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åtgärd. "Kalle har gått ner i vikt. Vi sätter in 
näringsdrycker." Fast anledningen var att han 
hade svamp i munnen. Då är det ju bättre med 
en åtgärd mot svampinfektionen, säger Stina 
Engelheart. 

I kommunerna, både i skolan och inom äld
reomsorgen, finns en vana att arbeta med mat, 
men att göra nutritionsutredningar finns det inte 
samma tradition av. Och då finns det inte heller 
någon kunskap bland politiker och tjänstemän, 
enligt Stina Engelheart. 

- Det är viktigt att det finns nutritionskom
petens för att kunna driva frågan. Och de som är 
jättebra på att göra köttfärsjärpar är inte alltid de 
som är bäst på att utreda nutritionsfrågor, säger 
Stina Engelheart. 

ELISABET ROTHENBERG ÄR biträdande professor 
i näringslära vid högskolan i Kristianstad och 
även hon legitimerad dietist. Enligt henne är 
det egentligen inte så konstigt att många äldre 
lider av eller är i riskzonen för att utveckla 
undernäring. Detta eftersom risken för sjuk
dom ökar med stigande ålder, och sjukdom ofta 
leder till ett inflammatoriskt tillstånd som sätter 
ner aptiten. Dessutom leder inflammationen till 
nedbrytning av framför allt muskelmassa och då 
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förlorar den äldre i kroppsvikt. Så det är i sam
band med sjukdom som undernäring uppträder, 
säger Elisabet Rothenberg. 

- Det är ju inte så att vi har brist på käk i
Sverige direkt. Eller att de äldre inte erbjuds mat. 
Det är snarare en effekt av sjukdom som gör att 
de inte har förutsättningar att tillfredsställa sitt 
behov av energi och näring. 

Elisabet Rothenberg säger också att det inte 
finns några egentliga siffror för undernäringstill
stånd i Sverige, utan hänvisar till Storbritannien: 

- Om man överför de brittiska siffrorna till
svenska, så är det en halv miljon människor som 
ligger i riskzonen eller har utvecklat undernäring. 
Och 95 procent av dessa befinner sig utanför 
slutenvården och en majoritet är äldre människor. 

2015 INFÖRDE SOCIALSTYRELSEN en föreskrift 
(sosFs 2014:10), som förtydligar äldreomsorgens 
ansvar att upprätta rutiner för att identifiera un
dernäring och hantera problemet. Men kompe
tensen och resurserna för att hantera problemet 
är enligt Elisabet Rothenberg alldeles för små. 

- Om vi skulle sätta antalet sjukgymnaster och
arbetsterapeuter, både inom slutenvården och 
kommunal äldreomsorg, i relation till antalet die
tister, så är dietisterna försvinnade få. Och det är 

ju ett skäl till att vi inte kan hantera det här problemet på ett 
bättre sätt. Det finns helt enkelt inte kompetens, säger hon. 

När Elisabet Rothenberg arbetade som kommundietist i 
Göteborgs stad såg hon att många av vårdragarna var så sjuka 

att målet att de skulle gå upp i vikt var 
totalt oreali��iskt. Men med framgångs

rik nutritionsbehandling kunde 

"Det är verkligen 

jättebra att man lagar 

god mat. Men för dem 

som är riktigt sjuka 

hjälper inte det." 

de i alla fall .bibehålla nuvarande 
vikt och förebygga smärtsamma 
trycksår. 

- Det är verkligen jättebra att
man lagar god mat. Men för dem 

som är riktigt sjuka hjälper inte 
det. Förmågan att tillfredsställa 

sitt behov av energi och näring är 
till följd av både fysisk och psykisk 

sjukdom så kraftigt reducerat att man 
behöver nutritionsbehandling. Då är det ofta olika typer 
av näringsdrycker som vi dietister ordinerar, säger Elisabet 
Rothenberg. 

Hon poängterar samtidigt att man alltid börjar med maten. 
Det kan handla om att se över nattfastan eller prova ett extra 
mellanmål. Men det räcker inte med att testa. Man måste 
följa upp och se om ordinationen fungerade. 

- Gör den inte det har man en etisk skyldighet att erbjuda
en annan behandling, säger Elisabet Rothenberg. 
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Modell för att lindra 

existentiell ensamhet 

Forskare vill ta fram metoder 

för att lindra den existentiella 

ensamheten hos sköra äldre. 

I forskningsprojektet Existentiell 

ensamhet - en utmaning i vården 

av äldre intervjuas personer över 

75 som vårdas hemma, på äldre

boende, sjukhus och hospice. 

- De beskriver existentiell

ensamhet som att de befinner sig 

i ett vakum, fångade i sin sköra 

kropp och utan någon att dela sina 

tankar med. Det orsakar en djupa

re känsla av att stå ensam i värl

den. Den existentiella ensamheten 

förstärks till 

exempel om 

personalen 

är noncha

lant, säger 

Anna-Karin 

Edberg, pro

fessor i om

vårdnad vid 

Högskolan 

Kristianstad. 

Intervjuer har även gjorts med 

personal och anhöriga. Resultaten 

presenteras i tre kommande av

handlingar. Forskarna ska därefter 

utveckla och utvärdera interven

tioner, som de hoppas ska kunna 

bilda modell i vården och omsor

gen av sköra äldre. 

- Det finns många olika sätt för

att möta existentiell ensamhet och 

här behövs en flora av interven

tioner, såsom musik och poesi. 

Samtal är inte enda lösningen. 
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