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Varför blir det på detta viset?

• Några tidningsrubriker:

– Vi fick kalops som ingen kunde äta

– Snuskmat på hemmet

– Hälften av de gamla svälter
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Det kan tyckas enkelt: 
Nutritionsvårdsprocessen
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Det kan tyckas svårt: 
Måltidsprocessen



Många bäckar (böcker) små…

Näring för god vård och omsorg, Socialstyrelsen, 2011

Socialstyrelsen: Förebyggande av och behandling vid undernäring, SOSFS 2014:10

Bra mat i äldreomsorgen, Livsmedelsverket, 2011

Nutritionsbehandling, SWESPEN, 2006

Senior Alert 5

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-9-2
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-10-12
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-9-2
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-9-2


Många har belyst problem utifrån olika 
perspektiv…
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”Den maktlösa måltiden” 

• Politiker, chefer & personal ser sig själva som 
maktlösa & skyller på varandra =  ”frihet från 
ansvar”. Hänsyn tas ej till:

•Matens symboliska värde

•De äldres liv och behov

(Ylva Mattsson Sydner, 2002)
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I grund och botten handlar det kanske om…

Engagemang och kontinuitet

Organisationskultur – prioriteringar

Kunskap, utbildning och träning
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Engagemang & Kontinuitet

• Vårdares engagemang (personcentrering)

– subjekt (engagemang) – en människa?

– objekt (bristande engagemang) – en sak?

• Organisation 

– Kontinuitet i matningssituationen

– Kontinuitet generellt…att ges möjlighet att lära känna sina vårdtagare

Elsy Athlin, 1988
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Organisationskultur – Prioriteringar 

• Är maten/måltiderna viktiga?

• 19/19 sjuksköterskor ansåg att sjuksköterskor ska 
uppmärksamma måltider (Hayes, 1998)

• Endast 6/19 angav att det fanns tid att mata patienter (Hayes, 1998)

• Prioriteringar (Hayes, 1998; Kowanko m.fl. 1999)
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Kunskap: Utbildning & Träning

• Sjuksköterskor 

– anser att det är deras ansvar att bedöma nutritionsstatus.

– upplever själva att de saknar kunskap och färdigheter att känna igen 
och bedöma patienter med undernäring och relaterade problem.

• Hur ser det ut i Sverige idag?

Perry, 1997; Kowanko m.fl. 1999
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Prioritering

Träning

Ansvar

EngagemangKontinuitet

Utbildning

Bekräftelse, Bättre Hälsa & Livskvalitet

Organisation, 
Policy & 
Logistik
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Jag har inga svar…

….bara exempel & reflektioner…
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Kompetensutveckling

• Exempel

1. NÄVER

2. Policydokument

3. Studiecirklar inom särskilda boenden

4. Datorbaserad Utbildning Näring och Ätande (DUNÄT)
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NÄVER

• Nätverket för Ätande och Näring, Nordöstra Skåne (2003-
fortf.)

• Viveca Dettmark, då vårdutvecklingschef på CSK, tog initiativ 
till nätverk

• Kommunernas välvilja och förankringen i FPL för närsjukvård 
(då)/hälsa i samverkan (nu)

• Karin Petersson, kostchef, Kristianstads kommun
• Hur arbetsintegreras kunskapen?
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Policy

• Policydokument (top-down) – politiskt förankrat & 
implementerat i verksamheten

• Fler med risk för undernäring erhåller näringsdryck eller 
motsvarande än i kommuner utan policydokument
– Westergren et al. 2009

• Ger mer långsiktiga/stabila effekter än studiecirklar vad gäller 
att personer med risk för undernäring erhåller adekvat 
nutritionsbehandling
– Westergren & Hedin 2010
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Socialstyrelsen - > Lokal policy

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
förebyggande av och behandling vid undernäring (SOSFS 
2014:10) trädde i kraft 1/1 2015

• Mer om detta från Elisabeth 11:50-12:15
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SI = f (E, C, F)
SI = Successful Implementation (of new ideas, evidence, 

guidelines etc.)

f = function (f) of

E = Evidence (research, clinical experience)

C = Context

F = Facilitation

Kitson et al. (2008); Westergren (2012)

Lyckosam intervention / implementering av kunskap
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Elisabet Rothenberg och Albert Westergren
Projektledarna för Näring & ätande

STUDIEPLAN FÖR STUDIECIRKLAR

MED TEMAT

näring och ätande



Studiecirklar

• NÖS sex kommuner

• Implementering av studiecirklar ätande och näring i två 
kommuner

• Andelen med lågt BMI minskade

• Precisionen i insatta åtgärder ökade

– Fler med risk för undernäring fick t.ex. e-kost/näringsdryck

Westergren et al., Food and Nutrition Research, 2009
Westergen & Hedin, Food and Nutrition Research, 2010
Westergren, Journal of Ageing Research, 2012
Socialstyrelsen, 2014 -> 
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Socialstyrelsen 2014 (metaanalys)

• Fortbildning som innefattar interaktiv inlärning och praktiska 
moment i det dagliga arbetet kan minska förekomst av äldre 
med lågt kroppsmasseindex (BMI) samt leda till bättre 
matchning mellan nutritionsinsatser och nutritionstillstånd 
hos de mest sjuka äldre 2 år efter interventionen. 

Socialstyrelsen (2014) Fortbildning för undersköterskor och vårdbiträden i 
äldreomsorgen. En systematisk översikt om vetenskapligt stöd och effekter för 
äldre och personal (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-2-24).
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”En svala gör ingen sommar” –

ensam gör ingen skillnad 

”Efter vanlig utbildning, när man kommer tillbaka, 
oftast ensam, då får man inget gehör. Det är svårt att 
anpassa kunskapen till sin egen verksamhet”

Resultat; Citat
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”Ringar på vattnet” –

flera cirklar gör större skillnad

”Om man genomför en studiecirkel på en enhet, uppnår 

man en del, men det är när det kommer en 

studiecirkel till som man kan åstadkomma stora 

förändringar….”

Resultat; Citat



DUNÄT i korta drag

• Tidigare intervention – studiecirklar 

– Krävde mycket tid & logistik

• Idén föddes.

• Datorbaserad Utbildning – Näring och Ätande 
(DUNÄT)

• Vårdalstiftelsen 

• Medarbetare…
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• Bygger på nationella (2004, 2006 & 2011) & Region Skånes 
rekommendationer för bedömning av undernäring

• Personal inom vård & omsorg

• Implementering av utbildning

• Mätningar före, kort och lång tid efter implementering

• Sjukhus: Ystad, Kristianstad & Hässleholm (KRYH)

• Högskolan Kristianstad



Nationella stöddokument:
SNUS 2004
SWESPEN 2006
Socialstyrelsen 2011

Senior alert:
Viktförlust
Undervikt (BMI)
Ätproblem

Publikationer:
1. Vallén et al. FNR 2011
2. Westergren et al. FNR 2011
3. Westergren et al. BMC Nursing 2011
4. Westergren et al. JNEP 2013
5. Westergren et al. BMC Nursing 2014
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Användarvänligt och tillförlitligt

• Tidsåtgång 5-7 minuter

• Frågorna är relevanta anser 97%

• Frågorna är lätta att besvara anser 98%

– Westergren et al. 2011a; 2011b; 2013

• Olika bedömare bedömer oberoende av varandra lika >90%

– Westergren, Torfadóttir, Hagell, 2014
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Bedömning kräver 
Åtgärder & Uppföljning
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• Anpassa bestick/glas/mugg, konsultera
sjukgymnast/arbetsterapeut

Problem med intag
av mat

• Konsistensanpassa, sväljningstekniker/huvud-
positioneringar, konsultera person kunnig i
dysfagi (vanligen logoped), dietist, 
tandhygienist, tandläkare

Problem med att
hantera mat i

munnen/svälja

• Näringsdryck till mellanmål, energität kost, 
anpassa andra aktiviteter så att ork finns att
äta, konsultera dietist

Nedsatt
energi/ork/aptit

Specifika Åtgärder - Teamsamverkan
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En snabb titt…
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www.dunat.se

http://www.dunat.se/


Undernäring

Introduktion Bedömning
Åtgärder & 
uppföljning

Fall –
beskrivningar

Quiz

”Kapitel”
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Resultat: sammanfattning

• DUNÄT bidrog till att öka andelen med måttlig/hög risk som 
fick:
– E-kost

– Dietistkontakt

– Samt att fler fick näringsdryck i jämförelse med kontrollsjukhus (I)

• Precisionen i insatta åtgärder var generellt högre inom 
interventionssjukhuset än kontrollsjukhus II.

• Inom kontrollsjukhus II var det fler med risk som fick e-kost än 
på kontroll (I)- och interventionssjukhuset.
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Guide är utvecklat för flera 
hjälpmedelsområden



Guide följer nationella 
rekommendationer och riktlinjer



Guide utgår från näringsunderskottet

928.13



Prioritering

Träning

Ansvar

EngagemangKontinuitet

Utbildning

Bekräftelse, Bättre Hälsa & Livskvalitet

Organisation, 
Policy & 
Logistik
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Nu går vi vidare…
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