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ABSTRACT  
Elderly people receiving municipal services and care are at risk for malnutrition due to frailty 
and chronic diseases. In this work, the nutritional status of elderly patients (>65 y) was 
evaluated in three different populations. One population lived in various care settings, i.e. 
service flats (SF), old peoples home (OPH), group living for demented (GLD) and nursing 
homes (NH) (Study I). The other two populations were free-living elderly receiving home 
nursing care (HNC) (Study II) or home help services (HHS) (Study III). In the HHS population 
we evaluated nutritional status and its relation to long-term mortality and performed a re-
examination in a sub-sample after three years. In study IV qualitative interviews were 
performed in elderly people in SF and NH/OPH about their experiences of food, mealtimes and 
appetite. Also a repeated 24-hoursdietaryrecall was assessed and biochemical nutrition markers 
analyzed. Altogether 1,305 elderly subjects (85 y, 73 % female) were examined (I,II,III). 
Nutritional status was assessed by the Mini Nutritional Assessment (MNA, 0-30 points), which 
consists of 18 point-weighted questions, including anthropometrics, e.g. body mass index 
(BMI, kg/m2). After three years it was possible to register mortality in 224 of 353 subjects by 
examining Swedish population records (III). Of 64 subjects, 31 were possible to re-examine 
using the initial protocol (III). In study IV 14 elderly were interviewed. It was possible to 
collect data on food intake and blood tests of 11 persons.   
     According to the MNA, between 3% (HHS) and 71% (NH), with a mean of 26% in the 
whole population were assessed as malnourished (MNA <17 points), whereas none (NH) up to 
51% (HHS), with a mean of 27% in the whole population, were assessed as well nourished 
(MNA >24 points). The rest were considered as at risk for malnutrition (MNA 17-23.5 points). 
A BMI 23 kg/m2 was found in 51% of the subjects, 25% had a BMI 24-26 and 24% had a 
BMI 27 (I, II, III). Chewing and swallowing problems, reduced appetite as well as illness and 
feelings of depression were more often reported in those at risk for malnutrition as compared to 
the well nourished (p=0.001) (III). Fifty-four percent (28/58) of those who were assessed as 
being malnourished or were suspected of being malnourished did not have meals-on-wheels or 
other meal support (II). One-third received meals-on-wheels service and two of three used one 
portion for several meals (III). The three year mortality rate was 50% for the malnourished, 
40% for those at risk for malnutrition and 28% for the well nourished (p<0.05). Corresponding 
mortality figures were 45% for those with a BMI of <23, 36% with a BMI of 23-28 and 22% 
with a BMI of >28, respectively (p<0.05) (III). In study IV the six SF respondents expressed 
that they were still able to have influence of their food intake and mealtimes. They used various 
strategies to maintain independency and experienced some degree of appetite. In contrast, the 
eight respondents living in NH/OPH experienced lack of influence over their food and 
mealtimes and lack of appetite. The dietary recalls indicated low intakes of energy and nutrients 
which was not confirmed by biochemical analyses. 
     In conclusion, one-fourth of the subjects were assessed to be malnourished, and almost half 
were at risk for malnutrition. The subjects with MNA <23.5 points, i.e. malnourished and at 
risk of malnutrition combined, reported a higher prevalence of eating problems during mealtime 
than the well nourished. Malnutrition as assessed by the MNA and underweight, i.e. a BMI <23 
were associated with increased mortality. Elderly people’s opportunity to influence food and 
mealtimes needs to be considered. Nutritional routines in the services and care for the elderly 
still need more attention. 
Key words: Nutritional status, aged, Mini Nutritional Assessment, malnutrition, municipal 
services and care, mortality, food, mealtime, appetite, care setting 
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SAMMANFATTNING 
Äldre med biståndsbedömd vård och omsorg från kommunens befinner sig i riskzonen för 
undernäring på grund av att de ofta är sköra och har kroniska sjukdomar. I detta arbete 
bedömdes nutritionsstatus hos äldre (>65 år) i tre olika populationer. I första studien ingick 
äldre i särskilt boende (SB) dvs. servicehus (SH), ålderdomshem (ÅH), gruppboende för 
dementa (GBD) och på sjukhem (SjH) (I). De två andra populationerna var äldre i ordinärt 
boende med hemsjukvård (HSj) (II) och äldre med hemtjänst (HTj) (III). I 
hemtjänsttagargruppen utvärderades överlevnaden efter tre år i relation till nutritionsstatus. På 
en mindre grupp gjordes en individuell uppföljning (III). I studie IV gjordes kvalitativa 
intervjuer med äldre boende på SH och SjH/ÅH om deras upplevelse av mat, måltider och aptit. 
En upprepad 24-timmars-kostintervju gjordes och biokemiska nutritionsmarkörer analyserades. 
     Totalt undersöktes 1 305 äldre (85 år, 73 % kvinnor). Nutritionsstatus bedömdes med Mini 
Nutritional Assessment (MNA, 0-30 poäng, ju högre poäng desto bättre). Instrumentet består av 
18 frågor inkl. antropometri, t.ex. body mass index (BMI, kg/m2). Efter tre år var det möjligt att 
via Centrala folkbokföringsregistret följa upp mortaliteten för 224 av de 353 individerna (III). 
Av 64 personer återundersöktes 31 stycken med det ursprungliga protokollet (III). I studie IV 
intervjuades 14 personer. Det var möjligt att samla data på matintaget och ta blodprover på 11 
personer. 
     Enligt MNA bedömdes mellan 8 % (HTj) och 71% (SjH), i medeltal 26% av hela 
populationen, vara malnutrierade (MNA<17 poäng), medan ingen (SjH) upp till 51% (HTj), 
medeltal 27% i hela gruppen, bedömdes vara välnärda (MNA >24 poäng). Resten bedömdes 
vara i riskzonen för malnutrition (MNA 17-23,5 poäng)  BMI 23 noterades hos 51% av 
personerna, 25% hade BMI 24 –26 och 24% hade BMI 27 (I, II, III). Tugg- och sväljproblem, 
reducerad aptit, så väl som upplevd ohälsa och nedstämdhet fanns i högre grad hos dem som 
var undernärda i förhållande till de som var välnärda (p=0,001) (III). En tredjedel av de äldre 
fick matlåda. Sjuttio procent av dem använde en portion till två eller fler mål. 
Treårsmortaliteten var 50, 40 och 28 procent för de som bedömdes som undernärda, misstänkt 
undernärda och välnärda (p<0.05) enligt MNA. Motsvarande mortalitetssiffror var 45, 36 och 
22 procent för dem med BMI <23, BMI 23-28 och BMI >28 (p=0.05). Av de intervjuade 
personerna (IV) bodde sex på SH. De uttryckte att de upplevde ett visst inflytande över maten 
och sina måltider. De använde olika strategier för att behålla sitt oberoende och upplevde en 
viss grad av aptit. De åtta som bodde på SjH/ÅH som upplevde däremot en begränsad möjlighet 
att påverka sin mat och sina måltider och upplevde en brist på aptit. Kostintervjuerna visade på 
ett lågt näringsintag vilket inte bekräftades av de biokemiska analyserna. 
      Sammanfattningsvis bedömdes en fjärdedel av de äldre att vara malnutrierade, och nästan 
hälften befanns vara i riskzonen för malnutrition enligt Mini Nutritional Assessment. Mer än 50 
% hade BMI 23. Personerna med MNA <23,5, dvs. den kombinerade gruppen med 
malnutrition och risk för malnutrition, uppgav högre förekomst av ätproblem under måltid än 
de välnärda. Malnutrition bedömt med MNA och undervikt, dvs. BMI <23, var associerat med 
ökad mortalitet. Äldres möjlighet att ha inflytande över sin mat och måltider behöver lyftas 
fram. Nutritionsomhändertagandet inom vården och omsorgen av de äldre behöver fortfarande 
uppmärksammas. 

Key words: Nutritionsstatus, äldre, Mini Nutritional Assessment, undernäring, äldreomsorg, 
mortalitet, mat, måltider, aptit, boendeform 
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NUTRITIONSSTATUS OCH MÅLTIDSUPPLEVELSE 
HOS ÄLDRE MED VÅRD OCH OMSORG 
1.1 INTRODUKTION 
1.1.1 Behovet av hjälp 

I Sverige är 17,3 procent av befolkning över 65 år. Av dessa fick under år 2004 ungefär 
15 procent, dvs. 237 000 personer, biståndsbedömd vård och omsorg från 
äldreomsorgen. Cirka 132 000 personer fick stöd i ordinärt boende, dvs. i sitt hem. 
Cirka 105 000 personer vistades i och fick vård och omsorg i s.k. särskilt boende, dvs. 
servicehus (SH), ålderdomshem (ÅH), gruppboende för dementa (GBD) eller sjukhem 
(SjH). Vård och omsorg till personer över 65 år har förändrats under de senaste 15 åren. 
Från 1992  till 1999 minskade antalet personer som fick hjälp med < 9 timmar i 
månaden med 4 procent. Gruppen som fick hjälp över 50 timmar per månad ökade 
däremot med 6 procent, en nivå som sedan varit konstant under 2000 talet 
(Socialstyrelsen, 2006a).   

I de nationella målen för äldre politiken (Regeringen proposition, 1997) står att äldre så 
långt möjligt ges möjlighet att bo kvar hemma i sin ursprungliga bostad så länge som 
de själva önskar, dvs. den s.k. kvarboendeprincipen. Detta har medfört att andelen 
äldre som får vård och omsorg i sitt hem har ökat och andelen som flyttar till särskilt 
boende har minskat. Mellan åren 2000 och 2004 ökade antalet personer som fick 
hemtjänst med ca 1,5 procent och antalet personer inom särskilt boende minskade med 
en procent. I takt med stigande ålder ökar behovet av insatser från äldreomsorgen. I 
gruppen äldre över 80 år ökade antalet personer med hemtjänst med cirka 12 000 
personer under samma tidsperiod. Samtidigt minskade antalet personer inom särskilt 
boende med cirka 8 000 (Socialstyrelsen, 2006a).

Rapporter om självuppskattad hälsa och mobilitet hos äldre har tidigare pekat på en 
positiv utveckling (Persson, 2001). Nu kommer rapporter om både en positiv och en 
negativ hälsoutveckling hos äldre. Till exempel har Thorslund (Thorslund & Parker, 
2005) beskrivit att många äldre har minskad förekomst av handikapp samtidigt som det 
rapporteras att många fler uppger hälsoproblem i form av funktionella begränsningar 
och sjukdom. Parker (Parker et al., 2005) har visat att hos äldre över 77 år, i särskilt och 
ordinärt boende, noterades inga förbättringar i vare sig fysisk förmåga, kognition eller 
lungfunktion mellan åren 1992 och 2002. Även den självskattade hälsan uppvisade en 
försämring, både i upplevd sjukdom och i symtom. Andra studier bekräftar detta och 
har visat en ökning av andelen äldre som har minst tre kroniska sjukdomar (Rosén & 
Haglund, 2005). 

Parallellt med att äldrepopulationen åldras och delvis visar på en försämrad 
hälsoutveckling har antalet vårdplatser vid sjukhus minskat. Samtidigt har en stor del 
av vården och omsorgen av de äldre flyttats över till kommunens regi (Johansson, 
1997). Under 1990-talet minskade antalet geriatrikplatser med hälften och har fortsatt 
att sjunka under perioden 2000 till 2004 med ytterligare 26 procent. Medelvårdtiden på 
sjukhus har mellan 1993 och 2004 sjunkit med ungefär en tredjedel. Många äldre som 
skrivs ut från sjukhus har ett kvarvarande behov av vård och omsorg. Sammantaget ger 
detta en bild av kommunernas omfattande ansvar för vård, rehabilitering och omsorg av 
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de äldre. Många kommuner har trots stora ansträngningar haft svårt att möta dessa 
ökade krav (Socialstyrelsen, 2006a). 

Ett annat av äldreomsorgens nationella mål är att äldre ska kunna lita på att vård och 
omsorg har god kvalitet. Det betyder till exempel att själv få välja sina sovtider, att 
maten är näringsriktig och serveras på normala tider samt att få äta det man tycker om 
(Regeringen proposition, 1997). Utveckling av kommunernas kvalitetsarbete för 
maten och måltiderna går framåt. En rapport som belyste kvalitetsutveckling av kost 
och nutritionsomhändertagandet (Socialstyrelsen, 2003) visade att 80 av 250 
kommuner inklusive stadsdelsförvaltningar hade infört kvalitetssystem (SOSFS 
1998:8), där rutiner för nutritionsomhändertagandet ingick. En senare enkätstudie 
(Socialstyrelsen, 2007) visar att 98 procent av 250 kommuner har infört riktlinjer eller 
kostpolicy för äldreomsorgens måltidsverksamhet. Av dessa (kommuner med 
riktlinjer) var det endast två tredjedelar där de omfattade verksamheten i ordinärt 
boende. Mat är en viktig del av vård och omsorg samt en nödvändighet för att bibehålla 
och återfå hälsa (Socialstyrelsen, 2000). I takt med att andelen äldre ökar och sjuklighet 
ökar bland dem som får äldreomsorg ställs högre krav på kvaliteten på mat och 
måltider och på hur matförsörjningen till de äldre, både inom ordinärt boende och 
särskilt boende, är organiserad.  

1.1.2 Ordinärt eller särskilt boende – vilken hjälp finns att få? 

Genom den s.k. ÄDEL-reformen, som trädde i kraft i januari 1992 (Socialstyrelsen, 1996) fick 
kommunerna i landet ansvaret för äldre med behov av vård och omsorg. Tidigare hade 
ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser varit landstingets uppgift, men nu fick kommunerna 
ta ansvar även för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå. Läkarvården däremot förblev 
landstingens ansvar. Kommunerna fick också möjlighet att genom avtal med landstinget 
överta ansvaret för hemsjukvården helt eller delvis för de äldre. Hemsjukvård bedrivs av 
sjuksköterska, som t.ex. ger injektioner och lägger om sår i den äldre personens ordinära 
boende. Drygt hälften (Socialstyrelsen, 2006b) av landets kommuner har tagit över denna del 
av hemsjukvården helt eller delvis. 

I landets kommuner erbjuds vård och omsorg till äldre i det ordinära boendet. Ett sådant stöd 
är hemtjänst, dvs. biståndsbedömd hjälp till personlig omvårdnad (t.ex. hjälp att äta, hjälp med 
hygien och förflyttning) och social service (t.ex. att handla, laga mat, städa och tvätta). Äldre 
kan också erbjudas dagverksamhet som bland annat kan innebär sysselsättning, umgänge och 
gemensamma måltider. År 2005 fick cirka 12 000 personer biståndsbedömt stöd till 
dagverksamhet (Socialstyrelsen, 2006b).  

Särskilt boende är benämningen på vård- och omsorgsboende av varierande slag 
(Socialstyrelsen, 2001). Personen kan bo i egen lägenhet i ett servicehus (SH) och få 
biståndsbedömd personlig omvårdnad och social service av omsorgspersonal i sin lägenhet. 
En sådan lägenhet är utrustad med kök och badrum. Särskilt boende kan också innebära vård 
och omsorgsboende i eget rum eller tvåbäddsrum med toalett och dusch i sjukhem (SjH), 
ålderdomshem (ÅH) eller gruppboende för dementa (GBD) (Socialstyrelsen, 2006b). Vid 
dessa enheter kan omfattande vård och omsorg ges dygnet runt, här i fortsättningen kallad 
dygnetruntomsorg. Vissa kommuner erbjuder också korttidsvård eller växelvård.  
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Totalt är cirka 200 000 personer dagligen på något sätt beroende av kommunen när det 
gäller sin mat. Matlåda eller matlagning är en del av den biståndsbedömda hjälpen i 
ordinärt boende. Matlådor till ett huvudmål är den vanligaste stödformen. Nära 60 000 
personer får matlåda. Dessa kan komma ifrån olika producenter, t.ex. från entreprenör 
eller, vilket är vanligast, vara gjorda i kommunal regi. Matlådan är tänkt att täcka ca 30 
procent av dagens energi- och näringsbehov. Resterande 70 procent av dagsbehovet ska 
tillgodoses av den äldre själv eller genom att hemtjänstpersonalen ger biståndsbedömt 
stöd i hemmet. I undantagsfall lagar personal mat i hemmet hos den äldre. Ibland deltar 
den äldre i ett matlag organiserat av omsorgspersonal. Cirka hälften av landets 
kommuner erbjuder endast en matlåda per dag (Socialstyrelsen, 2007). 

Stödet runt mat och måltider varierar mellan de olika typerna av särskilt boende dvs. 
servicehuslägenhet eller i dygnetruntomsorg. I det förstnämnda fallet ges stödet som i 
ordinärt boende. Dessutom finns möjlighet att äta på servicehusets restaurang (om sådan 
finns). Servicehuslägenheter är som regel utrustade med kök vilket inte är en 
självklarhet på boende med dygnetruntomsorg. Totalt är cirka 72 procent 
(Socialstyrelsen, 2006b) av landets särskilda boenden utrustade med kök eller kokskåp 
på rummet/lägenheten. Helinackordering, vilket är det vanliga på boende med 
dygnetruntomsorg, innebär att allt den äldre äter och dricker tillhandahålls av 
vårdpersonalen på boendet (Socialstyrelsen, 2007).  

Mattsson-Sydner (Mattsson-Sydner, 2002) har i sin monografi beskrivit 
matförsörjningen inom särskilt boende i två stadsdelar i Stockholm och hur de som 
arbetar med och har ansvar för maten resonerar och agerar. Måltiden beskrivs som ett 
instrument som används för att markera regler, tidspress och överordning från berörda 
personalgrupper. Matförsörjningens struktur och omfattning begränsades starkt av vad 
som var möjligt i en viss boendeform, restaurangens öppettider och personalens 
bedömning av den äldres behov. Riktlinjer för verksamheten saknades liksom en 
uttalad ansvarsfördelning för vad verksamheten måste eller borde innehålla. Det 
framkom också att vanans makt var betydande för hur matförsörjningen inom 
äldreomsorgen ordnades. Dagligen planerades, tillagades, serverades och 
konsumerades mat utan att någon ordade så mycket om saken. De äldre hade små 
möjligheter att påverka sin egen mathållning och måltidssituation. Intervjuerna med 
politiker samt personal av olika kategorier visade att de också hade svårt att påverka 
situationen vilket medförde att ingen egentligen upplevde sig som ansvarig för 
mathållningen.  
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1.2 BAKGRUND 
1.2.1 Minskat intag av mat hos äldre 

Beslutet att äta är en komplex process som främst bestäms av faktorerna, hunger och 
aptit. Den starkaste drivkraften för att äta är hunger. Hunger är ett primärt behov som 
kan få människor att bryta sociala regler och normer för att överleva. Aptit däremot är 
mer ett uttryck för att man njuter av mat till skillnad mot det rent fysiologiska behovet 
(Morley, 2002). En intervjustudie (Wikby & Fagerskiold, 2004) med 15 äldre personer 
boende med dygnetruntomsorg visade att deras aptit påverkades bland annat av miljö, 
mat och sällskap. Att matintaget minskar med ökande ålder har setts i flera studier. Det 
brukar kallas ”anorexi eller aptitlöshet hos äldre (anorexia of aging)” (Morley, 1997). 
De biologiska konsekvenserna av åldrandet, såväl som ekonomiska och social faktorer 
är kopplade till aptitlöshet och nutritionsproblem (McIntosh Alex Wm, 2005). 
Sjukdom, läkemedel, sociala, ekonomiska, psykologiska och fysiologiska faktorer är 
orsaker till aptitlöshet som brukar nämnas. Andra faktorer som kan påverka är 
organisationen runt måltiden och tillgängligheten. Mattsson Sydner (Mattsson-Sydner 
& Fjellstrom, 2005) har i en observationsstudie visat att äldre boende på SH hade viss 
möjlighet att välja vad, hur, när och med vem man ville äta till skillnad mot de äldre i 
dygnetruntomsorg som hade begränsad valmöjlighet. Många studier visar dock att 
nutritionsinsatser som ökar tillgängligheten i form av kost med ökat energiinnehåll 
(Odlund Olin et al., 2003; Odlund Olin et al., 1996) eller förändring i måltidsmiljö 
(Elmstahl et al., 1987; Mathey et al., 2001b; Nijs et al., 2006b) visar på möjligheter att 
förbättra intaget av energi och näring hos sköra äldre. Få studier finns dock som 
beskriver hur de äldre själva upplever sin aptitlöshet och dess orsaker.  

Åldrandet i sig för med sig flera faktorer som kan påverkar ätandet. Förmågan att 
uppleva törst försämras (Phillips et al., 1984). Några har sämre förmåga att tugga 
(Shtereva, 2006) och andra har nedsatt sväljfunktion (Morris, 2006). Även sämre 
förmåga att uppfatta smak förkommer (Hetherington, 1998). Flertalet äldre har svårt att 
uppfatta och identifiera lukt (Rawson, 2006). Trots detta visar studier på att friska 
hemmaboende äldre ofta har ett bra intag av mat och dryck med två till tre huvudmål 
per dag och mellanmål (Rothenberg et al., 1994).   

Många äldre som bor kvar i ordinärt boende utan hjälp strävar efter att behålla sitt 
oberoende genom att vara fysiskt, psykiskt och socialt aktiva och genom att välja 
hälsosam mat (McKie, 1999). Andra bibehåller sitt oberoende genom att välja närmsta 
affären för sina matinköp och genom att förenkla matlagningen (Gustafsson & 
Sidenvall, 2002a; Sidenvall et al., 2001). En europeisk studie bekräftar detta (Mattsson-
Sydner Y, 2007). Studierna visar att äldre använder olika strategier för att behålla sin 
självständighet. För att kunna fortsätta laga mat till sig själva förenklades matlagningen, 
till exempel valde man att äta vissa måltider på en cafeteria eller restaurang. I vilken 
omfattning dessa strategier påverkar intaget av energi, vitaminer och mineraler är 
mindre belyst. 

Måltiden är lika mycket en social tilldragelse som ett tillfälle att stilla hunger och aptit 
(Sobal, 2000). Studier har visat att människor upplever att en ”riktig” måltid är något 
som äts med andra människor (Murcott, 1982). Ju fler personer som sitter vid bordet, 
desto mer mat intas (de Castro & Brewer, 1992). Inte bara personernas antal är 
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väsentligt utan också vilken relation man har till personerna. Clendenen (Clendenen et 
al., 1994) visade att människor åt mer tillsammans med familj och vänner än med 
arbetskamrater och främlingar. Att äta ensam kan ses som något onormalt och oönskat 
(Sobal, 2000). Avsaknad av någon att dela måltiden med leder till att man lägger ner 
mindre engagemang, tid och ansträngning på matlagning och matval (Winter Falk et 
al., 1996). Matlagning är för många kvinnor inte bara att tillreda en måltid som täcker 
energi och näringsbehov. Tillreda en måltid för andra innebär att man ger bort en gåva 
(Sidenvall et al., 2000). Studien visade att gifta äldre kvinnor fortsätter att laga mat så 
länge kraften finns. För nyblivna änkor hade meningen med att laga mat och äta 
försvunnit eftersom det inte fanns någon att laga mat till längre eller dela sin måltid 
med. Gustafsson (Gustafsson & Sidenvall, 2002a) har visat att ensamstående äldre 
kvinnor ofta förenklade matlagningen och åt färre lagade mål per dag än 
sammanboende. Äldre som kände sig ensamma uttryckte att de både glömde bort att äta 
och saknade aptit (Wylie et al., 1999). De upplevde att deras begränsade förmåga att 
handla och laga mat också påverkade intaget av mat. Steen (Steen, 2000) har pläderat 
för att nutritionsproblem som ofta upptäcks hos äldre på sjukhus, bör identifieras redan 
hemma där de som regel har uppstått.   

I takt med att sjukdom och funktionsnedsättning drabbar den äldre förändras intaget av 
mat. Redan 1975 visade Clarke (Clarke & Wakefield, 1975) på brister i intag av energi 
och näringsämnen, dvs. vitaminer och mineraler, hos såväl hemmaboende som boende 
på institution. En annan studie av hemmaboende kvinnor med olika kroniska sjukdomar 
visade ett lågt energiintag och att de låg under rekommendationerna för flera 
näringsämnen (Andersson et al., 2004). I den europeisk SENECA-studien (de Groot et 
al., 1999) på över 1200 relativt friska äldre noterades ett otillräckligt vitamin- och 
mineralintag även i de fall när energiintaget översteg 1500 kcal per dag. Nitton procent 
av männen och 26 procent av kvinnorna täckte inte sitt vitamin- och mineralbehov. 
Liknade resultat redovisar Lipski (Lipski et al., 1993) i en studie på äldre 
hemmaboende utan hjälp.  

Bristande intag av energi, vitaminer och mineraler hos äldre i ordinärt boende med 
hjälp har rapporterats av många författare (Marshall et al., 2001; Roberts et al., 2005). 
Detsamma gäller äldre som vistades på dagverksamhet (Lumbers et al., 2001). Gloth 
visade i en studie på hemmaboende äldre att minst 50 procent inte nådde de 
amerikanska näringsrekommendationer (Rekommended Dietary Allowances, RDA) 
(Gloth et al., 1996).  

Det har visats i många studier att äldre som bor på institutioner eller vårdas på sjukhus 
har stora svårigheter att täcka sitt energi-, vitamin- och mineralintag. Hos äldre boende 
på servicehus har Karlsson (Karlsson et al., 1999) visat på lågt intag av vitaminer och 
mineraler. På sjukhem har Beck visat på lågt energiintag (Beck & Ovesen, 2002) 
liksom Keller (Keller, 1993). Andra studier har visat på både lågt energi-, vitamin- och 
mineralintag (Elmstahl et al., 1997; Gloth et al., 1996; Lammes & Akner, 2006; Lipski 
et al., 1993; Persson, 2002). 
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1.2.2 Förekomst av undernäring och dess konsekvenser 

Ett lågt energi- och proteinintag i förhållande till kroppens behov kan resultera i 
undernäring, ett tillstånd som brukar kallas protein-energi-malnutrition (PEM).  
Undernäring är ett tillstånd som i västvärlden oftast förknippas med sjukdom. Flera 
andra faktorer som tidigare nämnts, påverkar äldres matintag vilket i sin tur påverkar 
förekomsten av undernäring (Morley, 2002). PEM associeras med ökad mortalitet 
(Beck et al., 1999; Cederholm et al., 1995; Dey et al., 2001; Flodin et al., 2000; Larsson 
et al., 1990; Persson et al., 2002; Volkert et al., 1992), ökad sjuklighet (Beck et al., 
1999), förlängda vårdtid (Pirlich et al., 2006; Unosson et al., 1992) och ökade kostnader 
(Correia & Waitzberg, 2003). Studier har också visat att det finns samband mellan 
undernäring och nedsatt sinnesstämning (Benton & Donohoe, 1999; Brozek, 1990; 
Cederholm et al., 1993) och sämre livskvalitet (Crogan & Pasvogel, 2003; Keller, 
2004; Stratton & Elia, 2006). Äldre personer i riskzonen för undernäring har visat 
sämre förmåga att tugga (Mowe et al., 1994; Nordenram et al., 2001) vilket riskerar att 
förvärra nutritionsproblemen. 

Andelen personer som är undernärda varierar beroende på mätmetod och population. 
Mellan noll och fem procent av äldre i ordinärt boende, oberoende av kommunalt stöd, 
har i olika studier rapporterats vara undernärda (Cederholm & Hellstrom, 1992; 
Eriksson et al., 2005; Salminen et al., 2006; Thorslund et al., 1990). Edington 
(Edington et al., 1996) visade att 10 procent av äldre som bor hemma och har 
regelbunden kontakt med allmänläkare var undernärda. Beck (Beck et al., 2001) har 
visat att 38 procent i en liknade population var i riskzonen för undernäring. Mellan 20-
60 procent hos äldre som nyligen blivit inlagda på sjukhus bedöms vara undernärda 
(Cederholm et al., 1993; Elmstahl et al., 1997; Larsson et al., 1990; McWhirter J & 
Pennington C, 1994; Mowe & Bohmer, 1991; Pirlich et al., 2006). Motsvarande siffra 
är 33 procent hos äldre som nyligen flyttat till vård- och omsorgsboende (Christensson 
et al., 1999; Wikby et al., 2006). Hög förekomst av undernäring på olika former av vård 
och omsorgsboende har visats i många studier (Abbasi & Rudman, 1993; Keller, 1993; 
Odlund Olin et al., 2005; Suominem et al., 2004; Suominen et al., 2005).  

1.2.3 Bedömning av nutritionsstatus  

Många metoder har utvecklats för att bedöma undernäring. Försök att enas görs 
(Kondrup et al., 2003a) men ännu har ingen ”golden standard” accepterats (Akner & 
Cederholm, 2001; Omran & Morley, 2000; Omran & Salem, 2002). Olika 
bedömningsinstrument, antropometriska mått, biokemiska nutritionsmarkörer och kost- 
och vätskeregistreringsmetoder används enskilt eller i olika konstellationer. Kritik har 
riktats mot hur de olika bedömningsinstrumenten har utvecklats (Jones, 2002). Jones 
hade granskat 44 olika instrument som introducerats fram till år 2000. Många var 
otillräckligt beskrivna, användningsområdena var otillräckligt definierade och 
instrumenten var dåligt validerade.   

I den europeiska nutritionsorganisationen ESPEN’s riktlinjer (Kondrup et al., 2003a) 
beskrivs tre instrument för bedömning av undernäring hos vuxna, dvs. Malnutrition 
Universal Screening Tool (MUST) (Malnutrition Advisory Group (MAG), 2000), Mini 
Nutritional Assessmnet (MNA)(Guigoz et al., 1997; Guigoz et al., 1996) och 
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Nutritional Risk Screening 2002 (NRS-2002) (Kondrup et al., 2003b). Instrumenten har 
många likheter och alla innehåller beräkning av body mass index (BMI, kg/m2) och 
bedömning av viktförlust och sjukdom. En skillnad är att MNA i sitt fullständiga 
format tar med frågeställningar som inte direkt är relaterade till nutritionstillståndet 
eller matintaget, men som är viktiga att ta hänsyn till vid bedömning av nutritionsstatus 
hos sköra äldre (Sieber, 2006). MUST-instrumentet består endast av tre frågor (se ovan) 
medan NRS-2002 består av två delar med totalt fem frågor eller utsagor att ta ställning 
till. MUST och NRS 2002 kan ses som mer inriktade på den akut sjuka patienten 
(Sieber, 2006). ESPEN svenska underorganisation SWESPEN har i sin  skrift 
”Nutritionsbehandling i sjukvård och omsorg” (SWESPEN, 2006) beskrivit ett enkelt 
bedömningssätt för undernäring bestående av tre frågor viktförlust, undervikt och 
ätsvårigheter. 

Ett av de få instrument som finns för självskattning av nutritionsstatus är The 
DETERMINE checklist som utvecklades av The Nutrition Screening Initiative (NSI) 
(White et al., 1992). Den består av 10 frågor som berör till exempel sjukdom, matintag, 
sociala relationer, ekonomi, viktförlust, läkemedel, behov av hjälp med att handla och 
laga mat. The Nutrition Screening Initiative har också utvecklat The NSI Level I Screen 
och Level II Screen. Den förstnämnda inkluderar BMI, matvanor, boendemiljö och 
funktionell status och den sistnämnda antropometriska mått, biokemi, läkemedel, 
kognition och kliniska tecken på malnutrition (White et al., 1992). Ett av de tidigare är 
The Instant Nutritional Assessment (INA) också kallad LAW efter de tre variabler som 
ingår dvs. lymfocytprov, albumin och viktförändring (Seltzer et al., 1979). Morley 
(Morley, 1997) har utvecklat ett instrument som han kallar The Malnutrition Risk Scale 
(SCALES). Subjective Global Assessment (SGA) är ett välkänt och spritt 
bedömningsinstrument som initialt utvecklats för kirurgiska patienter (Detsky et al., 
1987). SGA tar hänsyn till vikt, matintag, mag-tarmbesvär, funktionell förmåga och 
fysisk status. Fortfarande introduceras nya instrument t.ex. NUFFE (Soderhamn & 
Soderhamn, 2001), NST (Weekes et al., 2004), SNAQ (Kruizenga et al., 2005a) , 
SCREEN II (Keller et al., 2005) vilket bland annat visar att det saknas en generellt 
accepterad teknik. Det finns numera förslag på systematiskt tillvägagångsätt för att 
utveckla bedömningsinstrument (Jones, 2004a; Jones, 2004b; Jones, 2004c). 

Antropometriska mått är en del av många bedömningsinstrumentet. Vanligast är vikt, 
viktförlust och BMI vilka alla är möjliga att registrera inom vård och omsorg för de 
äldre. Andra antropometriska mått som kan vara svårare att mäta är överarmsomfång 
(MAC) och vadomkrets (CC) vilka båda ingår i MNA. Exempel på andra mer 
avancerade antropometriska mått är triceps hudveck (TSF) eller 
överarmsmuskelomfång (AMC). TSF och AMC har en begränsad användning i 
praktiken men fungerar bättre på gruppnivå (Omran & Salem, 2002). Närmare 
beskrivning av hur de ovan nämnda måtten utförs finns i ”Näringsproblem i vård och 
omsorg” (Socialstyrelsen, 2000). 

Biokemiska nutritionsmarkörer ingår i vissa bedömningsinstrument. Exempel på 
sådana markörer är serumproteiner som albumin, transferrin, prealbumin, 
retinolbindande protein och insulin-like growth factor I (IGF-1) (Omran & Salem, 
2002). Alla har dock ifrågasatts som nutritionsmarkörer då serumkoncentrationen 
påverkas av olika sjukdomstillstånd. IGF-1 har dock visat sig som en bra markör för 
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PEM (Omran & Salem, 2002) då den har kort halveringstid och påverkas av 
nutritionsförbättringar.  

Bedömning av kostintag kan göras på olika sätt (Gibson, 2005), till exempel med 
livsmedelsfrekvensmetod, kosthistorisk intervju, 24 –timmars-kostintervju och vägd 
eller skattad kostregistrering. Metoderna användas för olika syften och på olika grupper 
(Omran & Salem, 2002). Vanligast i klinisk verksamhet är skattad kostregistrering dvs. 
att man registrerar allt en person äter och dricker under ett dygn.  En 
kostregistreringsmetod för äldre har utvecklats och validerats (Persson, 2002).  

1.2.4 Nutritionsstöd 

Flera publikationer har under senare år redovisat vilka effekter man kan få av 
nutritionsstöd (Akner & Cederholm, 2001; Stratton, 2000; Stratton. RJ et al., 2003). 
Några av översiktsartiklarna är framförallt baserade på studier av äldre (Cederholm, 
2002; Milne et al., 2006; Milne et al., 2002). De drar slutsatserna att oralt nutritionsstöd 
kan förbättra nutritionsstatus, reducera mortalitet och komplikationer hos äldre på 
sjukhus. Ännu finns få studier som påvisar effekt hos hemmaboende äldre. Persson 
(Persson et al., 2007) har nyligen redovisat hur kombinerad nutritionsrådgivning och 
nutritionsstöd till personer utskrivna från geriatrisk klinik gjorde att vikten kunde 
behållas och funktionsförmågan förbättrades. Fler studier efterfrågas dock. ESPEN’s 
riktlinjer för Enteral Nutrition: Geriatrics (Volkert et al., 2006) ger evidensbaserade 
rekommendationer och säger att nutritionsstöd bör ges till äldre undernärda och äldre i 
riskzonen för undernäring för att öka energi- och näringsintaget. Ett sådant stöd kan 
bibehålla och förbättra nutritionsstatus och förbättra överlevnad. ESPEN’s riktlinjer 
rekommenderar också nutritionsstöd till sköra äldre för att behålla och förbättra 
nutritionsstatus. 

1.2.5 Ansvar och riktlinjer  

Vem som har ansvar för vad när det gäller mat och måltider inom vård och omsorg av 
de äldre är inte helt självklart. Mattsson-Sydner (Mattsson-Sydner, 2002) visade i sin 
avhandling att ingen av personalkategorierna som var verksamma inom omsorgen 
ansåg sig ha ansvar för maten. I en rapport från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2003) 
uppgav medicinskt ansvariga sjuksköterskor nio olika yrkeskategorier som ansvariga 
för den övergripande kvaliteten inom kost och nutrition i kommunen. I Sverige finns 
två regelverk som styr vård och omsorg av de äldre, dvs. Hälso- och sjukvårdslagen 
HSL) och Socialtjänstlagen (SOL). Ingen av dessa regelverk ger någon detaljerad 
vägledning för kvaliteten på den biståndsbedömda matlådan eller matlagningen. Inte 
heller ges någon riktlinje för hur matförsörjningen bör utformas inom vård och omsorg 
om de äldre. Det är upp till varje enskild kommun i landet att forma och besluta vilken 
typ av matförsörjningssystem som ska finnas och hur det ska vara organiserat. 
Lagtexter eller föreskrifter anger inte vilken kvalitet maten som tillhandahålls ska ha till 
exempel, uppgifter om vilket energi- och näringsinnehåll maten ska ha, om det ska vara 
möjligt att välja mat, hur man vill ha sin mat levererad, via matlåda, lagad av personal i 
sitt eget kök eller att äta på servicehusrestaurang. Det finns föreskrifter i form av 
Socialstyrelsens författningssamlingar när det gäller att utveckla ledningssystem för 
både hälso- och sjukvård (SOSFS 2005:12) och inom omsorgen för äldre (SOSFS 
2006:11) och dessa gäller även maten och måltiderna. Några förtydliganden om hur 
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kvaliteten på maten, vilken mat som ska serveras eller hur matförsörjningen ska 
organiseras finns dock inte. Även om det inte finns nationella riktlinjer för maten och 
måltiderna för äldre så finns det olika rekommendationer att luta sig mot. Till exempel 
de Svenska Näringsrekommendationerna SNR (Livsmedelsverk., 2005) finns angivet 
vilket näringsinnehåll som rekommenderas på gruppnivå och även på vilken kost som 
bör serveras inom vård och omsorg (Livsmedelsverket, 2003) Det är dock kommunerna 
själva som bestämmer i vilken mån de väljer om och hur de ska följa 
rekommendationerna.  

Länsstyrelserna har som uppgift att granska att äldreomsorgen utförs enligt 
Socialtjänstlagen medan Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter granskar att 
sjukvården inom äldreomsorgen utförs enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Eftersom 
lagtexterna saknar regelverk för mat och måltider görs bedömningarna utifrån ett mer 
subjektivt perspektiv och utifrån de rekommendationer som finns tillgängliga. I några 
län arbetar Länsstyrelsen och Socialstyrelsens tillsynsenheter tillsammans för att 
granska mat- och måltidsrutiner inom vård och omsorg av äldre (Socialstyrelsen, 2005).  

.
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1.3 SYFTE 

Det övergripande syftet med de ingående studierna var att bedöma nutritionsstatus i 
olika populationer av äldre med varierad vård och omsorg och deras upplevelse av mat, 
måltider och aptit. De specifika frågeställningarna var att beskriva; 

nutritionsstatus hos äldre över 65 år boende i; 

- särskilt boende, dvs. servicehus eller dygnetruntomsorg (I). 

- ordinärt boende med hemsjukvård (II). 

- ordinärt boende med hemtjänst (III). 

måltidsmönster och måltidsrelaterade problem hos äldre över 65 år i ordinärt 
boende med hemtjänst (III). 

överlevnad i förhållande till nutritionsstatus och följa upp nutritionsstatus och 
funktionsförmåga efter 3 år hos äldre i ordinärt boende med hemtjänst (III). 

upplevelse av mat, måltiderna och aptit hos äldre över 65 år boende inom 
särskilt boende både på servicehus och på dygnetruntomsorg (IV). 

näringsintag, nutritions- och funktionsstatus och biokemiska nutritionsmarkörer 
hos äldre över 65 år boende inom särskilt boende både på servicehus och på 
dygnetruntomsorg. 
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1.4 METOD OCH MATERIAL 

Denna avhandling består av tre kvantitativa studier och en kombinerad kvantitativ och 
kvalitativ studie. Datainsamlingen gjordes 1996-2005. I studie I (1997) var tre 
kommuner i Sverige inbjudna att delta, dvs. en landsbygdskommun i norra Sverige, en 
stadsdelsförvaltning inom Stockholms stad och en småstadskommun i södra Sverige. 
Studie II genomfördes i en stadsdelsförvaltning i Stockholms stad under 1998. Till 
studie III inbjöds fem kommuner under 1999 att delta, en landsbygdskommun, en 
mindre stad och tre större städer. Uppföljning genomfördes tre år senare och i en av de 
större städerna gjordes även individuell uppföljning. Dessa tre första studier gjordes i 
samarbete med Socialstyrelsen. Den sista studien (IV) genomfördes under 2004-2005 i 
två olika stadsdelar i Stockholms stad. 

1.4.1 Studiepopulation 
1.4.1.1 Studie I 

Hela populationen i studie I bestod av 994 personer boende på särskilt boende i tre 
svenska kommuner, dvs. servicehus (SH), ålderdomshem (ÅH), gruppboende för 
dementa (GBD) och sjukhem (SjH). Totalt var det 122 (15 %) personer som inte 
deltog. Femtiotre personer avböjde att delta, 12 personer var för sjuka, sju personer 
kunde inte mätas och 50 personer hade andra skäl att inte delta, t.ex. att de vistades på 
annan ort under datainsamlingen. Totalt inkluderades 872 personer. Tabell 1 visar 
antalet personer som deltog från de olika vård- och omsorgsboendena, deras ålder, kön 
och bortfallet. 

1.4.1.2 Studie II 

Studiepopulationen i studie II bestod av 85 personer över 70 år som fick hemsjukvård 
av kommunen. Majoriteten av de personer som deltog hade flera sjukdomar. Fem 
personer bortföll varav tre personer inte ville delta, en blev inlagd på sjukhus under 
datainsamlingsperioden och ett frågeformulär var inte fullständigt ifyllt. Totalt 
undersöktes 80 personer. Ålder, kön och bortfall beskrivs i Tabell 1. 

1.4.1.3 Studie III  

Studiepopulationen i studie III bestod av 507 personer över 65 år i ordinärt boende med 
biståndsbedömd hjälp från hemtjänsten. Det var inte möjligt att undersöka 154 personer 
(30 %), varav 108 personer avstod från att delta, sex var för sjuka och 40 personer var 
inte tillgängliga för undersökningen på grund av inläggning på sjukhus eller flytt till 
vård- och omsorgsboende med helinackordering. Totalt studerades 353 personer. 

Efter tre år registrerades dödligheten bland 224 personer av de ursprungliga 353 
personerna. I en av de fem kommunerna var det av sekretesskäl inte möjligt att följa 
upp dödligheten. En individuell uppföljning gjordes i en av stadskommunerna efter tre 
år. Av initialt 64 personer var 31 möjliga att återundersöka. Av dessa bodde 21 
personer kvar i sina hem och 10 hade flyttat till vård- och omsorgsboende med 
helinackordering. Av de 33 som föll bort var 27 personer döda, två inlagda på sjukhus, 
två hade ingen hemtjänst längre och hos två personer ville inte anhöriga att de skulle 
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delta i den individuella uppföljningen. Tabell 1 visar antalet personer som deltog, ålder, 
kön och bortfall. 

1.4.1.4 Studie IV 

I den kvalitativa studien (IV) inkluderades 14 personer. Åtta hade dygnetruntomsorg 
och sex bodde på servicehus. Urvalsprocessen gick till på följande vis. Total bodde 475 
personer på två sjukhem, ett ålderdomshem och två stora servicehus som deltog i 
studien. Projektledaren (AS) träffade ansvariga sjuksköterskor från alla enheter som 
valde ut de personer som var över 65 år, hade en förväntad överlevnad på minst ett år 
och inte hade förskrivna vitamin- och mineraltabletter. Efter den första gallringen 
återstod 69 personer. Inklusionskriterierna i det andra steget var risk för undernäring 
enligt MNA (se nedan), kognitiv funktion > 5 enl. Short Portable Mental State 
Questionnaire (SPMSQ) även kallad Pfeiffers test (se nedan) och villiga att bli 
intervjuade. Av de 69 personerna avböjde 32 personer från att delta, 14 var för välnärda 
enligt MNA, fyra var för undernärda och fem personer tog vitamin och mineraltillskott 
på eget initiativ. Fjorton personer återstod. Tabell 1 visar deras ålder, kön och bortfallet. 

1.4.1.5 Studie på näringsintag och nutritionsmarkörer 

Av de 14 intervjuade personerna hade 11 stycken accepterat att ingå i en 
interventionsstudie där det var planerat att värdera effekten av vitamin- och 
mineraltillskott på kostintag, aptit och nutritionsstatus. I denna avhandling redovisa 
näringsintag och nutritionsmarkörer från den tänkta interventionen separat från 
intervjustudien. Av de 11 personerna var en person inte möjlig att samla blod ifrån.  

Tabell 1. Antal inkluderade personer i alla fyra studier, deras boendeform, ålder, kön 
och bortfall.  

  Antal Ålder Kvinnor 

%

Bortfall 

%

Studie I Totalt antal deltagare 872 85 8 69 15 

 SH 349 84 9 67 16 

 ÅH 261 86 7 74 8 

 GBD 96 83 7 81 4 

 SjH 166 84 8 61 17 

Studie II Hemmaboende m hemsjukvård 80 84 5 86 6 

Studie III Hemmaboende m hemtjänst 353 85 3 64 31 

 Mortalitetsuppföljning 224 83 7 68 1 

 Individuell uppföljning 31 87 7 88 9 

Studie IV Totalt antal deltagare 14 85,5(70-95) 57 78 

 Servicehus 6 82,0(75-94) 67 - 

 Dygnetruntomsorg 8 86,5(70-95) 75 - 
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1.4.2 Metod 
1.4.2.1 Mini Nutritional Assessment (I-IV) 

Nutritionsstatus bestämdes med Mini Nutritional Assessment (MNA) (se bilaga 1). 
MNA är ett instrument utvecklat för att bedöma äldre personers nutritionsstatus 
(Guigoz et al., 1997; Guigoz et al., 1996). Instrumentet består av 18 poängviktade 
frågor (0-3 poäng) inklusive antropometriska mått. Personerna i studierna vägdes 
sittande eller stående. Längden mättes och Body Mass Index (BMI,kg/m2) beräknades. 
Överarmsomfånget (MAC) och vadomkretsen (CC) mättes med ett mjukt måttband på 
personernas icke-dominanta sida. Viktförlust under de tre sista månaderna noterades. 
Läkemedelskonsumtion, akut sjukdom, inklusive neuropsykologisk stress och trycksår 
registrerades. Sex frågor handlar om intaget av mat, tex. hur många kompletta måltider 
(se nedan) som personerna åt per dag. Vätskeintaget bedömdes liksom hjälpbehovet 
under måltid. Personerna gjorde också en egen skattning av sitt nutritionsstatus och sin 
hälsa. Den adderade poängsumman kan variera mellan 0 och 30. Mindre än 17 poäng 
indikerar undernäring, 17-23,5 poäng indikerar risk för undernäring och > 24 poäng 
indikerar att personen är välnärd.  

Till studie I utvecklades en manual för att stödja personalen som gjorde MNA-
bedömningarna. I första studien gjordes MNA-bedömningarna av den personal på vård- 
och omsorgsboendena som hade störst kännedom om den enskilda personen. All 
personal fick utbildning i hur MNA-blanketten och -manualen skulle användas. 
Utbildning gavs av två dietister och två distriktssköterskor som var ansvariga för 
datainsamlingen i de tre kommunerna (I). Två distriktssköterskor och en arbetsterapeut 
var ansvariga för datainsamlingen som gjordes i de äldres hem i studie II. De fick också 
information och utbildning om hur MNA-instrumentet och -manualen skulle användas 
av projektansvarig dietist. Före start i studie III fick all personal, dvs. 96 personer, sex 
timmars utbildning i hur MNA-instrumentet och manualen skulle användas. Dessutom 
fick de information om vikten av mat för äldres välbefinnande. Den individuella 
uppföljningen i studie III gjordes av samma personal som hade gjort undersökningen 
tre år tidigare. I studie IV gjordes MNA-bedömningarna av projektansvarig dietist 
tillsammans med den personal på vård- och omsorgsboendet som hade störst kännedom 
om personen. 

En referens för portionsstorlek skapades genom att använda Nordiska 
näringsrekommendationer 1996 (Nordiska Ministerrådet, 1996). För att nå 
rekommenderade nivåer av vitaminer och mineraler valdes ett dagligt miniintag av 
energi på 1800 kcal (7,5 MJ) för både män och kvinnor. En orsak till att den 
energinivån valdes var fynden i SENECA-studien som visade att 19 procent av männen 
och 26 procent av kvinnorna inte fick sitt behov av vitaminer och mineraler trots ett 
energiintag på 1500 kcal (6.3 MJ) (de Groot et al., 1999). En mall med beskrivning av 
de tre huvudmålen, frukost, lunch och middag utvecklades. För att bedöma 
portionsstorlek fick personalen bilder av fyra portionsstorlekar och bilder av bra 
frukostar. De två största portionsstorlekarna och en bra frukost enligt mallen bedömdes 
som fullständiga måltider. Vätskeintaget beräknades efter antalet glas (200 ml) som 
personerna drack per dag. Vätskebehovet beräknades till 30 ml/kg kroppsvikt (Austin, 
1986). 
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1.4.2.2 Måltidsstöd, måltidsproblem och aptit (III, IV) 

Personerna i studie III utfrågades med hjälp av ett strukturerat frågeformulär om hur 
stödet av mat och måltider var utformat. Man tillfrågades hur ofta den levererade 
matlådan delades i flera portioner. I både studie III och IV fick personerna svara på 
frågan om de upplevde några problem vid måltidssituationen och skatta sin aptit på en 
fyragradig skala; ingen aptit, nedsatt aptit, oftast bra aptit, god aptit. 

1.4.2.3 Självskattad hälsa och sinnesstämning (III, IV) 

Det strukturerade frågeformuläret innehöll också frågor om läkemedelsintag och 
självskattad hälsa och sinnesstämning. Ordinerade läkemedel noterades i studie II, III 
och i studie IV. I studie III registrerades också vitamin- och mineraltillskott. 
Självskattat allmänt hälsotillstånd noterades i studie III och IV på en fyragradig skala: 
mycket gott, ganska gott, ganska dåligt och mycket dåligt. I studie III och IV skattades 
likaså sinnesstämningen på en fyragradig skala: ofta nedstämd, ibland nedstämd, oftast 
tillfreds och alltid tillfreds.  

1.4.2.4 Funktionsförmåga (III, IV) 

I studie III och IV bedömdes daglig funktionsförmåga med hjälp av Katz ADL (Aktiv 
Daglig Livsföring) index (Katz et al., 1963). Sex aktiviteter bedöms: badning, på- och 
avklädning, rörelseförmåga, kontinens och förmåga att äta. Oberoende i alla aktiviteter 
är uttryckt som A och beroende i alla aktiviteter är uttryckt som G (Katz & Akpom, 
1976). 

1.4.2.5 Kognitiv förmåga (IV) 

Kognitiv förmåga bedömdes med Short Portable Mental State Questionnaire SPMSQ 
Pfeiffers test (Pfeiffer, 1975). SPMSQ består av 10 frågor som berör bland annat tid 
och plats, telefonnummer och adress, när man är född och förmåga att räkna 
baklänges. Som en del av datainsamlingen i den tänkta interventionen bedömdes 
kognitionsförmågan på 11 personer med Mini Mental Test (MMT) som består av 11 
frågor som kan ge en totalsumma på 30 poäng (Folstein et al., 1975).  

1.4.2.6 Kvalitativa intervjuer (IV) 

1.4.2.6.1 De intervjuades kontext

De kvalitativa intervjuerna med 14 personer genomfördes av projektansvarig dietist 
antingen i deras servicehuslägenheter eller i deras rum på 
sjukhemmet/ålderdomshemmet (dygnetruntomsorg). De sex personerna som bodde i 
servicehus hade tillgång till eget kök medan de åtta personer i dygnet runt omsorg 
endast hade eget badrum. Det innebar att den sistnämnda gruppen var helt beroende av 
personalen för sitt matintag. I dygnetruntomsorg serverades två huvudmål, lunch och 
middag, som levererades från ett närbeläget kök. Resterande måltider, dvs. frukost och 
mellanmål, tillhandahölls av personalen. Måltiderna åts vanligtvis i gemensamma 
matsalar. Stöd för matlåda eller matlagningen från hemtjänst för de personer som bodde 
i servicehus varierade utifrån deras biståndsbedömda behov av hjälp. 
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Intervjupersonerna var både muntligt och skriftligt informerade om syftet med 
intervjun, att deltagandet var frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta när helst de 
ville. Intervjuerna tog mellan 15 och 75 minuter beroende på personernas vilja och 
förmåga att berätta. Den semi-strukturerade frågeguiden fokuserade på mat, måltider 
och den äldres aptit. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades så ordagrant 
som möjligt till text (Kvale, 1997). 

1.4.2.6.2 Analys av intervjuer

Analys av intervjuerna baserades på en så kallad datastyrd analys (editing analysis 
style) beskriven av Malterud (Malterud, 1998; Malterud, 2001) för att beskriva hur 
äldre personer upplever mat och måltider i kontexten av sitt dagliga liv. Första steget 
var att systematiskt gå igenom den transkriberade texten och jämföra med de inspelade 
intervjuerna för att korrigera eventuella missförstånd under transkriberingen. Nästa steg 
var att läsa den transkriberade texten vid upprepade tillfällen för att få en djupare 
förståelse och identifiera enheter av intresse. Ett kodträd konstruerades utifrån de 
identifierade övergripande enheterna med nio olika datautvecklade kategorier och 
subkategorier. Dataprogrammet MAXqda2 (MAX.QDA 2, 2006) användes för att 
sortera texten i enlighet med kodträdet. Textsegmenten från varje datautvecklad 
kategori och subkatergori lästes återigen vid upprepade tillfällen och de datautvecklade 
kategorierna som inte var relevanta för mat, måltider och aptit exkluderades. De 
kvarvarande textsegmenten lästes återigen och omorganiserades i ett kodträd med tre 
datakategorier för att söka efter tolkande samband för hur upplevelsen av beroende och 
aptit var beskrivet utifrån den kontext de äldre levde i, servicehus och 
dygnetruntomsorg. Tolkningarna av intervjuerna var verifierade av tre av författarna till 
artikeln och som också var involverade i hela analysprocessen för att öka 
trovärdigheten. 

1.4.2.7 Kostregistrering 

För bestämning av energi- och näringsintag användes fyra dagars kostregistrering 
bestående av fyra 24-timmars-kostintervjuer (Gibson, 2005). Kostintervjuerna gjordes 
under tre vardagar och en helgdag i följd. Undersökningspersonerna ombads skriva 
ner sitt intag under dessa dagar. Projektansvarig dietist besökte de boende en gång per 
dag och frågade om föregående dygnsintag. Mängderna angavs i hushållsmått (glas, 
dl, tsk, msk, antal). Matmallen användes för beskrivning av mängd konsumerad mat. 
Matmallen är ett hjälpmedel vid kostundersökningar och består av foton och figurer 
(Livsmedelsverk, 1997).  

1.4.2.8 Nutritionsmarkörer 

Av de personer som deltog i de kvalitativa intervjuerna (IV) togs fasteblodprov på 10 
personer. Proverna centrifugerades och serum- eller plasmaprover frystes i väntan på 
analys. Analyser genomfördes för bestämning av vitamin- och mineralstatus, 
albumin, insulin-like growth factor-I (IGF-I) och C-reaktivt protein (CRP) i serum 
och plasma. Vitamin- och mineralstatus bestämdes med ferritin, järn, kobalamin, 
homocystein, folat, retinol, 25-hydroxyvitamin D, alfatokoferol, zink och selen. 
Analyserna bestämdes på Karolinska Universitetssjukhusets Kliniska Kemiska 
Laboratorium med laboratoriets etablerade metoder och referensvärden.  
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1.4.2.9 Statistiska metoder 

Data är presenterade som medelvärde ± SD, median (25th -75th percentilen) (I,II,III) 
eller som median(min-max) (IV) beroende på typ av variabel och variablernas 
distribution. För jämförelse mellan grupper användes Anova och Bonferroni’s test för 
multipla jämförelser (I). Pearson’s korrelationskoefficient användes i korrelationer 
(I,II). I studie I och II utfördes de statistiska analyserna i samarbete med en av 
Socialstyrelsens enheter och statistikprogrammet SAS användes. För att bedöma 
skillnaderna mellan MNA-kategorier användes Anova eller Kruskall Wallis test 
beroende på distributionen på de testade variablerna. För statistisk analys av Katz ADL 
gavs bokstäverna A-G sifferbenämningar 0-6. I treårsuppföljningen (III) användes 
Students paired t-test eller Wilcoxon matched pair test, återigen beroende på 
distributionen av de testade variablerna. Överlevnadsanalyserna (III), gjordes med 
Kaplan Meier kurvor och Log Rank tests. Logistisk regressionsanalys gjordes för att 
undersöka sambandet mellan nutritionsstatus och överlevnad. De statistiska analyserna 
i studie III och IV gjordes med STATISTICA (Statistica, 2005) och för 
näringsvärdesberäkningar i studie IV AvioDiet 32(Aivo Diet). 

1.4.2.10 Etik 

Alla studier har genomförts i enlighet med Helsingforsdeklarationerna. Hos personer 
med kognitiv svikt söktes medgivande för deltagande från anhöriga. Alla deltagare i 
studierna har fått muntlig och skriftlig information. Den regionala forskningsetiska 
kommittén på Karolinska Institutet, Stockholm godkände studie I och III. Den 
regionala forskningsetiska kommittén på Södersjukhuset, Stockholm, godkände studie 
II och IV.  
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1.5 RESULTAT 
1.5.1 Nutritionsstatus hos äldre i särskilt boende (I) 

Förekomsten av undernäring och risk för undernäring var hög i alla typer av särskilt 
boende (I). Sammantaget var MNA 23,5 poäng hos 732 personer (84 %) och BMI 23
hos 480 personer (55 %)(Tabell 2). Det fanns inte oväntat en korrelation mellan MNA 
och BMI (p<0,001). Uppgifter om viktutveckling gick att få från 30 procent av 
personerna. Femtioåtta procent åt två eller färre ”hela” måltider om dagen (tabell 3). 
Åttio procent i hela studiepopulationen på särskilt boende åt fler än två ”hela” måltider 
per dag. Den siffran var 90 procent hos dem som bodde på gruppboende för dementa 
jämfört med 63 procent på sjukhem och av dem som endast åt en ”hel” måltid per dag, 
förekom dålig aptit eller tugg- och sväljproblem hos 53 procent. Motsvarande siffra var 
14 procent (p<0,001) hos dem som åt tre ”hela” måltider. I hela den undersökta 
gruppen drack var tredje mindre än 1 liter vätska per dag. På sjukhem var den siffran 
över 50 procent (Figur1). 

Tabell 2. Andelen (%) personer i studie I, II, III med MNA < 17, 17-23,5, >24 poäng  
och BMI 23, 24-26, 27 (kg/m2).

Population Studie n MNA 
< 17 

MNA 
17-23,5

MNA 
>24,0 

BMI 
23

BMI 
24-26 

BMI 
27 

Särskilt boende I 872 36 48 16 55 24 21 
 - Servicehus  349 21 49 30 48 28 24 
- Ålderdomshem  261 33 57 10 55 24 21 
 -Gruppboende 
   för dementa 

 96 39 51 10 54 22 24 

 - Sjukhem  166 71 29 - 70 18 12 
Hemsjukvård II 80 3 62 35 64 19 17 
Hemtjänst III 353 8 41 51 40 28 32 

Total population I,II,III 1305 26 47 27 51 25 24 

1.5.2 Nutritionsstatus hos äldre med hemsjukvård (II) 

Av de undersökta personerna med hemsjukvård i studie II hade 65 procent MNA 23,5 
poäng och 64 procent hade BMI 23 (tabell 2). Viktförlust mellan 1-3 kg noterades hos 
19 procent av personerna: 6 procent hade förlorat mer än 3 kg och 65 procent hade 
ingen noterad viktförlust under de tre senaste månaderna. I denna population var det 90 
procent som åt två eller färre ”hela” måltider per dag (tabell 3). Fyra personer (5 %) 
drack mindre än 0,6 liter vätska per dag, 54 procent drack en liter och 41 procent drack 
mer än 1 liter per dag (Figur 1). 

Femtiofyra procent (28/52) av dem som blev bedömda som undernärda eller i 
riskzonen för undernäring hade inte matlåda eller måltidsstöd från kommunen. Däremot 
hade 43 procent (12/28) av de som bedömdes som välnärda måltidsstöd. 
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Tabell 3. Andelen (%) personer i studie I, II, och III som åt en, två eller tre “hela”  
måltider per dag.  

1.5.3   Nutritionsstatus, mortalitet och måltider hos äldre med 
             hemtjänst (III) 

I gruppen av 353 personer med hemtjänst klassificerades 8 procent som undernärda och 
41 procent som i riskzonen för undernäring. Fyrtio procent hade ett BMI 23 (Tabell 
2). Sex procent rapporterade viktförlust på > 3 kg och 12 procent hade förlorat 1-3 kg 
under den senaste tre månadersperioden. Cirka var femte person kunde inte lämna 
uppgifter om viktförändring på grund av försämrat minne. Sextiotvå procent (219 
personer) uppgav att de åt två eller färre ”hela” måltider och 38 procent att de åt tre 
”hela” måltider (Tabell 3). Hälften drack mindre än en liter/dag (Figur 1). 

Figur 1. Totalt dagligt vätskeintag hos deltagarna i studie I, II, III (SH=Servicehus,  
             ÅH=Ålderdomshem, GBD=Gruppboende för dementa, SjH=Sjukhem).    

Population Studie n En ”hel” 
måltid 

Två ”hela” 
måltider 

Tre ”hela” 
måltider 

Särskilt boende I 872 20 38 42 
 - Servicehus  349 17 39 44 
 - Ålderdomshem  261 18 38 44 

- Gruppboende    
för dementa 

 96 10 32 58 

 - Sjukhem  166 37 38 25 

Hemsjukvård II 80 24 66 10

Hemtjänst III 353 16 46 38

Hela populationen I,II,III 1305 19 42 39
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Av dem som hade MNA <17 var det 17 procent som uppgav ett otillräckligt intag vid 
lunch jämfört med 63 procent hos de som hade ett MNA 17 (p<0,001). Hälften av de 
äldre var alltid beroende av andra för att handla och 25 procent behövde hjälp att 
handla ibland. Tre av fyra personer med MNA <17 poäng var beroende av andra för att 
handla medan två av tre i gruppen med MNA 17-23,5 poäng och en av tre i gruppen 
med MNA 24 poäng var beroende på samma sätt.  Nästan hälften lagade sin mat 
själva (46 %), 16 procent gjorde det ibland och cirka en tredjedel var beroende av andra 
för att få sin mat lagad. Två tredjedelar av personerna med MNA <17 poäng behövde 
hjälp av andra för att få lagade måltider medan en tredjedel i gruppen med MNA 24 
(p<0,01) behövde motsvarande hjälp. Tabell 4 visar måltidsrelaterade problem i 
relation till MNA -klassificeringen. Problem var vanligast hos de med låga MNA-
poäng. 

Kommunen gav måltidsstöd i form av matlåda till en av tre personer. Av dem hade 
hälften matlåda varje dag, 28 procent mer än tre gånger i veckan och 20 procent tre 
eller färre gånger i veckan. Andelen personer med matlåda skilde sig inte mellan MNA-
kategorierna. Av personerna som fick matlåda delades alltid portionen till flera måltider 
av 40 procent och 26 procent delade sin matlåda ibland. Åttinio procent av dem som 
hade MNA < 17 poäng delade sina måltider mot 28 procent av de med MNA 24
(p<0,01). 

Tabell 4. Antalet och andelen personer (%), i de tre Mini Nutritional Assessment-
kategorierna (MNA) som rapporterade problem under måltid (III). 

MNA < 17
n=29 

MNA 17-23.5
n=145 

MNA  24 
n=179 

pa

Problem med, n (%)     

– använda kniv och 
gaffel 

5 (17) 19 (13) 14 (8) 0,16 

– tugga 12 (42) 20 (14) 15 (8) <0,001 

– svälja 10 (34) 11 (8) 13 (7) <0,001 

– tänder 8 (28) 24 (17) 18 (10) <0,05 

– muntorrhet 11 (38) 38 (26) 33 (18) <0,05 

– synnedsättning 10 (35) 55 (38) 43 (24) <0,05 

– aptit 16 (56) 32 (22) 14 (8) <0,001 

– äta ensam 7 (24) 32 (22) 25 (14) 0,12 
aKruskall-Wallis test visar signifikansnivån på skillnaden mellan MNA-kategorierna.  
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Figur 2 visar hur graden av beroende enligt Katz ADL-index varierade mellan 
personerna i de tre MNA-kategorierna. Till exempel var mediavärdet för Katz C (A-F) 
för gruppen med MNA <17 poäng jämfört med A (A-C) hos personerna med MNA 17-
23,5 poäng (p<0,001). 
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Figur 2. Katz ADL-index hos äldre med hjälp av hemtjänst i förhållande till Mini 
Nutritional Assessment (MNA) (p<0,001) (III) A=oberoende av hjälp, G= helt 
beroende av hjälp. 

1.5.3.1 Mortalitet efter tre år 

Det var möjligt att följa upp 224 personer efter tre år. Mortaliteten var 50 procent för de 
som vid basundersökningen befanns vara undernärda, 40 procent för de som var i 
riskzonen för undernäring och 28 procent för de som var välnärda (p<0,05). För 
personerna med BMI <23 var mortaliteten 45 procent. Motsvarande siffra var 36 
procent för de med ett BMI mellan 23-28, och slutligen 22 procent för de med ett BMI 
>28 (p<0,05). Odds ratio för mortalitet efter tre år testades med logistisk 
regressionsanalys med MNA (i tre kategorier), fyra ålderskategorier och kön som 
oberoende co-varibler. Tabell 5 visar att ett dåligt näringsstatus (enl. MNA-gruppering) 
och hög ålder oberoende av varandra förutspådde dödlighet. 

Tabell 5. Odds ratio (OR) och 95 % konfidensintervall (CI) för död inom 3 år med co-
variablerna MNA-gruppering (MNA <17, MNA 17-23,5 och MNA 24 points), fyra 
ålders kategorier (<78, 78-84, 85-88, >88 år) och kön beräknad med logistisk 
regressionsanalys (III). 

 OR 95% CI P -värde 

MNA  1.89 1.18-3.01 0.007 

Ålder 1.33 1.01-1.74 0.04 

Kön, man 1.60 0.86-2.99 0.14 
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1.5.3.2 Individuell uppföljning 

Det var möjligt att återundersöka MNA-poäng, antropometri, aptit och ADL hos 31 
personer efter tre år. MNA (median) minskade från 22 (20,5-26) till 19,5 (17-23,5) 
(p<0,001). Vid första undersökningen var 13 procent klassificerade som undernärda 
jämfört med 25 procent vid uppföljningen (p<0,05). Viktförlusten var i medel 4±5,8 kg. 
Överarmsomfånget, aptiten och sinnestämningen ändrades inte men vadomkretsen 
minskade från 33 (30-36) till 32 (28-35) (p<0,05). Förändringen i Katz ADL index efter 
3 år visade på en högre grad av beroende och korrelationen mellan Katz ADL index 
och MNA poäng var r=0,57 (p<0,001). Det var inga skillnader i antalet ”hela” mål eller 
vätskeintag mellan start och uppföljning. Bland de 21 personer som fortfarande bodde 
kvar i sitt hem fanns ett större behov av hjälp med att handla (p=0,06) och laga mat 
(p=0,08). 

1.5.4 Upplevelse av mat och måltider hos äldre på särskilt boende (IV) 

De fjorton personer, 8 kvinnor och 6 män, som deltog i studie IV intervjuades om sin 
upplevelse av maten och måltiderna och sin aptit. Få i gruppen hade god aptit. Mer 
vanligt var att bara ha aptit ibland eller aldrig. Många satte också aptiten i relation till 
sin möjlighet att utföra fysisk aktivitet. Begränsad möjlighet att ta del av uteaktiviteter 
eller att inte ha möjlighet att vara ute alls påverkade aptiten negativt.  

Brist på aptit och att vara beroende av andra var något som denna grupp hade 
gemensamt. Graden av beroende och möjligheten att påverka maten och måltiderna var 
inte bara relaterad till deras fysiska begränsningar utan också till hur maten och 
måltiderna var organiserade i respektive boendeform. 

1.5.4.1 Bo i servicehuslägenhet – strategier och påverkan  

Respondenter i servicehus uttryckte att de fortfarande hade möjlighet att påverka sitt 
intag av mat och sina måltider i viss utsträckning. De använde olika strategier för att 
behålla sitt oberoende, såsom att ta emot hjälp att handla och förenkla sin matlagning. 
Ett sätt att behålla aptiten var att välja mat som de uppskattade.  

Sällskap vid måltid beskrevs som befrämjande för aptiten, men det skulle vara sällskap 
som man valt själv. Det räckte inte med vilket sällskap som helst. När man upplevde att 
man inte längre hade förmåga att uppföra sig enligt de normer och regler som är knutna 
till måltiden valde man bort sällskapet och de sociala relationerna vid måltiden. 

1.5.4.2 Bo på dygnetruntomsorg – brist på påverkan 

De åtta personer som bodde på dygnetruntomsorg var helt beroende av andra för sin 
mat och sina måltider. Många upplevde både brist på möjlighet att påverka och brist på 
aptit. De beskrev att de hade mycket små möjligheter att påverka vad, när och med vem 
de ville äta. Att vara beroende av andra för sin personliga omvårdnad och dagliga 
aktiviteter skapade barriärer vilket även gällde kontexten där de bodde t.ex. den fysiska 
miljön.  
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Nästan alla uttryckte klagomål på maten, menyn eller matmiljön. Till exempel att 
maten som serverades var för lite eller för mycket kryddad eller att den inte var 
ordentligt tillagad. De klagade på att det serverades för lite eller för mycket av olika 
rätter. Man blev ofta besviken då maten inte vare sig såg ut eller smakade som man 
förväntat sig. Många rätter var okända och svåra att förstå sig på. Respondenterna i 
dygnetruntomsorg uttryckte sig betydligt mindre positivt om sällskapet runt måltiden. 
Många beskrev att både personalen och de medboende påverkade måltidsmiljön 
negativt. Trots det fanns det en stor tolerans för de andra boendes problem. Lika stor 
tolerans fanns inte i klagomålen mot personalen, men när man uttryckt klagomål tog 
man i samma mening ofta tillbaka det man sagt och ursäktade även personalens 
beteende. Gruppen hade få strategier för att handskas med sin brist på aptit och brist på 
möjlighet att påverka. En strategi var att äta oavsett vad som serverades, hur det 
serverades och med vem man åt för att mat är nödvändigt för att överleva. 

1.5.5 Näringsintag och nutritionsmarkörer i en liten grupp äldre i 
särskilt boende 

Hos 11 av de 14 personer som ingick i den kvalitativa studien var det möjligt att samla 
data på nutritions- och funktionsstatus, och näringsintag genom fyra upprepade 24-
timmars-kostintervjuer. Sju personer bodde på servicehus och fyra personer på 
dygnetruntomsorg. Medianåldern på gruppen var 85 år (70-95). Medelvikten hos de sju 
kvinnorna var 62±9 och hos de fyra män 79±20. Gruppen hade ett medel BMI på 
24,7±4,1 och median MNA på 21,8 (16,5-24,5), MMT 23,9 (16 – 28) och ADL C (A-
F). 

1.5.5.1 Näringsintag 

Hela gruppen hade ett energiintag på 1480 ± 580 kcal per dag. Sju personer (sex 
kvinnor och en man) åt mindre än 1500 kcal/dag. Endast tre personer kom upp i 
rekommenderat proteinintag. Sju personer åt mindre än 75 procent av rekommenderat 
proteinintag, dvs. 1 g protein per kg kroppsvikt och dag. Energifördelningen för hela 
gruppen var 14 energiprocent (E %) protein, 37 E % fett och 49 E % kolhydrater. 
Intaget av vitaminer och mineraler var lågt på gruppnivå och redovisas i tabell 6. 
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Tabell 6. Vitamin- och mineralintag på gruppnivå jämfört med rekommenderat intag 
 (SNR 2005), samt antal personer med intag som låg över rekommenderat intag. 

Näringsämne Intag 
(n=11) 

Rek. intag 
(män/kvinnor)

Antal personer 
över rek. (n=11) 

Vitamin A (µg) 575 (416-902) 700/900 3 
Vitamin D (µg) 1,6 (1,2-2,7) 10 0 
Vitamin E (mg) 6,6 ± 3,0 8/10 2 
Tiamin (mg) 0,4 ± 0,1 1,0/1,2 0 
Riboflavin (mg) 0,7 ± 0,2 1,2/1,3 0 
Niacinekv. (mg) 11 (11-12) 13/15 1 
Vitamin B6 (mg) 0,9 ± 0,3 1,2/1,6 0 
Folacin (µg) 78 (62-135) 300 0 
Vitamin B12 (µg) 2,7 (2,0-3,9) 2 9 
Vitamin C (mg) 59 (37 -118) 75 5 
Kalcium (mg) 610 ± 220 800 3 
Fosfor (mg) 634 ± 154 600 7 
Kalium (mg) 1538 (1435-2416) 3100/3500 1 
Magnesium (mg) 140 ± 36 280/350 0 
Järn (mg) 4,6 ± 1,7 9 0 
Zink (mg) 4,6 ± 1,0 7/9 0 
Jod (µg) 16 ± 14 150 0 
Selen (µg) 17 (15 -21) 40/50 0 

Tabell 6 visar att ingen person kom upp till rekommendationer för vitamin D, tiamin, 
riboflavin, vitamin B6, folacin, magnesium, zink, jod, selen och järn enl. Svenska 
Näringsrekommendationer (Livsmedelsverk., 2005). Vitamin B12 och fosfor var de 
mikronutrienter som flest personer uppnådde rekommendationerna för, nio respektive 
sju personer. Ju högre energiintaget var desto bättre var näringsintaget (r = 0,98, p < 
0,05). 



24

1.5.5.2 Biokemiska nutritionsmarkörer 

Det låga intaget av vitaminer och mineraler återspeglades inte av analyserna (se tabell 
7). 

Tabell 7. Mikronutrienter, insulin-like growth factor –I och C-reaktivt protein (CRP) på 
gruppnivå jämfört med referensintervallet för respektive analys samt antal personer 
inom referensintervallet. 

Analys Analysvärde 
(n=10) 

Referensintervall 
(män/kvinnor) 

Antal personer 
inom ref.intervall 

(n=10) 
p-ferritin  90 (16-127) 30-350/10-150 7 
p-järn 11 ± 5,5 9-34 7 
s-kobalamin 346 ± 81 150-650 10 
p-homocystein 22 (21-27) 5-15 0 
fs-folat 13 (12-17) 7-40 10 
s-retinol  2 ± 0,5 1,0-3,3 10 
s-hydroxyvitamin D 51 ± 19 25-125 9 
s-alfatokoferol 26 ± 10 14-37 8 
fs-zink  11 ± 1,1 12-18 2 
p-selen 0,7 ± 0,2 0,8-1,5 4 
p-albumin 43 (42-44) 34-45 10 
p-IGF-I  63 (54 -107) 66-70 år: 69-200 

71-75 år: 64-188 
76-80 år: 59-177 
81-85 år: 55-166

0
1
2
5

p-hsCRP  4,4 ± 0,2 < 5 4 

Samtliga personer låg inom referensintervallet för albumin. Sex personer av tio hade 
lätt förhöjda CRP-värden (>5). Avseende IGF-1 låg åtta personer av tio inom 
referensintervallet. Hälften av dessa låg dock i nedre delen av referensintervallet.  

Vitaminkoncentrationerna var relativt höga för hela gruppen. För retinol, folat och B12

låg alla inom referensintervallet. Samtliga personer i gruppen hade dock höga 
homocysteinvärden. En person hade något lågt värde på 25-hydroxyvitamin D, medan 
resten låg inom normalintervallet. Avseende alfa-tokoferol hade en person lågt värde 
och en person högt, medan resten låg inom referensintervallet.  
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1.6 DISKUSSION 

Studierna i den här avhandlingen belyser förhållanden i äldreomsorgen i några 
kommuner i Sverige i slutet av 1990-talet. En fjärdedel av totalt 1305 personer över 65 
år med stöd från vård och omsorg bedömdes som undernärda, hälften som misstänkt 
undernärda och en fjärdedel som välnärda enligt Mini Nutritional Assessment 
(MNA)(I,II,III). MNA är ett instrument utvecklat för bedömning av nutritionsstatus hos 
äldre. Instrumentet är validerat med hjälp av kliniska studier. Antalet undernärda äldre 
personer inom vård och omsorg var således hög. Även om urvalsprocessen inte gör det 
möjligt att generalisera så stöds resultatet av senare jämförbara studier. Svenska studier 
i motsvarande populationer visar likvärdiga siffror på förekomst av undernäring, dvs. 
cirka 30 procent av äldre nyligen inflyttade till särskilt boendet (Wikby et al., 2006) och 
äldre redan boende inom särskilt boende (Odlund Olin et al., 2005). Trots ökande 
uppmärksamhet under 2000-talet inom området hade andelen undernärda inte sjunkit 
vid en jämförelse mellan två co-horter (Wikby et al., 2006). Den typen av fynd pekar på 
att området fortfarande behöver studeras. Det är särskilt angeläget att studera vilka 
förbättringsinitiativ som har inverkan på förekomst av undernäring inom 
äldreomsorgen.  

I den kvalitativa intervjustudien (IV) från 2004-2005 med 14 personer boende på 
särskilt boende framgår att de äldre upplevde begränsningar i sin möjlighet att påverka 
sin mat och sina måltider. Det fanns ett samband mellan deras upplevelse av sitt 
inflytande över maten och måltiderna och deras aptit och den vårdkontext de bodde i. 
De intervjuade respondenterna hade valts för undersökningen därför att de var 
misstänkt undernärda, kommunicerbara, hade en bibehållen kognitivförmåga, dvs. >5 
enl. SPMSO, inte tog vitamin- eller mineraltillskott och var villiga att ingå i en studie. 
Inklusionskriterierna gör att respondenterna jämfört med andra äldre kan sägas 
representera en mellangrupp, dvs. det finns både de som är friskare och de som är 
sjukare. Även om studien baseras på få personer stöds respondenternas upplevelser av 
andra studier (Mattsson-Sydner & Fjellstrom, 2005; Wikby & Fagerskiold, 2004). 
Resultatet från intervjustudien lyfter fram andra möjliga orsaker till brist på aptit än 
sjukdom och ålder. De äldres upplevelse av maten och måltiderna och relationen till 
aptit utifrån olika vårdkontexter behöver ytterligare belysas. 

1.6.1 Bedömning av nutritionsstatus  

Undernäring finns beskrivet sedan 1975 (Clarke & Wakefield, 1975) både hos 
hemmaboende och institutionsboende äldre. Den rapporterade prevalensens av 
undernäring varierar mycket, vilket bl.a. beror på att olika metoder används. Trots att 
försök att enas kring diagnostik av undernäring görs (Kondrup et al., 2003a) har ingen 
”golden standard” ännu accepterats. I detta arbete valdes MNA som instrument för att 
bedöma nutritionsstatus hos äldre därför att MNA inte kräver några blodprover, är 
enkelt för vård- och omsorgspersonalen att utföra, är anpassat för äldre populationer 
och är validerat. I Espens riktlinjer (Kondrup et al., 2003a) och i en artikel som jämfört 
olika metoder (Sieber, 2006) föreslås MNA som ett lämpligt instrument för att bedöma 
sköra äldres nutritionsstatus. Metoden har utvecklats sedan slutet på 1980 talet (Guigoz 
et al., 1997; Guigoz et al., 1996). En översiktsartikel visar att MNA har använts i över 
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120 studier med totalt cirka 35 000 personer. Guigoz sammanfattar att andelen personer 
som bedömts som undernärda var 2 procent hos hemmaboende äldre, 9 procent hos 
hemmaboende äldre med hjälp, 23 procent hos äldre på sjukhus, 21 procent hos äldre 
på institution och slutligen 15 procent hos äldre med nedsatt kognitionsförmåga 
(Guigoz, 2006). Kondrop (Kondrup et al., 2003a) lyfter fram att reliabiliteten mellan 
olika personers bedömning enl. MNA var lägre (k=0,51) jämfört med reliabiliteten hos 
NRS 2002 (k=0,67) och hos MUST (k=0,88-100). En annan studie visade högre kappa-
värde (0,78) för MNA om bedömning begränsades till institutionaliserade äldre (Bleda 
et al., 2002). I avhandlingens första studie (I) var många personer inblandade i 
bedömningarna. Av den anledningen utvecklades en manual för att hjälpa personalen 
som utförde bedömningarna. Dock utfördes ingen validitets- eller reliabilitetstest. Den 
rapporterade andelen undernärda i dessa studier samstämmer i hög grad med andra 
svenska studier (Christensson et al., 1999; Odlund Olin et al., 2005; Wikby et al., 2006) 
vilket kan tala för en god reliabilitet för MNA-manualen och MNA. 

Sensitiviteten och specificiteten för MNA-instrumentet har studerats vid många 
tillfällen. Eftersom ingen ”golden standard” finns för att identifiera undernäring hos 
äldre har andra bedömningsmetoder använts som standard vid jämförelsen. 
Sensitiviteten och specificiteten bedömdes vara över 98 procent när man använde 
klinisk bedömning som standard (Vellas et al., 1999). Andra studier har vid jämförelse 
med antropometriska mått (Christensson et al., 2002) och antropometriska mått, 
albumin och prealbumin (Wikby et al., 2006) visat en sensitivitet på 96 respektive 73 
procent. De sistnämnda studierna visade på en betydligt lägre specificitet dvs. 26 
respektive 31 procent. Kritik har framförts att MNA-instrumentet har för låg 
specificitet, dvs. att MNA pekar ut många undernärda eller i riskzonen för undernäring 
trots att de inte behöver ha några nutritionsproblem (Christensson et al., 2002; Persson 
et al., 2002). Enligt upphovsmännen är instrumentet utvecklat för att identifiera 
nutritionsproblem hos äldre personer innan undernäring ger kliniska symtom vilket 
anses kräva en hög sensitivitet. Hög sensitivitet får man ofta betala med lägre 
specificitet. 

Body Mass Index (BMI kg/m2) är en av variablerna i MNA-formuläret. Friska äldre 
svenska populationer har ett medel-BMI på 26-27 (Björklund et al., 1997). Danska 
författare (Beck & Ovesen, 1998) har föreslagit att ett optimalt BMI ligger mellan 24-
29 för gruppen sköra äldre, istället för 20-25 som är WHO’s norm. I studie I, II, och III 
hade 50 procent av deltagarna BMI 23 vilket möjligen kan betraktas som undervikt 
hos en population sköra äldre. Vi fann att ett BMI >28 var förknippat med den lägsta 
treårsmortalitet (III). Andra studier har visat att ett BMI över 25 hos äldre är förknippat 
med lägre mortalitet (Andres et al., 1985; Dey et al., 2001; Flodin et al., 2000; Volkert 
et al., 1992).  

Undernäring och nutritionsproblem är kopplat till sjuklighet och ålder (Akner & 
Cederholm, 2001; Cederholm et al., 1993; Morley, 2001). Personerna som deltog i 
avhandlingsstudierna hade en medelålder på över 82 år, alla hade en eller flera 
sjukdomar och varierande behov av biståndsbedömt stöd från kommunens vård och 
omsorg. MNA var <23,5 poäng hos >50 procent av de undersökta personerna. Ålder, 
skörhet och sjukdom är faktorer som sannolikt ligger bakom denna höga förekomst av 
risk för undernäring. Medel-MNA var 18±6 i studie I, 22,2±3 i studie II och 23,2±4 i 
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studie III. Detta kan jämföras med fynden i en studie på 330 friska amerikanska äldre 
individer (Scheirlinckx. K et al., 1997) med en medelålder på 77±6 år som hade ett 
MNA på 27±2 poäng. 

1.6.2 Måltidsmönster och måltidsrelaterade problem 

Personalen hade stöd av en manual för att bedöma måltidsintaget. Enligt manualens 
metod att bestämma ”hela” måltider bedömdes 251 personer (19 %) äta en ”hel” 
måltid, 546 personer (42 %) två ”hela” måltider och 508 personer (39 %) tre ”hela” 
måltider per dag (I,II,III). Den eftersträvade måltidsstorleken utgick från att äldre 
personer behöver mer än 1500 kcal för att nå rekommenderat vitamin- och mineralintag 
vilket bl.a. SENECA-studien har visat (de Groot et al., 1999). Av den anledningen 
valde vi 1800 kcal som rekommendation för både män och kvinnor för att nå 
rekommenderat intag av vitaminer och mineraler. En mall med tre huvudmål skapades 
och den tillsammans med bilder på fyra portionsstorlekar med olika kalorinivåer och 
bilder på bra frukostar användes vid bedömningen. Tre ”hela” måltider motsvarade en 
bra frukost och två måltider med minst de två större portionsstorlekarna. Måltiderna 
bedömdes vardera representera 25-30 energiprocent av dagens totala intag. Av de äldre 
i ordinärt boende i studie III som hade matlåda rapporterade 66 procent att de alltid 
eller ibland delade sin matlåda i fler än en portion. Det innebar troligtvis att många av 
dessa personer hade ett för lågt intag av både energi, vitaminer och mineraler. En annan 
studie har visat att äldre i ordinärt boende i riskzonen för undernäring åt ett signifikant 
lägre antal tillagade måltider än välnärda (Wissing et al., 2000).  

Det är inte möjligt att säkert säga att tre ”hela” måltider är tillräckligt för att nå 
rekommendationerna för energi och näringsämnen. Det är sannolikt mer realistiskt att 
säga att två ”hela” måltider inte täcker näringsbehovet. Personerna i studie I, II, III hade 
en medelvikt på 71 kg för män respektive 59 kg för kvinnor. Nordiska 
NäringsRekommendationer (NNR) 2004 (Nordiska Ministerrådet, 2004.) 
rekommenderar ett energiintag för kvinnor över 75 år med en vikt på 60 kg och med 
låg fysisk aktivitet på 1,4 x BMR vilket motsvarar 1700 kcal. Motsvarande för en man 
som väger över 71 kg och har låg fysisk aktivitet ligger på 2000 kcal. Vårt intag på 
1800 kalorier för bedömningen av måltider är högre än rekommenderat intag för 
kvinnor men lägre än rekommendationen för män.  Även om rekommenderat 
energiintag skulle kunna nås med hjälp av mellanmål kan man misstänka att de 251 
personerna (19 %) som bedömdes äta endast en ”hel” måltid inte når rekommenderat 
intag av näringsämnen. Äldre personers mellanmål består oftare av kaffe och 
kaffebröd (Andersson et al., 2003). Kaffebröd och kakor är energirika men 
näringsfattiga, vilket bidrar till att energibehovet blir täckt, men att intaget av 
vitaminer och mineraler blir för lågt. Behovet av näringsrika mellanmål och 
näringstät mat till äldre har uppmärksammats av andra (Nydhal et al., 2003).  

I studie I studerade vi vätskeintaget hos äldreomsorgstagare i särskilt boende. En 
tredjedel av alla drack <l liter per dygn. Motsvarande siffror var 61 procent av de äldre 
med hemsjukvård (II) och 50 procent av de äldre med hemtjänst (III). För att uppskatta 
vätskebehovet kan man använda antingen 30 ml per kg kropp eller 1 ml per 
konsumerad kalori som norm (Austin, 1986). Det uppskattade medelbehovet för 
kvinnorna och männen i denna studie skulle då ligga på 1700 ml/dag respektive 2100 
ml/dag. Det pekar på att en stor andel har ett alldeles för lågt vätskeintag. Detta fynd 
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stöds av Kayser-Jones (Kayser-Jones et al., 1998) som i en studie på sjukhem visat att 
37 personer av 40 hade ett otillräckligt vätskeintag i förhållande till det skattade 
behovet. En studie på hemmaboende äldre visade att personer över 85 hade svårt att 
uppnå rekommendationen för vätska (Volkert, 2005). 

I studie I kunde en fjärdedel av personerna på sjukhem äta helt självständigt utan hjälp. 
Tre fjärdedelar behövde stöd vid måltiden eller matades, en siffra som antyder 
omfattning av beroendet hos äldre på sjukhem. Äldre som är beroende av andra för sitt 
energi- och näringsintag har trots hjälp att äta ofta ett lågt näringsintag (Rudman et al., 
1995). Flera studier har diskuterat matning och måltidsstöd. I en visades att hos hälften 
av 74 personer ökade mat- och dryckesintaget av med hjälp av en-till-en matning. 
Interventionen krävde mer personal. Måltiden tog i genomsnitt 38 minuter istället för 
som tidigare 9 minuter (Simmons et al., 2001). I en italiensk studie på sjukhem fann 
man att nutritionsstatus var bra hos de boende och det fyndet kopplades till god tillgång 
till äthjälp. Under måltiderna hade alla boende som matades hjälp av en person, 
antingen personal eller en släkting. Måltiderna tog mellan 30-60 minuter (Franzoni et 
al., 1996). Svenska studier har visat att patienter med stroke som är beroende av hjälp 
för att äta hade en större förlust av fettfri kroppsmassa (Unosson et al., 1994) och att 
personer som var beroende av hjälp för att äta i högre utsträckning var undernärda 
(Westergren et al., 2002). 

De personer i studie III som hade MNA <23,5 poäng rapporterade fler självskattade 
problem runt måltiden, t.ex. svårigheter att tugga, att svälja, problem från tänderna och 
nedsatt aptit. De behövde också mer hjälp att handla, ett fynd som stöds av andra 
studier (Beck et al., 2001; Mowe & Bohmer, 1996; Wissing et al., 2000). Studier visar 
att många äldre förenklar sin matlagning för att behålla sitt oberoende (Gustafsson & 
Sidenvall, 2002a; Mattsson-Sydner Y, 2007; Sidenvall et al., 2001) vilket troligtvis 
påverkar energi- och näringsintaget negativt. Mowe (Mowe & Bohmer, 1996) visade 
att äldre rapporterade reducerad aptit, sväljproblem, nedsatt smak samt problem att 
handla och laga mat under sista månaden innan inläggning på sjukhus, jämfört med 
andra hemmaboende äldre. 

Man kan på goda grunder misstänka att många personer som deltagit i studierna hade 
ett otillräckligt näringsintag. Ett sätt att ge äldre med dålig aptit en möjlighet att äta 
tillräcklig kan vara att öka matens energi- och näringsinnehåll och minska måltidens 
volym. Volymen av mat snarare än energiinnehållet i maten begränsar det totala intaget  
(Odlund Olin et al., 1996). Att energirik kost ökar energiintaget har visats i några 
studier (Odlund Olin et al., 2003; Odlund Olin et al., 1996). En annan svensk studie har 
visat att energi- och näringsintag ökade vid en energi- och proteinrik kost jämfört med 
en tidigare s.k. normalkost på sjukhus (Lorefalt et al., 2005). Råd om ökat intag av 
energirika livsmedel ihop med vitamin- och mineraltillskott och kosttillägg förhindrade 
viktförlust, ökade ADL-förmåga och IGF-I hos personer utskrivna från en geriatrisk 
klinik (Persson et al., 2007). Två andra studier visar att mellanmål till äldre i ordinärt 
boende (Payette et al., 2002) och på särskilt boende (Turic et al., 1998) ökade intaget av 
energi och näring totalt dvs. att matintaget från huvudmålen inte minskade. Att smaken 
på maten kan påverka hur mycket som äts visar en studie där ökad kryddning 
resulterade i ökat matintag (Mathey et al., 2001a). Motsägande resultat med utebliven 
ökning av matintaget efter ökad kryddning har också redovisats (Essed et al., 2007). 
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Många faktorer förutom sjukdom och ålder påverkar det faktiska matintaget. Många av 
faktorerna är åtgärdbara (Morley, 2002). Följande punkter angavs när anhöriga fick 
frågan om vad de tyckte var viktigast för att förbättra intaget av mat och dryck hos den 
sjuka: 1) förbättra kvaliteten på maten, 2) förbättra kvaliteten och kvantiteten på 
äthjälp, 3) förbättra möjligheter till mellanmål under dagen, 4) placera de sjuka i en bra 
sittställning vid måltid, 5) ökad tillgång till kosttillägg under dagen och 6) erbjuda 
medicin som stimulerar aptiten (Simmons et al., 2003). Alla förslagen utom det sista är 
genomförbara utifrån den kunskap vi redan har. Fortfarande finns mycket kvar att 
förbättra. 

1.6.3 Mortalitet och nutritionsstöd 

Studie III visar att MNA har ett prognostiskt värde för treårsöverlevnad, dvs. ju lägre 
MNA-klassificering desto högre mortalitet. Detta ligger i linje med vad andra 
rapporterat (Persson et al., 2002) och en dansk studie (Beck et al., 1999). I studie III 
noterades också ökad mortalitet hos de med ett BMI <23 (kg/m2). Vissa studier har 
kunnat påvisa sänkt mortalitet vid nutritionsstöd (Larsson et al., 1990; Milne et al., 
2005). För att kunna ge nutritionsstöd måste man först identifiera personer med risk för 
undernäring. I studie III var det 54 procent av personerna med MNA <23,5 som inte 
hade hjälp från kommunen med t.ex. matlåda. Detta indikerar att undernäringen hos 
många med hemtjänst i ordinärt boende är oidentifierad. Mowe (Mowe et al., 2006) 
visar i en skandinavisk studie att läkare och sjuksköterskor på sjukhus tyckte att det var 
viktigt att bedöma nutritionsstatus och matintaget hos patienterna Trots detta bedömdes 
nutritionsstatus hos 16-40 procent av patienterna. Motsvarande siffror för bedömning 
av matintaget var 22-46 procent. Höga siffror på oidentifierad undernäring har visats på 
både sjukhus och sjukhem (Abbasi & Rudman, 1993; McWhirter J & Pennington C, 
1994; Mowe & Bohmer, 1991). Vikten av att implementera riktlinjer för 
riskidentifiering och nutritionsstöd kan inte tillräckligt understrykas. Rasmussen 
(Rasmussen et al., 2006) har visat att nutritionsbehandlingen förbättrades vid 
implementering av NRS 2002 (Kondrup et al., 2003a). Motsvarande resultat redovisar 
också Kruizengas (Kruizenga et al., 2005b). En enkätstudie (Socialstyrelsen, 2007) som 
250 av landets kommuner besvarade visar att inom särskilt boende hade 70 procent av 
kommunerna systematiska riktlinjer för att upptäcka och behandla undernäring. Den 
motsvarande siffran för ordinärt boende var 20 procent. Fortfarande efterfrågas fler 
studier på hemmaboende äldre avseende nutritionsstöd och dess effekter (Cederholm, 
2002; Milne et al., 2006).  Redan nu rekommenderar ESPEN (Volkert et al., 2006) att 
även sköra äldre bör få oralt nutritionsstöd för att behålla och förbättra nutritionsstatus.  

1.6.4 Upplevelse av mat, måltider och aptit 

Undernäring är inte bara relaterad till ålder och sjukdom. Dessutom bidrar 
psykologiska, sociala och ekonomiska faktorer, som tex med vem man äter, vilken sorts 
mat som serveras, hur den är serverad och i vilken miljö (Keller, 1993). Andra 
påverkande faktorer är organisationen runt måltiden (Mattsson-Sydner & Fjellstrom, 
2005). I studie IV gjordes kvalitativa intervjuer med 14 personer. Åtta personer bodde i 
dygnet runt omsorg och sex personer bodde på servicehus. Deras upplevelser av mat, 
måltider och sin aptit skilde sig åt och var relaterad till deras upplevelse av inflytande 
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utifrån sina vårdkontexter. Nedsatt aptit utifrån olika faktorer beskrevs av många äldre i 
intervjustudien (IV), vilket överensstämmer med andras fynd (Wikby & Fagerskiold, 
2004). Hur man upplevde sällskapet vid måltiden skilde sig också mellan de som bodde 
i dygnetruntomsorg och på servicehus. De förstnämnda pratade inte om sällskap vid 
måltiden som något positivt utan som något man stod ut med. Däremot såg de som 
bodde i servicehus sällskap vid måltid som något att se fram emot och något som 
gjorde att maten smakade mycket bättre. De påpekade dock att det skulle vara sällskap 
som man själv valt och personer man trivdes med. Studier har visat att man äter mer i 
sällskap av vänner och släktingar (Clendenen et al., 1994). Även Wikbys (Wikby & 
Fagerskiold, 2004) studie visade att måltidssällskapet helst skulle vara någon man 
trivdes med. Dock kunde man notera i den studien att det var möjligt att skapa 
vänskapsrelationer med andra medboende som man träffat efter att man flyttat in i 
boende med dygnetruntomsorg. Sidenvall (Sidenvall, 1995) konkluderade för över 10 
år sedan i sin avhandling att vårdpersonal ofta idealiserar vikten av sällskap vid måltid, 
och att man sätter samman de boende vid måltiderna för att ”normalisera” matmiljön 
utan att egentligen fråga hur de äldre själva vill ha det. 

De äldre på servicehus pratade (IV) om strategier och valmöjlighet av mat och måltider 
i förhållande till hur mycket hjälp de hade. Ju mindre hjälp man behövde desto större 
upplevde man sina valmöjligheter. De pratade också om strategier såsom att välja mat 
som man tycker om för att behålla aptiten. Äldre som bodde med dygnetruntomsorg 
däremot pratade inte om val eller strategier utan framförde klagomål på både mat, 
meny, portionsstorlek och måltidsmiljö. Klagomålen tonades dock ner och man 
försäkrade sig om att kritiken inte skulle framföras av intervjuaren till personalen. Den 
oroliga måltidsmiljön påverkades av både personal och medboende. En stressig 
måltidsmiljö har beskrivits av andra (Manthorpe & Watson, 2003). Vikten av att få 
påverka sin portionsstorlek har betonats i en studie på sjukhem (Nijs et al., 2006a). Där 
fick de äldre själva lägga upp sin mat på tallriken vilket resulterade i ett ökat dagligt 
energiintag. Förändringar i måltidssituationen kan påverka kroppsvikt, biokemiska 
markörer och Sickness Impact Profile (SIP) (Mathey et al., 2001b). Förändrade 
måltidsrutiner har visats påverka livskvalitet, fysisk förmåga och vikten (Nijs et al., 
2006b). Resultaten från intervjuerna i studie IV måste sättas i relation till 
urvalsprocessen, vilket som tidigare nämnts skiljer ut denna grupp från andra äldre 
inom särskilt boende, som kan vara betydligt sjukare eller friskare. Trots det kan man 
inte bortse från att en orsak till de äldres upplevelser av sin aptit kan vara sjuklighet och 
hög ålder men det är långt ifrån hela förklaringen.   

1.6.5 Näringsintag och nutritionsmarkörer 

De upprepade 24-timmars-kostintervjuerna på elva personer visar på lågt intag av både 
energi, vitaminer och mineraler. Ett lågt energiintag innebär som regel ett lågt 
näringsintag (Nordiska Ministerrådet, 2004.). Våra data ligger i linje med det 
antagandet. Den person som hade det högsta energi- och proteinintaget uppnådde 
också rekommendationerna för flest näringsämnen, medan den person som hade det 
lägsta energi- och proteinintaget inte uppnådde rekommendationerna för något 
näringsämne. Sex av elva personer åt mindre än 1500 kcal vilket enligt SENECA 
studien (de Groot et al., 1999) är för lågt för att uppnå adekvat intag av vitaminer och 
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mineraler. Rekommenderat intag uppnåddes inte av någon person för 10 av de 18 
näringsämnen som utvärderades. Fem personer nådde rekommendationerna 
(Livsmedelsverk., 2005) för tre stycken näringsämnen dvs. B12, fosfor, C. 
Underrapportering kan vara ett skäl till det låga intaget. Sju av de elva personerna var 
kvinnor, vilka i högre grad underrapportera sitt matintag (Nydhal et al., 2003; 
Rothenberg et al., 1997) Underrapportering är generellt ofta förekommande bland 
äldre personer (Tomoyasu et al., 1999). Flera studier bekräftar dock ett lågt intag av 
energi, vitaminer och mineraler hos äldre boende på institution (Lammes & Akner, 
2006; Lumbers et al., 2001; Nicolas et al., 2000; Persson, 2002; Suominem et al., 
2004). Viktigt att komma ihåg är att den lilla gruppen på 11 personer är utvald efter 
speciella kriterier och representerar framförallt gruppen äldre med misstänkt 
undernäring. Det innebär att man kan befara att intaget hos undernärda äldre är ännu 
lägre.  

Intressant är att nivåerna i blodet av de vitaminer och mineraler som analyserades inte 
återspeglade det låga vitamin- och mineralintaget. Generellt var vitaminstatus bättre än 
mineralstatus. Nästan samtliga deltagare hade värden som låg inom referensintervallet 
för vitaminerna, medan majoriteten hade låga värden för mineralämnena. Liknande 
fynd gjordes i den europeiska SENECA-studien (de Groot et al., 1999). Där såg man 
också att många personer hade ett lågt näringsintag, vilket inte motsvarades av de 
biokemiska analyserna. Underrapportering vid kostintervjuerna är en sannolik 
förklaring till den bristande överensstämmelsen. En annan kan vara att 24-timmars-
kostintervjuer gjordes endast under fyra dagar. Kostintervjuerna gjordes fyra dagar i 
följd vilket ger en mer begränsad information än om de hade gjorts en dag i veckan i 
fyra veckor. Svårigheter att tolka biokemiska analyser kan dock också vara en orsak 
till den låga överensstämmelsen. Tolkning är komplicerat och kräver erfarenhet och 
kunskaper. Till exempel påverkas proven av en rad olika faktorer; sjukdom, infektion, 
inflammation, stress, mediciner och viktminskning bara för att nämna några. Oftast bör 
upprepade provtagningar göras för att försäkra sig om att inga felaktigheter uppkommit 
(Gibson, 2005). De undersökta personerna hade alla IGF-I värden inom 
referensvärdena men de var genomgående låga. De låga IGF-I värdena pekar på att 
gruppen verkligen hade ett lågt energi- och näringsintag och kan möjligen ses som en 
partiell bekräftelse på att näringsintaget var lågt (Minuto et al., 1989). 
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1.6.6 Slutsats 

Denna avhandling pekar på att förekomst av undernäring enligt Mini Nutritional 
Assessment är hög inom särskilt boende. I hela populationen (studie I-III) var en 
fjärdedel undernärda, hälften bedömdes vara i risk för undernäring och resterande var 
välnärda. Förekomst av undernäring och risk för undernäring (MNA<23,5 poäng) 
och andelen med BMI 23 i respektive population var; 

- 84 % och 55 % hade lågt MNA respektive lågt BMI av 872 personer i särskilt 
boende (I). 

- 65 % och 64 % hade lågt MNA respektive lågt BMI av 80 personer med 
hemsjukvård (II). 

- 49 % och 40 % hade lågt MNA respektive lågt BMI av 353 personer med 
hemtjänst (III). 

Över hälften med MNA<23,5 hade inte matlåda men närmare hälften av dem som 
var välnärda hade matlåda (II). 

Tugg- och sväljproblem, dålig aptit och nedstämdhet var oftare rapporterat hos de i 
riskgruppen för undernäring jämfört med de välnärda. En tredjedel hade matlåda och 
av dem delade två tredjedelar sin matlåda i flera portioner (III). 

Treårsdödligheten hos ordinärt boende hemtjänsttagare var 50 % för de undernärda, 
40 % för dem i riskgruppen för undernäring och 28 % för de välnärda. Motsvarade 
siffror var 45 % för dem med BMI <23, 36 % för dem med ett BMI 23-28 och 22 % 
för dem med ett BMI > 28 (III). 

I den kvalitativa intervjustudien upplevde äldre boende på servicehus och i 
dygnetruntomsorg begränsningar i sin möjlighet att påverka sin mat och sina 
måltider. Det fanns ett samband mellan deras upplevelse av sitt inflytande över maten 
och måltiderna och sin aptit och den vårdkontext de levde inom (IV). 

1.6.7 Framtid 

Förekomsten av undernäring och det låga intaget av energi, vitaminer, mineraler och 
vätska hos äldre med stöd från kommunen visar på ett behov av att utveckla 
kommunernas matförsörjningssystemen. Det behövs i högre utsträckning ökad 
flexibilitet för att skapa möjlighet för den äldre att själv påverka vad, när, var och med 
vem man vill äta. I takt med att den åldrande populationen, med vård och stöd från 
omsorgen bor kvar i sina hem, ökar kraven på fungerande matförsörjningssystem i 
hemmen. Det väcker också frågeställningen om vem och på vilka grunder som det 
biståndsbedömda beslutet om matlåda eller matlagning i hemmet ska tas. Många av de 
sköra äldre behöver hjälp inte bara med ett huvudmål om dagen i form av matlåda, 
utan behöver täcka resterande energi- och näringsbehov för att bevara ett gott 
nutritionsstatus. Riktlinjer för mat och måltider behöver utvecklas och 
implementeringsarbetet och dess effekter behöver systematiskt utvärderas. 
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Mat- och måltidsverksamheten inom äldreomsorgen i Sverige behöver stöd för att 
utvecklas. Det finns behov av nationella riktlinjer för att stödja kommunerna i deras 
förbättringsarbete. Riktlinjer bör inkludera matens och måltidens kvalitet, innehåll och 
servering, riskidentifiering, åtgärder och ansvar men även innehålla moment som 
styrker den äldres möjlighet att påverka vad, när, var, och med vem man vill äta. 
Nationella riktlinjer för mat och måltider skulle vara ett stöd för kommunernas egna 
granskare likväl som för granskare från Länsstyrelsen och Socialstyrelsens 
tillsynsenhet vilket ytterligare skulle verka för utveckling av maten och måltiderna 
inom äldreomsorgen. 

För förbättringsarbetet med att utveckla kommunernas mat- och måltidsverksamhet 
behöver kommunerna i högre utsträckning kostkompetens i form av legitimerade 
dietister och kostekonomer som tillsammans med övrig personal kan verka för att 
förbättra maten och måltiderna för de äldre. 

.
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