementa patienter samt att lägre MNA- eller MNA-SF poäng var 

förknippade med kognitiva funktioner.  

 

Socialstyrelsen (2000)  har jämfört MNA-skalan och Subjective Global Assessment skalan 

(SGA) för att undersöka vilka personer som klassificeras som undernärda eller som ligger i 

riskzonen för att drabbas av undernäring. Det framkom att MNA klassificerade fler som 

undernärda än SGA-skalan eftersom MNA-skalan är baserad på olika aspekter kring patientens 

födointag och övrig hälsostatus (a.a.). En studie från Hsu, Tsai, Chan, Wang och Chung (2012) 

har visat, förutom att MNA är användbar för nutritionsscreening hos äldre patienter, är skalan 

också lämplig för att bedöma livskvaliteten och funktionella status hos patienter med 

Hepatocellulär cancer.   

 

MNA passar även för att identifiera människor med psykisk sjukdom som löper risk för 

undernäring, och med BMI (ett objekt i MNA) kan vårdpersonalen identifiera patienter som 

är överviktiga (Tsai, Yuan & Tsui-Lan, 2011). Författarna beskriver vidare att rutinmässig 

screening av nutritionsstatus hos personer med psykisk sjukdom kan öka möjligheten att 

tidigt upptäcka nya näringsmässiga problem. Det kan också bidra till att minska risken för 

att utveckla kroniska metaboliska förhållanden hos dessa patienter.  
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Problemformulering 

Äldre människor utgör idag en ökande del av samhällets befolkning, både i Sverige och i resten 

av världen.  Med stigande ålder utsätts kroppen för vissa begränsningar och svagheter som i sin 

tur leder till ohälsa. Undernäring är ett känt och vanligt förekommande problem hos äldre 

patienter, vilket är förenat med mänskligt lidande. Att kunna identifiera undernärda patienter är 

ett av sjuksköterskans huvudansvar. Mini Nutritional Assessment (MNA) skalan är ett 

instrument för riskbedömning av undernärda äldre som används inom geriatriken. Avsikten med 

användning av MNA är att i ett tidigt skede identifiera undernäring eller risken för undernäring. 

Detta kan bidra till att tidigt upptäcka problemet, sätta in lämpliga omvårdnadsåtgärder och 

minska antalet undernärda i samhället. Forskning visar att trots alla insatser som görs är antalet 

undernärda äldre fortfarande högt. Samtidigt visar flera studier att prevalensen av 

näringsmässiga risker är hög och att MNA-skalan är ett bra verktyg för att upptäcka undernärda 

äldre patienter eller de som riskerar att bli undernärda. Däremot finns det inga studier som är 

gjorda som beskriver sjuksköterskans och vårdpersonalens erfarenheter av användningen av 

MNA. Därför är det intressant att känna till vilka erfarenheter sjuksköterskor har av MNA-

användning. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av MNA-användningen för 

undersökning av äldre patienter. 
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Metod 

Design 

Denna studie är empirisk med kvalitativ ansats. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att syftet 

med kvalitativ ansats är att forskaren vill sträva efter en helhetsförståelse av speciella 

förhållanden för att få en fullständig bild av det som ska undersökas. Studien har genomförts 

som en intervjustudie som gick ut på att granska och tolka individers egna erfarenheter, åsikter, 

känslor och uppfattning om ett specifikt ämne. Billhult och Gunnarsson (2012) beskriver att med 

kvalitativ design avses att studera upplevda erfarenheter av ett fenomen och menar att det inte 

finns någon definitiv sanning och heller inget som är oriktigt i en erfarenhet. 

Urval  

Tio sjuksköterskor från två geriatriska avdelningar på ett sjukhus i Stockholm valdes ut för 

studien. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) brukar antalet deltagare i vanliga intervjustudier 

ligga mellan fem och tjugofem. Vid val av antalet deltagare togs hänsyn till informanternas 

tillgänglighet och möjlighet att delta. Inklusionskriterier i innevarande studie var att deltagarna 

var legitimerade sjuksköterskor och verksamma inom det aktuella sjukhuset. Sjuksköterskor som 

var timanställda eller som var resurssjuksköterskor och arbetade extra exkluderades.  

Datainsamlingsmetod 

Intervjuguide 

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket enligt Danielson (2012) innebär att frågorna inte 

behöver ställas i en bestämd ordning, utan ordningen anpassas efter respondenten och vad som 

kommer upp i intervjun. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med hjälp av en 

intervjuguide (bilaga 1). Polit och Beck (2010) beskriver att intervjufrågorna måsta vara öppna 

och ska syfta till att respondenterna kan berätta fritt om sina erfarenheter och upplevelser. 

Intervjufrågorna måste vara enkla och korta och ska utformas utifrån studiens syfte (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I denna studie togs hänsyn till dessa faktorer vid skapandet av 

intervjufrågorna. Frågorna utformades på ett sådant sätt att alla deltagarna fick samma eller 

åtminstone nästan samma bild av innehållet i frågorna. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

att intervjufrågorna måste modifieras för att passa varje individs språkkunskaper, bildningsnivå 

och fattningsförmåga. 

För att öka intervjuguidens kvalitet så att den skulle innehålla alla berörda ämnen samt öka 

deltagarnas möjlighet till att svara fritt, genomfördes först en pilotintervju. Polit och Beck (2010) 

definierar pilotintervju som en undersökning i mindre skala för att se hur väl instrumentet för 
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insamlingen av data är utformat. Dessutom ville författarna i denna studie prova 

inspelningsapparatens funktion och testa planerad tidsram. Danielson (2012) beskriver vikten av 

provintervju där frågorna och upplägget testas till exempel för att se om planerade frågor är 

adekvata, funktion av teknisk utrustning vid inspelning och om planerad tid är hållbar. Vid 

pilotintervjun i denna studie deltog båda författarna. Avsikten var att fånga upp det väsentliga 

och få bred information när sjuksköterskan berättar om sina erfarenheter. Pilotintervjuns guide 

bestod av fyra frågor. Frågorna handlade om användning, åtgärder och utvärdering av MNA. Vid 

pilotintervjun upptäcktes att informanten hade lite svårt att förstå de två första frågorna tydligt. 

Då korrigerades intervjuguiden genom att dels omformulera frågorna och dels uppdela frågorna 

så att varje fråga bara skulle specificera ett ämne. Efter korrigering bestod originalguiden av sex 

frågor. 

Datainsamling 

Kontakt etablerades via mejl med verksamhetschefen för hela sjukhuset, som i sin tur hänvisade 

författarna till avdelningscheferna. Skriftlig information om studiens syfte och hur studien skulle 

gå till skickades via brev till verksamhetschefen. Författarna tog kontakt med cheferna på de 

avdelningar där studien skulle genomföras. Vid mötet med avdelningscheferna införskaffades 

muntligt tillstånd för studien. Avdelningscheferna skickade i sin tur mejl till alla sjuksköterskor. 

De som var intresserade av att delta i studien skulle skicka mejl eller ringa till författarna. För att 

bestämma tiderna för intervjuerna togs muntlig kontakt med deltagarna på respektive avdelning.  

Genomförande av intervjuerna  

Intervjuerna genomfördes på avdelningen under första veckan i februari 2014. Dels under 

arbetstid men även efter arbetspasset. Här har hänsyn tagits till deltagarnas egna önskemål om tid 

och vad som kändes bekvämt för dem. I de flesta fallen fick deltagarna själva välja var de ville 

bli intervjuade, dock med hänsyn till författarnas krav på plats, vilket var ett avskilt och lugnt 

rum. Alla tio deltagare var kvinnliga sjuksköterskor. Sju av tio informanter intervjuades av båda 

författarna där den ena var intervjuledare och den andra var observatör. De tre resterande 

informanterna intervjuades av bara den ena av författarna på önskemål av informanterna.  

Intervjun inleddes med en kort presentation av författarna, studiens syfte och hur 

intervjumaterialet skulle användas. Informanterna fick läsa deltagarinformation och gav 

informerat samtycke (bilaga 2). MNA-skalan visades för deltagarna för att ge en tydligare bild av 

intervjuämnet. Sedan förklarades att deltagandet var helt frivilligt och sjuksköterskorna kunde 

när som helst och utan förklaring avbryta sitt deltagande. Efter att informanterna gett sina 
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samtycken om deltagandet spelades intervjun in på en bärbar inspelningsapparat. Förutom 

informanten i pilotintervjun intervjuades de andra nio deltagarna efter samma frågeformulär. 

Under intervjuns gång säkerställdes att intervjuarna följde frågeformuläret exakt och inom ramen 

för studiens syfte. Informanterna fick även möjlighet att fritt ställa frågor under intervjun. För att 

leda informanterna tillbaka till inledningsfrågan tillkom följdfrågor. Intervjuerna avslutades med 

att författarna tillfrågade alla informanter om deras åsikt om intervjuguiden. Tiden för 

intervjuerna beräknades till cirka 30 minuter per intervju. De genomförda intervjuerna varade 

mellan tolv och tjugoåtta minuter. För att förstå informanternas beskrivning bättre och med 

avsikt att inte missa någon liten detalj, avlyssnades intervjuerna två gånger av båda författarna. 

Därefter transkriberades intervjuerna till en text.  

Dataanalys 

I studien användes Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys med den 

manifesta analysformen. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att insamlade data efter 

intervjuerna kan analyseras antingen med manifest eller latent analysform. Tolkning av en text 

kan vara mer eller mindre djup men det blir alltid någon form av tolkning. Den manifesta 

deskriptiva nivån är det konkreta som utrycks i texten. Det beskrivs i olika kategorier och 

subkategorier på ett så textnära sätt som möjligt (a.a.).  

I denna studie användes alla intervjuerna, inklusive pilotintervjun. Dessa numrerades från ett till 

tio. De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant kort efter intervjutillfällena. Polit och 

Beck (2012) rekommenderar att lyssna och transkribera i nära anslutning till den utförda 

intervjun för att inte gå miste om detaljer eller vid behov rekonstruera den. De nedskrivna 

intervjuerna lästes igenom flera gånger av båda författarna för att förstå helheten. Meningar eller 

fraser som innehöll information som var relevanta för syftet, plockades ut. De meningsbärande 

enheterna kondenserades och sedan abstraherades det väsentliga i meningen och koder bildades.  

Kondensering enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att förkorta meningsbärande 

enheter utan att förlora dess kärna. Koderna är en kort beskrivning av innehållet i de 

kondenserade enheterna (a.a.). Koderna har skrivits på post-it-lappar som markerades med 

intervjuernas nummer. Koderna som hörde samman grupperades och sammanfördes till 

subkategorier och kategorier. Danielson (2012) beskriver att en kategori är en grupp koder med 

liknande innehåll. Flera grupper av koder som hör samman bildar grupperna subkategorierna och 

dessa subkategorier bildar kategorier. Författarna i innevarande studie läste texten flera gånger 

och gick genom originaltexten för att stämma av att subkategorier och huvudkategorier stämde 

med informanternas berättelse och studiernas syfte. Dessa svarar på syftet och är det slutliga 
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resultatet. Kategorierna ska vara fullständiga och ömsesidigt uteslutande beskriver Graneheim 

och Lundman (2004) och menar även att kategorierna kan göras tydligare om man väljer ut 

karakteristiska meningsbärande enheter för att illustrera kategorierna. Exempel på 

meningsbärande enheter, kondensering, kod, subkategori och huvudkategori presenteras i tabell 

nummer 1. 

Tabell nr. 1 Exempel på meningsbärande enheter, kondensering, kod, subkategori och 

huvudkategori i studien. 

Meningsbärande enheter Kondensering Kod Subkategorier Huvud- 

kategorier 

”Det är bra att ha någon 

mall att utgå ifrån som är 

vetenskapligt beprövad. 

Kanske alla inte är lika 

duktiga. Man kan åtminstone 

uppmärksamma ett 

omvårdnadsproblem med 

skalan”. 

 

Ett validerat mall 

som alla kan 

använda för att 

bedöma risker 

för omvårdnads- 

problem.  

 

Ett bra underlag 

för 

riskbedömning. 

MNA bra för att 

uppmärksamma 

undernäring. 

 

Bra 

redskap. 

 

 

Etiska aspekter  

Tillstånd för genomförandet av intervjuerna erhölls hos verksamhetschefen vid det berörda 

sjukhuset. Informanterna hade innan intervjun fått tydlig information både muntlig och skriftlig 

om studien. Informationen till respondenterna angående studien måste vara adekvat och 

lättförståelig så att de kan ta ställning till deltagande (Polit & Beck, 2010; Kvale & Brinkmann, 

2009). Författarna i innevarande studie var angelägna om att ge en klar och tydlig bild av 

studiens syfte till deltagarna. Enligt Nyberg (2000) måste forskaren vid forskning sträva efter att 

ge en så uppriktig och sann bild som möjligt av det fenomen som undersöks. Informanterna fick 

möjlighet att avstå från att besvara en eller flera frågor om de tyckte att svaren kunde påverka 

deras yrkesroll negativt. Nyberg (2000) framhåller att forskaren måste tillförsäkra de som deltar 

rätten att när som helst dra sig ur eller att vägra svara på frågor. Vid intervjuerna framkom att tre 

av de tio deltagarna ville bli intervjuade av bara en av författarna. Även om detta skulle påverka 

resultatet så accepterades deras önskemål utan att fråga om anledningen med tanke på 

integriteten. 
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Kjellström (2012)  förklarar att deltagarna i studien alltid har rätt till privatliv, anonymitet och att 

behandlas konfidentiellt. I denna studie säkerställde författarna att hålla fast vid anonymitet och 

informatörens samtycke. Detta genom att ta bort alla data från det skrivna materialet och från 

inspelningen som handlade om informanternas intervju och uppgift. Alla informanterna har fått 

information om att det erhållna materialet skulle behandlas konfidentiellt.  
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Resultat 

Resultatet i denna studie ledde fram till tre huvudkategorier samt åtta subkategorier, som 

presenteras nedan och i figur nr. 1. 

1) Osäker bedömning, med subkategorierna: A. Skattningsresultat på MNA-skalan kan ge fel 

bedömning, B. Önskar mer vägledning och C. Måste kompletteras. 

2) Del av en rutin med subkategorierna: A. Bedömningen görs på alla patienter oavsett 

lämplighet och B. Bedömningen görs för tidigt. 

3) Bra redskap med subkategorierna: A. Vägledning, B. Uppmärksamma undernäring och C. 

Uppmärksammar andra omvårdnadsproblem. 

 

Figur nr. 1 

Översikt av resultatet 
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1. Osäker bedömning 

A. Skattningsresultat på MNA-skalan kan ge fel bedömning  

Ur analysen framkom att vissa sjuksköterskor upplevde att screeningsresultatet ibland kan leda 

till felaktig bedömning. Den slutliga poängen från MNA-skalan kan visa att patienten är 

undernärd. Dock, om sjuksköterskan utgår från vad patienten äter eller väger, så kommer 

sjuksköterskan fram till att det inte är som skalan visar. Några informanter påstod att det räcker 

om patienter förlorar bara tre poäng av de totala fjorton poängen så identifieras denne som en 

patient som har risk för undernäring. Enligt dessa informanter kan patienterna förlora poäng på 

frågor som inte har något samband med ätande och drickande hos patienten i den aktuella 

situationen.   

”Oftast ser man enligt skalan att patienterna är undernärda, men de har ganska bra aptit ändå. 

Man får den summan fast de inte är undernärda. Så jag menar att så fort man har missat tre 

poäng så är patienten undernärd eller har risk för undernäring. Ibland tycker jag att skalan ger 

fel bedömning”. (informant nr. 1) 

B. Önskar mer vägledning 

Flera av informanterna upplevde att det är svårt att sätta in omvårdnadsåtgärder efter 

bedömningen eftersom MNA-skalan inte visar orsaken till patientens problematik kring 

nutritionsstatus. Att göra en omvårdnadsplan efter bedömningen är det första och viktigaste 

steget för att påbörja nutritionsbehandling. Några informanter föreslog att skalan behöver 

omformas så att den blir mer omfattande beträffande omvårdnadsåtgärder.  

”Meningen med MNA är att kunna göra en handlingsplan, men det är svårt att göra det enligt 

MNA-skalan. Skalan säger inte någonting om åtgärder och om patientens 

nutritionsproblem”.(informant nr. 5)  

C. Måste kompletteras 

Nästan alla sjuksköterskor uppgav att utan den kliniska blicken ger MNA ofullständig 

bedömning på patientens nutritionsstatus. Det framkom även att om sjuksköterskan utnyttjar sin 

yrkeskunskap i bedömningen av patienten, då skulle detta ge ett säkrare resultat. Informanterna 

menade att skalans resultat är bara en summa från svar på några frågor och det går inte att helt 

och hållet utgå ifrån det. 
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”Man måste utgå både från MNA och sina egna sinnesintryck. Med alla frågor får man en bild 

av hur patienten mådde men sedan får man också titta på patienten och använda den kompetens 

som sjuksköterskan sitter inne med i det dagliga arbetet”.(informant nr.4) 

En del av informanterna tyckte att problemet med MNA-skalan är att sjuksköterskor ofta får 

hämta informationen kring patientens nutritionsstatus från andra källor, till exempel anhöriga. 

Detta på grund av att patienten har svårt att både förstå och svara på vissa frågor i skalan, vilket 

kan leda till osäkerhet kring bedömningen. Samtliga informanter framhöll att det är vanligt att 

sjuksköterskan gissar svaren på frågorna vid riskbedömning med MNA-skalan.  

”Ibland, för att få mer information om patienten, behöver man titta på patientens 

sjukvårdshistoria genom att läsa journalen och fråga anhöriga. Men ibland går inte heller detta 

på grund av sekretess eller att anhöriga inte är tillgängliga. Då får man helt enkelt gissa”. 

(informant nr. 8) 

2. Del av en rutin 

A. Bedömningen görs på alla patienter oavsett lämplighet 

Flera av informanterna ansåg att många patienter som kommer till avdelningen ofta är akut 

sjuka. Då blir det mindre fokus på patienternas nutritionsstatus och kostintag. Tanken bakom 

MNA, enligt sjuksköterskorna, är att skalan ska användas i ett längre perspektiv men har mindre 

fokus på patientens aktuella problem. Detta i sig visar brister med MNA-skalan. 

”Jag skulle vilja ha något som är mer akutinriktat, och fångar upp den akuta situationen lite 

mer. MNA fångar inte dessa personer som just nu har problem med matintag, kanske på grund 

av operation eller smärta”.(informant nr. 9) 

Det var många sjuksköterskor som tyckte att MNA i de flesta fall inte kan identifiera 

undernäring hos äldre. Detta på grund av att skalan innehåller generella frågor som är anpassade 

till alla äldre och tar inte hänsyn till något specifikt fall, till exempel äldre med vissa sjukdomar 

som hjärtsvikt och KOL. Patienter med hjärtsvikt har ofta ett högt BMI (Body Mass Index)  på 

grund av vätskesamling i kroppen, vilket kan påvisa att dessa äldre ibland är överviktiga.  

”Men MNA säger inte så mycket. Man kan ha bra BMI men ändå ha risk för undernäring. T.ex. 

kommer personer som har hjärtsvikt och har mycket vätska i kroppen, att väga mer än vanligt. 

Så det finns fallgropar som man borde känna till”.(informant nr.2)  

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2Fwiki%2FBody_Mass_Index&ei=8kc4U9ipEZSqhQfTyoD4Cw&usg=AFQjCNHNTJGSyB58Jq3BNVUDvpBWCCj_Ag
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Patienter med kognitiv svikt är svårare än vanliga patienter att identifiera med skalan, enligt 

några sjuksköterskor. Eftersom dessa patienter inte kan minnas allt om sina dagliga aktiviteter 

och kostvanor, så är det inte helt säkert att lita på vad patienten säger. 

”Det är svårt. Om de är dementa då kan de inte svara. Vi har många äldre patienter med 

kognitiv svikt.  Till exempel är det svårt att veta hur patienter har ätit under den senaste tiden 

eftersom dessa patienter glömmer allt”. (informant nr.1)  

B. Bedömningen görs för tidigt 

Ur analysen framkom att riskbedöma enligt MNA-skalan är obligatoriskt och måste göras inom 

24 timmar från att patienten skrivits in. Majoriteten av informanterna ansåg att vissa viktiga 

detaljer kan missas hos patienten, bara på grund av att bedömningen görs för tidigt. Därför ville 

informanterna vänta med att utföra bedömningen, åtminstone ett dygn för att få lära känna 

patienten. Vissa sjuksköterskor upplevde att otillräcklig kännedom om patienten kan leda till att 

resultatet i bedömningen inte är helt säker.  

”Vi måste göra bedömningen inom 24 timmar och helst vid inskrivningen och detta kan leda till 

osäkerhet kring bedömningen.  Det är riktlinjen. Annars kunde man lika gärna göra det efter 24 

timmar så att man själv kan skaffa sig en bild av patienten och hur patienten mår”.(informant 

nr. 6) 

3. Bra redskap  

A. Vägledning 

De intervjuade sjuksköterskorna upplevde att MNA ger en bra vägledning. Den är ett bra 

underlag för att bedöma säkert tillsammans med deras egen erfarenhet. Skalan ger information 

om faktorer som sjuksköterskan inte kan se annars. För att kunna fylla i MNA-skalan så måste 

ett BMI beräknas. BMI kan också ge lite anvisning om patienterna är undernärda eller inte. Det 

kan handla om saker som sjuksköterskan annars inte tänker på.  En av sjuksköterskorna tyckte att 

det är ett bra hjälpmedel för de sjuksköterskor som är nya i arbetet och den är enkel att använda. 

”Skalan innehåller en fråga om BMI. Med hjälp av BMI kan vi få en snabb bild av patientens 

nutritionsstatus. Så man behöver ju ha den här skalan ”. (informant nr. 10) 

”Det finns frågor i skalan som gör att man kan observera fakta om patienten som man skulle 

missa annars med blotta ögat. Den är ett bra hjälpmedel för blivande sjuksköterskor”. 

(informant nr. 3) 
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B. Uppmärksammar undernäring 

Utifrån intervjuerna framkom att MNA uppmärksammar ett omvårdnadsproblem hos patienten. 

En del informanter ansåg att det är viktig att utgå från en skala som är evidensbaserad eftersom 

det kanske är många som är osäkra på sig själva. MNA är ett bra verktyg för att uppmärksamma 

problem och det är vetenskapligt beprövat.  

”Det är bra om man har ett underlag. Kanske alla inte är lika duktiga. Även om man kan 

bedöma patienten själv, är det ändå bra att ha något att utgå ifrån som är vetenskapligt 

beprövat. Man kan åtminstone uppmärksamma ett omvårdnadsproblem med skala och tänka 

igenom patientens situation”.(intervju nr 6) 

C. Uppmärksammar andra omvårdnadsproblem 

MNA innehåller även frågor som handlar om andra faktorer än nutrition, till exempel psykiska 

problem och rörlighet. Där kan sjuksköterskan hitta andra problem som kan vara värda att känna 

till och därmed sätta in åtgärder. MNA-skalan ger alltså möjligheter att även identifiera andra 

omvårdnadsproblem.  

”Ibland kan man känna att skalan hjälper till att tänka på ett annat sätt samt på att flera olika 

faktorer ska vägas in. I vården av patienten träffar vi ofta på äldre som är multisjuka. De kan ha 

andra problem som inte är identifierade, men med hjälp av skalan kanske sjuksköterskan 

kommer fram till att patienten även behöver annan vård”. (intervju nr 8) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna till denna studie valde att genomföra studien som en empirisk studie med kvalitativ 

ansats som syftar till att undersöka sjuksköterskans erfarenheter vid användning av MNA.  Enligt 

Henricson och Billhult (2012) passar en kvalitativ design bra när forskaren försöker skaffa sig en 

fullständig bild av personers upplevda erfarenheter.  Författarna till denna studie var intresserade 

av att undersöka sjuksköterskors erfarenheter gällande användning av MNA, då det inte fanns 

några studier som direkt var kopplade till att undersöka sjuksköterskors erfarenheter. Därför 

valde författarna att göra en intervjustudie eftersom det ansågs att upplevelser och erfarenheter 

kan fångas upp lättare och bättre med intervjuer. Intervjustudien upplevdes som en styrka för 

studiens syfte. Valet av antal informanter bestämdes med tanke på tillgänglighet, tid och 

resurser. I innevarande studie utfördes nio intervjuer samt en pilotintervju, vilket författarna 

anser är en rimlig mängd med hänsyn till studiens storlek. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

föreligger det svårigheter i att hitta en balans gällande hur många intervjuer som ska genomföras. 

För få intervjuer kan leda till att resultatet får låg överförbarhet, medan för många intervjuer ger 

en icke hanterbar datamängd, vilket försvårar tolkningen av resultatet (a.a.).  

 

Data-insamlingen skedde genom intervjuer, vilket är en lämplig metod enligt Olsson och 

Sörensen (20011), när syftet är att beskriva människors livsvärld.  Det är av stor vikt för studiens 

giltighet att rätt datainsamlingsmetod och rätt mängd data används beroende på studiens 

komplexitet och kvaliteten på insamlade data (Graneheim & Lundman, 2004). Deltagarna i 

innevarande studie var legitimerade sjuksköterskor och hade kortare eller längre yrkeserfarenhet 

samt hade skiftande erfarenhet när det gäller användning av MNA. Genom att intervjua dessa 

sjuksköterskor fick författarna en varierande beskrivning av erfarenheterna av MNA-

användning. Med stöd av ovan redovisad litteratur anser författarna till denna studie att det 

presenterade resultatet är överförbart. Att välja deltagare med olika erfarenheter ökar möjligheten 

att belysa forskningssyftet ur en mängd olika aspekter (Granehiem & Lundman, 2004). 

 

Lantz (2013) beskriver att samspelet formas av situationen, sammanhanget och relationen mellan 

intervjuare och respondent. Författarna kände några av informanterna. Det är svårt att avgöra om 

detta är positivt eller negativt. Det kunde eventuellt begränsa informanterna från att fritt berätta 

om sina upplevelser, men också ge dem större möjlighet att vara öppna på grund av tillit till 

författarna.  
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Användningen av semistrukturerade intervjuer i denna studie försäkrade en trovärdighet i 

datainsamlingen eftersom informanterna kunde komma till tals och berätta om sina upplevelser. 

Danielson (2012) beskriver att semistrukturerade intervjuer innehåller frågor som har öppna 

svarsmöjligheter som kan användas som ett stöd i en intervju och på så sätt ge möjlighet för 

informanterna att svara flexibelt. I studien upplevdes pilotintervjun som en resurs, eftersom 

frågeformulär, utrustning och tidsramen för studien testades. Resultat av pilotintervjun blev att 

frågeformulären omformades till mer lättförståliga frågor och intervjuerna utfördes effektivare. 

På så sätt ökades studiens tillförlitlighet. Danielson (2012) och Lantz (2013) beskriver hur en 

pilotintervju kan ge forskaren mycket att vinna. Då testas allt från teknisk utrustning till 

frågeformulär. I föreliggande studie bestämde sig författarna att inkludera pilotintervjun i 

resultatanalysen, eftersom det ansågs att en del av pilotintervjun innehöll riklig information som 

väl kunde svara på studiesyftet. Trost (2010) beskriver att pilotintervjun kan användas i analysen 

om den inte innehåller brister. Studieförfattarna anser att valet av utförandet av pilotintervjun 

höjt intervjuguidens trovärdighet.  

En svaghet som framkom vid genomförandet av intervjun var att två frågor i frågeformuläret inte 

direkt var kopplade till syftet. Eftersom dessa frågor handlade om omvårdnadsåtgärder och 

utvärderingen av insatser. Lantz (2013) beskriver att det är i det praktiska genomförandet som 

man märker bristerna. 

Thomson (2002) beskriver att det är positivt att vara två intervjuare under intervjun. Då kan 

intervjuarna fokusera på olika saker under tiden och att fylla i och komplettera varandras luckor. 

En styrka i studien var att sju av de tio informanterna intervjuades av båda författarna eftersom 

samarbetet blev effektivare och var och en fick möjlighet att själv ställa frågor till informanten 

om något svar var oklart. Tre av informanterna ville inte bli intervjuade av båda författarna 

samtidigt. Det kan vara en svaghet eftersom viss information kan ha missats. Men det kanske 

även var en styrka eftersom informanterna då kände sig friare att tala fritt. Persson och Sundin 

(2012) och Olsson och Sörensen (2011) beskriver vikten av en ostörd miljö i en intervjusituation 

där informanten kan tala fritt om sina upplevelser. Genom att skapa en lugn, avskild och trygg 

miljö säkerställde författarna att informanterna kände sig fria att delge sina erfarenheter. Detta 

upplevdes som en styrka för studien då författarna på ett effektivt sätt kunde ta del av 

sjuksköterskornas berättelser.  
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Citat från intervjuer är ett sätt att göra resultatet trovärdigt samt att ge läsaren ett intryck av 

intervjuns innehåll och ge exempel på det material som använts för forskarens analys (Danielson, 

2012). Kategorier illusteras med citat från intervjutexterna för att resultatet ska vara trovärdigt. 

Intervjutexten från informanterna numrerades och citaten angavs med informanternas nummer, 

för att kunna se citatens tillhörighet. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att det vanligaste 

sättet att beskriva resultaten från intervjuundersökningar är genom utvalda citat. Under 

analysarbetet av intervjun säkerställde författarna att beskriva metoden noggrant och 

överskådligt. Detta för att studien skulle bli överförbar samt öka möjligheten att inspirera till 

fortsatt kunskapssökning inom det aktuella området. Graneheim och Lundman (2004) framhåller 

att det är viktig att tydligt visa hur kategoriseringen har gått till och att noggrant beskriva det 

sammanhang som datainsamlingen gjorts i. Detta är viktiga faktorer för att öka studiens 

överförbarhet. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av MNA-användning. Resultatet 

av denna studie ledde fram till tre huvud-kategorier. Några av respondenterna ansåg att skalan 

ger en osäker bedömning, medan andra ansåg att det var ett bra redskap. Vissa såg det bara som 

en del av rutinen. 

Ett viktigt faktum från resultatet i denna studie var att vid bedömning av patientens 

nutritionsstatus bör skalan kompletteras med sjuksköterskans kompetens och kliniska blicken. 

Detta påstår även Akner (2006) och menar att det inte finns någon etablerad metod att beskriva 

en människas nutritionstillstånd, men det kan bedömas ur två aspekter, struktur och funktion. Vid 

kraftig över- respektive undervikt förekommer uppenbara problem med olika fysiska funktioner, 

till exempel kondition och aktiviteter i det dagliga livet (ADL), som sjuksköterskan kan se och 

märka (a.a.). Resultatet i innevarande studie visade att klinisk blick och kompetens är en 

gemensam grund för sjuksköterskornas bedömning av patienter. Det visar även Henderson i sin 

omvårdnadsteori och beskriver att sjuksköterskan bör se hela människan i vårdandet av patienten 

(http://currentnursing.com/nursing_theory/Henderson.html).  

 

Resultatet i innevarande studie visade att enligt MNA-skalan är det svårt att göra en 

omvårdnadsplan och att skalan borde vara mer vägledande när det gäller att vidta 

omvårdnadsåtgärder. Detta påstår även Akner (2006) och beskriver att screeningsinstrument, 

som till exempel MNA, är viktiga för att identifiera personer som behöver utredas närmare. Men 

de kan inte ersätta en utredning och bör aldrig enbart ligga till grund för behandling. Akner 

http://currentnursing.com/nursing_theory/Henderson.html
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menar vidare att sammantaget finns ett stort behov av detaljerad och systematisk analys av 

nutritionstillståndet och förloppet över tid hos enskilda, äldre personer. Men studier som är 

gjorda av Secher et al. (2008) och Kaiser et al. (2010) visar motsatsen och beskriver att MNA-

skalan tar särskild fokus på relevanta funktioner i den åldrande befolkningen. Det ger möjlighet 

att utvärdera och vidta omedelbara åtgärder. 

 

Studien av Gazzotti et al. (2000) framgår att MNA är ett användbart verktyg för att identifiera 

om äldre patienter är undernärda eller ligger i riskzonen för undernäring. Mätinstrumentet ger ett 

antal unika möjligheter som är användbara i praktiken. Instrumentet kan uppmärksamma 

vårdpersonalen på problemet med undernäring hos äldre personer, särskilt de svaga och sjuka 

(a.a.). Men resultatet i denna studie visade att förutom att MNA-skalan är ett bra mätinstrument, 

är det också ett bra underlag för att uppmärksamma andra omvårdnadsproblem hos patienten. 

Skalan ger värdefull information om patienten som sjuksköterskan annars inte skulle märka.  

Tsai, Ku och Tsai (2010) beskriver att MNA-skalan kan hjälpa vårdarbetare att upptäcka nya 

näringsmässiga problem och att kunna ingripa i tid. Rutinmässig användning av verktyget kan 

bidra till att förbättra kvaliteten i vården. Detta har tydliga samband med resultat i denna studie 

som kom fram till att MNA-skalan hjälper sjuksköterskor att upptäcka näringsmässiga problem. 

Skalan upplevdes som en effektiv hjälp för att identifiera patienter som är undernärda eller ligger 

i riskzonen. Detta påstår även Secher et al. (2008) och menar att MNA-skalan inte bara är ett 

verktyg för att upptäcka undernäring, utan det leder också till att den ansvariga medicinska 

personalen kan ta itu med problemet.  MNA-skalan kan identifiera risk för undernäring innan 

biokemiska prover behöver göras. På så sätt kan sjukvårdspersonalen ingripa i tid och därmed 

stoppa viktnedgång hos undernärda äldre eller hos de som ligger i riskzonen (a.a.).  

Innevarande studies resultat visade att skalan kan vara till nytta för sjuksköterskor som är nya i 

arbetet och är osäkra på sin egen bedömning. MNA ger dessa sjuksköterskor en trygghet i 

bedömningen av äldres nutritionsstatus. Detta resultat överensstämmer med en studie av Bååth, 

Hall-lord, Idvall, Wiberg-Hedman och Larsson (2008) som menar att verktygen, till exempel 

MNA-SF, kan användas som stöd för klinisk bedömning. MNA-SF är begriplig och lätt att 

använda både för erfarna sjuksköterskor men även för nya oerfarna sjuksköterskor (a.a.).  

Sjuksköterskor i denna studie upplevde att MNA-skalan är ett bra underlag eftersom skalan 

förutom frågor som direkt relaterar till patientens nutritionsstatus också innehåller frågor av mer 

allmän karaktär. Då har sjuksköterskan möjlighet att upptäcka om patienten lider av andra 
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omvårdnadsproblem som skulle vara värda att känna till. Detta påstår även Secher et al. (2008) 

och beskriver att det är en utmaning att utvärdera andra typer av sjukdomar eller syndrom med 

hjälp av MNA.  

I denna studies resultat framkom att sjuksköterskor upplever användningen av MNA-skalan som 

del av rutin. Att bedöma inkomna patienter inom tjugofyra timmar med skalan ledde till att 

sjuksköterskor inte hann få tillräcklig kännedom om patienten och dennes nutritionsstatus. Detta 

kan påverka bedömningen på ett negativ sätt. Det framkom även att sjuksköterskan behöver mer 

tid för att kunna lära känna patienten och detta ökar möjligheten för sjuksköterskan att skaffa sig 

en bra bild av patienten och därmed kunna ge en god vård. Henderson lägger fokus i sin teori på 

relationen mellan vårdpersonalen och patienten och menar att vårdaren ska skapa en relation till 

vårdtagaren, och lära känna denne väl. På så vis ska vårdaren lättare kunna sätta sig in i 

vårdtagarens situation och ha lättare att förstå vad patienten behöver (Kirkevold, 2000).  

Studiens resultat visade att MNA-skalan inte är lämplig för vissa äldre människor med viss 

sjukdom till exempel patienter som var akutsjuka, hjärtsvikt - och kol patienter. Även om 

bedömningens görs, så ger skalan inte rätt bedömning. Detta påstår även Neelemaat, Meijers, 

Kruizenga, van Ballegooijen & Schueren (2011) som i sin studie kom fram till att MNA-SF inte 

är anpassad till akutsjuka patienter och menar vidare att skalan är mest validerad för patienter i 

öppenvård och i äldreboende.  
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Slutsats 

Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskor har varierande upplevelser av MNA-

användning. I resultatet fann författarna att MNA-skalan är ett bra redskap, dock är inte 

verktyget tillräckligt för att göra en säker bedömning. Skalan bör kompletteras med ytterligare 

information så som sjuksköterskans kliniska blick och kompetens för att bedömningen ska ge ett 

tillförlitligt resultat om nutritionsstatus hos äldre patienter.  

Klinisk betydelse 

Näringsvård utgör en del av omvårdnaden där aktiva insatser inom detta område har stor 

betydelse för att förhindra utveckling av undernäring och främja behandling för patienter på 

geriatriska avdelningar. Genom att sjuksköteskor använder MNA-skalan tillsammans med sin 

kliniska blick och kompetens, ökar möjligheten till en bra och säker bedömning av patientens 

nutritionsstatus. På så sätt kan undernärda patienter identifieras tidigt och detta kan leda till 

betydande potential för besparing av såväl mänskligt lidande som samhällsekonomiska resurser.  

Förslag på vidare forskning 

Denna studie kan vara ett exempel för att göra vidare forskning på screeningsinstrument inom 

nutritionsområde. Ett förslag är att genomföra en enkätstudie med stor population för att se hur 

sjuksköterskor utför omvårdnadsåtgärder och utvärderar sina insatser efter bedömning med hjälp 

av MNA.  
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Bilagor 

Bilaga nr. 1 (Intervju guiden) 

1- Vad är dina upplevelser av användning av MNA? 

         1.1- Hur brukar du använda MNA-skalan för bedömning av patienter med undernäring? 

1.2- Beskriv en situation där du tycker att MNA har varit stort hjälp! 

          1.3- Hur användbart är MNA för att kunna identifiera undernärda äldre patienter? 

         

2- Vad gör du efter att du har gjort bedömningen?  

         2.1- Gör du en omvårdnadsplan? 

2.2- Kan du ge några exemplar om vilka omvårdnadsåtgärder du sätter in efter 

bedömningen?  

3- Hur följer du upp dina åtgärder och mål som du satt upp under patientens vistelse på 

avdelningen, och efter att patienten har skrivits ut? 

4- Hur utvärderar du dina åtgärder eller insatser? 

5- Vad är din slutliga åsikt om MNA? 

6- Vad tycker du om frågorna? 
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Bilaga nr. 2 (Informerat samtycket) 
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