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Sammendrag 
Bakgrunn og hensikt: Underernæring er et utbredt problem blant institusjonaliserte eldre, og 

personer med demenssykdommer har spesielt høy risiko for underernæring. Antallet eldre i 

befolkningen vil stige fremover, og dersom forekomsten av demens holder seg på dagens 

nivå, vil antallet personer rammet av demenssykdommer fordobles innen 30 år. Rundt ¾ av 

alle sykehjemsbeboere har en demenssykdom. Personer med demens som ikke lenger kan bo 

hjemme, kan få tilbud om plass i en vanlig sykehjemsavdeling, eller i en skjermet enhet. 

Tilbudet av plasser i skjermede enheter har steget jevnt siden de første ble etablert ved 

sykehjem i Norge på 1980-tallet. Det er vist at skjermede enheter har fordelaktige effekter på 

blant annet livskvalitet, bruk av mekaniske restriksjoner og antipsykotiske medikamenter. 

Man vet ikke om skjermede enheter har effekt på ernæringsstatus hos beboerne. Hensikten 

med denne studien var derfor å undersøke ernæringsstatus hos beboere med demens ved både 

åpne somatiske avdelinger og skjermede enheter.  

Utvalg og metode: Utvalget var alle kommunale sykehjem i Oslo. Tjueseks sykehjem hadde 

beboere som kunne inkluderes i studien, av disse deltok 21. Sykehjemsbeboere ble tilfeldig 

trukket ut til forespørsel om deltakelse. Totalt deltok 358 sykehjemsbeboere i studien, hvorav 

46 % bodde ved skjermede enheter. Ernæringsstatus ble vurdert ved bruk av screening-

skjemaet MUST. I tillegg ble det gjennomført antropometriske målinger (armmuskel-omkrets, 

triceps hudfoldtykkelse og gripestyrke). Datainnsamlingen ble gjennomført høsten 2010. 

Resultater: Ernæringsscreeningen viste at 65,5 % av utvalget var i lav risiko for 

underernæring, mens 19,6 % og 14,9 % var i henholdsvis middels og høy risiko for 

underernæring. Vi fant ingen forskjeller i risiko for underernæring, kroppsmasse-indeks, 

overarmsmuskel-omkrets, eller triceps hudfoldtykkelse mellom beboere i åpne somatiske 

avdelinger og i skjermede enheter. Beboerne i skjermede enheter var yngre og sterkere, og 

kunne i større grad enn beboerne i åpne avdelinger gjennomføre stående målinger av høyde 

og vekt.  

Konklusjon: Vi fant at 65,5 % av sykehjemsbeboere med demens var i lav risiko for 

underernæring, mens 19,6 % og 14,9 % var i henholdsvis middels og høy risiko for 

underernæring. Vi fant ingen forskjell i ernæringsstatus mellom beboere i åpne somatiske 

avdelinger og skjermede enheter.
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for studien 
Denne masteroppgaven var et samarbeid mellom Undervisningssykehjemmet Abildsø og 

Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo. To masterstudenter med oppgaver 

som omhandlet ernæringsstatus hos sykehjemsbeboere samarbeidet om planleggingen og 

gjennomføringen av et feltarbeid der data om ernæringsstatus hos eldre sykehjemsbeboere 

ved kommunale sykehjem i Oslo ble innhentet.  

Underernæring er vist å være et utbredt problem blant institusjonaliserte eldre, og personer 

med demenssykdommer har spesielt høy risiko for underernæring. Antallet personer med 

demens i Norge er forventet å fordoble seg i løpet av de neste 30 årene på grunn av at antallet 

eldre i befolkningen stadig øker. Diagnosen demens er den vanligste årsaken til innleggelse i 

sykehjem, og cirka ¾ av alle sykehjemsbeboere har en demenssykdom. Personer med demens 

som ikke lenger kan bo hjemme, kan få tilbud om plass i en vanlig sykehjemsavdeling, eller i 

en skjermet enhet. Vanlige sykehjemsavdelinger er ofte utformet som en tradisjonell 

sykehusavdeling med et felles spiserom. De skjermede enhetene er spesielt utformet og 

tilpasset personer med demens, har ofte fagpersonell som har spesiell kunnskap om denne 

beboergruppen, og det er som regel flere pleiere per beboer enn i en vanlig 

sykehjemsavdeling.  Antallet plasser i skjermede enheter har steget jevnt siden de først ble 

etablert ved norske sykehjem på 1980-tallet. Nytteverdien av de skjermede enhetene er ennå 

ikke fullstendig klarlagt, og forskning har vist motstridende resultater. Man har sett at 

skjermede enheter har fordelaktige effekter på blant annet bruk av fysiske restriksjoner, 

beboernes livskvalitet og bruk av antipsykotiske medikamenter. Man vet ikke om det spesielle 

tilbudet ved de skjermede enhetene har effekt på ernæringsstatus hos beboerne.  

Hensikten med denne studien var derfor å undersøke ernæringsstatus hos eldre beboere med 

demenssykdommer ved både åpne somatiske avdelinger og skjermede enheter ved 

kommunale sykehjem i Oslo. Vi ønsket å anslå forekomsten av underernæring blant beboere 

med demens, samt å undersøke om det fantes forskjeller i ernæringsstatus mellom beboere i 

åpne avdelinger og i skjermede enheter. 
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1.2 Underernæring 

1.2.1 Definisjon og risikogrupper 

Underernæring kan defineres som en ernæringssituasjon der mangel på energi, protein 

og/eller andre næringsstoffer forårsaker en målbar ugunstig effekt på kroppssammensetning 

og funksjon samt klinisk resultat (1). Grupper av mennesker som har særlig risiko for 

underernæring inkluderer eldre, enslige, funksjonshemmede, psykiatriske langtidspasienter, 

rusmisbrukere, pasienter med kroniske lidelser som kreft, leddgikt, osteoporose, hjerte- og 

lungesykdom og personer med demenssykdommer (2-8).  

1.2.2 Forekomst 

Underernæring er spesielt vanlig hos personer i institusjoner som sykehus og sykehjem, og 

forekomsten oppgis til å være mellom 10 og 70 % (9-11). Anslagene varierer mye i forhold til 

metodebruk og hvilke grupper man undersøker. Det finnes foreløpig ingen universal 

overenskomst om kriterier for identifisering av underernæring og ulike metoder eksisterer. 

Dette kan gjøre det vanskelig å sammenligne resultater (12).  

Dersom kroppsmasseindeks (KMI) blir brukt som indikator for underernæring (KMI > 20 

kg/m2), er det funnet en forekomst på 20 - 30 % hos sykehuspasienter både i Danmark (13), 

Tyskland (14), Sverige (15), England (9) og i Norge (16). Mowè og medarbeidere (17) 

undersøkte 311 nylig sykehusinnlagte eldre på Aker sykehus i Oslo og fant at 53 % av 

mennene og 60 % av kvinnene var underernærte vurdert med KMI, triceps hudfoldtykkelse, 

armmuskelomkrets og serum albumin. I Norge har det ikke blitt gjennomført store studier ved 

sykehjem for å fastslå forekomsten av underernæring, men undersøkelser gjort i våre 

naboland viser at underernæring ved sykehjem er et stort problem. I Sverige fant Saletti og 

medarbeidere (10) at hele 71 % av sykehjemsbeboere var underernærte ved bruk av 

screeningskjemaet Mini Nutritional Assessment (MNA). I en undersøkelse ved alle sykehjem 

i Helsingfors, fant man at 1/3 var underernærte mens 60 % var i risiko for underernæring, også 

her vurdert ved bruk av MNA (18).  
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1.2.3 Årsaker til underernæring 

Sykdom er den viktigste årsaken til underernæring i utviklede land (1;5). Hovedårsaken til 

vekttap ved sykdom ble over mange år antatt å være et forhøyet energiforbruk og katabolisme 

forbundet med metabolsk stress, men senere studier viser at energiforbruket ikke er forhøyet 

hos de fleste pasientgrupper (19). Enhver sykdom, akutt eller kronisk, kan føre til, eller 

forverre en underernæringssituasjon på ulike måter (20;21). Sykdom kan lede til et 

utilstrekkelig næringsinntak på grunn av mange faktorer, som grovt kan deles inn i to: Mangel 

på mat (eller adekvat matkvalitet) og sykdomsrelaterte faktorer som påvirker matinntaket, 

inkludert tap av appetitt, kvalme og oppkast, psykososiale problemer og spiseproblemer (1). 

Mange pasienter er allerede underernærte ved innleggelse, men studier har vist at forhold ved 

syke- og pleieinstitusjoner kan medvirke til at underernæring oppstår eller forverres under 

oppholdet (22).  

Eldre mennesker har generelt økt risiko for feil- og underernæring grunnet biologiske og 

fysiologiske forandringer (23;24). Kroppssammensetningen og behovet for ernæring endrer 

seg med alderen (25). Redusert muskelmasse gir nedsatt basalmetabolisme, og i kombinasjon 

med mindre fysisk aktivitet gir dette et lavere behov for energi (26). Selv om behovet for 

energi reduseres, vil ikke behovet for næringsstoffer endre seg spesielt, noe som gir økt krav 

til sammensetningen av kostholdet (27;28). Matvarer med høy ratio av næringsstoffer i 

forhold til energi (energitetthet) bør foretrekkes for å dekke behovene (26). Faktorer som 

nedsatt syn, dårligere lukt- og smakssans, tyggeproblemer og vansker med å svelge påvirker 

matvarevalg- og inntak. Endringer i sosial status (som f.eks. tap av ektefelle), 

institusjonalisering og bruk av medikamenter kan i tillegg innvirke på matinntaket (29-31). 

Depresjon er rapportert som en hyppig årsak til underernæring hos eldre (3;32).  

1.2.4 Konsekvenser av underernæring 

Underernæring har en rekke uheldige helsemessige konsekvenser. For det første påvirker 

underernæring den fysiske og mentale funksjonen til de som er rammet. Videre vil personenes 

evne til rekonvalesens etter skade og/eller sykdom nedsettes, noe som igjen leder til økt 

morbiditet og mortalitet. Underernæring gir økt risiko for hjerteproblemer og problemer med 

respirasjon, venøs tromboembolisme, liggesår og multiorgansvikt. Underernæring gir redusert 

motstand mot infeksjoner og reduserer livskvalitet (1;20). Det er vist at en underernært 

pasient kan ha opptil tre ganger så høy liggetid på sykehus som en velernært pasient, i tillegg 
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er risikoen for re-innleggelser signifikant høyere hos underernærte pasienter (33). Dette har 

store negative konsekvenser, både for enkeltindivider, og ikke minst økonomiske 

konsekvenser for samfunnet. I Storbritannia har en arbeidsgruppe fra The British Association 

for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN) beregnet at om lag 10 % av helsekostnadene 

brukes på behandling av pasienter med ernæringssvikt, og det er verdt å merke seg at denne 

kostnaden er over dobbelt så høy som kostnaden knyttet til behandling av overvekt (34). 

1.2.5 Forebygging og behandling av underernæring 

I 2004 ble et spørreskjema angående kunnskaper, holdninger, praksis og rutiner for ernæring 

på sykehus sendt ut til 6 000 leger, 6 000 sykepleiere og alle ernæringsfysiologer som arbeidet 

i Norge, Sverige og Danmark (35). Undersøkelsen slo fast at det fantes stor diskrepans 

mellom holdningene til klinisk ernæringsstøtte og det som gjennomføres i praksis. Norske 

sykehus kom spesielt dårlig ut. Pasientene ble sjeldnere ernæringsscreenet ved innleggelse, de 

ble veid sjeldnere og ernæringsplan manglet oftere. Standardforslagene fra The European 

Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) ble ikke fulgt (36). Europarådet, som 

kom ut med en rapport omhandlende ernæring i europeiske sykehus, peker på mulige årsaker 

til at ernæringsbehandlingen er mangelfull (37): 

 Mangel på klart definerte ansvarsområder i planlegging og håndtering av 

ernæringsbehandling   

 Manglende kunnskap om ernæring hos alle yrkesgrupper 

 Manglende innflytelse fra pasienter 

 Mangel på samarbeid mellom ulike yrkesgrupper 

 Mangel på involvering og engasjement fra institusjonsledelsen 

Dersom underernæring, eller risiko for underernæring, ikke oppdages ved innleggelse i 

sykehus/institusjon, kan ernæringsstatus forverres ytterligere under oppholdet. Mowè peker 

på faktorer som manglende kunnskaper og trening i å undersøke pasienter målrettet i forhold 

til underernæring, men også mangel på en ”gullstandard” for hvordan ernæringsstatus skal 

måles og vurderes (25). 
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I 2009 ga Helsedirektoratet ut de Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og 

behandling av underernæring (5). De peker på viktigheten av at underernærte, og personer i 

ernæringsmessig risiko blir identifisert og får målrettet behandling. Retningslinjene anbefaler 

at alle beboere i sykehjem/institusjon og personer innskrevet i hjemmesykepleien vurderes for 

ernæringsmessig risiko ved innleggelse/vedtak og deretter månedlig, eller etter et annet faglig 

begrunnet individuelt opplegg. Anbefalte verktøy er MNA og Malnutrition Universal 

Screening Tool (MUST), andre alternativer er Nutrition Risk Screening 2002 (NRS 2002), 

Subjective Global Assessment of Nutritional Status (SGA) og Ernæringsjournal.  

Det er enklere å forebygge underernæring enn det er å reversere en allerede oppstått 

underernæringssituasjon, og dette gjelder spesielt for eldre personer (24;25). Tidlig 

identifisering av personer i ernæringsmessig risiko er derfor viktig, men identifisering alene er 

ikke nok til å forebygge eller behandle underernæring. Det er viktig at identifiseringen kobles 

til en utredning og en ernæringsplan med tiltak og oppfølging. Tiltakene som foreslås i 

retningslinjene er bygget opp som en trapp, og bør vurderes i prioritert rekkefølge. Det er ikke 

alltid det er så mye som skal til, i noen tilfeller kan appetittvekkende mat og forbedring av 

spisesituasjonen være nok, mens det i andre tilfeller kan være nødvendig med næringsdrikker 

eller kunstig ernæring (5).   

Målrettet behandling av ernæringsmessig risiko har vist seg å være kostnadseffektivt. 

Undersøkelser gjort i Europa og USA har vist at liggetiden i sykehus kan reduseres med 

minimum 20 % hos underernærte og personer i ernæringsmessig risiko dersom de blir 

identifisert og får behandling. Kostnadene knyttet til ernæringsbehandlingen er lavere enn 

kostnadene knyttet til liggedøgn (38). I tillegg vil behandlingen gi bedret livskvalitet og 

overlevelse hos pasientene. 

1.3 Demens 

1.3.1 Forekomst 

I Norge i dag lider ca 70 000 personer av ulike demenstilstander, og man regner med at rundt 

10 000 personer får sykdommen hvert år (39). Forekomsten er økende med alder (40). I 

aldersgruppen 65–69 år er forekomsten 0,9 %, mens forekomsten er 17,6 % for aldersgruppen 

80–84 år. I aldersgruppen fra 90 år og oppover har 40,7 % utviklet en demenssykdom. Antall 
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innbyggere over 80 år vil øke kraftig fra rundt år 2020, mens gruppen 90 år og eldre vil vokse 

kraftig allerede de nærmeste årene. Dersom forekomsten av demenssykdommer holder seg på 

dagens nivå, vil antall personer med demens være fordoblet til om lag 135 000 innen år 2040 

(41).  

1.3.2 Ulike former for demens  

Demens er en fellesbetegnelse på en tilstand (syndrom) som kan være forårsaket av ulike 

organiske sykdommer (42). Tabell 1 oppsummerer noen av de ulike formene for demens. 

Kjennetegn for disse sykdommene er kronisk og irreversibel kognitiv svikt, redusert evne til å 

utføre dagligdagse aktiviteter og endret sosial atferd (43). For å kunne bruke begrepet demens 

må man kunne påvise, eller anta, at det foreligger sykdom i hjernen som forårsaker tilstanden. 

Redusert hukommelse må alltid være til stede. Andre årsaker til redusert hukommelse må 

utelukkes, som for eksempel forgiftning og akutt forvirring (42). 

Degenerativ demens er en betegnelse på sykdommer som karakteriseres av at nerveceller dør 

gradvis, og årsakene bak er mer eller mindre ukjent. Eksempler er Parkinsons og Huntingtons 

sykdom. Imidlertid vil ikke alle som har disse sykdommene utvikle demens (44). Primær 

degenerativ demens brukes om sykdommer som alltid leder til demens. Eksempler på denne 

typen av sykdommer er Alzheimers sykdom og demens med Lewy legemer. Man skiller 

gjerne mellom tidlig og sen debut. Ved tidlig debut inntrer sykdommen før 65 års alder (42).  

Vaskulær demens defineres som demens forårsaket av cerebrovaskulær sykdom (45). Det er 

ikke en bestemt sykdomstilstand, men en heterogen gruppe demenstilstander med ulike 

årsaksfaktorer. Man kan grovt dele denne demenstilstanden inn i fem kategorier (42):  

 Hjerneinfarkt pga. embolier og trombose i hjernens blodårer. Denne typen kalles 

infarktdemens 

 Hyalinose i de små sentralførende arterioler, kalt småkarssykdom 

 Demens ved iskemiske-hypoksiske hjerneskader, dvs. skader som oppstår ved 

oksygenmangel i større deler av hjernen 

 Ulike sjeldne karsykdommer i hjernens blodårer 



7 
 

 Cerebral autosomalt dominant arteriopati med subkortikal infarsering og 

leukoencefalopati (CADASIL) er en arvelig og svært sjelden hjernekarsykdom. 

Sykdommen er nevrovaskulær og skyldes mutasjon i Notch3-genet. Manifestasjoner 

er hjerneslag og slagliknende episoder, psykiske plager, migrene og demens (46). 

I tillegg finnes det blandingstilstander mellom vaskulær demens og Alzheimers sykdom. 

Uttrykket alkoholisk demens brukes om tilstander med omfattende mental svikt hos 

alkoholikere, og som inntrer etter mange års høyt alkoholforbruk. Det kan være vanskelig å 

skille denne formen for demens fra Alzheimers sykdom. Alkoholanamnesen og utviklingen av 

demenssymptomene må gjennomgås nøye. Det er ikke mulig å reversere alkoholisk demens, 

men utviklingen kan stoppes dersom alkoholinntaket opphører. Det er usikkert om alkoholisk 

demens egentlig er en videreføring av Korsakoffs amnesi (tiaminmangel). Muligens kan 

demens ved alkoholisme ha andre årsaker som for eksempel hodeskader ved fall (42).  

Tabell 1: Oversikt over ulike demenssykdommer     

DEGENERATIV DEMENS  VASKULÆR DEMENS SEKUNDÆR 
DEMENS 

Primær degenerativ 

demens 

Degenerativ demens   

Alzheimers sykdom Huntingtons sykdom Ulike årsaker delt inn i fem 

hovedkategorier 

Alkoholisk demens 

Frontallapp-demens Parkinsons sykdom  Creutzfeld-Jacobs 

sykdom 

Demens med 

Lewylegemer 

  Andre årsaker; 

Borreliose, herpesvirus, 

AIDS, hjernesvulst, 

vitaminmangel (B1- B2- 

B6- B12) 

Kilder: (47;48) 

1.3.3 Kognitiv svikt 

Kognitiv svikt, eller mental svikt, er et uttrykk som beskriver et funksjonstap grunnet sykdom, 

ikke aldring. Tilstanden karakteriseres av svekket hukommelse og desorientering. Kognitiv 
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svikt trenger ikke nødvendigvis å føre til tap av evne til å klare seg selv i dagliglivet. Ofte vil 

sykdommene som gir kognitiv svikt senere føre til demens, samtidig er kognitiv svikt det 

viktigste symptomet på demens. Det er viktig å merke seg at en rekke andre sykdommer, både 

kroppslige og psykiatriske, kan lede til kognitiv svikt. Eksempler på dette er depresjon, akutt 

forvirring og ulike former for psykose (42). 

1.3.4 Diagnostisering av demens 

Sikker diagnose av ulike demenssykdommer kan kun gjøres ved analyse av uttatt hjernevev, 

men av etiske hensyn gjennomføres ikke hjernebiopsier på levende personer. Det nærmeste 

man kommer er å stille en klinisk diagnose. Diagnosen sannsynliggjøres ved kliniske 

symptomer, undersøkelser og tester (42;47). Ved god klinisk diagnostikk kan man med 80–

90 % sannsynlighet stille en riktig diagnose. I Norge brukes et klassifikasjonssystem kalt 

International Classification of Diseases and Related Health Problems, forkortet til ICD (42). 

Kriterier for en demensdiagnose i følge ICD versjon 10, som er den gjeldende versjonen per i 

dag, er (47): 

 Svekket hukommelse, især for nyere hendelser 

 Svekkelse av andre kognitive funksjoner, for eksempel abstraksjonsevne, språkevne, 

dømmekraft (minimum to) 

 Den kognitive svikten går ut over dagliglivets funksjoner 

 Klar bevissthet 

 Endret adferd (for eksempel initiativløshet, passivitet, endret sosial adferd) 

 Varighet i 6 måneder eller mer 

De fleste personer med demens er rammet av Alzheimers sykdom. Andelen oppgis til å være 

et sted mellom 50 og 70 % (49;50). Vaskulær demens har tradisjonelt blitt ansett som den 

andre store årsaken til aldersdemens og vært regnet for å være årsaken hos 15 til 20 % av 

pasientene (41). Imidlertid har autopsistudier påvist Lewylegemer i hjernen hos over 15 % av 

eldre personer med en demenssykdom, og denne demensformen kan være mer utbredt enn 

man tidligere har regnet med (51;52).  
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Demens er den vanligste årsaken til innleggelse og langvarig opphold på sykehjem. Man 

mener at ca 80 % av alle beboere på sykehjem har en demenssykdom. Uheldigvis viser 

undersøkelser at om lag halvparten av alle personer med en demenssykdom aldri blir 

diagnostisert. Opptil 50 % av beboere i sykehjem med sikre tegn på demenssykdom, har ikke 

fått en diagnose (41;53). Diagnostisering av sykdommen er viktig, både for pasienten og de 

pårørende. Tilstrekkelig utredning er en forutsetning for å kunne gi hensiktsmessig 

behandling og omsorg (54). I Norge forutsettes det samarbeid mellom primærhelsetjenesten i 

kommunene og spesialisthelsetjenesten for utredning og diagnostikk av demenssykdommer 

(42). Fastleger skal kunne utrede pasienter med klare tegn på kognitiv svikt, eventuelt med 

assistanse fra sykepleier og/eller ergoterapeut i kommunen. Helse- og omsorgsdepartementet 

har som satsningsområde at tilbudet av demensteam i kommunene skal bygges ut, men fåtallet 

av kommunene har dette på plass (55). Ofte blir personer med mistenkt demens henvist til 

spesialisttjenesten for videre utredning, da fastlegene ikke føler seg trygge på egen 

kompetanse eller har mangel på ressurser.  

1.4 Sammenhengen mellom demenssykdommer og 
underernæring 
Nevrodegenerative sykdommer er først og fremst assosiert med kognitive, psykiatriske og 

motoriske problemer. Det er mindre anerkjent at uønsket vekttap kan komplisere forløpet av 

mange av disse sykdommene (56). Uønsket vekttap er svært vanlig hos personer rammet av 

demenssykdommer, sammenhengen er best beskrevet for Alzheimers sykdom, faktisk 

allerede i 1906 av Alois Alzheimer (57;58). Vekttap er blitt inkludert som et klinisk trekk 

forenlig med diagnosen Alzheimers sykdom (59). Det er ennå ikke klarlagt hvilke 

mekanismer som er avgjørende for vekttap ved demenssykdommer. Det finnes flere 

hypoteser, blant annet feil i vektreguleringen, forhøyet hvilemetabolisme, hypermetabolisme 

eller økt energiforbruk og problemer med å spise på egenhånd (60).  

Grundman og medarbeidere (61) viste en signifikant assosiasjon mellom lav KMI og atrofi av 

den mesiale cortex, et område i hjernen som er involvert i blant annet kontroll av spiseatferd. 

Med unntak av den hvite substansen, var alle hjerneregioner mindre hos personer med demens 

i forhold til hos friske kontrollpersoner korrigert for kraniestørrelse. Burns og medarbeidere 

(62) fant at spesielt muskelmassen var redusert hos personer med demens, og at denne 

reduksjonen var assosiert med både hjernevolum og kognisjon. 
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Det har blitt foreslått at vekttap ved Alzheimers sykdom er et resultat av en hypermetabolsk 

tilstand, der energiinntaket ikke er tilstrekkelig høyt for å kompensere for det økte behovet, og 

slik sett bidrar til utvikling av vekttap. Høyt energibehov kan forekomme ved økt fysisk 

aktivitetsnivå, som for eksempel ved ”vandring” *(63;64). En del studier har undersøkt om 

hvilemetabolismen (resting metabolic rate = RMR) er høyere hos Alzheimer-pasienter enn 

hos friske eldre, men studiene har ofte vært små og har derfor ikke kunnet trekke faste 

konklusjoner (65;66). Poehlman og medarbeidere (67) undersøkte energiforbruket hos 30 

ikke-institusjonaliserte Alzheimer-pasienter og 130 friske eldre ved bruk av dobbeltmerket 

vannmetoden (DLWM) og fant ingen forskjeller i RMR eller energiforbruk ved fysisk 

aktivitet mellom de to gruppene. Selv ikke når de sammenlignet den gruppen av Alzheimer- 

pasientene som hadde tapt mest vekt det siste året, fantes det forskjeller. 

En rekke studier har undersøkt matinntaket hos Alzheimer-pasienter. Resultatene har vært 

sprikende, og har vist adekvat inntak i noen studier (68), og suboptimalt inntak i andre (69). I 

en undersøkelse ved ett sykehjem i Finland, fant de at maten som ble servert var adekvat, men 

at beboerne inntok mye mindre mat enn det som var planlagt. Det var heller faktorer som 

spiseproblemer, spiseatferd og appetitt som var årsak til vekttap heller enn utilstrekkelig 

mattilbud (70). Young og medarbeidere (71) fant i sin studie at dårlig matinntak, som var 

assosiert med økte adferdsvansker, trolig bidro til redusert KMI hos 25 sykehjemsbeboere 

med sannsynlig Alzheimers sykdom. Matinntaket ble målt med veid kostregistrering over 21 

sammenhengende dager. 

Vekttap ved demenssykdommer er mest sannsynlig multifaktorielt, og det antas at den 

dominante mekanismen for vekttap vil være forskjellig i forhold til type demenssykdom, 

stadiet av sykdommen og bosituasjonen for den som er rammet (60).  

 * Vandring er en vanlig atferd hos personer med demenssykdommer, og er blitt identifisert 
som en viktig årsak til institusjonalisering av eldre personer i langtids pleie-fasiliteter. 
Uttrykket har blitt brukt til å beskrive en rekke ulike typer av atferd, som for eksempel 
forsøk på å forlate institusjoner, ”pacing” (gå frem og tilbake), dra i dørhåndtak, bli borte 
på spaserturer m.fl. Vandring er ofte blitt definert som formålsløs bevegelse, eller 
”tilsynelatende ikke- målrettet bevegelse eller forflytning. Foreløpig er det ingen 
overenskomst om definisjonen av vandring, og etiologien bak er ikke kjent. Det finnes lite 
kunnskap om forekomst, assosierte faktorer og mulige metoder for å takle problemet.   
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1.5 Det kommunale tilbudet til personer med 
demens 

1.5.1 Hjemmebaserte tjenester 

Mange personer med kognitiv svikt bor i egne hjem, der familien har det overordnede 

primærtilsynet med disse (49). Hjemmetjenester kan tilbys, men det kan ofte være 

problematisk for personer med demens at tjenestene gis av mange forskjellige hjelpere. I en 

undersøkelse av omsorgstilbudet til hjemmeboende personer med demens, fant man at 

personene i gjennomsnitt måtte forholde seg til åtte hjelpere i løpet av en uke (72). 

Minstekravet bør være at det opprettes en ordning med primærkontakt for personer med 

demens som mottar hjemmetjenester (73).  

1.5.2 Korttids- og avlastningsopphold 

Korttidsopphold og avlastningsopphold på sykehjem kan tilbys ved midlertidig behov for 

døgnkontinuerlig pleie (74) eller behov for avlastning for de pårørende (75), men tilbudene 

har begrensninger vedrørende personer med demens. Tilbudet må tilrettelegges slik at 

oppholdet ikke skaper unødvendig uro for både personen selv og ikke minst de pårørende. Det 

vil være en fordel om oppholdet planlegges i samarbeid mellom avlastningsstedet, pårørende 

og de hjemmebaserte tjenestene. Ofte kan det være best om tilbudet om avlastningsopphold 

finner sted i en skjermet enhet. Personer med demens kan ha problemer med å finne frem i 

ukjente omgivelser, og vil dermed kunne oppleve usikkerhet og mistrivsel under oppholdet 

(73). 

1.5.3 Dagsentertilbud 

Personer med demens kan få tilbud om et spesielt tilrettelagt behandlings- og omsorgstilbud 

på dagtid. Dette tilbudet bør i hovedsak være bygningsmessig utformet på samme måte som 

en skjermet enhet, med oversiktlige omgivelser, et begrenset antall brukere og fast personale 

med kunnskap om denne gruppens behov. Dagsentertilbud for denne gruppen kan være 

lokalisert i tilknytning til et sykehjem, til en skjermet enhet, til et bokollektiv eller til en 

omsorgsbolig. De fleste er lagt til sykehjem og skjermede enheter. Et viktig element ved bruk 

av dagsentertilbud er transporten til og fra hjemmet. Det er en fordel om strekningen ikke er 
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for lang, at det er faste rutiner under transporten, for eksempel med fast sjåfør og følge, og at 

hjemmetjenesten er til stede i forkant for å sikre at personen er klar når transporten ankommer 

(73). Kun 4 % av de med demens som fortsatt bor hjemme har i dag et tilbud å gå til på 

dagtid. Utbygging av dagaktivitetstilbud og hjemmetjenester er et satsingsområde for 

Regjeringen og belyses i Demensplanen 2015 (41).  

1.5.4 Sykehjem 

Når personer med demens ikke lenger kan bo hjemme, kan de søke om plass på sykehjem. Per 

31. desember 2009 var det i Norge 41 052 plasser ved institusjoner for eldre og 

funksjonshemmede (76). Av disse var 39 256 plasser i sykehjem, og somatiske sykehjem 

utgjør dermed landets største institusjonsvesen (77). Private plasser utgjorde 10,5 %. I 

somatiske sykehus var det til sammenligning 13 944 plasser (78).  

I Oslo finnes det per i dag 50 sykehjem, hvorav 29 er kommunale og 21 er private (79). I 

tillegg har Oslo kommune avtale med fem private sykehjem utenfor Oslo. For å få plass ved 

et sykehjem i Oslo, må man henvende seg til den bydelen man er bostedsregistrert. 

Sykehjemsetaten overtok driftsansvaret for de kommunale sykehjemmene fra 1. januar 2007, 

men det er forsatt bydelene som behandler søknader om sykehjemsplass og fatter vedtak (80).  

På oppdrag for sykehjemsetaten har Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester laget en 

beskrivelse av kvalitetskrav og innhold i de ulike sykehjemstilbudene som etaten har ansvar 

for (81). Dette er gjort for å sikre at de samme kriterier legges til grunn for tildeling av de 

ulike sykehjemsplassene i bydelene. Personer med demens kan få tilbud om plass i en vanlig 

somatisk avdeling eller i en skjermet enhet. For tildeling av langtidsopphold ved kommunale 

sykehjem i Oslo skal visse grunnleggende kriterier være oppfylt. I Byrådsavdelingens 

beskrivelse sies det at søker skal ha: 

 Helse-/funksjonssvikt fysisk og/el. mentalt/kognitivt, som medfører behov for varige 

heldøgns pleie- og omsorgstjenester 

 Behov for varig medisinsk behandling og tverrfaglig oppfølging, omsorg og pleie 
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For tildeling av plass i en skjermet enhet finnes egne spesielle kriterier. Søkere til disse 

plassene skal ha:  

 Diagnostisert, alvorlig grad av demens 

 Atferdsavvik som vandring og motorisk uro 

 Særskilt behov for trygghet, stabilitet og forutsigbarhet i miljøet som bidrar til at 

personen skjermes fra omgivelsene 

I tillegg til plasser i vanlige (somatiske) avdelinger og skjermede enheter, finnes det plasser i 

blant annet enheter for mennesker med psykiske lidelser, og forsterkede enheter for personer 

med atferdsmessige og psykiske tilleggssymptomer med hoveddiagnose demens (APSD). 

Disse har tilsvarende spesielle kriterier.  

Vanlige sykehjemsavdelinger er som regel utformet som en tradisjonell sykehusavdeling med 

et felles spiserom, mens de skjermede enhetene er spesielt utformet og tilpasset personer med 

demens, har ofte fagpersonell som har spesiell kunnskap om denne pasientgruppen, og det er 

som regel flere pleiere per beboer enn i en vanlig sykehjemsavdeling.   

1.5.5 Skjermede enheter 

Fra begynnelsen av 1980-tallet ble de første skjermede enhetene, kalt ”special care units”, ved 

syke- og pleiehjem i USA etablert for å bedre omsorgen for personer med Alzheimers sykdom 

(82). I 1982 kom Sosialdepartementet med anbefalingen i et rundskriv til fylkeskommunene, 

som den gang var eiere av sykehjemmene, at det også i Norge skulle opprettes skjermede 

enheter. Bakgrunnen var brukerønsker om bedre kvalitet og mer personlige tjenester i 

omsorgen for personer med demens, og troen på at omgivelser i en atskilt enhet kunne minske 

fysiske og kognitive funksjonshemminger, og gi bedre livskvalitet. Som et prøveprosjekt ble 

det innført skjermede enheter ved et fåtall sykehjem i Oslo og Nordland, og fra slutten av 

1980-tallet spredte utbyggingen seg til hele landet (49). Det finnes ingen klar definisjon av 

skjermede enheter, og det er ingen standardiserte føringer for hvordan enhetene skal utformes 

og bemannes, eller hvilken kompetanse som kreves (83).  

Andelen plasser i skjermede enheter fordeler seg etter kommunestørrelse. Gjennomsnittet i 

landet er 12 plasser per 1 000 beboere. Den høyeste andelen er på 45 % skjermede enheter, og 
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finnes i Stokke kommune i Vestfold. I små kommuner med mindre enn 1 000 innbyggere, 

finnes det generelt få plasser i skjermede enheter, i gjennomsnitt 3 %. For større kommuner er 

gjennomsnittet 16 %. Det er fortsatt en del kommuner som ikke har skjermede enheter. I Oslo 

er andelen plasser i skjermede enheter 15 % (84). 

Skjermede enheter ble opprettet for å møte de spesielle behovene til personer rammet av 

demens, og målsetningen er å tilby et tilrettelagt behandlings- og aktivitetstilbud for at 

beboere skal kunne fungere normalt innenfor de grenser demenstilstanden setter (77). Antallet 

kommuner som tilbyr skjermede enheter steg fra 70,1 % i 1997 til 84,8 % i 2005 (73), og i 

Demensplanen 2015 satses det på videre utbygging av små tilrettelagte botilbud for denne 

gruppen (41). Det er tydelig at skjermede enheter oppfattes som et optimalt tilbud for 

demensrammede. Til tross for dette vites det lite om nytteverdien av skjermede enheter, og 

kriteriene for hvordan skjermede enheter i Norge skal utformes og drives er vagt definert. 

Kun størrelsen på enhetene og en grundig undersøkelse av beboeren før innflytting, inkludert 

diagnosen demens, er nevnt (83)*. Dette er også tilfellet i flere andre land. Mangelen på 

standardiserte kriterier har gjort det vanskelig å evaluere effekten av opprettelsen av 

skjermede enheter. Det finnes da også lite litteratur på området. Studiene er ofte ikke 

randomiserte og har heller ikke kontrollgrupper, og har derfor flere metodologiske 

begrensninger som gjør at resultatene må tolkes med forsiktighet (49).  

 

 

 

 

Sabine Ruths (77) peker på vanskelighetene med å vurdere subjektive meninger om egen 

helse og trivsel når dette gjelder personer med reduserte kognitive funksjoner og verbale 

ferdigheter. For å vurdere nytteverdien av skjermede enheter er det derfor mer hensiktsmessig 

å vurdere forhold som mest sannsynlig har betydning for trivsel og velvære hos beboere med 

demens. Dette kan for eksempel være funksjonsnivå, atferdsforstyrrelser, bruk av 

antipsykotiske medikamenter og valgmuligheter. Studier som har evaluert nytteverdien av 

skjermede enheter har vist motstridende resultater, men man har funnet fordelaktige effekter 

på blant annet bruk av fysiske restriksjoner (85), livskvalitet (86) atferdsforstyrrelser og bruk 

*Forskrift for sykehjem og heldøgns omsorg og pleie § 4-7 

 Skjermet enhet for senildemente kan etableres for grupper fra fire til 12 beboere. Før 
innflytning i enheten skal beboer være grundig undersøkt og diagnosen langtkommet 
senil demens må være fastslått 

 Beboere fra slik enhet skal ha adgang til felles goder/aktiviteter og sikres samme areal 
til disposisjon som andre beboere 
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av antipsykotiske medikamenter (87). Samtidig finnes det flere studier som ikke har funnet 

positive effekter av skjermede enheter (88;89). Selbæk og medarbeidere (90) sammenlignet 

762 og 313 beboere i henholdsvis åpne avdelinger og skjermede enheter ved 26 sykehjem i 

Norge, og fant at beboerne i skjermede enheter hadde høyere sannsynlighet for å ha 

atferdsproblematikk og psykiatriske symptomer og å motta antipsykotisk medikasjon enn 

beboerne i åpne avdelinger.   

En rapport fra Kunnskapssenteret utgitt i 2009 (49) oppsummerer litteratur om nytteverdien 

av skjermede enheter, spesielt knyttet til utformingen av bo- og institusjonstilbudet for 

personer med demens. Litteraturen viser at forhold i de fysiske omgivelsene har vist bedring 

for personer med demens på fire hovedområder, nemlig atferdsforstyrrelser, livskvalitet, 

positiv atferd og nivå på dagligfunksjoner. Man ser at litteraturen taler for at små, tilrettelagte 

enheter med hjemlig miljø har gunstige effekter for personer med demens. Ved små enheter 

hadde beboerne mindre angst/depresjon, bedre tilfredshet og bedre interaksjon med andre 

beboere og pleiepersonell. Ved større enheter ble det observert mer utfordrende atferd, 

emosjonelle forstyrrelser og raskere svekkelse av mentale funksjoner.   

Etter min viten, finnes det ingen studier som spesifikt har undersøkt om det finnes forskjeller i 

ernæringsstatus mellom beboere i åpne avdelinger og skjermede enheter, men det finnes et par 

studier der indikatorer for ernæringsstatus er inkludert. Luo og medarbeidere (91) rapporterte 

at beboere ved skjermede enheter hadde signifikant lavere risiko for å ha opplevd et vekttap 

på over 5 % de siste 30 dager enn beboere ved sykehjem uten skjermede enheter. I en studie 

gjennomført av Nobili og medarbeidere (82) ble det ikke funnet forskjeller i ernæringsstatus 

mellom de to gruppene ved innleggelse i sykehjem. Ernæringsstatus i dette tilfellet er mest 

sannsynlig vurdert ved bruk av KMI, men det er ikke beskrevet hvordan dette er gjennomført 

eller hvilke grenseverdier som er benyttet. Den foreliggende studien kan dermed bidra med ny 

og nyttig informasjon innen dette feltet.  
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2 Formål og problemstilling 

2.1 Formål  
Formålet med denne studien var å undersøke ernæringsstatus hos eldre beboere med 

demenssykdommer ved både åpne somatiske avdelinger og skjermede enheter ved 

kommunale sykehjem i Oslo. Det ble besluttet å inkludere sykehjemsbeboere med kognitiv 

svikt i denne studien. Bakgrunnen for dette var studier som viser at mange sykehjemsbeboere 

med demens ikke har fått en offisiell diagnose (53). 

2.2 Problemstillinger 
Spesielt ville følgende problemstillinger undersøkes:  

 Hva er forekomsten av underernæring blant eldre (> 65 år) beboere med demens i 

kommunale sykehjem i Oslo? 

 Finnes det forskjeller i ernæringsstatus mellom beboere med demens i åpne somatiske 

avdelinger og i skjermede enheter? 

 Finnes det forskjeller i ernæringsstatus mellom beboere bosatt ved sykehjem lokalisert 

på vestkanten og østkanten av Oslo? 

 Følger sykehjemmene anbefalingene om å ernæringsscreene sine sykehjemsbeboere 

regelmessig? 
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3 Utvalg og metode 

3.1 Utvalg 
Utvalget i studien var alle kommunale sykehjem i Oslo. Per juni 2010 fantes det 29 

kommunale sykehjem i Oslo. Av disse ble tre sykehjem utelukket på grunnlag av at deres 

beboere ikke møtte inklusjonskriteriene. Tjueseks kommunale sykehjem fikk brev med 

forespørsel om deltakelse i studien (vedlegg 1). Det var ønskelig at alle åpne somatiske 

avdelinger og skjermede enheter ved sykehjemmene som deltok, skulle være med i studien. 

Målsetningen var at det skulle inkluderes ti beboere fra åpne somatiske avdelinger og ti 

beboere fra skjermede enheter fra hvert sykehjem.  

3.1.1 Inklusjonskriterier  

Beboere som kunne inkluderes skulle ha en diagnostisert demenssykdom eller en kognitiv 

svikt vurdert av pleier/sykepleier og/eller lege, og måtte ha bodd på samme avdeling ved 

sykehjemmet i minst 6 måneder. 

3.1.2 Eksklusjonskriterier 

Beboere ble ekskludert fra studien dersom de hadde svært kort forventet levetid, dvs. under 1 

måned, eller hadde aggressiv utagerende atferd som gjorde målingene umulige å gjennomføre.  

3.1.3 Deltakelse 

Av de 26 sykehjemmene som ble invitert til å delta i studien, svarte 21 (81 %) ja til deltakelse, 

mens fem takket nei til å delta i studien. To av sykehjemmene hadde kun skjermede enheter, 

fire hadde kun åpne somatiske avdelinger mens 15 sykehjem hadde både åpne somatiske 

avdelinger og skjermede enheter. Deltaker-sykehjemmene hadde et varierende antall 

avdelinger. Ikke alle avdelinger hadde beboere som møtte inklusjonskriteriene for studien. 

Trygghetsavdelinger, rehabiliteringsposter og psykiatriske enheter ble utelatt fra studien. 

Noen sykehjem hadde forsterkede skjermede enheter. Disse enhetene er tilbud til blant annet 

personer med APSD, som har atferdsavvik i form av aggresjon, verbal eller motorisk 

utagering og ukritisk opptreden som gjør at opphold på andre avdelinger ikke er mulig. Disse 
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enhetene ble også utelatt. Ved 12/21 (57 %) sykehjem deltok alle aktuelle avdelinger. På de 

resterende sykehjemmene trakk de tilfeldig ut deltakeravdelinger, eller avdelingene meldte 

selv interesse for å delta. Totalt har 75/88 (85 %) aktuelle poster deltatt i studien, fordelt på 

28/30 (93 %) skjermede enheter og 47/58 (81 %) åpne somatiske avdelinger. I tillegg deltok 

to korttidsavdelinger i studien, da disse avdelingene hadde flere beboere som møtte 

inklusjonskriteriene.  

Det ble gjennomført en pilotstudie ved det første sykehjemmet. Det ble senere bestemt at 

disse deltakerne kunne inkluderes i hovedstudien. Totalt deltok 358 sykehjemsbeboere i 

studien, 274 (76,5 %) kvinner og 84 (23,5 %) menn. Figur 1 gir en oversikt over studiens 

forløp i form av et flytskjema. 

 

Figur 1: Flytskjema.  
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3.2 Metode 
Studien ble planlagt våren 2010 og var et samarbeid mellom to masterstudenter i klinisk 

ernæring med oppgaver som omhandlet ernæringsstatus hos sykehjemsbeboere. 

Invitasjonsbrev til aktuelle sykehjem ble sendt ut i juni 2010. I august 2010 ble 

institusjonssjefene kontaktet per telefon for å få svar på invitasjonen. De sykehjemmene som 

takket ja til å delta mottok deretter et brev med beskrivelse av hvordan datainnsamlingen 

skulle gjennomføres og hva som ble forventet av sykehjemmet (vedlegg 2). Datainnsamlingen 

foregikk over perioden fra og med 1. september til og med 30. november 2010. Det ble satt av 

to dager til datainnsamling per sykehjem.  

3.2.1 Deltakerutvelgelse 

Sykehjemmene hadde før besøket laget lister over beboere som kunne være aktuelle for 

inklusjon i studien fra de avdelingene ved sykehjemmet som deltok. Sykehjemsbeboerne på 

listen ble nummerert, og det ble benyttet randomiseringslister utarbeidet ved hjelp av et 

nettbasert verktøy fritt tilgjengelig fra: www.randomization.com, der man oppgir 

utvalgsstørrelse og det antallet individer man ønsker å trekke ut, for å oppnå et tilfeldig utvalg 

av sykehjemsbeboere. Det ble laget lister for til sammen å trekke ut 10 beboere ved åpne 

somatiske avdelinger og 10 beboere ved skjermede enheter. De utvalgte beboerne ble deretter 

spurt om de kunne tenke seg å delta i studien. Det ble gitt en muntlig orientering av det 

studien innebar. Det ble informert om at det var frivillig å delta og at de kunne trekke seg når 

som helst under undersøkelsen. Dersom beboeren samtykket til deltakelse, ble det innhentet 

skriftlig samtykke før undersøkelsen.  

3.2.2 Samtykkeerklæringer 

Det ble utarbeidet to ulike samtykkeerklæringer for bruk i studien: En for beboere som kunne 

gi samtykke på egen hånd, og en for beboere med behov for stedfortredende samtykke 

(vedlegg 3 og 4). Samtykkekompetansen til den enkelte sykehjemsbeboer ble vurdert i 

samarbeid med pleier/sykepleier. I en del tilfeller har stedfortredende samtykke blitt benyttet 

selv om sykehjemsbeboeren har hatt samtykkekompetanse. Dette var i tilfeller der beboeren 

hadde vansker med å skrive, eller var svaksynt eller blind.  

http://www.randomization.com/�
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3.2.3 Måling av ernæringsstatus 

Det finnes mange ulike metoder for å måle og vurdere ernæringsstatus. Målgruppen i denne 

studien var skrøpelige eldre med demenssykdom, og det ble derfor valgt metoder som skulle 

være enkle, raske og gi minimalt med plager for deltakerne.   

Antropometriske målinger 

Høyde ble fortrinnsmessig målt stående med en Seca portabel høydemåler. Denne måler 

høyder fra 20 til 205 cm, og er delt inn i centimeter og millimeter. Deltakere som kunne stå på 

egenhånd ble bedt om å ta av seg sko/tøfler, stille seg med ryggen mot apparatet og ha hælene 

samlet og plassert inntil bunndelen av apparatet, illustrert i figur 2. 

 

Figur 2: Stående måling av høyde. 
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I en del tilfeller har balanseproblemer gjort at deltakere har beholdt skotøyet på, og har stått 

med ansiktet vendt mot apparatet slik at de kan holde fast i det. Høyden på sålen ble da målt 

og trukket fra. I nødvendige tilfeller har beboerne fått støtte på hver side. Deltakerne ble bedt 

om å strekke seg ut så godt som mulig. Måleavleseren ble dratt ned til toppen av hodet, og 

høyden ble målt til nærmeste millimeter. I de tilfellene deltakerne ikke klarte å strekke seg ut 

på grunn av alvorlig krumning av ryggen, eller bøyde knær, ble alternative mål for høyde 

benyttet.  

Knehøyde var den foretrukne metoden, og ble benyttet hos deltakere som kunne sitte oppreist. 

Knehøyden ble målt i henhold til MUST-brosjyren (vedlegg 5) og vist i figur 3, med bøyd kne 

i 90 graders vinkel. Et målebånd ble holdt mellom tredje og fjerde finger med 0 cm rett under 

fingrene. Hånden ble plassert over individets lår, ca 4 cm bak fronten på kneet. Deretter ble 

lengden ned til den ytre ankelknoken (malleolus lateralis) målt til nærmeste 0,5 cm. Det ble 

brukt en tabellverdi for omregning av knehøyde i centimeter til høyde i meter. Knehøyden ble 

først og fremst målt på venstre ben, men i enkelte tilfeller ble høyre ben brukt. Årsaker til 

dette var blant annet lammelser, smerter, bandasjer/-støttestrømper, og vanskelige 

sittestillinger i rullestol der kun høyre ben var tilgjengelig. 

 

Figur 3: Måling av knehøyde. 
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Lengden av underarmen (ulna) ble målt hos beboere som var sengeliggende, ikke klarte å få 

kneet i en 90˚ vinkel, eller der det var vanskelig å lokalisere ankelknoken. Lengden av ulna 

ble målt i henhold til MUST-brosjyren, og er illustrert i figur 4. Beboeren ble bedt om å bøye 

armen med håndflaten over brystet med fingrene pekende mot motsatt skulder. Ved hjelp av 

et målebånd ble lengden mellom tuppen av albuen (olecranon) til midten av de utstående 

håndleddsbenet (processus styloideus) målt til nærmeste 0,5 cm. Videre ble 

omregningstabellen i MUST brosjyren benyttet til å konvertere underarmslengden i cm til 

høyden i meter.  

 

Figur 4: Måling av underarmslengde. 

Vekt ble, i de tilfellene det var mulig, målt stående. Vekten var en Seca 877 digital gulvvekt 

sertifisert til klasse III, og dermed godkjent for medisinsk overvåkning. Vekten måler opp til 

200 kg med en feilmargin på inntil 100 gram opp til 150 kilo og 200 gram over 150 kilo. 

Vekten ble først og fremst målt med lette klær og uten sko, men for enkelte beboere var det 

nødvendig med skotøy for å finne balansen. Det ble i begynnelsen av datainnsamlingen 

gjennomført ti målinger av klær og sko tilhørende sykehjemsbeboere. Gjennomsnittlig vekt av 

klær og sko var 1,3 kg (standardavvik (SD) = 0,3 kg), mens gjennomsnittlig vekt av kun klær 

var 0,8 kg (SD = 0,3 kg). Vekten av klær og sko ble trukket fra den målte vekten for de av 

beboerne som hadde dette på seg. For beboere som ikke klarte å stå, eller som ikke fant 
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balansen på vekten, ble sykehjemmets seneste målte vekt benyttet. Stolvekt ble ikke benyttet 

under datainnsamlingen, da dette ville blitt for tidkrevende, samt at det ville krevd en del 

ekstra hjelp fra pleiepersonell. Det var heller ikke praktisk mulig å frakte med en stolvekt til 

de forskjellige sykehjemmene. 

Armantropometri 

Det ble gjennomført målinger av overarmsomkrets (midarm circumference = MAC) og 

triceps hudfoldtykkelse (triceps skin fold = TSF) på høyre arm som beskrevet i NHANES III 

antropometriske målingsprosedyrer (92). Ved målinger av MAC og TSF, kan 

overarmsmuskelomkretsen (arm muscle circumference = AMC) beregnes ved å benytte 

formelen: AMC (cm) = MAC (cm) – π [TSF/10(mm)]  

I en del tilfeller har venstre arm blitt brukt dersom høyre arm har vært uegnet for målinger 

som ved lammelser, smerter, bandasjer osv. MAC ble målt på følgende måte: Deltakeren ble 

bedt om å bøye sin høyre arm i en 90˚ vinkel. Eventuelle klesplagg på armen ble enten fjernet 

eller dratt opp til skulderen slik at armen var bar. Avstanden mellom skulderen (acromion) og 

tuppen av albuen (olecranon) ble deretter målt til nærmeste millimeter ved hjelp av et 

målebånd. Midtpunket ble markert med penn. Overarmsomkretsen ble målt én gang på 

midtpunktet av armen mens denne hang avslappet ned langs siden av kroppen. Målebåndet 

skulle være ettersittende, men ikke stramt (figur 5).  

 

Figur 5: Måling av overarmsomkrets. 
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TSF ble målt på midtpunktet på høyre arm som ble markert ved måling av 

overarmsomkretsen med en Harpendon Skinfold Kaliper. Beboeren ble bedt om å slappe godt 

av i armen. En fold av hud og subkutant fett ble forsiktig dratt ut med tommel og fingre et par 

centimeter over det markerte punktet. Kaliperen ble deretter plassert på markeringspunktet og 

hudfoldtykkelsen ble målt til nærmeste 0,1 mm. Det ble gjort tre målinger, og medianen av 

målingene ble benyttet. Figur 6 viser hvordan målingen ble gjennomført. 

 

Figur 6: Måling av triceps hudfoldtykkelse. 

Det anbefales i målingsprosedyrene at beboeren skal stå under målingene, men da de fleste 

sykehjemsbeboere har vanskeligheter med å stå oppreist over lengre tid på grunn av 

balanseproblemer og lignende, har undersøkelsen foregått sittende. TSF og AMC gir indirekte 

mål for kroppens underhudsfett og muskelmasse. Verdier for TSF og AMC under 5-

percentilen for kjønn og alder indikerer alvorlig underernæring, mens verdier mellom 5- og 

10-percentilen indikerer moderat underernæring (93). 

Gripestyrke 

Gripestyrke ble først og fremst målt på dominant arm med apparatet vist i figur 7. Ikke-

dominant arm ble brukt i tilfeller der beboeren hadde smerter, lammelser, leddgikt, kroket 

hånd eller lignende. Dersom det var usikkerhet knyttet til hvilken arm som var dominant, ble 

høyre arm benyttet. Deltakeren ble forklart og illustrert hvordan apparatet skulle holdes, og 
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ble deretter bedt om å klemme hånden sammen så hardt de kunne. Målingen ble ikke 

gjennomført hos beboere som ikke forsto hvordan de skulle utføre øvelsen. Målingen ble 

utført tre ganger, og tilhørende medianverdi ble brukt.  

 

Figur 7: Apparat for måling av gripestyrke. 

Gripestyrke gir et indirekte mål på muskelstyrke og funksjon, og verdier under 85 % av 

maksimal gripestyrke for friske individer anses som unormalt og et tegn på underernæring 

(94). 

Vurdering av ernæringsmessig risiko 

Alle deltakerne i studien ble screenet for risiko for underernæring ved bruk av 

screeningverktøyet MUST. Verktøyet anbefales i Nasjonale faglige retningslinjer for 

forebygging og behandling av underernæring for bruk i både primær- og 

spesialisthelsetjenesten (5). I MUST inngår tre uavhengige kriterier: (1) Nåværende vektstatus 

ved bruk av KMI, (2) uønsket vekttap de siste 3–6 måneder og (3) akutt sykdomseffekt der 

pasienten ikke har hatt, eller sannsynligvis ikke vil ha næringsinntak i fem dager eller mer. 

Disse tre komponentene gir et bilde av et individs ”reise” fra tidligere (vekttap), til i dag 

(nåværende KMI) og inn i fremtiden (akutt sykdom). Screeningverktøyet gir en samlet score 

og klassifiserer et individ til å være i lav (score 0), middels (score 1) eller høy risiko (score ≥ 

2) for underernæring. Kroppsmasseindeks beregnes ut i fra vekt og høyde ved hjelp av 

formelen: 

KMI= vekt (kg) / høyde (m)² 
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I henhold til MUST vil lav protein-energistatus være sannsynlig ved KMI under 18,5 kg/m2, 

mulig ved KMI mellom 18,5 og 20 kg/m2, og lite sannsynlig ved KMI over 20 kg/m2. Data 

for å kunne beregne prosentvis vekttap siste 3-6 måneder og akutt sykdom for beboerne ble 

innhentet på sykehjemmet.  

3.2.4 Tilbakemelding til sykehjemmene 

Tilbakemelding ble gitt til sykehjemmet dersom ernæringsscreeningen avslørte at beboere var 

i høy eller middels risiko for underernæring. Dersom screeningen ikke kunne gjennomføres 

på grunn av manglende data om vekttap, ble de med en KMI under 20 kg/m2 rapportert som i 

ernæringsmessig risiko. Tilbakemeldingen ble sendt per post.  

3.2.5 Godkjenninger 

Studien er godkjent av den regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

(vedlegg 6), samt internt godkjent ved Universitetet i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap. 

3.2.6 Etiske betraktninger 

Forskning som omhandler personer med demens og kognitiv svikt innebærer flere etiske 

utfordringer, men spesielt tre viktige elementer ble her vurdert: Informert samtykke, 

konsekvenser og konfidensialitet. Et av de vanskeligste temaene i denne studien, var 

vurdering av samtykkekompetanse. Dette ble i de aller fleste tilfeller gjort i samarbeid med 

avdelingssykepleier, eller med sykepleier. Siden utvelgelsen av deltakere ble gjort på samme 

dag som undersøkelsen skulle foregå, var det ikke anledning til å informere de pårørende, 

eller å få pårørende til å gi stedfortredende samtykke der dette var nødvendig, med mindre de 

var på besøk på det aktuelle tidspunktet. Stedfortredende samtykke ble derfor blitt gitt av 

avdelingssykepleier, eller en pleier som kjente beboeren godt. Selv om stedfortredende 

samtykke var blitt innhentet, ble ingen beboere som viste uvilje mot undersøkelsen inkludert i 

studien. Beboerne som deltok ble enkelt forklart hva studien innebar, og ble informert om at 

de kunne trekke seg når som helst under undersøkelsen. Det ble vurdert at deltakelse i studien 

ikke innebar verken fordeler eller ulemper for beboerne, og at selve undersøkelsen ikke 

medførte spesielt med plager for den enkelte. For å sikre sykehjemsbeboernes 

konfidensialitet, ble sykehjemmene og deltakerne tildelt en kode for bruk i dataanalysene. 

Dokumentene som knyttet kodene til navnene, ble oppbevart i et låst skap i et låst rom.  
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3.2.7 Statistiske analyser 

Masteroppgaven omfatter data som er innhentet for kun ett tidspunkt for hver av deltakerne. 

Hovedspørsmålet var om det fantes forskjeller mellom to grupper av sykehjemsbeboere, 

nemlig beboere i åpne somatiske avdelinger og i skjermede enheter for personer med demens. 

Det ble ikke gjennomført beregninger for hvor mange deltakere det var nødvendig å ha med i 

hver av gruppene. Lignende studier er ikke blitt gjennomført og det var derfor usikkert hvilke 

standardavvik man kunne forvente seg.  

Datamaterialet i studien ble analysert i PASW 18.0. Statistisk signifikansnivå ble satt til 5 %. 

Alle kontinuerlige data ble vurdert for normalfordeling ved å se på histogram og normal Q-Q 

plot. Alle kontinuerlige data viste tilnærmet normalfordeling, og beskrivende statistikk er 

angitt med gjennomsnitt ± standardavvik (SD). Forskjeller i kontinuerlige variabler mellom 

grupper ble analysert ved to-utvalgs t-test. Korrelasjon mellom kontinuerlige variabler ble 

testet med Pearson korrelasjon. Kategoriske data er testet med kji-kvadrat test.    
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4 Resultater 

4.1 Utvalg 

4.1.1 Sykehjem 

Av de 26 aktuelle sykehjemmene, takket 21 sykehjem ja til å delta i studien, noe som gir en 

deltakeroppslutning på ~81 %. Årsaker til at sykehjem takket nei til deltakelse i studien ble 

oppgitt å være utbrudd av MRSA på sykehjemmet, andre pågående prosjekter og ikke 

tilstrekkelig bemanning i det aktuelle tidsrommet for datainnsamling. Deltakeroppslutningen 

var høyest blant sykehjemmene i ytre vestlige og ytre østlige bydeler i Oslo. Tabell 2 gir en 

oversikt over sykehjemsdeltakelse etter byområde. 

Tabell 2: Sykehjemsdeltakelse etter byområde.  

 BYOMRÅDER 

Indre vest Ytre vest Indre øst Ytre øst 

BYDELER Frogner 

St. Hanshaugen 

Nordre Aker 

Vestre aker 

Nordstrand 

Ullern 

Gamle Oslo 

Grünerløkka 

Sagene 

Alna 

Bjerke 

Grorud 

Stovner 

Søndre Nordstrand 

Østensjø 

Totalt antall kommunale 

sykehjem 

3 8 5 13 

Antall kommunale 

sykehjem med i studien 

1 (33 %) 7 (87,8 %) 3 (60 %) 10 (77 %) 

1 Kilde: Samfunnsspeilet nr 6/2005, utgitt av Statistisk sentralbyrå (95)  
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4.1.2 Karakteristikk av utvalget 

Studiepopulasjonen besto av 358 sykehjemsbeboere med en kvinneandel på 76,5 %. Figur 8 

viser hvordan antallet sykehjemsbeboere fordelte seg ved de 21 sykehjemmene som deltok, 

satt i tilfeldig rekkefølge. I gjennomsnitt deltok 17 sykehjemsbeboere ved hvert sykehjem. 

 

Figur 8: Antall kvinnelige og mannlige sykehjemsbeboere fordelt på de ulike deltaker-sykehjemmene. 

Gjennomsnittlig alder i utvalget var 85,8 år (variasjonsbredde: 65–102 år). En beskrivelse av 

utvalget er gitt i tabell 3. De mannlige sykehjemsbeboerne var yngre, høyere og tyngre enn de 

kvinnelige sykehjemsbeboerne.  

Tabell 3: Karakteristikk av eldre sykehjemsbeboere ved deltaker-sykehjemmene. 

 KVINNER n=274 MENN n=84  

 Middelverdi SD1 Middelverdi SD1 p-verdi2 

Alder (år)3 87,1 

1,56 

58,2 

23,8 

6,2 81,6 

1,70 

71,3 

24,6 

8,0 < 0,001 

Høyde (m) 4 0,06  0,08 < 0,001 

Vekt (kg)5 12,5  13,0 < 0,001 

KMI 
(kg/m2)6 

4,8 4,0 0,159 

1 SD= Standard avvik. 2 To-utvalgs t-test. 3Mangler data for en kvinne. 4 Mangler data for to kvinner. 5 Mangler 
data for fem kvinner og tre menn. 6 Mangler data for åtte personer: fem kvinner og tre menn.  



30 
 

4.2 Forskjeller mellom sykehjemsbeboere i åpne 
avdelinger og skjermede enheter 
Av de 358 sykehjemsbeboerne som deltok i studien, bodde 194 (54.2 %) i åpne somatiske 

avdelinger og 164 (45,8 %) i skjermede enheter for personer med demens. Tabell 4 gir en 

karakteristikk av utvalget delt inn etter type avdeling. Sykehjemsbeboerne i de skjermede 

enhetene var yngre enn beboerne i åpne avdelinger. Forskjellen i alder var signifikant mellom 

kvinner (p < 0,001), med en gjennomsnittlig aldersforskjell på 2,6 år, men ikke mellom menn. 

Det fantes ingen signifikante forskjeller mellom de to gruppene for de andre parametrene.  

Tabell 4: Karakteristikk av eldre sykehjemsbeboere etter type avdeling. 

 ÅPNE SOMATISKE 
AVDELINGER1  

SKJERMEDE ENHETER2  

 Middelverdi SD3 Middelverdi SD3 p-verdi4 

Alder (år)5 87,0 7,1 84,4 6,8 0,001 

Høyde (m)6 1,59 0,09 1,60 0,09 0,48 

Vekt (kg)7 61,0 13,4 61,5 14,2 0,71 

KMI (kg/m2)7 24,0 4,5 24,0 4,9 0,95 

1 194 sykehjemsbeboere, 152 (78,4 %) kvinner og 42 (21,6 %) menn. 2 164 sykehjemsbeboere, 122 (74,4 %) 
kvinner og 42 (25,6 %) menn. 3 SD= Standard avvik. 4 To-utvalgs t-test. 5 Mangler data for en kvinne i skjermet 
enhet. 6 Mangler data for to kvinner i skjermet enhet. 7 Mangler data for to kvinner og en mann i åpen avdeling, 
og tre kvinner og to menn i skjermet enhet.  

4.2.1 Fordeling av diagnoser i åpne somatiske avdelinger 

I denne studien ble det valgt å inkludere sykehjemsbeboere med kognitiv svikt, siden det er 

nokså sannsynlig at mange eldre med demens ikke har fått en demensdiagnose formelt (53). 

Sykehjemsbeboere som har fått tildelt plass i en skjermet avdeling, skal ha en diagnostisert 

demenssykdom, mens i de åpne avdelingene finnes det en blanding av personer uten demens, 

med kognitiv svikt og med diagnostisert demenssykdom. Fordelingen av diagnoser blant 

deltakerne i de åpne somatiske avdelingene er gitt i tabell 5. Vi ønsket å undersøke om det 

fantes forskjeller mellom beboerne med demens og kognitiv svikt i utvalget. Blant beboerne 

med kognitiv svikt var andelen menn høyere enn blant beboerne med demens i de åpne 

avdelingene (henholdsvis 34,4 % og 15,8 %) (p= 0,006). Det fantes ingen statistisk 

signifikante forskjeller i alder, høyde eller KMI mellom beboere med kognitiv svikt og 
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beboere med demens. Beboere med kognitiv svikt veide i gjennomsnitt 3,4 kg mer enn 

beboere med demens i de åpne avdelingene, men denne forskjellen var ikke statistisk 

signifikant (p= 0,1).  

Tabell 5: Antall deltakere (prosentandel) i åpne somatiske avdelinger fordelt etter kjønn og diagnose. 

 Åpne somatiske avdelinger  

 Demens Kognitiv svikt Totalt 

Kvinner 112 (84,2 %) 40 (65,6 %) 152 (78,4 %) 

Menn 21 (15,8 %) 21 (34,4 %) 42 (21,6 %) 

Totalt 133 (100 %) 61 (100 %) 194 (100 %) 

 

4.2.2 Forskjell i målemetoder av høyde og vekt 

Data om vekt og høyde ble fortrinnsvis innhentet ved stående målinger av beboerne. Der dette 

ikke var mulig å gjennomføre, ble sykehjemmets seneste målte vekt, alternative mål for høyde 

og i noen tilfeller sykehjemmets registrerte høyde benyttet. I tabell 6 ser vi at målemetodene 

for vekt og høyde varierer etter kjønn og type avdeling.  

Tabell 6: Forskjeller i målemetoder for vekt og høyde av mannlige og kvinnelige sykehjemsbeboere etter type 
avdeling. Resultater gitt i antall (prosent). 

  Åpne somatiske avdelinger Skjermede enheter  

  Kvinner (n= 152) Menn (n= 42) Kvinner (n= 122) Menn (n= 42) p-verdi1 

VEKT2 Stående veid 69 (46 %) 15 (36,6 %) 97 (81,5 %) 27 (67,5 %) < 0,001 

 Sykehjemmets 
sist målte vekt 

81 (54 %) 26 (63,4 %) 22 (18,5 %) 13 (32,5 %)  

HØYDE3 Stående målt 75 (49,3 %) 16 (38,1 %) 104 (86,7 %) 31 (73,8 %) < 0,001 

 Alternativt 
målt 

58 (38,2 %) 20 (47,6 %) 13 (10,8 %) 10 (23,8 %)  

 Sykehjemmets 
målte høyde 

19 (12,5 %) 6 (14,3 %) 3 (2,5 %) 1 (2,4 %)  

1 Kji-kvadrat test på forskjell i målemetoder mellom beboere i åpne avdelinger og skjermede enheter. 2 Mangler data 
for fem kvinner og tre menn. 3 Mangler data for to kvinner.  

 



32 
 

Stående målinger av vekt og høyde var mulig å gjennomføre hos signifikant flere 

sykehjemsbeboere i de skjermede enhetene enn hos beboere i de åpne somatiske avdelingene. 

Det var spesielt kvinnene i de skjermede enhetene som i størst grad gjennomførte målingene 

stående.  

4.3 MUST ernæringsscreening 
MUST ble benyttet som screeningsvektøy for å vurdere ernæringsmessig risiko for 

sykehjemsbeboerne som deltok i studien. MUST-score kunne beregnes for 88 % av 

sykehjemsbeboerne. Av disse ble 207 (65,5 %) klassifisert som i lav risiko, 62 (19,6 %) som i 

middels risiko og 40 (14,9 %) som i høy risiko for underernæring. Figur 9 gir en oversikt over 

MUST-score blant kvinner og menn i de to ulike typene avdelinger. En av 

hovedproblemstillingene i denne oppgaven var å undersøke om det fantes forskjeller i 

ernæringsstatus mellom beboere i åpne avdelinger og i skjermede enheter for personer med 

demens. Ernæringsscreeningen viste at det ikke fantes signifikante forskjeller i andelene 

kategorisert som i lav, middels og høy risiko for underernæring mellom beboere i de ulike 

avdelingstypene. Det var heller ingen statistisk signifikant forskjell mellom kvinner og menn.  

 

Figur 9: MUST-klassifisering blant kvinnelige og mannlige sykehjemsbeboere etter type avdeling. 
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Vi ønsket å undersøke om alder hadde en betydning for MUST-score i utvalget. Figur 10 viser 

at andelene i de ulike MUST-kategoriene endret seg etter aldersklasser. Sykehjemsbeboere i 

aldersgruppen 65 til 79 år hadde den høyeste andelen kategorisert som i lav risiko for 

underernæring, mens andelen i gruppene med middels og høy risiko for underernæring er 

høyest for beboere over 90 år. Sykehjemsbeboerne klassifisert som i lav risiko for 

underernæring var yngre (middelverdi ± standard avvik: 84,7 ± 6,7 år) enn beboerne 

klassifisert som i høy risiko (87,8 ± 6,7 år) (p= 0,021). Beboerne i lavrisikogruppen var også 

yngre enn beboerne i gruppen med middels risiko (86,8 ± 7,2 år), og beboerne i middels risiko 

var yngre enn beboerne i høy risiko, men disse forskjellene var ikke statistisk signifikante (p 

henholdsvis 0,055 og 0,46). 

 

Figur 10: MUST-klassifisering etter aldersgrupper. 

4.3.1 Kroppsmasseindeks 

Gjennomsnittlig KMI var lik for beboere i åpne og skjermede avdelinger. Tabell 7 viser 

hvordan andelene av sykehjemsbeboere med KMI-verdier <18,5, 18,5–20, 20–25, 25–30 og 

>30 varierer ved de ulike typene avdelinger. Den største andelen av sykehjemsbeboerne 

hadde en KMI mellom 20 og 25 kg/m2, og hadde da ønsket vekt i henhold til KMI-kriteriene 

fra MUST. Det fantes kun små, ikke signifikante forskjeller i andelene i de ulike KMI- 

klassifikasjonsgruppene mellom de åpne og skjermede avdelingene.   
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Tabell 7: KMI blant eldre sykehjemsbeboere i de ulike avdelingstypene. 

 KMI- verdier 

 Middelverdi 
± SD 

<18,5 (%)  18,5-20 (%)  20–25 (%)  25-30 (%)  >30 (%)  

Åpne, somatiske 
avdelinger 

24 ± 4,5 9,4 9,4 44,0 27,2 9,9 

Skjermede 
enheter 

24 ± 4,9 12,6 8,8 42,8 26,4 9,4 

 

Vi ønsket å undersøke om alder hadde en betydning for KMI i utvalget. Figur 11 viser at 

andelen undervektige er lavest i den yngste aldersgruppen og høyest i den eldste 

aldersgruppen. Sammenhengen mellom KMI-klassifisering og alder var signifikant (p= 0,01).  

 

Figur 11: KMI- klassifisering etter aldersgrupper. 

4.3.2 Ufrivillig vekttap 

Ufrivillig vekttap de siste 3 til 6 månedene er en del av MUST-screeningen. Informasjon om 

ufrivillig vekttap ble innhentet for 88,5 % av utvalget. Hos disse hadde 79,5 % hatt et vekttap 

på under 5 %, mens henholdsvis 14,5 % og 6 % hadde hatt et vekttap på mellom 5 og 10 % og 

over 10 %. Det var ingen forskjeller i andelene med vekttap mellom kvinner og menn, eller 

mellom beboere i åpne avdelinger og skjermede enheter i de ulike kategoriene.  
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4.4 Armantropometri 

4.4.1 Triceps hudfoldtykkelse  

Triceps hudfoldtykkelse (triceps skinfold = TSF) ble benyttet som et indirekte mål for 

kroppens underhudsfett, og ble målt på 96,4 % av sykehjemsbeboerne i studien. 

Gjennomsnittlig (± SD) TSF i utvalget var 13,6 (± 5,5) millimeter. 84,1 % av 

sykehjemsbeboerne hadde en TSF innenfor normalområdet, mens 8,1- og 7,8 % hadde verdier 

henholdsvis mellom 10 og 5-percentilen og under 5-percentilen. Det fantes ingen signifikante 

forskjeller mellom beboere i åpne avdelinger og skjermede enheter verken i gjennomsnittlig 

TSF eller i andelen med TSF under 5 percentilen, mellom 5 og 10-percentilen og over 10-

percentilen. TSF var positivt korrelert med KMI i utvalget med en korrelasjonskoeffisient på 

0,53.    

4.4.2 Overarmsmuskelomkrets 

Overarmsmuskelomkrets (arm muscle circumference = AMC) ble brukt som et indirekte mål 

for kroppens muskelmasse, og kunne måles på 96,6 % av utvalget. Hele 91,6 % hadde AMC 

innenfor normalområdet. 5,2 % hadde AMC mellom 5 og 10-percentilen, mens 3,2 % hadde 

verdier under 5-percentilen, noe som henholdsvis representerer grenseverdier for moderat og 

alvorlig underernæring (93). Menn hadde som forventet større AMC (middelverdi ± 

standardavvik: 24 ± 2,2 cm) enn kvinner (21,5 ± 2,8 cm). Det fantes ingen forskjeller i AMC 

mellom sykehjemsbeboere i åpne avdelinger og i skjermede enheter.  

4.5 Gripestyrke 
Gripestyrke-testen kunne gjennomføres hos 71,2 % av sykehjemsbeboerne. Gripestyrke kan 

betraktes som et indirekte mål på muskelstyrke og funksjon. Figur 12 viser gjennomsnittlig 

gripestyrke for de kvinnelige og mannlige sykehjemsbeboerne målt i kg. Gjennomsnittlig (± 

SD) gripestyrke i utvalget var 14,2 (±7) kg. Sykehjemsbeboerne i de skjermede enhetene var 

statistisk signifikant sterkere enn beboere i åpne avdelinger med gjennomsnittlig (± SD) 

gripestyrke på henholdsvis 15,5 (± 6,7) og 13,2 (± 7) kg (p= 0,008). Signifikant flere beboere 

ved de skjermede enhetene hadde gripestyrke over 85 % av maksimal gripestyrke for friske 

kontroller (p= 0,018). Det fantes en positiv korrelasjon mellom gripestyrke og AMO i 
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utvalget med en korrelasjonskoeffisient på 0,33, noe som forklarer 10,9 % av variansen i 

gripestyrke.   

 

Figur 12: Gjennomsnittlig gripestyrke hos kvinnelige og mannlige sykehjemsbeboere etter type avdeling.  

4.6 Forskjeller mellom sykehjemsbeboere ved 
sykehjem lokalisert på vestkanten og østkanten av 
Oslo  
Vi ønsket å undersøke om det fantes forskjeller mellom sykehjemsbeboere bosatt ved 

sykehjem lokalisert på østkanten og vestkanten av Oslo, i lys av at det eksisterer forskjeller i 

økonomisk og sosial status i de ulike delene av Oslo. I studien deltok 13 sykehjem lokalisert 

på østkanten, og 8 sykehjem lokalisert på vestkanten av Oslo. 55 % av sykehjemsbeboerne 

med i studien var bosatt ved ”østkantsykehjem”. Beboerne ved ”vestkantsykehjem” var i 

gjennomsnitt 2,1 år eldre (p= 0,005) og veide 4,5 kg mindre (p= 0,002) enn beboerne ved 

”østkantsykehjem”. Av tabell 8 kan vi se at beboerne ved sykehjem lokalisert på vestkanten 

hadde lavere gjennomsnittlig KMI (p= 0,002) og MUST- score (p= 0,049) enn beboerne ved 

sykehjem på østkanten. Beboerne ved ”vestkantsykehjemmene” hadde en høyere andel 

beboere klassifisert i KMI- kategoriene undervektig (KMI under 20), mens beboerne ved 

”østkantsykehjemmene” hadde en høyere andel beboere klassifisert som overvektige. En 

høyere andel av beboerne ved sykehjem på østkanten ble kategorisert som i lav risiko for 

underernæring sammenlignet med beboerne ved sykehjem på vestkanten, men disse 

forskjellene var ikke statistisk signifikante. 
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Tabell 8: KMI og MUST-score blant beboere ved sykehjem lokalisert på vestkanten og østkanten av Oslo. 

  Middelverdi ± SD <18,5 (%) 18,5-20 (%) 20–25 (%) 25-30 (%) >30 (%) 

KMI (kg/m2) Vestkant- 

sykehjem 

23,2 ± 4,5 13,8 12,6 42,1 24,5 6,9 

 Østkant- 

sykehjem 

24,7 ± 4,7 8,4 6,3 44,5 28,8 12 

  Middelverdi ± SD Score 0 (%) Score 1 (%) Score ≥2 (%)   

MUST Vestkant- 

sykehjem 

0,65 ± 0,95 59,4 22,5 18,1   

 Østkant- 

sykehjem 

0,49 ± 0,92 70,2 17,4 12,4   

 

4.7 Rutiner for ernæringsscreening ved deltaker-
sykehjemmene  
I etterkant av datainnsamlingen ble det sendt ut en e-post til sykehjemmenes kontaktperson 

der disse ble spurt om sykehjemmet ernæringsscreener sine sykehjemsbeboere regelmessig, 

slik det anbefales i Helsedirektoratets retningslinjer. Svar ble mottatt fra 14 (67 %) sykehjem. 

Tre av sykehjemmene opplyste at de benyttet ett av de anbefalte ernæringsscreenings- 

verktøyene, gjerne i forbindelse med innkomst og ved vekttap, mens tre av sykehjemmene 

planla å få på plass prosedyrer for dette. To av sykehjemmene hadde egne prosedyrer for 

ernæringsscreening som inkluderte elementer fra de anbefalte verktøyene. Seks av 

sykehjemmene opplyste at de ikke ernæringsscreenet sine beboere ved bruk av anbefalte 

verktøy. Til tross for at det var gått over ett år siden anbefalingen om regelmessig 

ernæringsscreening av sykehjemsbeboere ble utgitt, var det ikke alle sykehjem som fulgte opp 

anbefalingen.    
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5 Diskusjon 
I denne masteroppgaven har ernæringsstatus hos sykehjemsbeboere med demens ved 

kommunale sykehjem i Oslo blitt undersøkt. Vi ønsket å estimere forekomsten av 

underernæring i utvalget, og å undersøke om det fantes forskjeller i ernæringsstatus hos 

sykehjemsbeboere i åpne somatiske avdelinger og i skjermede enheter. Av de 316 beboerne 

som ble ernæringsscreenet ved bruk av MUST ble 207 (65,5 %) klassifisert som i lav risiko-, 

mens 62 (19,6 %) og 47 (14,9 %) ble klassifisert som i henholdsvis middels og høy risiko for 

underernæring. Vi fant ikke forskjeller i risiko for underernæring mellom beboere i åpne 

avdelinger og i skjermede enheter, heller ikke dersom KMI ble benyttet som mål for 

ernæringsstatus. Det var ikke forskjeller i antropometriske målinger mellom de to gruppene. 

Beboerne i de skjermede enhetene var signifikant yngre og sterkere enn beboerne i åpne 

avdelinger, og de kunne i større grad gjennomføre stående målinger av høyde og vekt, noe 

som tyder på bedre mobilitet. Vi fant at det var statistisk signifikante forskjeller i alder, vekt, 

KMI og MUST-score mellom beboere bosatt ved sykehjem lokalisert på vestkanten og 

østkanten av Oslo i studien.  

5.1 Utvalg  

5.1.1 Sykehjem 

I studien ble det valgt å fokusere på de kommunale sykehjemmene i Oslo. Årsaken til dette 

var at studien hadde en begrenset tidsramme, og det var uvisst om det eksisterte forskjeller 

mellom beboere ved kommunale og private sykehjem, for eksempel grunnet økonomiske 

aspekter. I en undersøkelse gjennomført av Helsetilsynet i Oslo og Akershus i 2006 (96), ble 

både lederne og pleiepersonalet ved alle sykehjem i de to fylkene bedt om å vurdere kvaliteten 

på blant annet sosiale aktiviteter og fysisk stimulering, medikamenthåndtering, og 

kompetanse og bemanning ved institusjonene i en anonym spørreundersøkelse. Alle 

sykehjemmene lå, i følge fylkeslegen, på et middels nivå, men som gruppe var det de private 

institusjonene som kom best ut. Det er uvisst om disse forskjellene har innvirkning også på 

ernæringsstatus hos beboerne.  
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5.1.2 Sykehjemsbeboere 

Målgruppen for denne masteroppgaven var sykehjemsbeboere med demens, men det ble 

besluttet også å inkludere sykehjemsbeboere med kognitiv svikt. Bakgrunnen for dette var 

studier som viser at mer enn tre fjerdedeler av alle sykehjemsbeboere har en demenssykdom 

(97), som regel i en alvorlig eller moderat form. Allikevel har mange ikke har fått en formell 

diagnose. En undersøkelse ved sykehjem i Bergen viste at 59 % av de som nylig hadde flyttet 

inn kunne diagnostiseres med demens i henhold til ICD-10-kriteriene, men 1/3 av beboerne 

hadde ikke fått en diagnose. Av beboerne som ikke hadde fått diagnose, hadde 83 % en 

alvorlig eller moderat form for demens (53). Kriteriene for at en person kunne inkluderes i 

den foreliggende studien var at en pleier/sykepleier som kjente beboeren godt, vurderte 

beboeren til å ha kognitiv svikt. Det er verdt å merke seg at det finnes flere sykdommer, både 

somatiske og psykiatriske, som kan lede til kognitiv svikt. Eksempler på dette er depresjon, 

akutt forvirring og ulike former for psykose. Det er derfor en mulighet for at personer 

inkludert på bakgrunn av pleiers/sykepleiers vurdering, kan være feilaktige. På den andre 

siden virket det som om noen sykepleiere kviet seg for å oppgi at beboere hadde kognitiv 

svikt, og dermed sette beboeren ”i bås”. Våre data om diagnoser ble i ettertid sendt tilbake til 

sykehjemmene for å kontrollere at disse var riktige. Tre av sykehjemmene responderte ikke på 

henvendelsen, og det er derfor knyttet noe usikkerhet til diagnosene ved disse tre 

sykehjemmene. 

5.1.3 Deltakeroppslutning 

Deltakeroppslutningen blant de kommunale sykehjemmene var på 81 %. En 

deltakeroppslutning på over 70 % blir ofte betegnet som meget god (98). Årsaker til at så 

mange sykehjem ønsket å delta i studien, kan være at studien krevde relativt lite av deltaker- 

sykehjemmene. Ved planleggingen av studien ble det lagt vekt på at de ansatte ved 

sykehjemmene, som har en del tidspress i sin arbeidsdag, ikke skulle bli belastet mye i 

forbindelse med besøket på sykehjemmet. Samarbeidet mellom to masterstudenter gjorde 

dette mulig. En annen årsak kan være at studien ble gjort kjent for ledere ved potensielle 

deltaker-sykehjem i forkant av at invitasjoner ble sendt ut. En kontaktperson ved ett av 

sykehjemmene presenterte studien på et møte for alle sykehjemslederne, og oppfordret alle til 

deltakelse, slik at dette nok har bidratt til økt interesse. I tillegg har det har vært økt fokus på 
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ernæring de seneste årene, ikke minst ved pleieinstitusjoner. Flere ledere og ansatte ga uttrykk 

for at de ønsket mer fokus på og kunnskaper om ernæring. 

Ved de skjermede enhetene ble 190 beboere trukket ut til deltakelse i studien. Av disse ble 14 

(7,4 %) ekskludert av sykepleier/pleier. Vanligste årsak til eksklusjon var 

aggressiv/utagerende atferd som gjorde målinger umulige å gjennomføre. Av de resterende 

176 svarte 12 (6,8 %) nei, mens 164 (93,2 %) svarte ja til å delta i studien. Ved de åpne 

avdelingene ble utvelgelsen av deltakere gjort felles for de to masteroppgavene, og det ble 

ikke registrert om de som takket nei til deltakelse hadde demens eller kognitiv svikt. Det er 

derfor ikke mulig å beregne nøyaktig deltakeroppslutning. Totalt var deltakeroppslutningen 

ved de åpne avdelingene 90,5 %. Selv om disse tallene ikke er nøyaktige, er det liten tvil om 

at deltakeroppslutningen har vært svært god, og relativt lik for beboere i åpne og skjermede 

avdelinger.   

5.1.4 Utvalgets representativitet 

Målet med studien var at resultatene fra utvalget skulle kunne generaliseres til resten av 

målpopulasjonen, det vil i dette tilfellet si eldre sykehjemsbeboere med demens og kognitiv 

svikt ved kommunale sykehjem i Oslo. Det var kun fem sykehjem som takket nei til å delta i 

studien. Årsakene oppgitt for ikke å delta, tyder på at det ikke var på grunn av at disse 

sykehjemmene manglet interesse for ernæring, men heller av praktiske forhold i tidsrommet 

for deltakelse. 

Ved flere av sykehjemmene (57 %) deltok alle avdelinger med beboere som møtte 

inklusjonskriteriene til studien. Ved de resterende sykehjemmene trakk de enten ut avdelinger 

som skulle delta, eller avdelinger meldte selv sin interesse for å delta i prosjektet. Man kan 

ikke utelukke at avdelinger som selv har ønsket å delta i studien er spesielt opptatt av 

ernæring, og dermed kan ha dette mer i fokus enn andre avdelinger. Vi kan ikke med 

sikkerhet si hvor mange av avdelingene dette gjaldt eller om det har hatt påvirkning på 

resultatene. 

Vi har dessverre ingen informasjon om de sykehjemsbeboerne som takket nei til å delta i 

studien, og kan dermed ikke utelukke at disse beboerne er systematisk forskjellige fra de 

beboerne som deltok. Imidlertid var det ganske få som takket nei til å delta. Av de som ble 

ekskludert var hovedårsakene enten akutt sykdom der pleiere vurderte at det ikke var 
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forsvarlig å gjennomføre målinger, eller beboere med utagerende atferd der det var fare for at 

disse ville kunne bli voldelige mot oss, eller bli svært urolige i etterkant av undersøkelsen. 

Disse sykehjemsbeboerne er derfor muligens underrepresentert i studien.    

Utvalget vårt ble tilfeldig trukket ut fra målpopulasjonen, og deltakeroppslutningen var svært 

god blant både beboere i åpne somatiske avdelinger og i skjermede enheter. Utvalget vil trolig 

kunne generaliseres til hele populasjonen av sykehjemsbeboere i åpne somatiske avdelinger 

og skjermede enheter ved kommunale sykehjem i Oslo.    

5.1.5 Karakteristikk av utvalget 

Det var betraktelig flere kvinner (76,5 %) enn menn (23,5 %) som deltok i studien, i tillegg 

var kvinnene signifikant eldre enn mennene. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kvinner i 

større grad enn menn er mottakere av pleie- og omsorgstjenester. I aldersgruppen 67–79 år er 

64 % av mottakerne kvinner, i aldersgruppen 80–89 år er 73 % av brukerne kvinner, mens for 

de over 90 år er nær ¾ av mottakerne kvinner (99). Flere eldre kvinner enn eldre menn har 

langvarig sykdom som påvirker hverdagen, og flere kvinner enn menn vurderer sin egen helse 

som dårlig. Menn lever i gjennomsnitt kortere enn kvinner, mens kvinner gjennom hele livet 

har flere sykdommer og helseplager (100;101). Karakteristikker ved utvalget var 

sammenlignbart med studier gjort ved sykehjem både i Sverige og Finland (10;18).  

5.2 Metoder 

5.2.1 Utvelgelse av sykehjemsbeboere 

Sykehjemsbeboerne ble tilfeldig trukket ut til forespørsel om deltakelse i studien. 

Utvalgsmetoden er en form for ”loddtrekning”, som sikrer at det er tilfeldig hvilke deltakere, i 

dette tilfellet sykehjemsbeboere, som blir med i studien. Tilfeldig utvalg bidrar til en jevn 

fordeling av ukjente konfunderende faktorer mellom deltakere og ikke-deltakere i studien, og 

er en forutsetning for bearbeiding av data ved bruk av vanlige statistiske analyser, og for 

generalisering av resultater til hele målgruppen (102). Vi hadde ingen informasjon om 

sykehjemsbeboerne under uttrekningen, foruten navn og hvilken avdeling de var bosatt ved. 

Det ble benyttet ulike lister for uttrekning av beboere i åpne avdelinger og i skjermede 

enheter, for å sikre tilstrekkelig deltakerantall i de to gruppene.  
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5.2.2 Valg av metoder for måling av ernæringsstatus 

Det finnes per dags dato ingen universal overenskomst om kriterier for identifisering av 

underernæring, og en rekke ulike metoder eksisterer. For å vurdere ernæringsmessig risiko 

hos beboere i sykehjem, anbefaler Helsedirektoratet bruk av blant annet MUST som vi valgte 

i denne studien. MUST, som står for ”Malnutrition Universal Screening Tool”, er utviklet av 

The Malnutrition Advisory Group (MAG), en komité under BAPEN (103). MUST anses som 

et godt verktøy fordi det identifiserer personer i ernæringsmessig risiko (5). Verktøyet har 

”ganske god” til ”utmerket” validitet med de fleste andre verktøy (Kappa koeffisient = κ 

0,43–0,84), samt utmerket reproduserbarhet (κ 0,81–1,00) mellom ulike brukere (f. eks leger, 

sykepleiere, pleieassistenter osv.). I tillegg er det svært enkelt og lite tidkrevende å bruke (12). 

Alternativet MNA anbefales spesifikt i ESPEN- guidelines for bruk på skrøpelige eldre (36). 

De peker på at MNA, i større grad enn andre verktøy, har mer sannsynlighet for å oppdage 

risiko for underernæring, og underernæring på et tidlig tidspunkt, siden det inkluderer både 

fysiske og mentale aspekter som er kjent for å påvirke ernæringsstatus hos eldre, samt 

spørsmål om inntak av spesifikke matvarer. MNA er i tillegg et hyppig brukt verktøy i studier 

som har estimert forekomst av underernæring på sykehjem (10;18;104;105). Det ble vurdert 

at MNA ville være vanskelig for bruk på personer med demens og kognitiv svikt, da spørsmål 

om blant annet syn på egen helsetilstand, inntak av ulike matvarer osv. kan være vanskelig for 

denne gruppen å svare på. Dette ville medført at vi hadde behøvd betraktelig mer hjelp fra 

pleiepersonell ved de ulike avdelingene. MNA er et mer tidkrevende screeningskjema, slik at 

færre sykehjemsbeboere kunne ha blitt inkludert i studien. NRS 2002 har en rask og enkel 

primærvurdering basert på KMI, vektutvikling, matinntak og alvorlig sykdom. I 

hovedscreeningen inkluderes vurdering av allmenntilstand og matinntak (5). Det ble valgt å 

ikke benytte NRS 2002 i den foreliggende studien fordi verktøyet anbefales spesielt for bruk 

ved sykehus, og det ville medført økt behov for hjelp fra ansatte ved sykehjemmene.   

I tillegg til vurdering av ernæringsmessig risiko, var det ønskelig å gjennomføre flere andre 

antropometriske målinger. Disse kunne gi nyttig informasjon i de tilfeller der MUST-score 

ikke kunne beregnes. Vanlige antropometriske målinger i studier på eldre inkluderer måling 

av triceps hudfoldtykkelse (TSF) og overarmsmuskelomkrets (AMC) (17;25;106). Disse 

målingene gir indirekte mål for henholdsvis underhudsfett og muskelmasse. Målingene ble 

gjennomført som beskrevet i NHANES III antropometriske målingsprosedyrer (92). 
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Gripestyrke ble inkludert som en metode for måling av muskelstyrke. Måling av gripestyrke 

er en nyttig, enkel, rask og billig metode for vurdering av ernæringsstatus og er godt egnet i 

klinisk praksis (107). Gripestyrke har vist seg å kunne predikere overlevelse hos eldre (108). 

Tap av skjelettmusklatur er et vanlig fenomen ved underernæring (109). Ved redusert 

ernæringstilstand vil, i følge Jeejeebhoy (110), muskelfunksjonen svekkes før man kan se 

endringer i antropometri og biokjemiske parametre. Måling av muskelstyrke kan dermed være 

en sensitiv metode for ernæringsevaluering (94). 

Biokjemiske målinger av serum proteiner er i noen studier blitt benyttet som et supplement til 

antropometriske målinger. Lavt albuminnivå i blodet kan brukes for å påvise underernæring 

fordi utilstrekkelig proteintilførsel vil gi redusert albuminsyntese i leveren. Problemet med 

denne målingen er at albumin har en halveringstid på 18–20 dager, slik at det tar tid å 

oppdage endringer i albuminnivået som en konsekvens av redusert ernæringstilstand. I tillegg 

er ikke et lavt albuminnivå spesifikt for underernæring, men kan komme av andre forhold 

som blant annet leverskade, betennelser, alvorlige infeksjoner og væskeretensjon (23). Andre 

biokjemiske markører for underernæring kan være transferrin, retinolbindende protein og 

fibronektin (111). Biokjemiske målinger ble ikke inkludert i denne studien på bakgrunn av 

tidsaspektet for studien og økonomiske ressurser, samt med tanke på at blodprøvetaking 

kunne redusert antallet som ønsket å delta i studien. 

Bioimpedanse er en metode som gir informasjon om kroppssammensetning (112). Vi ønsket å 

inkludere denne målingen i studien. En bioimpedansemåler (TANITA-vekt) ble testet ut 

under pilotstudien. Denne vekten krever at testpersonen klarer å stå stødig på egenhånd i ca. 

20 sekunder. Dette var det svært få av sykehjemsbeboerne som klarte. Det viste seg at det var 

vanskelig å få vekten til å registrere dersom testpersonens føtter var for tørre, eller var 

krummede/feilstilt. I tillegg var transporten av TANITA-vekten utfordrende, og denne 

målingen ble derfor ikke inkludert.   

5.2.3 Utfordringer og mulige feilkilder ved metodene 

Kroppssammensetning og antropometri hos eldre 

Ved antropometriske målinger av eldre personer finnes det flere aspekter som bør tas i 

betraktning. For det første forekommer det en rekke forandringer i kroppssammensetningen 

med økende alder. Aldringsprosessen er assosiert med tap av muskelmasse og styrke samtidig 



44 
 

som fettmassen øker (24). Kroppsvekten hos kvinner øker opp til 60 års alder, og hos menn 

opp til 50 år, og avtar deretter (25). Det er hovedsakelig vann og muskelmasse som utgjør 

tapet, mens fettmassen øker med 0,5–1,0 % per år etter 30 års alderen. En 70-åring har mistet 

ca 40 % av sin maksimale muskelmasse. Forandringen tilskrives metabolske endringer ved 

aldring samt at eldre ofte utvikler en mer stillesittende livsstil (23). Høyden vil også avta med 

alderen med ca 1 centimeter per tiår etter fylte 30 og deretter med 0,5 centimeter per år etter 

fylte 70 (25). Det er derfor nødvendig med egne referanseverdier for vurdering av 

ernæringsstatus hos eldre. Dessverre er det få studier som har gitt opphav til slike 

referanseverdier. Ofte er studiene fra flere tiår tilbake i tid, og det er vanskelig å vurdere om 

disse er representative for den eldre befolkningen i dag (113). Standard målinger av 

antropometri gjøres med personene stående, men eldre personer har ofte problemer med å stå, 

eller å opprettholde strak holdning over tid. En del er rullestolbundet eller sengeliggende på 

grunn av skade eller sykdom (114). I denne studien er derfor de fleste målingene, med unntak 

av høyde og vekt der dette var mulig, blitt gjort sittende, og i noen tilfeller liggende.  

De antropometriske målingene 

Beregning av kroppsmasseindeks krever nøyaktige målinger av høyde og vekt. Hos mange 

eldre er det vanskelig, eller umulig å måle stående høyde nøyaktig på grunn av problemer 

med mobilitet, balanse og kyfose (115). I tillegg er mange skrøpelige eldre svært redde for å 

falle dersom de må stå uten støtte. Knehøyde var den foretrukne målemetoden der stående 

høyde ikke var mulig. I en studie der tre alternative målemetoder for høyde hos akutt syke 

eldre ble sammenlignet, kom knehøyde ut som det beste alternativet (115). Halvfavn er en 

måling av lengden mellom roten av ringfingeren og midtpunktet av halsgropen, mens halv-

armfavn er lengden mellom tuppen av fingeren og midtpunktet av halsgropen. Målingene 

krever at personen klarer å holde armen strakt ut i høyde med skulderen. Dette kan være 

vanskelig for skrøpelige eldre å gjennomføre. Den gjennomsnittlige forskjellen mellom 

stående målt høyde og måling av knehøyde var på –0,6 centimeter, mens målinger av 

halvfavn og halv-armfavn overestimerte høyden med henholdsvis 4 og 7 centimeter (115). 

Målinger av underarmslengde (ulna) ble gjennomført dersom verken stående høyde eller 

måling av knehøyde var mulig. Underarmslengde har blitt vist å ha høy korrelasjon med 

høyden både hos yngre og eldre personer (r= 0,63) (116). For et fåtall av beboerne (7,9 %) ble 

det innhentet data om høyde fra sykehjemmene, men dette ble vurdert til å være en unøyaktig 
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metode, siden sykehjemmene som regel ikke disponerer utstyr for nøyaktig måling av høyde. 

Sengeliggende beboere blir ofte målt ved hjelp av målebånd, eller rene antagelser. 

Det var flere sykehjemsbeboere som ikke kunne veies stående på grunn av problemer med 

balanse, mobilitet og frykt for fall. Alternativer til stående vekt er stolvekt eller seil-/ heisvekt, 

men disse alternativene ble ikke tatt i bruk i studien. Vi hadde ikke mulighet til å frakte med 

oss en stolvekt fra sykehjem til sykehjem. De aller fleste sykehjem disponerer en stolvekt, 

men denne rullerer fra avdeling til avdeling, og det ville vært for tidkrevende å oppspore 

denne på hvert sykehjem, samt at vi hadde behøvd hjelp til målingene. Vi benyttet oss derfor 

av sykehjemmets senest registrerte vekt. Alle beboere på sykehjemmene i Oslo blir veid minst 

hver fjerde måned, da denne vekten skal innrapporteres til sykehjemsetaten for bruk til 

rapporten ”Objektive kvalitetsindikatorer i sykehjem i Oslo kommune”. Flere sykehjem veier 

sine beboere oftere enn dette, men det var dessverre, etter mitt syn, dårlige rutiner for hvordan 

sykehjemmene registrerte målingene av vekt for beboerne. Det var ulike rutiner både mellom 

de ulike sykehjemmene og også mellom ulike avdelinger ved samme sykehjem. Målinger av 

vekt ble i noen tilfeller skrevet inn på lister som ble oppbevart i permer, eller bare liggende 

tilfeldig rundt på vaktrommet, mens i andre tilfeller ble de registrert inn i datasystemet Gerica 

som er et nettbasert verktøy som alle sykehjem i Oslo nå benytter seg av til journalføring. 

Gerica er et godt sted for nedtegnelser av vektregistrering, men det var få av pleierne som 

hadde kunnskaper om hvor i Gerica tidligere vekt kunne gjenfinnes. Disse oppfatningene 

støttes i Helsetilsynets samlerapport fra tilsyn i 2010 (117), der sykehjemmenes arbeid med 

forebygging og behandling av underernæring er blitt undersøkt. Om dokumentasjon skriver 

Helsetilsynet følgende; ”Nedtegnelser i permer, mapper og lignende ble ofte ikke gjenfunnet i 

brukers hovedjournal”. Mulige årsaker til dette opplyses å være manglende føringer fra 

ledelsen for hva som skal dokumenteres og hvor nedtegnelser skal gjøres. Konsekvensen av 

de dårlige rutinene, var at vi i flere tilfeller ikke fikk tak i den nyligst målte vekten. Vi ble 

dermed nødt til å benytte en vekt som var registrert for flere måneder siden. Som mål for 

nåværende vekt, ble det tillatt vekt målt tre måneder tilbake i tid. Det kan dermed tenkes at 

noen beboere kan ha gått ned i vekt innenfor denne tidsperioden, og at dette dermed kan ha 

underestimert forekomsten av personer med høy og middels risiko for underernæring. Dette 

gjelder spesielt i gruppen av sykehjemsbeboere i åpne avdelinger, der en større andel ikke 

kunne veies direkte. Det er en svakhet ved studien at det ikke er den samme vekten som er 

blitt benyttet, da forskjellige vekter kan ha ulik nøyaktighet. Det var ikke mulig for oss å 

kalibrere den benyttede ståvekten mot de mange stolvektene rundt om på sykehjemmene.  
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Ved stående målinger av vekt, ble 0,8 kg trukket fra dersom beboeren hadde vanlige klær på 

seg, og 1,3 kg dersom beboeren hadde både klær og sko på. Der vi har benyttet sykehjemmets 

senest registrerte vekt, har det ikke blitt trukket fra noe, da det er uvisst hva beboerne blir veid 

i. Det er sannsynlig at dette er varierende. Hvilke utslag dette har fått, om noen, er uvisst.  

Målinger av TSF og AMC er relativt enkle metoder, men er i utgangspunktet ment å måles 

stående. I studien har alle målingene blitt utført sittende på grunn av tidligere nevnte årsaker. 

Det er vist at målinger utført på personer i tilbakelent posisjon ikke er signifikant forskjellige 

fra målinger i stående posisjon (114;118). Selv om disse antropometriske målingene er 

vanlige å gjennomføre i studier på eldre, er det et problem at det finnes få referanseverdier for 

eldre, og de som finnes er ofte relativt gamle, og er muligens ikke lenger sammenlignbare 

med dagens populasjon. Referanseverdier for TSF og AMC for eldre var tilgjengelige fra en 

stor referansepopulasjon fra Sverige (93). I studien er målinger av armantropometri gjort på 

venstre arm, i motsetning til i denne studien, der de fleste målinger er gjort på høyre arm. 

Imidlertid viste en studie der målinger av armantropometri ble gjennomført på begge armer 

og sammenlignet, at det ikke fantes signifikante forskjeller i målingene av TSF og AMC 

mellom armene (119). En annen utfordring med målingene var at eldre på sykehjem ofte er 

kalde, og har flere lag med klær på seg. Når disse målingene skulle gjennomføres, måtte 

armen være bar. Det var ikke i alle tilfeller mulig å ta av beboerne klærne på armen da de 

befant seg i fellesrom. I disse tilfellene ble genser/trøye dratt så langt opp på armen som 

mulig, samtidig som det ble passet på at fettet på armen ikke ble trykket ned og ga feilaktige 

målinger. Tynn og skjør hud samt ømfintlighet hos de eldre gjorde at målingene måtte gjøres 

med stor forsiktighet. Det var ofte vanskelig å måle på beboere som var sengeliggende, da 

sengegjerde og nattbord osv. kunne være i veien.  

Gripestyrke var den målingen som kunne gjennomføres på færrest sykehjemsbeboere, 28 % 

av deltakerne klarte ikke å gjennomføre målingen. En begrensning for denne metoden er at 

det kreves deltakelse fra dem som skal gjennomføre målingen (107). Årsaker til at beboere 

ikke kunne gjennomføre øvelsen var leddgikt og smerter i hender, lammelser og manglende 

forståelse for hvordan øvelsen skulle utføres. Det var i flere tilfeller vanskelig å vurdere om 

beboerne faktisk forsto hvordan øvelsen skulle utføres. En del sykehjemsbeboere har afasi, og 

kommunikasjonen var derfor vanskelig. En del beboere ga uttrykk for, eller virket redde for at 

de skulle oppleve smerter når de klemte. Dårlig syn og hørsel gjorde det vanskelig å 

demonstrere og forklare hvordan øvelsen skulle gjennomføres. Referanseverdiene som ble 
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benyttet stammer fra en deskriptiv studie fra Spania der 517 friske frivillige deltok (107). 

Referanseverdier var stratifisert etter alder og kjønn, og målinger av både høyre og venstre 

arm var tilgjengelige. Ett av de to dynamometrene som ble benyttet var likt det som ble brukt 

i den foreliggende studien. 

MUST ernæringsscreening 

MUST er et raskt og enkelt screeningverktøy der tre uavhengige kriterier vurderes: (1) 

Nåværende vektstatus ved bruk av KMI, (2) uønsket vekttap de siste 3–6 måneder og (3) akutt 

sykdomseffekt der pasienten ikke har hatt, eller sannsynligvis ikke vil ha næringsinntak i fem 

dager eller mer. Det kan gis en maksimal score på 6. Vurdering av KMI utgjør 1/3 av hele 

screeningen. I MUST benyttes i hovedsak de samme grenseverdiene for KMI som den 

internasjonale klassifiseringen utgitt av WHO (oppgitt i tabell 9), men det gis score 1 for KMI 

mellom 18,5 og 20 kg/m2, da lav protein-energistatus er mulig i dette intervallet.  

Tabell 9: Internasjonal klassifisering av undervekt, overvekt og fedme i henhold til KMI 

Klassifisering KMI (kg/m2) Grenseverdier 

Undervekt <18,5 

Alvorlig undervektig <16 

Moderat undervekt 16–16,99  

Mild undervekt 17–18,49 

Normalverdi 18,5–24,99 

Overvekt ≥25 

Pre- fedme 25–29,99 

Fedme ≥30 

Fedme klasse I 30–34,99 

Fedme klasse II 35–39,99 

Fedme klasse III ≥40 

Kilde: WHOs Global Database on Body Mass Index (120).  

Disse KMI-kriteriene skiller ikke mellom yngre og eldre personer, selv om endringer av 

kroppssammensetning forekommer ved aldring (121). Det kan tenkes at grenseverdiene som 

benyttes i blant annet MUST kan underestimere antallet underernærte eldre. Det er blitt 
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diskutert om grenseverdiene for KMI hos personer over 65 år bør være annerledes enn for 

resten av befolkningen. En rapport fra the American Committee on Diet and Health i 1989 slo 

fast at KMI-verdier på mindre enn 24 kg/m2 og mer enn 29 kg/m2 ikke var ønskelig for 

personer over 65 år (122). Mowè og medarbeidere (123) fant at det var lavest sju års 

dødelighet blant eldre med KMI mellom 24 og 25,9 kg/m2 i en prospektiv kohort 

undersøkelse der 417 menn og kvinner over 70 år deltok. 

Tabell 10 viser at forekomsten av undervekt økte fra 20 til 54 %, dersom de alternative KMI- 

kriteriene ble tatt i bruk. Det kan være grunn til å tro at man ved å benytte spesielle KMI- 

kriterier for personer over 65 år i MUST vil få resultater som bedre gjenspeiler den faktiske 

situasjonen hos eldre sykehjemsbeboere.  

Tabell 10: Forskjeller i forekomst av undervekt, normalvekt og overvekt i henhold til type KMI- kriterier. 

KMI- kategori KMI- kriterier i MUST Alternative KMI- kriterier 

Undervektige (%) 20,0 54,0 

Normalvektige (%) 43,4 33,1 

Overvektige (%) 36,6 12,9 

 

Vekttap siste 3–6 måneder utgjør en tilsvarende stor del av ernæringsscreeningen som 

vurdering av KMI. Et ufrivillig vekttap på over 10 % de siste seks månedene regnes for å 

være et alvorlig vekttap som øker risikoen for sykdom og komplikasjoner (124). I MUST gis 

det score 1 dersom personen har hatt et vekttap på mellom 5 og 10 % de siste 3 til 6 

månedene, siden et vekttap i denne størrelsesordenen indikerer høyere intra-individuell 

variasjon enn det som er vanlig. Et vekttap på mindre enn 5 % anses å være innenfor 

”normal” intra-individuell variasjon (MUST-brosjyren). Som nevnt tidligere var det en del 

vanskeligheter knyttet til det å innhente data om tidligere vekter for beboerne. Det var ikke 

alltid at beboernes vekt for 3–6 måneder siden var registrert, eller ble gjenfunnet. Det er viktig 

at vekttap er inkludert i en ernæringsscreening, da det kan ta tid før en person med en KMI i 

det øvre sjiktet av normalområdet blir oppfattet som å være i ernæringsmessig risiko dersom 

kun KMI vurderes.  
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Akutt sykdom er det siste MUST- kriteriet. Ingen i studien har blitt registrert som akutt syke 

der beboeren ikke har hatt, eller sannsynligvis ikke vil ha næringsinntak i fem dager eller mer. 

Disse beboerne har nok blitt ekskludert av pleiere som mente at de var for svake til å delta. 

Det kan tenkes at pleierne har vært for ”strenge”, og trodd at undersøkelsen medførte en større 

påkjenning for deltakerne enn den i virkeligheten gjorde.  

Beck og medarbeidere (121) konkluderer i en oversiktsartikkel med at bruk av grenseverdier 

for KMI og vekttap like de som er brukt i MUST, kun vil kunne identifisere personer som 

allerede er underernærte. Dette er betenkelig med tanke på at eldre har spesielt vanskelig for å 

reversere en allerede oppstått underernæringssituasjon (24;25).  

5.2.4 Tiltak for å redusere feilkilder ved metodene 

Det var de to masterstudentene som gjennomførte alle de antropometriske målingene. Kurs i 

antropometriske målinger var blitt gjennomgått i løpet av studietiden, i tillegg ble dette 

repetert under pilotstudien. For å unngå interindividuelle forskjeller i målinger av 

armantropometri, var det én masterstudent som gjennomførte alle målingene av 

overarmslengden og armomkrets, mens den andre gjennomførte alle målinger av triceps 

hudfoldtykkelse. Ved målinger av høyde, ble det vurdert individuelt om beboeren klarte å 

strekke seg tilstrekkelig ut. Ved usikkerhet rundt dette, ble det i tillegg gjort alternative 

målinger for sammenligning. Samme student gjennomførte alle målinger av underarms- 

lengde, mens for knehøyde har begge studentene tatt målinger. Knehøydemålingene kan 

derfor ha noe større variasjon på grunn av forskjellig måleteknikk.  

5.3 Resultater 

5.3.1 Forekomst av underernæring 

Ernæringsscreeningen viste at 207 (65,5 %) beboere var i lav risiko for underernæring, mens 

62 (19,6 %) og 47 (14,9 %) beboere var i henholdsvis middels og høy risiko for 

underernæring. I studiene fra Sverige (10) og Finland (18) er MNA benyttet som 

ernæringsscreeningsverktøy. MNA-skjemaet består av 18 spørsmål i fire kategorier der en 

maksimal sum av 30 poeng kan oppnås. Poengsummen fra den første delen av skjemaet 

avgjør om man går videre til hoveddelen av screeningen. En person kategoriseres som 
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underernært dersom en poengsum under 17,5 oppnås. En poengsum mellom 17,5 og 23,5 

indikerer risiko for underernæring, mens en poengsum høyere enn 23,5 indikerer at personen 

er velernært. En sammenligning av disse studiene er derfor utfordrende. Resultatene fra den 

svenske studien, der 166 beboere fordelt på fem sykehjem deltok, viste at hele 71 % av 

sykehjemsbeboerne ble kategorisert som underernærte, mens 29 % var i risiko for 

underernæring. Ingen av sykehjemsbeboerne ble vurdert som velernærte. I Helsingfors ble 

undersøkelser gjort ved alle sykehjem for langtidspleie, og 2114 sykehjemsbeboere ble 

undersøkt ved bruk av MNA. I denne studien ble 29 % vurdert som underernærte, mens 60 % 

var i risiko for underernæring, og 11 % var velernærte. Selv om sammenligning med disse 

studiene er vanskelig, er det allikevel klart at forekomsten av underernæring på bakgrunn av 

ernæringsscreening er betraktelig lavere enn i den foreliggende studien.  

Hvis vi derimot ser på KMI som mål på ernæringsstatus, ble det funnet en forekomst av 

underernæring (KMI lavere enn 20 kg/m2) på 19,5 % i denne studien. Av disse var 10,6 % 

alvorlig underernærte (KMI lavere enn 18,5 kg/m2). I den svenske studien hadde 33 % av 

sykehjemsbeboerne en KMI på under 20 kg/m2. I Helsingfors-studien hadde 15,9 % en KMI 

under 19. Gjennomsnittlig KMI for sykehjemsbeboerne i Oslo var 24 ± 4,7 kg/m2, mens den 

var henholdsvis 23,3 og 23,8 kg/m2 hos de svenske og finske sykehjemsbeboerne.  

Gjennomsnittlig KMI i utvalgene er relativt like i de tre studiene, og andelene i de ulike KMI- 

kategoriene er mer sammenlignbare enn resultatene av ernæringsscreening. Det er derfor 

mulig at MNA i større grad enn MUST fanger opp underernæring, eller risiko for 

underernæring på et tidligere tidspunkt, slik det er beskrevet i ESPEN- guidelines (36). 

Antropometriske målinger av overarmsomkrets (AMC) og triceps hudfoldtykkelse (TSF), 

viste at henholdsvis 91,6 % og 84,1 % av utvalget i denne studien hadde verdier innenfor 

normalområdet for kjønn og alder. Det ble ikke gjennomført slike målinger i studiene i 

Sverige eller Finland. 

5.3.2 Forskjeller mellom beboere i åpne avdelinger og skjermede 
enheter 

I denne studien ble det funnet at beboerne ved de skjermede enhetene var yngre og sterkere 

enn beboerne ved de åpne avdelingene. Forskjellen i alder var kun statistisk signifikant 

mellom kvinnene. Mennene i de skjermede enhetene var i gjennomsnitt 1,4 år yngre enn 

mennene i de åpne avdelingene, og det kan skyldes det lave antallet menn som deltok i 
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studien at ikke denne forskjellen var signifikant. I tillegg kunne beboerne ved de skjermede 

enhetene i større grad gjennomføre stående målinger av høyde og vekt, noe som tyder på et 

høyere funksjonsnivå hos denne gruppen. Liknende funn er observert også i andre studier som 

har sammenlignet sykehjemsbeboere med demens i åpne og skjermede avdelinger (82;88). 

Sælbek og medarbeidere (90) konkluderte med at beboere i åpne avdelinger og skjermede 

enheter var distinkte sykehjemspopulasjoner. Man kan tenke seg at beboere ved skjermede 

enheter har bedre funksjonell status, og har pleiebehov primært på grunn av 

atferdsproblematikk. Etter hvert som disse beboerne blir eldre, kan fysiske tilstander føre til 

mindre mobilitet og de kan flyttes til vanlige avdelinger da det ikke lenger er fare for at disse 

kan rømme fra avdelingen.  

Det ble ikke funnet noen forskjell i ernæringsstatus mellom disse to gruppene av beboere, 

verken vurdert med MUST eller KMI. Det fantes heller ingen forskjeller i målingene av AMC 

og TSF. Man kunne ha tenkt seg at beboere i de skjermede enhetene skulle hatt bedre 

ernæringsstatus på grunn av det tilrettelagte tilbudet med blant annet flere pleiere per beboer 

og spesialkunnskap om denne gruppen, men det var altså ikke tilfellet i denne studien.  

En av de mest distinkte forskjellene mellom beboere i åpne og skjermede avdelinger, er 

atferdsforstyrrelser. Flere studier har påvist at beboere i skjermede enheter i større grad enn 

beboere i åpne avdelinger utviser atferdsforstyrrelser (87;90). Dette var også inntrykket etter 

besøkene ved de ulike avdelingstypene i forbindelse med den foreliggende studien. 

Atferdsforstyrrelser ble funnet å være en risikofaktor for raskt vekttap hos personer med 

Alzheimers sykdom i en seks års oppfølgingsstudie (125). Uttrykket atferdsforstyrrelser blir 

benyttet om mange typer av atferd, men en av de vanligste typene er ”vandring”. ”Vandring” 

er en av de vanskeligste atferdsforstyrrelsene å håndtere for pleiere. Det er nærliggende å 

tenke at personer med et høyt aktivitetsnivå vil ha økt risiko for underernæring på grunn av 

høyere energibehov. I en studie ble det funnet at ”pacing” (se boks side 10) var en signifikant 

prediktor for vektendring (60), mens en annen studie som påviste vandreratferd i form av 

”pacing” hos 31,4 % av utvalget, viste at energiforbruket hos disse ikke var forhøyet (68). 

Rolland og medarbeidere (126) fant at vandring ikke var en uavhengig risikofaktor for vekttap 

og underernæring. En mulig forklaring er at et høyt nivå av fysisk aktivitet vil lede til et økt 

inntak av mat, og at ”vandrerne” dermed balanserer sitt matinntak og aktivitetsnivå. 

Gillette-Guyonett og medarbeidere (4) fant en signifikant assosiasjon mellom vekttap og 

høyere score på standardiserte mål for pleieres byrde og stress, der atferdsforstyrrelser sterkt 
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bidro til at pleiere oppfattet seg selv som overlesset. I en studie ble det funnet at 

atferdsforstyrrelser, spesielt irritabilitet, uro og ukritisk oppførsel, var sterkt assosiert med et 

endret matinntak. De fant økt inntak av karbohydrater og redusert inntak av proteiner hos 

denne gruppen (127). En annen studie viste at personer med større atferdsmessige og 

kognitive problemer hadde størst matinntak ved frokost (128). Tradisjonelle rutiner på 

sykehjem, med minst energitett mat ved frokost og mest energitett mat ved lunsj og middag, 

kan dermed være mindre optimalt for denne beboergruppen.  

I Oslo er andelen plasser i skjermede enheter 15 %, samtidig som ca ¾ av alle 

sykehjemsbeboere har en demenssykdom. Den lave dekningsgraden kan føre til at plassene i 

de skjermede enhetene reserveres til beboerne med de mest alvorlige psykiatriske og 

atferdsmessige problemene, heller enn beboere som mest sannsynlig vil ha nytte av dette 

tilbudet (90).  

En svakhet med denne studien er at diagnosene for beboerne ved de skjermede enhetene ikke 

ble kontrollert. For å få plass ved en skjermet enhet, skal diagnosen demens være fastslått, 

men dette er allikevel ikke alltid tilfellet (55). Flere pasienter med psykiatriske diagnoser 

opplever tilsvarende atferdsproblemer som ved demenssykdommer. Det er derfor nærliggende 

og tro at slike pasienter kan få plass ved de skjermede enhetene. Omfanget og eventuelle 

konsekvenser av dette kan man ikke si noe om. 

Selv om det ikke ble funnet noen forskjeller i ernæringsstatus mellom de to gruppene av 

sykehjemsbeboere i denne studien, kan det allikevel tenkes at beboerne i skjermede enheter 

har positive effekter av tilbudet. I følge Phillips (129) er det kanskje urealistisk å forvente 

endringer i medisinske og funksjonelle utfall fra en diffus intervensjon på en heterogen 

populasjon med terminal sykdom. Isteden er det kanskje bedre å evaluere subjektive faktorer 

relatert til livskvalitet med fokus på psykososiale utfall slik som atferdsforstyrrelser og nivå 

av engasjement med det eksterne miljøet. Familiens tilfredshet er en annen viktig faktor i 

behandlingstilbudet for denne gruppen. Det er uvisst hvordan denne gruppen av beboere 

hadde klart seg i en åpen avdeling, med et mindre tilrettelagt miljø og færre pleiere per 

beboer.  
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5.3.3 Forskjeller i ernæringsstatus mellom beboere bosatt ved 
sykehjem på vestkanten og østkanten av Oslo 

Man vet fra tidligere undersøkelser at det finnes et klart skille mellom østkanten og 

vestkanten av Oslo når man ser på blant annet levealder, utdanning, økonomi og helse 

(95;130). Det var derfor ønskelig å undersøke om det også fantes forskjeller mellom beboerne 

bosatt ved sykehjem på østkanten og vestkanten av Oslo. Selv om det deltok flere sykehjem 

lokalisert på østkanten enn på vestkanten av Oslo i studien, utgjorde beboerne ved 

sykehjemmene lokalisert på østkanten ikke mer enn 55 % av det totale antallet deltakere. Vi 

fant at beboerne bosatt ved sykehjem på vestkanten var signifikant eldre, i gjennomsnitt 2,1 

år, enn beboerne på østkanten. Dette funnet er i tråd med forskjellene i forventet levealder 

mellom de to byområdene (95). Vi fant også at beboerne bosatt ved sykehjem på vestkanten 

veide mindre og hadde lavere KMI. Andelen undervektige var høyest blant beboerne ved 

sykehjem på vestkanten, mens andelen overvektige var høyest blant beboerne ved sykehjem 

på østkanten. Det er tydelig at forskjeller som er karakteristiske for de ulike byområdene i 

Oslo også har implikasjoner for den eldre befolkningen ved sykehjem.  

5.3.4 Ernæringsscreening ved kommunale sykehjem 

Ernæringsscreeninger er et viktig tiltak, spesielt ved sykehjem der beboere er i en 

høyrisikogruppe for å oppleve vekttap og underernæring. Det kan være vanskelig for pleiere 

som ser beboerne hver dag å oppdage et vekttap. Vekttap kan være uunngåelig hos mange 

sykehjemsbeboere på grunn av terminal sykdom, men dersom man kan identifisere 

modifiserbare årsaker til vekttapet, kan intervensjoner reversere vekttapet eller stabilisere 

vekten.  

Vi ønsket å undersøke om sykehjemmene vi var på besøk hos fulgte anbefalingen fra 

Helsedirektoratet om å ernæringsscreene beboerne regelmessig. Vi fikk ikke svar fra alle, men 

blant de 14 sykehjemmene som responderte, svarte tre (21 %) at de benyttet ett av de 

anbefalte screeningsverktøyene, gjerne i forbindelse med ankomst og ved vekttap, mens to 

(14 %) sykehjem hadde egne prosedyrer for ernæringsscreening som inkluderte elementer fra 

de anbefalte verktøyene. Tre (21 %) sykehjem planla å få på plass prosedyrer for 

ernæringsscreening. Seks (43 %) av sykehjemmene opplyste at de ikke ernæringsscreenet sine 

beboere ved bruk av anbefalte verktøy. De nasjonale faglige retningslinjene ble utgitt i juni 

2009, og det var derfor gått over ett år siden anbefalingen om regelmessig ernæringsscreening 
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av sykehjemsbeboere ble tilgjengelige. Til tross for dette, fulgte ikke alle sykehjemmene opp 

anbefalingen. Årsaker til at vi ikke fikk svar fra alle sykehjemmene kan ha vært at denne 

henvendelsen ble sendt per e-post i stedet for i posten, og i forbindelse med andre 

henvendelser. Det ble ikke purret på svar mer enn én gang.  

For at sykehjemmene skal ernæringsscreene beboere, er det for det første viktig at 

screeningmetoden er enkel og rask. MUST er både enkel å utføre og svært lite tidkrevende 

(12), mens MNA er et mer utførlig skjema som tar i underkant av 10 minutter å gjennomføre 

(131). NRS 2002 ligger nok tidsmessig et sted midt imellom. Metodene krever nøyaktige 

målinger av høyde og vekt for beregning av KMI, og det er derfor nødvendig at sykehjemmet 

disponerer utstyr som gjør dette mulig. Ingen av de sykehjemmene vi var på besøk hos, hadde 

høydemåler. Høyden ble noen steder målt ved bruk av målebånd. Beboere som kunne stå ble 

målt opp etter veggen, mens sengeliggende beboere ble målt i sengen. Dette gir stor 

usikkerhet i disse målingene. Alternative målinger hadde jeg inntrykk av at ikke ble benyttet. 

Selv små forskjeller i målt høyde kan få store utslag på KMI. Det er viktig at de ansatte ved 

sykehjemmene forstår hvorfor ernæringsscreening er viktig for at dette skal kunne inkluderes 

som en fast rutine, ellers vil økt arbeidsmengde for de ansatte kunne lede til frustrasjon og 

manglende gjennomføring. Uttrykk som ”vi ernæringsscreener ikke, men vi gir beboerne mat 

når de vil” tyder på at kunnskapsnivået ikke er som ønsket. Som diskutert tidligere, er det 

mulig at MNA kan fange opp underernæring eller risiko for underernæring på et tidligere 

tidspunkt enn det MUST er i stand til. En allerede oppstått underernæringssituasjon kan være 

vanskelig å reversere hos eldre personer (24), slik at dette taler for bruk av MNA i 

sykehjemssettingen. På den andre siden tror jeg nok svært mange av beboerne ved sykehjem 

kommer til å falle inn under kategoriene underernært eller i risiko for underernæring. MUST 

vil raskt kunne identifisere de som er ”i verst tilstand”. Uansett hvilken metode det enkelte 

sykehjem bestemmer seg for å bruke, er det viktigste at ernæringsscreening blir gjennomført, 

og at tiltak settes i gang dersom screeningen avslører underernæring eller risiko for 

underernæring. 
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6 Konklusjon 

6.1 Resultater 
Formålet med denne masteroppgaven var å undersøke ernæringsstatus hos beboere med 

demens i åpne somatiske avdelinger og i skjermede enheter ved kommunale sykehjem i Oslo. 

De to hovedmålene var å anslå forekomsten av underernæring blant beboere med demens og å 

undersøke om det fantes forskjeller mellom beboere bosatt ved åpne somatiske avdelinger og 

ved skjermede enheter.   

Vi fant at 65,5 % av beboerne var i lav risiko for underernæring, mens 19,6 % og 14,9 % var i 

henholdsvis middels og høy risiko for underernæring. Det fantes ingen forskjeller i 

ernæringsstatus mellom beboerne i de åpne avdelingene og de skjermede enhetene vurdert 

med MUST eller KMI. Det ble heller ikke funnet forskjeller i armantropometriske mål 

mellom gruppene. Beboerne i de skjermede enhetene var yngre og sterkere, og kunne i større 

grad gjennomføre stående målinger av høyde og vekt sammenlignet med beboerne i de åpne 

avdelingene.  

Vi undersøkte også om det fantes forskjeller mellom beboere med demens i forhold til om de 

var bosatt ved sykehjem på vestkanten eller østkanten av Oslo. Vi fant at beboerne ved 

sykehjem på vestkanten var eldre, veide mindre og hadde lavere KMI enn beboerne ved 

sykehjem på østkanten.  

Til sist ønsket vi å kartlegge om sykehjemmene vi hadde vært på besøk hos, fulgte 

anbefalingene om å ernæringsscreene sine beboere regelmessig. Av de 14 sykehjemmene som 

responderte, svarte fem (35 %) at de ernæringsscreenet regelmessig ved bruk av anbefalte 

verktøy, eller egne prosedyrer. Tre (21 %) av sykehjemmene planla å få på plass prosedyrer 

for ernæringsscreening, mens seks (43 %) av sykehjemmene ikke brukte noen form for 

ernæringsscreening. 
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6.2 Veien videre 
Det er mangel på studier som estimerer forekomst av underernæring hos sykehjemsbeboere. 

Etter min viten, finnes det ingen studier som estimerer forekomsten av underernæring blant 

beboere med demens ved norske sykehjem. Nye studier kan inkludere de samme metodene, 

eller ta i bruk andre former for ernæringsscreening. Det mest nærliggende vil være å benytte 

MNA, på bakgrunn av de mulige usikkerhetsmomentene ved bruk av MUST hos skrøpelige 

eldre som er diskutert i oppgaven. Studier må gjerne inkludere både kommunale og private 

sykehjem, da det vil være interessant å undersøke om det finnes forskjeller i ernæringsstatus 

hos beboerne ved de ulike typene sykehjem.    

Selv om det i denne studien ikke ble funnet forskjeller i ernæringsstatus mellom beboere i 

åpne avdelinger og skjermede enheter, kan vi ikke utelukke at forskjeller eksisterer mellom 

disse gruppene av beboere. Nye og større studier er nødvendig for å undersøke feltet nøyere. 

Studiene bør inkludere en undersøkelse av faktorer som har påvirkning på ernæringsstatus hos 

de ulike gruppene av sykehjemsbeboere. Dette kan avdekke hvor fremtidig innsats for 

opprettholdelse av ernæringsstatus bør settes inn. 
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