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Kunnskaper og ferdigheter om god ernæringspraksis i sykehjem. 

Hvilke kunnskaper og ferdigheter har personale i sykehjem om god ernæringspraksis? 

Sammendrag: 

 

Formål: Å oppsummere og vurdere vitenskapelig litteratur om hvilke kunnskaper og 

ferdigheter personale i sykehjem har om god ernæringspraksis. 

Teoretisk forankring: Helsedirektoratets normer og regler for god ernæringspraksis. 

Metode: Søkestrategien ble kvalitetssikret før litteratursøk i fire elektroniske databaser, og 

hånd søk i ulike referanselister ble utført. Inklusjon av artiklene ble bestemt av inklusjons- og 

eksklusjonskriterier. Inkludert litteratur ble dataabstrahert og kvalitetsvurdert før en tematisk 

analyse med tekstlig beskrivelse ble gjennomført.  

Resultater: Ti vitenskapelige artikler ble inkludert. Den syntetiserte litteraturen viser at 

personale i sykehjem ikke har tilfredsstillende ferdigheter på noen av punktene om god 

ernæringspraksis. 

Konklusjon: Funnene betyr at oppmerksomheten ikke bare kan konsentreres rundt selve 

identifiseringen og behandlingen av underernæring hos beboere i sykehjem, men fokuset må 

være på alle fem punktene for god ernæringspraksis. Alle punktene er godt beskrevet i 

kosthåndboken, og bør være gjenstand for undervisning av personale i sykehjem. 
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Knowledge and skills about good nutrition practices in nursing homes. 

What knowledge and skills do staff in nursing homes have about good nutrition practices? 

Abstract: 

Purpose: To summarize and evaluate the scientific literature on the knowledge and skills that 

staff in nursing homes have about good nutrition practices. 

Theoretical perspective: Guidelines for good nutrition published by the Directorate of 

Health in Norway. 

Method: The search strategy was quality assured before the search in four electronic 

databases was completed, and hand searching of journals in various reference lists was 

conducted. Inclusion of the articles was determined by the inclusion and exclusion criteria. 

Data were abstracted and assessed for quality before a thematic analysis with textual 

description was completed.  

Results: Ten scientific articles were included. The synthesized literature shows that staff in 

nursing homes does not have adequate skills in any of the five elements included in a model 

for good nutrition practices.  

Conclusion: The findings show that attention should not only be concentrated on the 

identification and treatment of malnutrition of residents in nursing homes, but the focus must 

be on all five elements of good nutrition practices. All elements are well described in the 

dietary guide and should be the subject in teaching of staff in nursing homes. 
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1 Innledning 

Underernæring defineres som en ernæringssituasjon der mangel på energi, protein og/eller 

andre næringsstoffer forårsaker en ugunstig målbar effekt på kroppssammensetningen og 

funksjon, samt klinisk resultat (Lochs et al., 2006). Utilstrekkelig næringsinntak og 

inflammatorisk stress metabolisme ved kronisk sykdom i tillegg til utilstrekkelig 

ernæringsterapi, kan føre til dårlig ernæringsstatus hos alvorlig syke (Mowe et al., 2008). 

Underernæring påvirker negativt hvert eneste organ i kroppen med konsekvenser som redusert 

livskvalitet, økt morbiditet og død.  

Underernæring hos eldre i sykehjem er et internasjonalt utbredt fenomen (Schönherr, Halfens 

& Lohrmann, 2015). I institusjon varierer forekomsten mellom 10-60 % avhengig av hvilke 

grupper som er undersøkt, hvilke metoder som er brukt og hvilke grenseverdier som er satt for 

å stille diagnosen (Guttormsen et al., 2009). Eldre, demente, mennesker med kreft, leddgikt, 

osteoporose og hjerte- og lungesykdom har særlig risiko for underernæring. I tillegg til 

redusert livskvalitet, økt morbiditet og død gir underernæring økt risiko for komplikasjoner, 

reduserer motstand mot infeksjoner, forverrer fysisk og mental funksjon og forsinker 

rekonvalesensen. Sykdom er den viktigste årsaken til underernæring, men manglende 

kunnskap, interesse og oppmerksomhet blant helsepersonell om ernæringsstatus og- behov er 

en betydelig medvirkende faktor til at ernæringsstatus forringes ytterliggere (Guttormsen et 

al., 2009). Hensikten med denne studien er å se nærmere på hvilken kunnskap og ferdigheter 

personale i sykehjem har om underernæring hos eldre. 

Kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenesten (2003) skal bidra til å sikre at personer 

som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og 

sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte 

menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. Med grunnleggende behov menes 

blant annet fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og 

helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat. 

På grunn av mangel på allment aksepterte screeningssystem som kunne oppdage pasienter 

som ville hatt klinisk nytte av ernæringstiltak, kom The European Society for Clinical 

Nutrition and Metabolism (ESPEN) i 2002 ut med retningslinjer for hvordan underernæring 

eller risiko for å utvikle underernæring kunne oppdages og forebygges (Kondrup, Allison, 

Elia, Vellas & Plauth, 2003). Det tok noen år før Nasjonal helseplan 2007-2010 slo fast at det 
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var behov for å utvikle systemer i Norge som fanger opp personer som står i fare for å utvikle 

feil- og underernæring, men i 2009 ga Helsedirektoratet i Norge ut nasjonale retningslinjer for 

forebygging og behandling av underernæring med mål om at underernærte, og personer i 

risiko for underernæring, blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling (Guttormsen 

et al., 2009). Helsedirektoratets kunnskapsgrunnlag for retningslinjene er blant annet ESPEN 

sine retningslinjer fra 2002, og The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

sine retningslinjer fra 2006, og annen internasjonal oppsummert litteratur. Målgruppen for 

retningslinjene er blant annet helsepersonell som jobber med eldre i primærhelsetjenesten. 

Retningslinjene er å betrakte som anbefalinger og råd, og ment som et hjelpemiddel ved de 

avveiinger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet innen 

ernæringstjenesten (Guttormsen et al., 2009).   

Kosthåndboken - veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten er et slikt praktisk 

hjelpemiddel rettet mot blant annet helse- og omsorgstjenestens pleie- og medisinskfaglig 

fagpersonell (Arsky et al., 2012). Boken bygger sitt kunnskapsgrunnlag først og fremst på 

Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, 

Nordiske næringsanbefalinger, og Kostråd for å fremme folkehelsen, og bidrar til å sikre god 

kvalitet i ernæringsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten. Den legger særlig vekt på 

betydningen av kartleggingen og oppfølgingen av pasientens ernæringsstatus, og er et verktøy 

for å implementere relevante nasjonale faglige retningslinjer. 

Internkontrollforskriften i helsetjenesten (2002) bidrar til faglig forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester, og at helse- og omsorgslovgivningen oppfylles gjennom krav til 

systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene. Kontrollen innebærer at de 

ansvarlige for virksomheten blant annet skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig 

kunnskap og ferdigheter innenfor sitt fagfelt. 

Kunnskap inndeles ofte i teoretisk og praktisk kunnskap (Bjørk & Solhaug, 2008). Teoretisk 

kunnskap er for eksempel kunnskap om hvordan sykdom framtrer og utvikler seg, den er 

abstrakt, generell, formuler bar og «objektiv». Slik kunnskap presenteres blant annet i 

vitenskapelige artikler og i lærebøker. Ferdighetskunnskap er en form for praktisk kunnskap, 

den er subjektiv og tilegnes gjennom handling. Den innebærer evnen til å handle i gitte 

situasjoner for eksempel å vite hvordan en skal sette en intramuskulær injeksjon. 

Sykepleiepraksis er av natur både teoretisk og praktisk.  
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Hånd søk i referanselisten til Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer viser at det finnes 

norske artikler om underernæring hos eldre (Bruun, Bosaeus, Bergstad & Nygaard, 1999, 

Thoresen, Fjeldstad, Krogstad, Kaasa & Falkmer, 2002, Sørbye, 2003, Mowe, Diep & 

Bohmer, 2008, Mowe & Bohmer, 1991, Førde, Pedersen, Nortvedt & Aasland, 2006, 

Johansen, Kondrup, Plum, Bak, Norregaard, Bunch et al., 2004 og Nordoy, Thoresen, 

Kvikstad & Svensen, 2006), men de fleste omhandler underernæring i sykehus eller hos 

hjemmeboende eldre, og de få som omhandler sykehjem undersøker ikke pleiepersonalets 

kunnskaper om underernæring hos eldre i sykehjem. I en tredelt studie på oppdrag fra 

Helsedirektoratet deltar 886 sykehjem (Aagaard, 2010). I studien blir det pekt på behovet for 

økt ernæringskompetanse blant helsepersonell i pleie- og omsorgssektoren. I den første 

undersøkelsen var utvalget lederne ved sykehjemmene, i den andre undersøkelsen var utvalget 

lederne ved kjøkkenene som leverte maten til disse sykehjemmene og i den tredje 

undersøkelsen var utvalget beboerne ved et av sykehjemmene. Alle disse gruppene er viktige 

informanter om god ernæringspraksis i sykehjem, men også leger, sykepleiere og 

helsefagarbeidere er avgjørende informanter på dette tema. Sykepleiere i hjemmesykepleien 

har besvart spørreskjema i denne studien, men ikke i sykehjemmene. En spørreundersøkelse 

besvart av 4512 leger og sykepleiere i sykehus i Norge, Sverige og Danmark viser at 

kunnskap i å utføre ESPEN sine retningslinjer om å forebygge og behandle underernæring var 

mangelfull (Mowe et al., 2008). Spesielt syntes yrkesgruppene det var vanskelig å identifisere 

underernærte pasienter, og kalkulere deres energibehov. Studien viste også at personale som 

rapporterte god ernæringskunnskap, også hadde god ernæringspraksis.  

Kosthåndboken inneholder en fem punkts modell som beskriver god ernæringspraksis, den er 

utgitt av Helsedirektoratet og er et verktøy for å implementere deres retningslinjer for å 

forebygge og behandle underernæring (Arsky et al., 2012). Den er ment som et praktisk 

hjelpemiddel for blant annet personale i sykehjem for å oppnå forsvarlig og god kvalitet 

innenfor ernæringsarbeidet. Modellen vil være sentral i oppgaven min og danner 

utgangspunkt for mine forskningsspørsmål. Arsky et al. (2012) sier at god ernæringspraksis 

er:  

1. Vurdering av beboernes ernæringsstatus: Dokumentasjon av beboernes 

ernæringsstatus er en nødvendig del av et klinisk undersøkelse og behandlingstilbud. 

Opplysninger om ernæringsstatus kan fås gjennom bruk av ulike verktøy, en anamnese, 

kliniske undersøkelser og laboratorieprøver, og kan utføres med beboeren og eventuelt 
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pårørende, journalen eller ved å konsultere behandlende lege, eller annet helsepersonell. 

Mini Nutritional Assessment (MNA) er et screeningsverktøy som er internasjonalt 

anerkjent, og anbefales for å vurdere ernæringsstatus hos eldre i sykehjem. Bruk av mål 

som vekt og KMI alene fanger ikke opp alle som har nytte av ernæringstiltak, men de kan 

brukes i kombinasjon med informasjon om vektutvikling, matinntak, symptomer, grad av 

sykdom og alder. Opplysningene sorteres og vurderes før videre utredning og tiltak 

iverksettes. Alle beboere i sykehjem skal vurderes for ernæringsmessig risiko ved 

innleggelse og deretter en gang i måneden, eller etter et annet faglig begrunnet individuelt 

opplegg.  

2. Vurdering av beboerens ernæringsbehov: Energibehovet er individuelt og påvirkes 

av kroppsstørrelse og muskelmasse, alder, aktivitetsnivå og sykdomstilstand. For å kunne 

iverksette individuelle tiltak må personale i sykehjem kunne kalkulere individuelle behov. 

En tommelfingerregel er at behovet for kalorier hos eldre med lavt aktivitetsnivå er 30 

kcal/kg/døgn. Behovet for proteiner er 1g/kg/døgn og behovet for væske er 30 

ml/kg/døgn, og ved sykdom øker behovet både for energi, proteiner og væske.  

3. Vurdering av matinntak i forhold til behov: For å finne ut om beboeren får dekt sitt 

individuelle ernæringsbehov må det foretas en kostregistrering. Kostregistreringen er 

kartlegging av alt beboeren spiser og drikker i løpet av en eller flere dager. Den kan ha 

som formål å kartlegge i hvilken grad beboeren dekker sitt behov for energi, protein og 

væske, danne grunnlag for tilpassede tiltak, danne grunnlag for samtale om matvaner med 

beboeren, og dokumentere effekt av tiltak. Inntaket av energi, proteiner og væske 

summeres for hver dag, og vurderes i forhold til beregnet behov. Dersom inntaket er for 

lite må tiltak iverksettes. 

4. Lage ernæringsplan og sette i gang tiltak: Ernæringsplanen inneholder 

dokumentasjon om beboerens ernæringsstatus, behov for energi og næringsstoffer, 

informasjon om matinntak og oversikt over målrettede tiltak.  Ofte kan det være aktuelt å 

kombinere tiltak på flere områder, men hvilke tiltak som settes i gang skal være 

individuelle, og avhenge av den enkeltes ernæringsproblem. Hensikten kan være å 

forbedre ernæringsstatus, forebygge sykdom eller komplikasjoner knyttet til sykdom. 

5. Oppfølging og evaluering: Den individuelle ernæringsplanen bør evalueres 

regelmessig, og minimum med at beboeren blir veid, det vil si månedlig i sykehjem. Det 
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må vurderes om målet er nådd og spisesituasjon har stabilisert seg, slik at ernæringsplanen 

kan avsluttes eller om den skal opprettholdes. Ved overføring til annen institusjon eller 

hjemmet overføres ernæringsplanen til de fagpersonene som har ansvaret for den videre 

oppfølgingen. 

Disse fem punktene må sees i sammenheng fordi god ernæringspraksis er avhengig av 

rutiner i alle leddene (Arsky et al., 2012).   

1.2 Hensikten med studien 

Hensikten med studien er systematisk å vurdere å oppsummere tilgjengelig 

forskningslitteratur om hvilke kunnskaper og ferdigheter personalet i sykehjem har om god 

ernæringspraksis.  

Målet er å utfylle eksisterende forskning som Helsedirektoratet har brukt i sine nasjonale 

retningslinjer, og at funnene kan få betydning for eldre i sykehjem som er i risiko for 

underernæring eller er underernært, ved å vite om personale trenger opplæring på noen av 

punktene i modellen til Arsky et al. (2012). Det viktigste resultatet av relevant forskning er 

relatert til bedre pasientbehandling (Pinch, 2001).  

1.3 Forskningsspørsmål 

Følgende forskningsspørsmål ble utviklet: 

Hvilke kunnskaper og ferdigheter har personalet i sykehjem om: 

 

1. Vurdering av ernæringsstatus hos beboere i sykehjem. 

2. Vurdering av ernæringsbehov hos beboere i sykehjem.  

3. Vurdering av matinntak i forhold til behov hos beboere i sykehjem. 

4. Lage ernæringsplan og sette i gang tiltak for beboere i sykehjem. 

5. Oppfølging og evaluering av ernæringsplan. 

 

For å få svar på forskningsspørsmålene mine har jeg valgt å gjøre en systematisk 

litteraturstudie. 
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2 Metodisk tilnærming     

Et prosjekts metodedel omfatter ulike forberedelser en gjør før ulike tiltak og valg settes i 

verk (Bjørk & Solhaug, 2008). For å organisere materialet i oppgaven min har jeg brukt 

figuren «flyten av oppgaver i en litteraturgjennomgang» av Polit og Beck (2012), og den 

visuelle framstillingen av arbeidsprosessen for fagutviklings- og forskningsprosjekter av 

Bjørk og Solhaug (2008). Første trinn i figuren «flyten av oppgaver i en 

litteraturgjennomgang» viser at det første som må gjøres i en litteraturgjennomgang er å 

formulere og avgrense problemstillingen og forskningsspørsmål. Videre må det utarbeides en 

søkestrategi (for eksempel valg av databaser, identifisere nøkkelord og så videre). Så må det 

søkes for å identifisere og hente potensielt primærkildemateriale, og disse må screenes for 

relevans. Irrelevante referanser kan forkastes, så må relevant materiale leses, og eventuelt nye 

referanser identifiseres, også disse må screenes for relevans. Videre må informasjon fra 

studiene abstraheres og kodes, før de kritiseres/evalueres. Informasjon må så analyseres og 

integreres, og til slutt skal den avgjørende oppsummeringen forberedes.  

Den visuelle framstillingen av arbeidsprosessen for fagutviklings- og forskningsprosjekter 

viser at den innledende fasen består av å utvikle en ide for prosjektet, legitimere prosjektet og 

avgrense prosjektet til en spisset problemstilling. Neste trinn er å identifisere kilder til 

kunnskap for så å lete etter denne kunnskapen.  Litteraturgjennomgangen skal så være med på 

å legitimere betydningen av prosjektet, - om hva jeg vet og ikke vet om mitt tema. Videre skal 

prosjektet rammes inn ved å bruke relevante teorier, begreper eller teoretiske perspektiver til å 

skape en ramme rundt min problemstilling. Alle disse punktene viser hvorfor-spørsmålet, - 

hvorfor er det viktig, nyttig og interessant å gjennomføre dette prosjektet? Neste trinn tar for 

seg hvordan- spørsmålet, - hvilke metoder skal jeg bruke i arbeidet med å oppnå hensikten 

med prosjektet. Nest siste trinn i modellen er hva - spørsmålet, - hva ble resultatet av 

prosjektet? Og helt til slutt skal resultatene diskuteres. Begge bøkene gir en god beskrivelse 

av de ulike trinnene i en litteraturstudie, men sammen ga de meg en bredere forståelse og 

innhold på selve arbeidsprosessen.  

2.1 Design 

For å få svar på forskningsspørsmålene mine har jeg gjort en systematisk mixed studies 

review med integrert design. En mixed studies review referer til en systematisk 
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litteraturgjennomgang som bruker disiplinerte, og kontrollerbare prosedyrer for å integrere, og 

syntetisere funn fra kvalitative og kvantitative studier (Polit & Beck, 2012). Integrert design 

kan brukes når kvalitative og kvantitative funn fremstår i stand til å bekrefte eller motbevise 

hverandre. I integrert design er ikke studiene gruppert etter metode, men etter funn som kan gi 

svar på samme spørsmål. Begrunnelsen for å gjøre en litteraturstudie er at det er forsket mye 

internasjonalt om helsepersonell sine kunnskaper og ferdigheter om underernæring i 

institusjon, men det er ikke så langt jeg kan se foretatt en systematisk oppsummering om 

temaet i sykehjem. Samtidig har jeg en knapp tidsramme for å utføre studien, og en 

litteraturstudie gir meg mye data på kortere tid enn hvis jeg skulle ha brukt empirisk metode 

(Bjørk & Solhaug, 2008).  

2.2  Datainnsamling 

For å finne relevante søkeord tok jeg utgangspunkt i de sentrale begrepene i problemstillingen 

min som var sykehjem, underernæring, kunnskaper og ferdigheter. For å kunne søke i 

internasjonale databaser oversatte jeg begrepene til engelsk i den skandinaviske helsefaglige 

databasen SveMed+ og Google Oversetter. For å utvide søket og finne synonymer brukte jeg 

de samme basene. Ulike emneord ble funnet ved å søke på de sentrale begrepene og deres 

synonymer i databasene, og ved å se på nøkkelordene til relevante artikler. Trunkering ble 

brukt der det var hensiktsmessig. Ved hjelp av en bibliotekar ble søkestrategien 

kvalitetssikret. 

Systematisk litteratursøk ble gjort i mars 2015 i følgende elektroniske databaser: Medline, 

EMBASE, CINAHL og SveMed+.  Databasene er internasjonale og har betydelig store 

mengder referanser både til enkeltstudier og oversiktsartikler (Bjørk & Solhaug, 2008). Å 

gjennomføre litteratursøk i flere databaser bidrar til å sikre størst mulig bredde i 

litteraturtilfanget. Hvis en søker bare et sted risikerer en å gå glipp av viktig og aktuell 

informasjon. Følgende søkeord ble brukt:  

Nursing home/home for aged/long term care/residential care/nursing home*.tw, /homes for 

the aged.tw./long term care.tw./care home*.tw./care facility*.tw.  

AND 
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Malnutrition/cachexia/protein deficiency/protein calorie malnutrition/ (malnutrition or 

malnourisk*).tw./protein deficienc*.tw./cachexia.tw./cachexia  

AND 

Clinical competence/professional competence/competence/nursing competence/ (knowledge 

or skill*or competence*).tw. 

Limit to Danish/ English/ Norwegian/Swedish and yr. = 2002 – Current. 

Det var små variasjoner i ordene i de ulike databasene, men søkestrategien som jeg har 

presentert her viser de sentrale trekkene. I tillegg til søk i databasene er noen artikler funnet 

ved håndsøking i referanselisten til artikler som i utgangspunktet var tenkt å være aktuelle, 

men som ved fulltekstlesning viste seg likevel ikke å være det. Etter søkene ble resultatet 

totalt 149 artikler.  

2.3 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 

For at artiklene skulle bli inkludert i studien måtte de være primærstudier, de måtte fokusere 

på personalet i sykehjem sine kunnskaper og ferdigheter om god ernæringspraksis, de måtte 

være skrevet på engelsk, norsk, svensk eller dansk og være innenfor perioden 2002 og frem til 

i dag. Artikkelen måtte være en vitenskapelig artikkel, og doktoravhandlinger måtte være 

publisert i artikkelform. Både kvalitative og kvantitative studier ble inkludert. Alle artikler 

som ikke innfridde inklusjonskriteriene ble ekskludert. 

Begrunnelsen for at årstallet 2002 er satt som en nedre grense er fordi ESPEN sine 

retningslinjer for ernærings screening kom i 2002, og Helsedirektoratet i Norge sine nasjonale 

retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring hovedsakelig har bygget sitt 

kunnskapsgrunnlag på ESPEN og NICE sine retningslinjer. ESPEN er dedikert alle saker som 

er relevant for feltet klinisk ernæring og metabolisme, de har gjort et stort arbeid innenfor 

feltet og de setter store krav til kunnskap (http://www.espen.org/.210415). Deres 

retningslinjer er ment som et verktøy for alle land i Europa, mens NICE sine retningslinjer 

hovedsakelig er tenkt kun for England selv om de har avtale med Wales, Skottland og Nord 

Irland (http://www.nice.org.uk/.210415). Selv om Helsedirektoratet hovedsakelig har brukt 

ESPEN og NICE sine retningslinjer som kunnskapsgrunnlag i arbeidet sitt, viser hånd søk i 

deres referanseliste at de også har inkludert internasjonal litteratur. Dette er begrunnelsen for 

http://www.espen.org/
http://www.nice.org.uk/
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at jeg har inkludert internasjonal litteratur i oppgaven min. I figur 1 vises gangen i utvelgelsen 

av inkluderte artikler. 

Figur 1 Flytskjema for utvelgelse av artiklene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flytskjema viser at utvalget mitt til slutt ble 10 vitenskapelige artikler.  

149 artikler identifisert 

etter søk i databasene 

Medline, Embase, Cinahl 

og SveMed+ 

 

94 artikler igjen etter å ha 

fjernet duplikater. 

94 artikler vurderes med 

tanke på relevans av titler og 

abstrakt, og ved lett 

gjennomlesing der titler og 

abstrakt var vanskelig å tyde. 

 

 

 

 

 

 

10 artikler som leses i fulltekst 

og blir inkludert. 

84 artikler ble ekskludert: 

 

 Studien undersøker ikke 

personalets kunnskaper eller 

ferdigheter om god 

ernæringspraksis for beboere i 

sykehjem. 

 Studien er en oversiktsstudie. 

 Studien er ikke en vitenskapelig 

artikkel. 

 En studie var på Italiensk. 

 Doktoravhandlinger, finnes 

ikke som artikler. 
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2.4 Utvalg 

I tabell 1 gis det en kortfattet beskrivelse av utvalget mitt. I kolonne en angis forfatterne av 

artiklene, årstall for når artiklene er utgitt og type respondenter. I kolonne to angis kvalitets – 

skår vurdering, og angivelse av poeng beskrives innunder punkt 2.5. I kolonne tre angis 

hensikten/målet med studien, og her er kun hensikter som er relevante for min oppgave 

beskrevet. I kolonne fire angis hvilken metode forskerne har brukt for å få svar på sin 

problemstilling/hensikten med studien, og i kolonne fem beskrives de ulike respondentene. 

Tabell 1  

Beskrivelse av inkluderte artikler   

 

Forfattere, årstall, 

land og respondenter 

Kvalitets-skår Hensikten/målet med studien 

 

Metode for 

datainnsamlingen 

 

Beskrivelse av 

respondentene 

Beattie et al., 2014. 

 

Australia. 

 

76 personale 

(sykepleiere, 

helsefagarbeidere, 

assistenter, 

fysioterapeuter, 

ergoterapeuter, 

kjøkkenpersonalet og 

vaskepersonalet) som 

jobbet i demens 

avdelingene ved et 

sykehjem.   

 

 

8,5 poeng av 11 

mulige. 

Undersøke personalets 

kunnskaper om 

ernæringsmessige behov hos 

eldre i sykehjem, og skissere 

forbedringsområder for å gjøre 

personalet bedre rustet til å se 

beboernes behov. 

Spørreskjema. 

 

 

Av 76 respondenter besvarte 

50 spørreskjema om 

demografiske data. 90 % var 

kvinner. 52 % av disse var 

mellom 45-60 år. 60 % var 

pleiepersonalet. Erfaring med 

å jobbe med eldre varierte fra 

mindre enn et år til mer enn 10 

år, hvor 62 % hadde jobbet 

innenfor området i fem eller 

flere år.  Utdanningsnivået 

varierte fra 22 % som hadde 

fullført bachelor utdanning 

eller høyere, og 32 % 

videregående utdanning. 62 % 

var involvert i å assistere 

beboerne med å spise minst en 

gang per dag, 20 % flere 

ganger per uke, 10 % ukentlig 

og 8 % mindre en ukentlig. 

 

Weststrate et al., 2013. 

 
New Zealand. 

 
366 beboere og/eller 

deres pårørende fordelt 

på 16 sykehjem. 

 

 

7 poeng av 11 

mulige. 
Samle informasjon om hvordan 

sykehjemmene forebygget 

underernæring hos sine beboere. 

Spørreskjema. Av 366 beboere var 251 

kvinner og 115 menn. 

Gjennomsnittsalderen var 83,8 

år (35-100). 

Gjennomsnittsvekten var 66 

kilo (29-140). 14,9 % hadde 

høy risiko for underernæring, 

og 24 % var underernært. 57,4 

% var delvis eller helt 

avhengig av hjelp til 

dagliglivets aktiviteter. 83,6 % 

var Europeiske New 
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Zealendere, 3,3 % var 

Maorier, 0,3 % var 

Samoanske og 12,8 % var av 

andre etnisiteter. 

 
Merrell et al., 2012. 

 

Storbritannia. 

 

Ledere, beboere, 

pårørende, 

pasientdokumenter, 

pleiepersonalet, 

kokker, og 

kjøkkenassistenter 

fordelt på 2 sykehjem.  

 

 

 

10 poeng av 10 

mulige. 

Undersøke hvordan personalet 

vurderte og responderte på 

beboernes ernæringsmessige 

behov.  

 

 

 

. 

 

Observasjoner, 

fokusgruppeintervjuer, 

individuelle semi-

strukturerte intervjuer 

og analyse av 

pasientdokumenter. 

15 personale (pleiepersonale, 

kokker og kjøkkenassistenter) 

4 ledere, 16 beboere, 10 

pårørende og 23 pasient 

dokumenter. Personalet hadde 

jobbet mer enn 6 måneder i 

sykehjemmene, og var 

involvert i ernæringsomsorgen 

til beboerne. 

 

Beboerne var over 65 år, 

spiste per oralt, hadde bodd på 

sykehjemmene mer enn 1 

måned og kunne 

kommunisere.  

 

Schönherr et al., 2012. 

 

Østerrike. 

 

18 Sykehjem. 

 

 

10,5 poeng av 

11 mulige. 

Beskrive struktur og prosess 

indikatorer i ernæringsomsorgen 

i sykehjem. 

 

Studien er en forstudie til 

Schönherr et al., 2015, 

“Development and 

psychometric evaluation of the 

Knowledge of Malnutrition-

Geriatric (KoM-G) 

questionnaire to measure 

malnutrition knowledge among 

nursing staff in Austrian nursing 

homes” og ble funnet ved å lese 

denne studiens referanseliste. 

 

Studien gir indirekte data om 

personalets kunnskaper og 

ferdigheter fordi det er 

sykehjemmenes rutiner som er i 

fokus. 

 

Spørreskjema. 

 

 

Sykehjemmene hadde fler enn 

50 senger per sykehjem. 

Gjennomsnittsalderen på 

beboerne var 86 år, og 83,9 % 

var kvinner.  

 

Hvert av de deltagende 

sykehjemmene hadde en 

koordinator som hadde 

ansvaret for innsamling av 

data fra personalet, og til 

sammen 1389 beboere.  

 

 

Lorefält et al., 2011. 

 

Sverige. 

 

9-30 sykepleiere og 

helsefagarbeidere i tre 

intervensjonssykehjem. 

Fordi analysen 

belyser selve 

intervensjonsstu

dien og ikke 

intervjuet med 

personalet faller 

spørsmål 6 bort 

fra sjekklisten. 

Det gjør også 

spørsmål 9 da 

det ikke er 

relevant i 

forhold til 

personalet. 

 

Studien oppnår 

Lage et opplæringsprogram over 

teoretiske og praktiske 

elementer ut i fra personalets 

behov. 

 

Studien gir indirekte data om 

personalets kunnskaper og 

ferdigheter fordi personalet blir 

intervjuet for å lage et 

opplæringsprogram ut i fra 

deres teoretiske og praktiske 

behov. 

 

Et semi-strukturert 

gruppe intervju av 

sykepleierne og 

helsefagarbeiderne i 

hvert av de tre 

intervensjonssykehjem

mene.  

 

Sykepleierne og 

helsefagarbeiderne som ble 

intervjuet hadde spesielt 

ansvar for måltidene i 

sykehjemmene.  

 



12 

 

da 8 poeng av 8 

mulige.   

 

 

Valentini et al., 2009. 

 

Østerrike og Tyskland. 

 

38 sykehjem er 

dataansvarlig og sender 

data videre med hjelp 

fra personalet i 

sykehjemmene.  

 

11 poeng av 11 

mulige. 

En pilotstudie med mål om å 

beskrive det første resultatet av 

Nutrition Day i sykehjem.  

 

Studien gir indirekte data om 

personalets kunnskaper og 

ferdigheter fordi den gir 

informasjon om avdelingenes 

rutiner. 

Spørreskjema. 

 

38 sykehjem med til sammen 

79 avdelinger og 

gjennomsnittlig 29 beboere 

per avdeling. 16 av 

sykehjemmene ble drevet av 

veldedige organisasjoner, 13 

av det kommunale og 9 av 

private organisasjoner. 79 % 

av beboerne var kvinner, og 

gjennomsnittsalderen var 84 

år.  

 

Sortland et al., 2009. 

 

Norge. 

 

Et ukjent antall 

sykepleiere, 

helsefagarbeidere, 

pleieassistenter, 

sykepleierstudenter og 

6 beboere i 1 sykehjem. 

 

 

6,5 poeng av 11 

mulige. 

En pilotstudie som undersøker 

om beboernes ernæringsmessige 

behov ble dekket, om maten ble 

tilfredsstillende servert, og om 

personalet hadde kunnskap om 

beboernes ernæringsmessige 

behov. 

Spørreskjema, 

kostregistrering og 

næringsberegning av 

matinntaket til 

beboerne. 

 

 

Sykepleierne, 

helsefagarbeiderne, 

pleieassistentene og beboerne 

besvarte spørreskjemaene, 

sykepleiestudentene var 

delaktig i kostregistreringen, 

og næringsberegningen ble 

gjort ved hjelp av et 

kostregistreringsprogram.  

 

4 av beboerne var kvinner i 

alderen 86-94 år og 2 menn i 

alderen 84-86 år = 6 beboere 

som besvarte spørreskjema, og 

deltok i kostregistreringen. To 

eldre kvinner besvarte 

spørreskjema, men deltok ikke 

i kostregistreringen. De eldre 

var klare og orienterte, kunne 

snakke, spise og drikke selv, 

hadde et normalt forholdt til 

mat, og spiste normal kost. 

 

Suominen et al., 2009. 

 

Finland. 

 

53 sykepleiere. 

10 poeng av 11 

mulige. 

Å undersøke hvor godt 

sykepleierne gjenkjente 

underernæring hos eldre i 

sykehjem. 

Spørreskjema. 

Svarene ble 

sammenlignet med 

resultatene av KMI og 

MNA hos samme 

beboer. 

 

 

Sykepleierne hadde jobbet 

lenge i de ulike avdelingene 

og kjente beboerne godt. De 

fikk opplæring i å bruke 

MNA. Alle var kvinner.  

 

De var fordelt på 7 sykehjem 

og 53 avdelinger hvor 6 

avdelinger var spesialiserte 

demensavdelinger, og 5 

alderspsykiatriske avdelinger.  

 

 

Marchasson-Bourdel et 

al., 2009. 

 

Frankrike. 

 

461 sykehjem.  

 

 

10,5 poeng av 

11 mulige. 

Identifisere institusjonelle 

forhold som assosieres med 

underernæring i institusjonene. 

 

Studien er en forstudie til 

Poisson et al., 2014, «Efficiency 

at the Resident`s Level of the 

NABUCCOD Nutrition and 

Oral Health Care Training 

Program in Nursing Homes» og 

Spørreskjema. 

 

Av de 461 sykehjemmene var 

288 (62,5 %) private og 173 

(37,5 %) offentlige. 

Sykehjemmene hadde 

gjennomsnittlig 60,2 senger 

og gjennomsnittlig antall 

personale var 21,7. Andelen 

beboere som trengte hjelp til å 

spise var gjennomsnittlig 24.1. 
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ble funnet ved å lese denne 

studiens referanseliste. 

 

Studien gir indirekte data om 

personalets kunnskaper og 

ferdigheter fordi den gir 

informasjon om avdelingenes 

rutiner. 

 

42 av sykehjemmene fikk 

besøk av en dietetiker som 

undersøkte prosedyrene litt 

mer i dybden.  

 

Simmons et al., 2006. 

 

USA. 

 

132 beboere fordelt på 

6 sykehjem var 

indirekte respondenter 

selv om forskerteamet 

observerte personalet.  

9,5 poeng av 10 

mulige. 

Beskrive sykehjems personalets 

utlevering av ernærings drikke 

til beboere som hadde 

henvisning på det. 

Direkte observasjon i 2 

dager ved og mellom 

måltidene.  

108 (82 %) av beboerne var 

kvinner, 114 (86 %) var hvite 

og gjennomsnittsalderen var 

85,63 år. Beboerne hadde 

gjennomsnittlig bodd på 

sykehjemmene i 2,81 år. 56 

(42 %) hadde diagnosen 

demens, hjelp til å spise ble 

rangert fra 0-4, hvor 0 var 

uavhengig, ingen hjelp eller 

tilsyn trengs og 4 var totalt 

avhengig av hjelp = data viste 

et gjennomsnitt på 1,43.  

 

Alle beboerne hadde 

henvisning på at de kunne få 

ernæringsdrikke.  

 

Det var gjennomsnittlig 1,86 

beboere per personale på 

dagvakt, og 2.90 beboere per 

personale på kveldsvakt. 

 

 

Tabellen viser at årstallet for artiklene strekker seg fra 2006 til 2014, og de har et 

internasjonalt spenn. Respondentene er både personale, beboere og/eller deres pårørende i 

sykehjem, pasientdokumenter og ledere ved sykehjem som gir opplysninger om personalets 

ernæringsmessige kunnskaper og ferdigheter, og om sykehjemmenes rutiner. Data er både av 

kvalitativ og kvantitativ art, og kvaliteten på artiklene er av både høy og moderat kvalitet.  

Nedenfor vises det hvordan jeg kvalitetsvurderte de inkluderte artiklene. Selv om en artikkel 

er publisert i et velrenommert tidsskrift og har gjennomgått en fagfellevurdering er det viktig 

å vurdere gyldigheten, den metodiske kvaliteten, resultatene og overførbarheten (Nortvedt, 

Jamtvedt, Graverholt, Nordheim & Reinar, 2012). 

2.5 Kvalitetsvurdering 

For å kvalitets vurdere artiklene mine har jeg brukt sjekklistene fra Nasjonalt kunnskapssenter 

for helsetjenesten som baserer seg på internasjonale verktøy for kritisk vurdering (Nortvedt et 
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al., 2012). Sjekklistene inneholder tre hovedspørsmål (innledende spørsmål, kan vi stole på 

resultatene og hva forteller resultatene). Kritikk av en forskningsstudie er en grundig og 

objektiv vurdering av styrkene og svakhetene i en studie (Polit & Beck, 2012). Jeg har brukt 

sjekklisten for å vurdere kvalitativ forskning på studier som har brukt kvalitativ metode, og 

sjekklisten for vurdering av prevalensstudier på studier som har brukt kvantitativ metode. 

Begrunnelsen er at disse to metodiske retningene krever ulike tilnærminger for kritisk 

vurdering (Nortvedt et al., 2012). For å vise en mer synlig karakteristikk av kvaliteten på 

artiklene har jeg valgt å lage kriterier for vurdering av kvaliteten, og presentere resultatet i 

form av en tabell.  

I min vurdering av artiklene har jeg gitt de kvalitetsskår fra poengsummen de oppnår av 8, 10 

eller 11 mulige poeng. De kvalitative artiklene kan maks få 8 eller 10 poeng, og de 

kvantitative artiklene maks 11 poeng. Hvis de kvalitative artiklene fikk mellom 10 og 7 poeng 

ble de ansett som en høykvalitetsartikkel, mellom 7 og 4 poeng ble den vurdert som en 

artikkel med moderat kvalitet, og under 4 poeng lav kvalitet. Hvis de kvantitative artiklene 

fikk mellom 11 og 8 poeng ble de ansett som er høykvalitetsartikkel, mellom 8 og 5 poeng ble 

de vurdert som en artikkel med moderat kvalitet, og under 5 poeng lav kvalitet.  

Tabell 2  

Beskrivelse av kvaliteten på artiklene     

 

Artikkel Høy kvalitet Moderat kvalitet Lav kvalitet 

Beattie et al., 2014. 

8,5 poeng av 11 mulige. 

Kvantitativ artikkel. 

Formålet med studien er klart formulert 

og metoden er hensiktsmessig for å få 

svar på problemstillingen. Jeg kan ikke 

helt stole på resultatene da det er her 

studien taper 2 poeng.  Resultatene kan 

også skyldes tilfeldigheter fordi 

konfidensintervall for statistiske 

estimater ikke er presentert. 

  

Weststrate et al., 2013. 

7 poeng av 11 mulige. 

 Formålet med studien er klart formulert 

og metoden er hensiktsmessig for å få 

svar på problemstillingen. Men 4 av 7 
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Kvantitativ artikkel. poeng mistes i delen om jeg kan stole på 

resultatene, og resultatene er dermed 

ikke helt til å stole på.  

 Merrell et al., 2012. 

10 poeng av 10 mulige. 

Kvalitativ artikkel. 

Studiene innfrir alle hoved og 

underspørsmålene i sjekklisten. 

Resultatene er til å stole på. 

  

Schönherr et al., 2012. 

10,5 poeng av 11 mulige. 

Kvantitativ artikkel.  

Formålet med studien er klart formulert 

og metoden er hensiktsmessig for å få 

svar på problemstillingen. Resultatene 

er til å stole på, men det er noe 

usikkerhet om resultatene kan skyldes 

tilfeldigheter fordi konfidensintervall 

for statistiske estimater ikke er 

presentert. 

  

Lorefält et al., 2011. 

8 poeng av 8 mulige. 

Kvalitativ artikkel.  

Formålet med studien er klart formulert 

og metoden er hensiktsmessig for å få 

svar på problemstillingen. Resultatene 

er til å stole på. 

  

Valentini et al., 2009. 

11 poeng av 11 mulige. 

Kvantitativ artikkel. 

Studiene innfrir alle hoved og 

underspørsmålene i sjekklisten. 

Resultatene er til å stole på. 

  

Sortland et al., 2009. 

6,5 poeng av 11 mulige. 

Kvantitativ artikkel. 

 Formålet med studien er klart formulert 

og metoden er hensiktsmessig for å få 

svar på problemstillingen, men 3,5 av 7 

poeng mistes i delen om jeg kan stole på 

resultatene. I tillegg kan resultatene 

skyldes tilfeldigheter fordi 

konfidensintervall for statistiske 

estimater ikke er presentert. Resultatene 

er ikke helt til å stole på. 

 

Suominen et al., 2009. Formålet med studien er klart formulert 

og metoden er hensiktsmessig for å få 
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10 poeng av 11 mulige. 

Kvantitativ artikkel.  

svar på problemstillingen. Selv om der 

trekkes 0,5 poeng for at det ikke oppgis 

hvor mange som valgte ikke å delta i 

studien er resultatene til å stole på, men 

resultatene kan skyldes tilfeldigheter da 

konfidensintervall for statistiske 

estimater ikke er presentert. 

Marchasson-Bourdel et 

al., 2009. 

10,5 poeng av 11 mulige. 

Kvantitativ artikkel. 

Formålet med studien er klart formulert 

og metoden er hensiktsmessig for å få 

svar på problemstillingen, men det 

trekkes 0,5 poeng for at studien ikke 

sier noe om målemetoden er pålitelig 

for det som ønskes målt. Til tross for 

det er resultatene til å stole på.   

  

Simmons et al., 2006. 

9,5 poeng av 10 mulige. 

Kvalitativ artikkel. 

Formålet med studien er klart formulert 

og metoden er hensiktsmessig for å få 

svar på problemstillingen, men det 

trekkes 0,5 poeng for at studien ikke er 

forelagt etisk komite. Resultatene er til 

å stole på. 

  

 

Tabellen viser at 8 av studiene er av høy kvalitet, mens to er av moderat kvalitet. Når alle 

relevante studier er kvalitetsvurdert kan informasjon analyseres og syntetiseres (Polit & Beck, 

2012).  

2.6 Analysen 

For å ordne materialet mitt før det kunne analyseres brukte jeg en deduktiv tilnærming ved å 

ta utgangspunkt i det teoretiske rammeverket til Arsky et al. (2012) for hva god 

ernæringspraksis er. Når jeg leste artiklene leste jeg de med de fem punktene for hva god 

ernæringspraksis er som briller, (vurdering av ernæringsstatus, vurdering av ernæringsbehov, 

vurdering av matinntak i forhold til behov, lage ernæringsplan og sette i gang tiltak, samt 

oppfølging og evaluering) og data ble hentet ut, og systematisert innunder det punktet de 
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hørte hjemme. En deduktiv tilnærming vil si at en «trer» et eksisterende teoretisk rammeverk 

ned over det materialet en vil analysere (Bjørk & Solhaug, 2008).  

For å analysere materialet mitt har jeg valgt å bruke en tematisk analyse med tekstlig 

beskrivelse. Systematiske mixed reviews er en relativt ny måte å integrere funn fra studier 

(Polit & Beck, 2012). Både terminologi og tilnærminger er under utvikling, og derfor kan den 

analytiske tilnærmingen være et problem, men teknikker som tekstlig fortelling, tematisk 

syntese og kritisk fortolkende syntese er beskrevet. 



18 

 

3 Resultater 

Litteratursøket mitt identifiserte 149 artikler, 94 artikler ble igjen etter duplikater var fjernet 

og måtte vurderes med tanke på relevans av titler og abstrakt. 84 artiklene ble ekskludert, og 

jeg satt igjen med 10 artikler som måtte leses i fulltekst. Alle10 ble inkludert fordi de kunne 

svare på forskningsspørsmålene mine.    

I forskningsprosjekter kan resultater ses som svar på forskningsspørsmål, slik det er oppnådd 

gjennom analyse (Bjørk & Solhaug, 2008). En kan blant annet organisere resultatene etter 

forskningsspørsmål, teoretiske rammeverk, kronologisk etter den prosessen en har vært 

gjennom, eller etter betydningen av resultatene som vil si at en begynner med det viktigste en 

har funnet. Jeg har valgt å organisere mine resultater etter mine forskningsspørsmål, som også 

er mitt teoretiske rammeverk.  

3.1 Karakteristikk av artiklene som ble inkludert 

i studien 

Artiklene er fra 2006 til 2014. Syv av artiklene brukte kvantitative metoder, og i alle disse 

studiene var instrumentet spørreskjema. Tre av artiklene brukte kvalitative metoder, og både 

observasjoner, semi-strukturerte intervjuer både individuelle og fokusgruppeintervjuer, og 

analyse av pasientdokumenter ble brukt som instrument. To av artiklene er pilotstudier. Noen 

av artiklene er forstudier til intervensjonsstudier. Intervensjonsstudiene ga ingen informasjon 

om personalets førkunnskaper, derfor ble det lett etter forstudier i deres referanselister. Én 

studie er en intervensjonsstudie hvor forskerteamet intervjuer personalet for å lage et 

opplæringsprogram over teoretiske og praktiske elementer ut i fra personalets behov, og på 

den måten får jeg indirekte informasjon om deres kunnskaper og ferdigheter. I tillegg gir noen 

andre studier indirekte data om personalets kunnskaper og ferdigheter, fordi de gir 

informasjon om sykehjemmenes rutiner. Majoriteten av studiene gir data om personalets 

kunnskaper og ferdigheter fra personale, beboere og/eller deres pårørende i sykehjem, samt 

fra personalets dokumentasjon. 

Kvalitetsvurderingen av artiklene viser at «formålet med studiene» er klart formulert, og 

«metoden for å få svar på problemstillingen» er hensiktsmessig i alle studiene. Tre av 

artiklene innfrir alle hoved og underspørsmålene i sjekklisten, og resultatene i disse studiene 
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er til å stole på. Åtte av ti artikler av høy kvalitet, mens to er av moderat kvalitet. Selv om åtte 

av studiene er av høy kvalitet viser fire av disse artiklene at resultatene ikke er helt til å stole 

på fordi de taper små poeng i delen «om jeg kan stole på resultatene», og hos tre av dem kan 

resultatene skyldes tilfeldigheter fordi konfidensintervall for statistiske estimater ikke er 

presentert. De to artiklene med moderat kvalitet mister så mange poeng i delen «om jeg kan 

stole på resultatene» i sjekklisten at jeg ser det vanskelig å stole på deres resultater. I tillegg 

viser en av disse to artiklene at resultatene deres kan skyldes tilfeldigheter fordi 

konfidensintervall for statistiske estimater ikke er presentert. Oppsummert er resultatene i åtte 

av artiklene av slik kvalitet at jeg ønsker å bruke resultatene i analysen. Selv om de to siste 

artiklene er av moderat kvalitet velger jeg likevel å inkludere de fordi den ene har et meget 

stort utvalg, og den andre gir meg mye data.  Artiklene er av et internasjonalt omfang, fra 

Australia, New Zealand, Storbritannia, Østerrike, Sverige, Tyskland, Norge, Finland, 

Frankrike og USA.  

3.2 Karakteristikk av respondentene 

3.2.1 Karakteristikk av personalet  

Tre av studiene sier noe om hvor lenge personalet har jobbet med eldre i sykehjem. Studien til 

Beattie et al. (2014) viser at personalets erfaringer med å jobbe med eldre varierer mellom 

mindre enn et til mer enn 10 år, hvor 62 % hadde jobbet innenfor området i fem eller flere år.  

I studien til Merrell et al. (2012) hadde personalet jobbet mer enn 6 måneder i sykehjemmene. 

Studien til Suominen et al. (2009) viser at personalet jobbet i spesialiserte demensavdelinger 

og alderspsykiatriske avdelinger. De hadde lang erfaring med å jobbe i avdelingene, og kjente 

beboerne godt. Alle studiene sier noe om utdanningsnivået hos personalet, noe som varierer 

fra å være ufaglært til å være kjøkkenpersonale, vaskepersonale, helsefagarbeider, 

sykepleierstudent, kokk, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og leder. Kun to av studiene 

viser personalets kjønn. I studien til Beattie et al. (2014) er 90 % av personalet kvinner, og i 

studien til Suominen et al. (2009) er alle kvinner. Kun studien til Beattie et al. (2014) viser 

personalets alder, hvor 52 % var mellom 45-60 år.  Oppsummert viser studiene at personalets 

utdanningsnivå varierer, og erfaring med å jobbe i sykehjem varierer fra seks måneder til mer 

enn ti år. Majoriteten er kvinner, de jobbet både i somatiske avdelinger, spesialiserte 

demensavdelinger og alderspsykiatriske avdelinger, og mange var direkte involvert i 

ernæringsomsorgen til beboerne.  
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3.2.2 Karakteristikk av beboerne  

Fire av studiene har beboere som respondenter, og alle fire sier noe om beboerens alder og 

funksjonsstatus. I studien til Weststrate et al. (2013) var gjennomsnittsalderen 83,8 år, og 

beboerne var delvis eller helt avhengig av hjelp til dagliglivets aktiviteter. I studien til Merrell 

et al. (2012) var beboerne over 65 år, og kunne kommunisere og spise per oralt. I studien til 

Sortland et al. (2009) var fire av beboerne mellom 86-94 år og to mellom 84-86 år, de var alle 

klare og orienterte, kunne snakke, spise og drikke selv. I studien til Simmons et al. (2006) var 

gjennomsnittsalderen 85, 63 år, 42 % hadde diagnosen demens og trengte noe hjelp til å spise. 

Tre av studiene sier noe om beboernes kjønn, Weststrate et al. (2013), Sortland et al. (2009) 

og Simmons et al. (2006), og i alle var majoriteten kvinner. Kun to av studiene sier noe om 

beboernes etnisitet. I studien til Weststrate et al. (2013) var 83,6 % Europeiske New 

Zealendere, 3,3 % var Maorier, 0,3 % var Samoanske og 12,8 % var av andre etnisiteter, og i 

studien til Simmons et al. (2006) var 86 % hvite. Oppsummert viser studiene at majoriteten av 

beboerne i studiene var kvinner, og gjennomsnittsalderen var forholdsvis høy. Fysisk 

funksjonsnivå varierte fra å kunne spise og drikke selv, til å være helt avhengig av hjelp. 

Kognitivt funksjonsnivå varierte fra å være klar og orientert, til å ha diagnosen demens.  

3.2.3 Karakteristikk av sykehjemmene som organisasjon 

I studien til Schönherr et al. (2012) deltok til sammen 18 sykehjem med 1487 beboere. 

Sykehjemmene hadde mer enn 50 senger per sykehjem. I studien til Valentini et al. (2009) 

deltok til sammen 38 sykehjem med 79 avdelinger, og gjennomsnittlig 29 beboere per 

avdeling. Seksten av sykehjemmene ble drevet av veldedige organisasjoner, tretten av det 

kommunale og ni av private organisasjoner. I studien til Marchasson-Bourdel et al. (2009) 

deltok til sammen 461 sykehjem, 288 private og 173 offentlige. Gjennomsnittlig hadde 

sykehjemmene 60,2 senger, og gjennomsnittlig antall personalet var 21,7. Oppsummert viser 

studiene at det var både offentlige, private og sykehjem drevet av veldedige organisasjoner 

med i studiene, og at de hadde cirka 60 senger per sykehjem. En studie viser at 461 sykehjem 

hadde et gjennomsnitt på 21,7 personale.  
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3.3 Kunnskaper og ferdigheter hos personalet i 

sykehjem 

Alle prosjekter skal i resultatdelen sørge for å gi noen svar på de spørsmål som ble presentert i 

begynnelsen av studien (Bjørk & Solhaug, 2008). Syntesen av artiklene involverer funn fra 

689 personale/beboere/pårørende/pasientdokumenter i sykehjem + 517 sykehjem. Resultatene 

av analysen vil bli presentert med utgangspunkt i mine fem forskningsspørsmål. 

Hvilke kunnskaper og ferdigheter har personalet i sykehjem om å vurdere 

ernæringsstatus hos eldre?  

Åtte av studiene har funn om vurdering av ernæringsstatus. Fire artikler viser direkte data, 

Beattie et al. (2014), Weststrate et al. (2013), Merrrell et al. (2012) og Suominen et al. (2009). 

Fire viser indirekte data, Schönherr et al. (2012), Lorefält et al. (2011), Valentini et al. (2009) 

og Marchasson-Bourdel et al. (2009).   

I studien til Beattie et al. (2014) var respondentene 76 personale i demensavdelinger ved et 

sykehjem i Australia, og deres kunnskaper og ferdigheter om vurdering av ernæringsstatus ble 

kartlagt ved hjelp av spørreskjema. Funn fra denne artikkelen viser at 83 % av respondentene 

svarte at vurdering av ernæringsstatus var en viktig del av ernæringspraksisen, men kun 52,9 

% av personalet svarte at de faktisk gjennomførte disse vurderingene. Av personalet som 

gjennomførte ernæringsscreeningen svarte 40 % at de mest spurte beboerne om vekttap, 39 % 

undersøkte om beboerne hadde svelgeproblemer, 37,7 % spurte om beboernes væskeinntak og 

35 % om beboerne hadde problemer med å tygge. 31 % spurte om hvor mange måltider 

beboerne spiste per dag, 26 % vurderte konsistensen på maten beboerne fikk, 27 % 

undersøkte hudens tilstand, 21 % spurte om beboerne hadde smerter i munn, 16 % undersøkte 

beboernes ADL funksjon, 8 % vurderte beboernes kaloriinntak og 6 % undersøkte beboernes 

laboratorieverdier. 24 % svarte at de gjennomsnittlig utførte vurderinger daglig eller minst en 

gang i uken, 16 % utførte de minst en gang i måneden og 35 % minst en gang hvert kvartal. 

76 % av personalet svarte riktig på ulike risikofaktorer for underernæring hos eldre som bor i 

sykehjem. Funn fra denne artikkelen viser at personalet i sykehjem har kunnskap om 

viktigheten av å screene beboernes ernæringsstatus, men få har kunnskap og ferdigheter til å 

utføre det. De har ikke kunnskap om at spørsmål om vekttap som metode alene ikke er nok 

for å kunne vurdere beboernes ernæringsstatus, og kunnskapen om viktigheten av å undersøke 

beboernes laboratorieverdier var liten. I tillegg viser funnene at for få av personalet 
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undersøker ulike risikofaktorer som kan medvirke til underernæring hos eldre i sykehjem, til 

tross for at mange vet hvilke risikofaktorer det gjelder.  

I studien til Weststrate et al. (2013) var respondentene 366 beboere og/eller deres pårørende 

fordelt på 16 sykehjem i New Zealand. De besvarte spørreskjema for å finne hvordan 

personalet i sykehjemmene vurderte beboerens ernæringsstatus. Funn fra denne artikkelen 

viser at screening av beboernes ernæringsstatus hovedsakelig ble gjort ved å veie beboerne, 

og at veiingen hovedsakelig ble utført en gang i måneden. Funnet viser at personalet har 

kunnskaper og ferdigheter i å veie beboerne, men de ikke har kunnskaper om at veiing alene 

ikke er en tilfredsstillende metode for å screene beboerne for risiko for underernæring eller 

underernæring. Studien viser også at personalet har kunnskaper om viktigheten av å veie 

beboerne hver måned. 

I studien til Merrell et al. (2012) var respondentene 45 personer som pleiepersonale, ledere, 

beboere, pårørende, kokker og kjøkkenassistenter, samt 23 pasientdokumenter ved to 

sykehjem i Storbritannia. Personalets kunnskaper og ferdigheter ble undersøkt ved hjelp av 

observasjoner, fokusgruppeintervjuer, individuelle semi-strukturerte intervjuer og analyse av 

pasientdokumenter. Funn fra denne artikkelen viser at lederne i sykehjemmene uttalte at 

personalet trengte opplæring på å bruke obligatoriske screeningsverktøy for å avdekke 

underernæring hos eldre i sykehjem, og at de i stedet for stolte på sine observasjoner. De 

tenkte det var naturlig at eldre mennesker ikke lenger spiser som de gjorde før, og at eldre i 

sykehjem har mindre risiko for underernæring. De brukte et omfattende vurderingsskjema 

som dekte mange av dagliglivets aktiviteter, men med begrenset oppmerksomhet til ernæring. 

Ikke alle beboerne ble veid ved ankomst til sykehjemmene, og ingen fikk BMI kalkulert. Det 

ene sykehjemmet hadde ikke vekt for rullestolbrukere og måtte låne fra et annet sykehjem. 

Funnene viser at personalet i sykehjem ikke har kunnskap og ferdigheter til å bruke 

screeningsverktøy for å vurdere beboernes ernæringsstatus, og at de ikke har tilfredsstillende 

kunnskaper om ulike risikofaktorer som kan bidra til underernæring.   

I studien til Suominen et al. (2009) var det 53 sykepleiere som jobbet både i somatiske, 

spesialiserte demensavdelinger, og alderspsykiatriske avdelinger fordelt på 7 sykehjem i 

Finland. De besvarte spørreskjema om hvor godt de gjenkjente underernærings hos eldre i 

sykehjem, og etterpå ble svarene sammenlignet med resultatene av KMI og MNA som de 

samme sykepleierne utførte etter at de fikk opplæring på å bruke MNA. Studien viser at av 

56,7 % som i følge MNA var underernært vurderte sykepleierne kun 15,2 % (1/4) av disse til 
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å være underernært.  Disse hadde en gjennomsnittsvekt på 45 kilo, og BMI var 17,2. Av de 

beboerne som hadde en BMI under 20 og MNA under 17 vurderte sykepleierne kun 34,4 % 

(1/3) til å være underernært.  Av de beboerne som hadde en BMI over 24, men MNA under 

17 ble kun 2 % vurdert til å være undernært av sykepleierne. Funnene viser at sykepleierne 

ikke hadde kunnskaper og ferdigheter til klinisk å se undernæring hos eldre i sykehjem. 

Sykepleierne fikk opplæring i å bruke MNA før studiestart noe som tyder på at de ikke hadde 

kunnskaper og ferdigheter til å bruke MNA. 

I studien til Schönherr et al. (2012) var respondentene 18 sykehjem i Østerrike. Denne studien 

gir indirekte data om personalets kunnskaper og ferdigheter siden det er sykehjemmenes 

rutiner som er i fokus. Metoden som ble brukt for å samle data var spørreskjema. Studien 

viser at kriterier for å definere underernæring var tilgjengelig i 88,9 % av sykehjemmene. 93,4 

% av sykehjemmene utførte ernæringsscreening av beboerne ved ankomst til sykehjemmene. 

Måling av beboernes vekt ble brukt i 99,2 % av tilfellene, vektforandring over tid ble spurt 

etter i 76,9 % av tilfellene, bruk av klinisk blikk i 69,7 % av tilfellene, MUST ble brukt i 28,9 

% av tilfellene og biokjemiske parametere i 10,7 % av tilfellene. Funnene antyder indirekte at 

personalet kan veie beboerne, men bruk av MUST i stedet for MNA kan tyde på at de ikke har 

kunnskap om at MNA er screeningsverktøyet som er anbefalt til eldre. Det kan også indirekte 

antydes at de ikke har kunnskap om at vekt, og vektutvikling over tid alene ikke er gode nok 

screeningsmetoder for å vurdere om beboerne er i risiko for underernæring, eller er 

underernært. Det kan antydes at de har lite kunnskap om at biokjemiske parametere kan være 

et supplement til anamnesen og undersøkelsen i sin helhet.  

I studien til Lorefält et al. (2011) var respondentene 9-30 sykepleiere og helsefagarbeidere 

med et spesielt ansvar for måltidene på sykehjemmene, fordelt på tre intervensjonssykehjem i 

Sverige. Studien gir indirekte data om personalets kunnskaper og ferdigheter fordi personalet 

ble intervjuet for å lage et opplæringsprogram ut i fra deres teoretiske og praktiske behov.  

Studien viser at personale ønsket opplæring på hvordan de skal bruke MNA som et 

screeningsverktøy for å vurdere ernæringsstatus hos eldre i sykehjem. Dette funnet antyder 

indirekte at personale i sykehjem ikke har kunnskaper og/eller ferdigheter til å bruke MNA.     

Studien til Valentini et al. (2009) er en pilotstudie. Respondentene var 38 sykehjem med til 

sammen 79 avdelinger i Østerrike og Tyskland som sendte data videre ved hjelp av personalet 

i sykehjemmene. Data ble innhentet via spørreskjema. Seksten av sykehjemmene ble drevet 

av veldedige organisasjoner, tretten av det kommunale og ni av private organisasjoner. 
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Studien gir indirekte data om personalets kunnskaper og ferdigheter fordi den gir informasjon 

om avdelingenes rutiner. Studien viser at 73 % av de 79 avdelingene utførte rutinemessig 

ernæringsscreening av sine beboere. Av disse utførte 66 % av avdelingene screeningen en 

gang i måneden. Som screeningsinstrument brukte 71 % av avdelingene enten KMI eller 

kroppsvekt, 34 % brukte MNA, 14 % brukte andre verktøy inkludert blodparametere, 12 % 

brukte software for nutritional monitoren in long term care (AKE) og 10 % brukte NutriRisk 

analysis. Funnene antyder indirekte at mange av personalet i sykehjem har større kunnskap 

om og ferdigheter til å bruke kroppsvekt, og kalkulere og bruke KMI, enn å bruke MNA og 

blodparametere som screeningsverktøy. Funnene antyder også indirekte at mange hadde 

kunnskaper om at vurdering for ernæringsmessig risiko hos eldre i sykehjem skal gjøres en 

gang i måneden.  

I studien til Marchasson-Bourdel et al. (2009) var respondentene 461 sykehjem, der 62,5 % 

var private og 37,5 % var offentlige. Studien gir indirekte data om personalets kunnskaper og 

ferdigheter fordi den gir informasjon om avdelingenes rutiner som assosieres med 

underernæring i sykehjemmene. Studien viser at kun 11,5 % av sykehjemmene ikke hadde 

ernæringsprosedyrer, men kun 38,8 % hadde prosedyrer på å screene beboerne for 

underernæring ved ankomst til sykehjemmene, og 49,9 % i løpet av oppholdet. 

Gjennomsnittlig nattfaste var på 11,7 timer, og kunne bli så lang som 13,75 timer. En 

dietetiker besøkte 42 av de 461 sykehjemmene for å undersøke prosedyrene mer i dybden og 

resultatene herfra viser at kun 11,9 % ikke hadde ernæringsprosedyrer. 23,1 % hadde 

prosedyrer på å screene beboerne for undernæring ved ankomst til sykehjemmene. Av disse 

var screeningsmetoden å spørre etter vekttap hos 57,1 %, 14,3 % brukte MNA og 11,9 % 

KMI. 52,4 % av sykehjemmene hadde screeningsprosedyrer på å spørre beboerne om 

svelgeproblemer, 53,4 % om beboerne hadde behov for hjelp til å spise, 52,4 % om beboerne 

hadde demenssykdom, 54,8 % om beboerne hadde en depresjon, 35,7 % at oral undersøkelse 

skulle utføres og 26,6 % at beboernes tenner skulle kontrolleres. Ved plutselig sykdom hos 

beboerne skulle det foretas er revurdering av deres ernæringsstatus i 88,3 % av 

sykehjemmene. Funnene kan indirekte antyde at personalet i sykehjem har for lite kunnskaper 

om at beboerne skal screenes for underernæring ved adkomst til sykehjemmet. Det kan også 

indirekte antydes at for få har kunnskaper og ferdigheter om å bruke MNA og KMI som 

screeningsmetode, og at spørsmål om vekttap alene ikke er tilfredsstillende for å avdekke 

risiko for underernæring, eller underernæring hos eldre i sykehjem. I tillegg kan det indirekte 

antydes at få har kunnskaper og ferdigheter til å spørre etter, og undersøke beboerne for ulike 
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risikofaktorer for underernæring. Det kan også indirekte antydes at personalet ikke har 

kunnskaper om konsekvensene ved at nattfasten for eldre i sykehjem blir for lang.  

Funnene fra disse åtte studiene favner direkte data fra 563 respondenter ved 26 sykehjem, og 

indirekte data fra 517 sykehjem og 9-30 personale fordelt på 3 sykehjem. Overordnet viser 

svarene i de åtte studiene at personalet i sykehjem har varierende grad av kunnskaper om 

viktigheten av å vurdere beboernes ernæringsstatus, men av de som vet det er det få som 

faktisk utfører det. Studiene viser også at personalet ikke har kunnskaper og ferdigheter til å 

bruke MNA som screeningsverktøy, og i stedet for bruker de ofte spørsmål om vekttap eller 

de måler vekten. Det vises at kunnskap og ferdigheter om bruk av KMI varierer, men det kan 

antydes at majoriteten av personalet ikke har nok kunnskap og ferdigheter til å bruke denne 

metoden.  Likeledes antydes det at de har lite kunnskap om at laboratorieverdier kan brukes 

som et supplement til anamnesen og undersøkelsen, og de har ikke tilfredsstillende 

kunnskaper og ferdigheter til å spørre etter eller undersøke om ulike risikofaktorer som kan 

bidra til underernæring hos eldre i sykehjem. Men det vises at mange av personalet har 

kunnskap om at beboere i sykehjem skal vurderes for ernæringsmessig risiko en gang i 

måneden.  

Hvilke kunnskaper og ferdigheter har personalet i sykehjem om å vurdere 

individuelle ernæringsbehov hos eldre?  

To av artiklene har funn om vurdering av individuelle ernæringsbehov hos eldre. Begge 

artiklene viser direkte data, Beattie et al. (2014) og Merrell et al. (2012).  

I studien til Beattie et al. (2014) var respondentene 76 personale i demensavdelinger ved et 

sykehjem i Australia, og deres kunnskaper og ferdigheter ble kartlagt ved hjelp av 

spørreskjema. Funn fra denne artikkelen viser at 64,5 % svarte riktig på at ernæringsmessige 

begrensninger hos eldre skal unngås, men kun 37,7 % hadde kunnskaper om at eldre med 

decubitus trenger ekstra tilførsel av proteiner og energi. 64,5 % hadde kunnskaper om at økt 

væskeinntak er riktig behandling ved obstipasjon, 63,2 % visste at eldre er utsatt for 

dehydrering på grunn av redusert nyrefunksjon, men kun 14,5 % hadde kunnskaper om at 30 

ml væske/kg/døgn var riktig mengde for eldre. I studien til Merrell et al. (2012) var 

respondentene 45 personer som pleiepersonale, ledere, beboere, pårørende, kokker og 

kjøkkenassistenter, samt 23 pasientdokumenter ved to sykehjem i Storbritannia. Personalets 

kunnskaper og ferdigheter ble undersøkt ved hjelp av observasjoner, fokusgruppeintervjuer, 
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individuelle semi-strukturerte intervjuer og analyse av pasientdokumenter. Funn fra denne 

artikkelen viser at lederne uttrykte at personalet hadde begrenset kunnskaper om ernæring, og 

personalet fokuserte på hva den enkelte beboer ville ha, i stedet for å fokusere på hva den 

enkelte trengte. De støttet seg på kunnskap de hadde ervervet seg gjennom å lage mat for sine 

egne familier, og gjennom media. Det var mangel på bevissthet rundt ernæringsmessige 

retningslinjer og anbefalinger for eldre. Funnene fra disse to studiene favner direkte data fra 

91 personale, 4 ledere, 16 beboere, 10 pårørende og 23 pasientdokumenter i til sammen tre 

sykehjem. Overordnet viser svarene i de to studiene at personalet i sykehjem ikke har 

tilfredsstillende kunnskaper om vurdering av individuelle ernæringsmessige behov hos eldre i 

sykehjem. Spesielt har de dårlige kunnskaper om individuelle behov som kalorier, proteiner 

og væske for eldre i sykehjem.  

Hvilke kunnskaper og ferdigheter har personalet i sykehjem om å vurdere 

inntaket av kalorier, proteiner og væske hos eldre i forhold til deres behov? 

Tre av artiklene har funn om å vurdere inntak av kalorier, proteiner og væske hos eldre i 

forhold til deres behov. Alle tre viser direkte data, Weststrate et al. (2013), Merrell et al. 

(2012) og Sortland et al. (2009).  

I studien til Weststrate et al. (2013) var respondentene 366 beboere og/eller deres pårørende 

fordelt på 16 sykehjem i New Zealand. De svarte på spørreskjema om hva personalet i 

sykehjemmene gjorde for å forebygge underernæring hos sine beboere. Funn fra denne 

artikkelen viser at kun 50,8 % av de beboerne som var i risiko for, eller var underernært fikk 

registrert sitt daglige matinntak. I studien til Merrell et al. (2012) var respondentene 45 

personer som pleiepersonale, ledere, beboere, pårørende, kokker og kjøkkenassistenter, samt 

23 pasientdokumenter ved to sykehjem i Storbritannia. Personalets kunnskaper og ferdigheter 

ble undersøkt ved hjelp av observasjoner, fokusgruppeintervjuer, individuelle semi-

strukturerte intervjuer og analyse av pasientdokumenter. Funn fra denne artikkelen viser at 

pågående overvåking og rapportering av mat og væskeinntaket hos beboere som trengte hjelp 

til å spise, kun ble rapportert gjennom subjektive verbale tilbakemeldinger. I studien til 

Sortland et al. (2009) som er en pilotstudie, var respondentene et ukjent antall sykepleiere, 

helsefagarbeidere, pleieassistenter, sykepleiestudenter og seks beboere ved et sykehjem i 

Norge. Personalets kunnskaper og ferdigheter ble undersøkt ved at personalet og beboerne 

besvarte ulike spørreskjema, sykepleiestudentene var delaktig i kostregistreringen og 

næringsberegningen ble gjort ved hjelp av et kostregistreringsprogram. Funn fra denne 
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studien viser at kun en av de seks beboerne hadde tilfredsstillende energiinntak sammenlignet 

med deres individuelle behov. Proteininntaket var lavt hos alle. Inntaket av kalsium var lavt 

hos alle, mens inntaket av jern var lavt hos to av seks beboere. Inntaket av vitamin D, C, 

tiamin og riboflavin var gjennomgående lavt hos alle, men den dagen det ble servert ørret var 

inntaket av D- vitamin tilfredsstillende hos fem av seks beboere. Inntaket av vitamin A var 

generelt tilfredsstillende, og den dagen det ble servert levergryte var det svært høyt. Inntaket 

av karbohydrater og kostfiber var tilfredsstillende. Hovedtendensen var at personalet svarte at 

beboernes behov ble dekket, noe som ikke stemmer med funnene. Funnene fra disse tre 

studiene favner direkte data fra 372 beboere og/eller deres pårørende, 15 personale 

(pleiepersonale, kokker og kjøkkenassistenter) + et ukjent antall sykepleiere, 

helsefagarbeidere, pleieassistenter, sykepleiestudenter, 4 ledere, 16 beboere, 10 pårørende og 

23 pasientdokumenter fordelt på 19 sykehjem. Overordnet viser svarene i de tre studiene at 

personalet i sykehjem ikke har nok kunnskaper og ferdigheter til å vurdere matinntaket hos 

eldre i sykehjem som er i risiko for underernæring, eller er underernært, i forhold til deres 

individuelle behov. 

Hvilke kunnskaper og ferdigheter har personalet i sykehjem om å lage en 

ernæringsplan, og sette i gang individuelle tiltak hos eldre som har dårlig 

ernæringsstatus? 

Alle ti artiklene har funn om å lage en ernæringsplan, og sette i gang individuelle tiltak hos 

eldre som har dårlig ernæringsstatus. Seks artikler viser direkte data, Beattie et al. (2014), 

Weststrate et al. (2013), Merrell et al. (2012), Sortland et al. (2009), Suominen et al. (2009) 

og Simmons et al. (2006). Fire artikler viser indirekte data, Schönherr et al. (2012), Lorefält et 

al. (2011), Valentini et al. (2009) og Marchasson-Bourdel et al. (2009).  

I studien til Beattie et al. (2014) var respondentene 76 personale i demensavdelinger ved et 

sykehjem i Australia, og deres kunnskaper og ferdigheter om ernæringsmessige behov hos 

eldre i sykehjem ble kartlagt ved hjelp av spørreskjema. Funn fra denne artikkelen viser at 

63,6 % av personalet svarte riktig på strategier for å hjelpe eldre med demenssykdom til å 

spise, for eksempel at det var viktig å passe på å gi beboeren en ernæringskilde mens han/hun 

var våken. 38 % visste at kli var det beste kost fibret, 19,7 % visste at mengden jern i kroppen 

øker når vi spiser mat som inneholder vitamin C, og kun 11,8 % visste at fett er den viktigste 

kilden til kalorier i maten. Funnene viser at personalet i sykehjem ikke har tilfredsstillende 

kunnskaper om ulike ernæringstiltak som kan være viktige i en ernæringsplan.  
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I studien til Weststrate et al. (2013) var respondentene 366 beboere og/eller deres pårørende 

fordelt på 16 sykehjem i New Zealand. De svarte på spørreskjema om hva personale i 

sykehjemmene gjorde for å forebygge underernæring hos sine beboere. Funn fra denne 

studien viser at kun 7,4 % av 81 underernærte beboere ble henvist til en dietetiker, men de 

fikk energi beriket mat, ernæringsdrikker og konsistensen på maten ble justert etter behov. 

Funnene viser at bruk av en dietetiker skjer sjeldent når eldre i sykehjem er underernært, men 

personalet har kunnskaper til å følge opp med gode ernæringstiltak.  

I studien til Merrell et al. (2012) var respondentene 45 personer som pleiepersonale, ledere, 

beboere, pårørende, kokker og kjøkkenassistenter, samt 23 pasientdokumenter ved to 

sykehjem i Storbritannia. Personalets kunnskaper og ferdigheter ble undersøkt ved hjelp av 

observasjoner, fokusgruppeintervjuer, individuelle semi-strukturerte intervjuer og analyse av 

pasientdokumenter. Funn fra denne studien viser at personalet selv rapporterte at de ikke 

hadde kunnskaper i å velge ulike dietter for beboere i risiko for underernæring, eller for de 

som var underernært. De var heller ikke bevist på at beboere med diabetes trenger å spise noe 

sent om kvelden og tidlig om morgen, for å holde blodsukkeret under kontroll. Personalet 

strebet etter å være lydhør for individuelle matønsker, og de involverte beboerne i 

menyplanleggingen, men likevel var det en tendens til at de foretok antagelser om deres 

matønsker. Personalet oppmuntret beboerne til å spise, og hjalp til med å kutte opp maten ved 

behov. Observasjonene bekreftet at assistanse ble gitt til alle som trengte hjelp. Personalet 

uttalte at hvis beboerne hadde problemer med vekten ble de veid hver tredje måned, og hvis 

de da mente det var et problem ble lege kontaktet, og hvis det viste seg å være et stort 

problem fikk beboerne ernæringsdrikker. Alle beboerne og pårørende rapporterte at det ble 

servert nok mat, og flertallet beskrev maten som god. Men det ble også rapportert som 

negativt at kjøtt og grønnsaker kunne være kaldt og frosset på grunn av underbemanning blant 

kjøkken personalet. Funnene fra denne studien viser at personalet i sykehjem har kunnskaper 

om at beboere som er i risiko for underernæring eller er underernært trenger individuelle 

tiltak, og de oppmuntrer og hjelper beboerne med å spise. Men de har ikke kunnskaper i å 

velge ut de individuelle ernæringstiltakene som kan være aktuelle, og venter med å sette i 

gang ekstra tiltak før lege er konsultert.  

I studien til Schönherr et al. (2012) var respondentene 18 sykehjem i Østerrike. Denne studien 

gir indirekte data om personalets kunnskaper og ferdigheter siden det er sykehjemmenes 

struktur og prosess indikatorer som er i fokus. Metoden som ble brukt for å samle data var 
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spørreskjema. Studien viser at retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring 

forelå i 8 av de 18 sykehjemmene (44,4 %). En dietetiker var ansatt i 15 av de 18 

sykehjemmene (83,3 %), men informasjonsbrosjyrer om ernæring for sykehjemmenes 

beboere og pårørende var tilgjengelig i kun 4 av de 18 sykehjemmene (22,2 %). Tiltak som 

ble igangsatt hos underernærte beboere var at en dietetiker ble rådspurt i 74,7 % av tilfellene, 

54,9 % fikk ekstra væske, 38,6 % mottok ernæringsdrikker, 38 % mottok energi beriket 

snacks, 33 % mottok energi og protein beriket mat, 27,8 % fikk endret konsistens på maten, 

4,3 % fikk enteral ernæring og 2,2 % fikk parenteral ernæring. Funnene i denne studien 

antyder indirekte at personalet i sykehjem har kunnskaper om at en dietetiker kan gi råd om 

tiltak i forhold til beboere i sykehjem som er underernært, men de har mindre kunnskap om at 

de selv kan sette i gang tiltak som for eksempel å gi ekstra drikke, gi energi og protein beriket 

mat, og ved behov endre konsistensen på maten.  

I studien til Lorefält et al. (2011) var respondentene 9-30 sykepleiere og helsefagarbeidere 

med et spesielt ansvar for måltidene på sykehjemmene, fordelt på tre sykehjem i Sverige.  

Studien gir indirekte data om personalets kunnskaper og ferdigheter fordi personalet ble 

intervjuet for å lage et opplæringsprogram ut i fra deres teoretiske og praktiske behov.  

Intervjuene viser at personalet ønsket opplæring på hvordan de skal handle i forhold til 

resultatet som MNA viser. Dette funnet antyder indirekte at personalet i sykehjem ikke har 

kunnskaper om at det ut ifra resultatet av MNA, og ved behov må settes i gang individuelle 

ernæringstiltak, og lages en individuell ernæringsplan.  

Studien til Valentini et al. (2009) er en pilotstudie, og respondentene var 38 sykehjem med til 

sammen 79 avdelinger i Østerrike og Tyskland som sendte data videre ved hjelp av personalet 

i sykehjemmene. Data ble innhentet via spørreskjema. 16 av sykehjemmene ble drevet av 

veldedige organisasjoner, 13 av det kommunale og 9 av private organisasjoner. Studien gir 

indirekte data om personalets kunnskaper og ferdigheter fordi den gir informasjon om 

avdelingenes rutiner. Studien viser at kun 44 % av sykehjemmene brukte nasjonale 

retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring, men 63 % brukte lokale 

retningslinjer. Tiltak som ernærings drikke, sondeernæring og/eller parenteral ernæring ble 

iverksatt i henhold til retningslinjer i 80 % av sykehjemmene. Funnene i denne studien 

antyder indirekte at personalet i sykehjem har for lite kunnskaper om bruk av nasjonale 

retningslinjer, og tiltak som i gang settes hos beboere som er i risiko for underernæring eller 

er underernært oftere baseres på lokale retningslinjer. 
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I studien til Sortland et al. (2009) som er en pilotstudie var respondentene et ukjent antall 

sykepleiere, helsefagarbeidere, pleieassistenter, sykepleiestudenter og seks beboere ved et 

sykehjem i Norge. Funn fra denne studien viser at det hoved saklig gikk 14 timer mellom 

kveldsmåltidet og frokost. Fire av syv beboere svarte at de aldri ble tilbudt mat etter 

kveldsmåltidet, to svarte sjelden og en svarte ofte. Beboerne ble oftere tilbudt drikke enn mat 

etter kveldsmåltidet, og de eldre spurte oftere etter drikke enn mat etter at de hadde spist 

kveldsmat. To av åtte svarte at de sjelden følte seg sulten når de la seg, og ingen lå våken om 

natten fordi de følte seg sulten eller tørst. Syv av åtte beboere var fornøyd med at frokosten 

ble servert mellom klokken 08.00 og 10.00. Hovedtendensen var at beboerne var fornøyd med 

måltidspunktene og variasjon i mattilbudet. Personalet var fornøyd med tidspunktet 

kveldsmåltidet ble servert på. Funnene fra denne studien viser at personalet i sykehjem ikke 

har kunnskap om viktigheten av å sette i gang individuelle ernæringstiltak og lage en 

individuell ernæringsplan for sine beboere som er i risiko for underernæring, men stoler på at 

beboerne ikke føler seg sultne, og er fornøyde.  

I studien til Suominen et al. (2009) var det 53 sykepleiere som jobbet både i somatiske, 

spesialiserte demensavdelinger, og alderspsykiatriske avdelinger fordelt på 7 sykehjem i 

Finland. Studien viser at ernæringsbehandlingen av de underernærte var dårlig, kun en av seks 

underernærte beboere i demens og alderspsykiatriske avdelingene fikk ernæringsdrikke. Et 

betydelig mindre antall spiste mer enn halve matporsjon, og de underernærte mottok mindre 

snacks enn de som var velernærte. Funnene viser at personalet i sykehjem ikke har 

kunnskaper og ferdigheter til å sette i gang individuelle tiltak, og lage en individuell 

ernæringsplan for beboere i sykehjem som er underernært.   

I studien til Marchasson-Bourdel et al. (2009) var respondentene 461 sykehjem i Frankrike, 

62,5 % var private og 37,5 % var offentlige. Studien gir indirekte data om personalets 

kunnskaper og ferdigheter fordi den gir informasjon om avdelingenes rutiner som assosieres 

med underernæring i sykehjemmene. Studien viser at i 244 av 461 sykehjem (52,9 %) var en 

dietetiker involvert i sammensettingen av menyene til beboerne. 60,5 % hadde tilgang til 

tannlege. Av 42 sykehjem svarte 41 at ernæringsdrikker var et ernæringstiltak ved behov, 59,5 

% brukte proteinnæringsdrikker, mens 31 % brukte energidrikker med mye kalorier. Ved 

svelgeproblemer svarte kun 21,4 % av sykehjemmene at de foreslo ulike ernæringstiltak, og 

23,8 % svarte at svelg problemer hos beboerne ikke var noe problem. Derimot hadde 93,3 % 

av sykehjemmene tilpasset væsketilførselen hos beboere med svelgeproblemer. I 73,8 % av 



31 

 

tilfellene ble kun fortykningsmiddel brukt, og i 97,3 % av tilfellene ble i tillegg subkutan 

væsketilførsel foreslått. Funnene fra denne studien antyder indirekte at personalet i sykehjem 

har kunnskap om i gang setting av individuelle ernæringstiltak som ernærings drikke ved 

behov. De har også kunnskaper om å tilpasse væsketilførselen hos beboere med 

svelgeproblemer, men de har lite kunnskaper om å tilpasse maten for denne gruppen av 

beboere i sykehjem.   

I studien til Simmons et al. (2006) var 132 beboere fordelt på 6 sykehjem i USA indirekte 

respondenter selv om forskerteamet observerte personalet. Hensikten med studien var å 

beskrive personalets utlevering av ernærings drikke til beboere som hadde henvisning på det. 

Funnene fra denne studien viser at 132 beboere hadde henvisning på ernærings drikke. 88 % 

hadde henvisning på 1-3 ernæringsdrikker per dag, og resterende 12 % hadde henvisning på 

4-6 ganger per dag. Observasjon mellom måltidene viste at mindre enn 10 % av beboerne 

mottok ernærings drikke i henhold til henvisningen. Gjennomsnittlig ga personalet ernærings 

drikke mindre enn en gang per dag til beboere som var kognitivt klare, uavhengige og ikke 

trengte hjelp eller tilsyn. Hele 58 % av beboerne mottok ikke ernæringsdrikker mellom 

måltidene de to dagene observasjon pågikk. Når de resterende 42 % mottok ernærings drikke 

var gjennomsnittlig mengde som ble konsumert cirka 4 av 6 desiliter, og personalet brukte i 

gjennomsnitt mindre enn et minutt til å oppmuntre beboerne til å drikke. Observasjon ved 

måltidene viste at 37 % mottok en ernærings drikke i løpet av et eller flere måltider i løpet av 

de to dagene observasjon pågikk. Gjennomsnittlig mengde som ble konsumert var cirka 5 

desiliter, og personalet brukte gjennomsnittlig seks minutter til å oppmuntre beboerne til å 

konsumere både maten og ernæringsdrikken. Funnene fra denne studien viser at personalet i 

sykehjem har kunnskap om å sette i gang ernæringstiltak hos sine beboere, men de mangler 

nok kunnskap om viktigheten av faktisk å følge opp tiltakene, og kunnskap om at beboerne 

trenger tid, og oppmuntring for å konsumere ernæringsdrikkene.  

Funnene fra disse ti studiene favner direkte data fra 701 respondenter på 33 sykehjem, og 

indirekte data fra 517 sykehjem og 9-30 respondenter fordelt på tre sykehjem. Overordnet 

viser svarene i disse ti studiene at personalet i sykehjem ikke har kunnskaper og ferdigheter til 

å se viktigheten av å lage en ernæringsplan, og sette i gang med individuelle tiltak for beboere 

i sykehjem som er i risiko for underernæring eller er underernært, og at de heller stoler på at 

beboerne er fornøyde og ikke føler seg sulten.  Samtidig viser like mange av svarene at de har 

kunnskaper om å sette i gang med tiltak, men det er noen som mangler kunnskap om å velge 



32 

 

hvilke ernæringstiltak som er aktuelle for den enkelte, og venter med å starte med tiltakene 

som for eksempel å gi ekstra drikke, gi energi og protein beriket mat og endre konsistensen på 

maten til lege er kontaktet. Svarene viser også at retningslinjene for å forebygge og behandle 

underernæring hos beboere i sykehjem ofte er basert på lokale retningslinjer, i stedet for 

nasjonale retningslinjer.  

Hvilke kunnskaper og ferdigheter har personalet i sykehjem om oppfølging og 

evaluering av beboernes ernæringsstatus?  

To av artiklene har funn om oppfølging og evaluering av beboernes ernæringsstatus. En 

artikkel viser direkte data, Sortland et al. (2009) og en viser indirekte data om personalets 

kunnskaper og ferdigheter fordi den gir informasjon om avdelingenes rutiner som assosieres 

med underernæring i sykehjemmene, Marchasson-Bourdel et al. (2009).  

I studien til Sortland et al. (2009) som er en pilotstudie var respondentene et ukjent antall 

sykepleiere, helsefagarbeidere, pleieassistenter, sykepleiestudenter og seks beboere ved et 

sykehjem i Norge. Funn fra denne artikkelen viser at 25 % av personalet svarte at beboerne 

ble veid en gang hver måned, men hovedtendensen var at de ble veid hvert halvår. I studien til 

Marchasson-Bourdel et al. (2009) var respondentene 461 sykehjem der 62,5 % var private og 

37,5 % var offentlige. Gjennomsnittlig var sykehjemmene av mellomstor størrelse, hadde en 

bemanning på et personale på hver tredje beboer, og cirka 2,5 beboer av gjennomsnittlig 60 

trengte hjelp til å spise. Funn fra denne artikkelen viser at 78,1 % av sykehjemmene hadde 

prosedyrer på å overvåke beboernes vekt. Funnene fra disse to studiene favner direkte data fra 

et ukjent antall personale og seks beboere ved et sykehjem, og indirekte data fra 461 

sykehjem. Overordnet viser svarene at personalet i sykehjem ikke har nok kunnskaper om 

oppfølgingen av beboerens ernæringsstatus selv om det foreligger prosedyrer på det i over ¾ 

av sykehjemmene. 
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4 Diskusjon 

I diskusjonsdelen vil jeg først for hvert forskningsspørsmål kort referere til essensen i 

hovedfunnene mine, for så å tolke disse i lys av både metodiske styrker og svakheter i de 

inkluderte artiklene mine, og i lys av annen forskning. Dette skal bidra til både å tydeliggjøre 

styrken i resultatene, og hvilke betydning funnene kan ha for praksis. Deretter vil jeg samlet 

diskutere årsaken til at personalet i sykehjem eventuelt mangler kunnskaper og ferdigheter for 

å gjennomføre god ernæringspraksis, se på hvilke punkter det eventuelt trengs å settes inne 

tiltak, og komme med forslag til forbedring. 

Hensikten med studien var systematisk å oppsummere og vurdere vitenskapelig litteratur om 

hvilke kunnskaper og ferdigheter personalet i sykehjem har om god ernæringspraksis. 

Hvilke kunnskaper og ferdigheter har personalet i sykehjem om å vurdere 

ernæringsstatus hos eldre?  

Resultatene i studien viser at personalet i sykehjem ikke har tilfredsstillende kunnskaper og 

ferdigheter til å vurdere ernæringsstatus hos sine beboere. I stedet for å bruke et anerkjent 

verktøy som MNA og supplere med blant annet klinisk undersøkelse og laboratorieverdier 

bruker de spørsmål om vekttap alene, eller de måler kun vekten. Åtte av artiklene i studien 

min sier noe om personalets kunnskaper og ferdigheter på dette området, og selv om fire av de 

gir indirekte data og en av disse viser metodiske svakheter er det i tillegg fire som gir direkte 

data, og til sammen er utvalget stort. I tillegg støttes funnet av studier som viser at de 

metodene som oftest blir brukt for å vurdere beboernes ernæringsstatus er nettopp måling av 

vekt alene, eller spørsmål om vekttap alene, og de metodene som blir minst brukt er blant 

annet bruk av et screeningsverktøy og biokjemiske parametere (van Nie-Visser, Meijers, 

Schols, Lohrmann, Bartholomeyczik & Halfens, 2011). Likeledes vises det at sykepleiere i 

sykehus i Norden finner det vanskelig å identifisere pasienter i risiko for underernæring eller 

pasienter som er underernært, og de mangler kunnskaper og ferdigheter til å bruke ulike 

metoder for identifiseringen (Mowe et al., 2008). En nasjonal undersøkelse viser at 

sykepleiere og helsefagarbeidere i sykehjem i Norge ønsker mer opplæring spesielt om å 

vurdere ernæringsstatus, og lederne mener at de trenger mer kunnskap om dette (Aagaard & 

Abrahamsen Grøndahl, 2015). Med støtte i disse artiklene er det grunnlag for å si at det er stor 

sannsynlighet for at personalet i sykehjem mangler kunnskaper og ferdigheter i å vurdere 

ernæringsstatus hos eldre.  
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Funnet kan bety at beboere i sykehjem som er i risiko for underernæring eller er underernært 

ikke blir identifisert, og dermed ikke får målrettet behandling. Dette kan igjen føre til at 

beboerne utsettes for infeksjoner, forverrelse av mental og fysisk funksjon, redusert 

livskvalitet, forsinket rekonvalesens og økt risiko for å dø (Guttormsen et al., 2009). 

Interessant er det at Morley og Silver (1995) skriver for 20 år siden at de vanligste 

ernæringsmessige problemene hos beboere i sykehjem var vekttap, og protein og energi 

underernæring, og også den gang ble dette sjeldent identifisert. En intervensjonsstudie i 

sykehus i Nederland viste at innføring av verktøy for å identifisere pasienter i risiko for 

underernæring resulterte i at 30 % flere pasienter ble fanget opp (Kruizenga et al., 2005). Men 

vurdering av beboernes ernæringsstatus alene er ikke tilstrekkelig for å forebygge og behandle 

underernæring (Guttormsen et al., 2009). For å kunne sette i gang individuelle tiltak må 

personalet kunne vurdere beboernes individuelle ernæringsbehov. 

Hvilke kunnskaper og ferdigheter har personalet i sykehjem om å beregne 

individuelle ernæringsbehov hos eldre?  

Resultatene i studien viser at personalet i sykehjem ikke har tilfredsstillende kunnskaper og 

ferdigheter på dette området. Spesielt har de dårlige kunnskaper og ferdigheter om å vurdere 

individuelle behov som kalorier, proteiner og væske hos sine beboere. Samtidig er det viktig å 

belyse at kun to av artiklene som ble inkludert i studien min sier noe om personalets 

kunnskaper og ferdigheter på dette området, og kvalitetsvurderingen viser at den ene har 

metodiske svakheter. Men begge gir direkte svar på forskningsspørsmålet og har til sammen 

et stort utvalg. I tillegg samsvarer resultatet med tidligere studier som viser at sykepleiere i 

sykehus i Norden finner det vanskelig å kalkulere pasientenes kaloribehov (Mowe et al., 

2008). En nasjonal undersøkelse viser at ledere i sykehjem i Norge mener personalet trenger 

mer kunnskaper om å beregne beboernes ernæringsmessige behov (Aagaard, 2010), og 

personalet ønsker også selv dette (Aagaard & Abrahamsen Grøndahl, 2015). Med støtte i 

disse artiklene er det grunnlag for å si at det er stor sannsynlighet for at personalet i sykehjem 

mangler kunnskaper og ferdigheter i å beregne individuelle ernæringsbehov hos eldre. 

Resultatet kan bety at beboere i sykehjem ikke får dekket sitt individuelle behov for energi, 

proteiner og væske, og når vi vet at underernæring kan oppstå av mangel på blant annet energi 

og proteiner, og hvilke konsekvenser det kan medføre for den berørte ser vi viktigheten av at 

personalet har denne ferdigheten. I tillegg til at personalet må ha denne ferdigheten må de 
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også kunne gjøre en enkel kartlegging av beboernes mat og drikkeinntak for å kunne 

konkludere om de får dekt sine behov (Guttormsen et al., 2009).  

Hvilke kunnskaper og ferdigheter har personalet i sykehjem om å kartlegge 

inntaket av kalorier, proteiner og væske hos eldre i forhold til deres behov? 

Resultatene i studien viser at personalet i sykehjem ikke har tilstrekkelig kunnskaper og 

ferdigheter på dette området. Samtidig er det viktig å belyse at kun tre av artiklene som ble 

inkludert i studien min sier noe om personalets kunnskaper og ferdigheter på dette området, 

og to av artiklene viser i følge kvalitetsvurderingen metodiske svakheter. Samtidig gir alle tre 

artiklene direkte svar på forskningsspørsmålet, og de har til sammen et stort utvalg. Men 

resultatet samsvarer ikke helt med andre studier som viser at matinntaket hos beboere i 

sykehjem blir registrert hvis de har dårlig ernæringsstatus (Aagaard, 2010). Samtidig viser 

undersøkelsen at disse sykehjemmene mangler rutiner for å følge opp beboernes 

ernæringstilstand, og det kan stilles spørsmål om alle disse beboerne virkelig får registrert sitt 

matinntak. En nasjonal undersøkelse viser at beboerens kost og væskeinntak vanligvis blir 

registrert hos beboere med dårlig ernæringstilstand (Aagaard & Abrahamsen Grøndahl, 2015). 

Men vanligvis er et vidt begrep, og samtidig fremkommer det at personalet i disse 

sykehjemmene ønsker mer kunnskaper om hvordan de skal foreta en kostregistrering, og 

lederne i sykehjemmene mener at personalet trenger mer kunnskap om dette, og en kan derfor 

også her kan stille spørsmål om hvorvidt beboerne virkelig får tilstrekkelig registrert sitt 

inntak av mat og drikke. Det kan derfor være grunnlag for å si at det er stor sannsynlighet for 

at personalet i sykehjem mangler kunnskaper og ferdigheter i å kartlegge inntaket av kalorier, 

proteiner og væske hos eldre. 

Når personalet ikke har kunnskaper og ferdigheter til å kartlegge beboerens inntak av energi, 

proteiner og væske i løpet av en eller flere dager vil det ikke foreligge en objektiv 

oppsummering av deres virkelige inntak. I stedet for kan det bli slik som resultatet fra den ene 

studien viser at inntaket blir dokumentert via subjektive tilbakemeldinger mellom personalet. 

Dette igjen kan føre til at beboerne ikke får dekket sitt behov for både energi, proteiner og 

væske. Å ha kunnskaper og ferdigheter til å kunne foreta en slik registrering er helt 

avgjørende i forhold til neste punkt for god ernæringspraksis som sier at dersom det viser seg 

at beboerens inntak av kalorier, proteiner eller væske er for lite i forhold til deres behov, må 

det lages en ernæringsplan og tiltak må iverksettes.  
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Hvilke kunnskaper og ferdigheter har personalet i sykehjem om å lage en 

ernæringsplan, og sette i gang individuelle tiltak hos eldre som har dårlig 

ernæringsstatus?  

Resultatene viser at kunnskapene og ferdighetene hos personalet i sykehjem på dette området 

er blandet. Mange av personalet i sykehjem har ikke disse kunnskapene og ferdighetene, og i 

stedet for å sette i gang med individuelle tiltak stoler de på at beboerne er fornøyde og ikke 

føler seg sulten. Men det er også mange som har kunnskaper om at tiltak må igangsettes, men 

de mangler kunnskapen og ferdigheten til selv å gjøre en vurdering om hvilke tiltak som kan i 

gang settes, som for eksempel energi og protein beriket mat og venter med å sette i gang tiltak 

til lege er kontaktet. Alle artiklene i studien min sier noe om personalets kunnskaper og 

ferdigheter på dette området. Seks av artiklene gir direkte data, fire gir indirekte data, og til 

sammen er utvalget stort. I tillegg samsvarer resultatet med flere større studier som viser at 

sykepleiere i sykehus syntes det er vanskelig å sette i gang ernæringstiltak, og mange 

innrømmet at noen pasienter kunne motta så lite ernæring under sykehusoppholdet at det ble 

forlenget (Mowe et al., 2008). Mowe et al. (2006) fant ut at ernæringsplan sjelden var 

beskrevet i pasientenes journal ved et sykehusopphold. En annen større studie viser at kun 

halvparten av ledere og personalet i sykehjem svarer at det vanligvis blir utarbeidet en 

ernæringsplan for beboere med dårlig ernæringsstatus, og betydelig færre svarer at de er enig i 

at maten er tilpasset den enkelte beboers energibehov (Aagaard & Abrahamsen Grøndahl, 

2015). Med støtte i disse studiene er det grunnlag for å si at det er stor sannsynlighet for at 

personalet i sykehjem mangler kunnskaper og ferdigheter i å kartlegge inntaket av kalorier, 

proteiner og væske hos eldre. 

Konsekvensen av at personalet i sykehjem ikke har kunnskaper og ferdigheter til å lage en 

individuell ernæringsplan og sette i gang tiltak kan bli at beboerne som er i risiko for 

underernæring eller er underernært, ikke får tilstrekkelig god nok ernæringsbehandling som 

igjen kan føre til ytterliggere forverring av situasjonen. En ernæringsplan bør også inneholde 

en plan for oppfølging og evaluering av tiltakene som er igangsatt (Guttormsen et al., 2009). 

Hvilke kunnskaper og ferdigheter har personalet i sykehjem om oppfølging og 

evaluering av beboernes ernæringsstatus?  

Resultatene i studien viser at personalet i sykehjem ikke har tilfredsstillende kunnskaper og 

ferdigheter på dette området selv om det foreligger prosedyrer på det i mange av 

sykehjemmene. Samtidig er det viktig å belyse at kun to av artiklene gir svar på dette 
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forskningsspørsmålet, og det er kun den ene som gir direkte data. I tillegg gir den lite data, 

utvalget er lite, og kvalitetsvurderingen viser at denne artikkelen har metodiske svakheter. 

Selv om den andre artikkelen har et stort utvalg, gir den både indirekte og lite data om 

forskningsspørsmålet. Til sammen medfører dette at en kan stille spørsmål om resultatet på 

forskningsspørsmålet mitt kan generaliseres. Men samtidig støtter to store studier mitt funn da 

de viser at få av personalet og lederne i sykehjem svarte at oppfølgingen av beboerens 

ernæringstilstand var svært god (Aagaard & Abrahamsen Grøndahl, 2015), og få sykepleiere i 

sykehus i Skandinavia hadde rutine på å følge opp om pasienten hadde nådd målet med 

ernæringsbehandlingen (Mowe et al., 2006). Av de pasientene som faktisk hadde en 

ernæringsplan ble den i kun halvparten av tilfellene vedlagt ved utskrivelse til 

primærhelsetjenesten. Med støtte i disse artiklene er det grunnlag for å si at det er stor 

sannsynlighet for at personalet i sykehjem mangler kunnskaper og ferdigheter om oppfølging 

og evaluering av beboernes ernæringsstatus. 

Når personalet i sykehjem ikke har kunnskaper og ferdigheter til å følge opp og evaluere 

ernæringsstatus kan konsekvensen bli en ubemerket forverring av beboerens 

ernæringssituasjon uten at nye tiltak blir i gang satt. Når ernæringsplan ikke følger pasienten 

ved overføring mellom ulike institusjoner kan det føre til at i gang satte ernæringstiltak ikke 

blir vedlikeholdt.  

Resultatene i denne litteraturstudien viser at det internasjonalt er et større fokus på selve 

identifiseringen (punkt 1) og behandlingen (punkt 4) av underernæring i sykehjem enn på 

punkt 2,3 og 5 om god ernæringspraksis, men at personalet i sykehjem mangler kunnskaper 

og ferdigheter på alle områdene. Arsky et al. (2012) sier at god ernæringspraksis i sykehjem 

innebærer at personalet har kunnskaper og ferdigheter i alle fem punktene. Dette kan forklares 

ved at selv om personalet skulle ha kunnskaper og ferdigheter til å identifisere beboere som er 

i risiko for underernæring eller er underernært, og kunnskaper og ferdigheter til å sette i gang 

tiltak, er det viktig at disse tiltakene er individuelle og det kan de ikke være hvis ikke 

personalet kan beregne individuelle behov. Og selv om de skulle kunne det må de ha 

kunnskaper og ferdigheter til å vurdere om ernæringsinntaket er i balanse med individuelle 

behov. Og skulle de også ha disse kunnskapene og ferdighetene er det også viktig at de har 

kunnskaper om at effekten av tiltakene skal evalueres en gang i måneden, og kunnskaper og 

ferdigheter til eventuelt å justere tiltakene.  
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Disse funnene er fra internasjonale studier og kan ikke direkte si noe om norske forhold. Det 

er allikevel ganske sannsynlig at personalet i sykehjem i Norge også mangler kunnskaper og 

ferdigheter om god ernæringspraksis til tross for at vi i dag har både Helsedirektoratets 

retningslinjer og kosthåndsbokens veiledende punkter å støtte oss til. I tillegg har vi forskrift 

om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten som skal bidra til at personer som mottar pleie- og 

omsorgstjenester får ivaretatt sitt behov for tilstrekkelig mat og drikke, og forskrift om 

internkontroll i helse- og omsorgstjenesten som skal sørge for at arbeidstakerne har 

tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor sitt fagfelt. Hva kan årsaken være til personalet 

i sykehjem mangler kunnskaper og ferdigheter om god ernæringspraksis? 

Rammene for god ernæringspraksis er et lederansvar (Arsky et al., 2012). For å øke kvaliteten 

og troverdigheten i tjenesten må personalet jobbe kunnskapsbasert, noe som innebærer at 

forskningsbasert kunnskap integreres med erfaringskunnskap, brukermedvirkning og kontekst 

(Nortvedt et al., 2012). Organisasjonens kultur kan undergrave bruk av forskning, og selv om 

mange organisasjoner støtter kunnskapsbasert praksis, gir de ikke alltid sykepleierne tid og 

ressurser til å anvende forskningen. Sterkt lederskap i helsevesenet er avgjørende for 

forskningsbasert praksis (Polit & Beck, 2012). Forskning viser at blant annet mangel på tid og 

ressurser er en barriere for å bruke forskning i praksis (Hommelstad & Ruland, 2004). 

Personalet i sykehjem opplever ressursmangel og nedprioriteringer noe som blant annet 

medfører for lav bemanning i forhold til pleietyngden og mangel på tid som årsaker til blant 

annet redusert kvalitet på utredning og diagnostikk (Førde, Pedersen, Nortvedt & Aasland, 

2006). Ved mangel på tid, for lite kvalifisert personell og for trange budsjettrammer 

prioriteres de medisinske kjerneoppgavene, mens ernæring kommer i annen rekke.  

Eller kan årsaken være at personalet ikke ønsker å endre egen praksis, at de ikke har kultur for 

formidling og anvendelse av forskning i praksis? Sykepleieres holdninger er potensielle 

barrierer for forskningsbasert praksis (Polit & Beck, 2012). Studier har funnet at noen 

sykepleiere ikke verdsetter, eller vet mye om forskning, mens andre motstår forandringer. Det 

er heldigvis en økende dokumentasjon at mange sykepleiere vil bruke forskningsbasert 

praksis, men mange vet ikke hvordan de skal anvende forskningen i praksis (Polit & Beck, 

2012).  

Eller kan man tenke at årsaken rett og slett kan være at personale i sykehjem er påvirket av 

unnlatelsessyndromet, vi kan det, vi vet vi skulle ha utført det, og vi har tid til det, men det 

blir likevel ikke gjort. Eller kan årsaken rett og slett være at det fortsatt er for tidlig å se de 
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store endringene for god ernæringspraksis i sykehjem, at gapet mellom forskning og praksis 

fortsatt er tilstede selv om Espen sine retningslinjer kom i 2002, og Helsedirektoratets sine 

kom i 2009?  

Konsekvensene av underernæring hos eldre viser viktigheten av at personale i sykehjem har 

kunnskaper og ferdigheter i god ernæringspraksis. Kosthåndsbokens normgivende 

retningslinjer, og personalets erfaringsbaserte og praktiske kunnskaper sammen med 

beboerens medvirkning kan danne grunnlag for en god ernæringspraksis for beboere i 

sykehjem, men da må lederne sørge for at det er nok tid og ressurser til at personalet kan 

anvende det de har lært, og personalet må være positivt innstilt til å anvende det.  

Samtidig som det er viktig at personalet i sykehjem har disse kunnskapene og ferdighetene er 

det også viktig at de reflekterer over etiske utfordringer omkring ernæringsbehandlingen. Vil 

beboerens tilstand bli bedre slik at han/hun kan leve lenger, vil behandlingen føre til færre 

sykehusopphold, vil beboeren få mindre plager, og føle seg bedre, vil sondeernæring føre til 

bivirkninger, og komplikasjoner som for eksempel en pneumoni og er behandlingen 

samfunnsøkonomisk tilrådelig? Sist, men ikke minst er det viktig å ta hensyn til beboerens 

ønske om behandlingen. 

Avanserte geriatriske sykepleiere kan være med på forbedre kunnskaps og ferdighetsnivået 

om god ernæringspraksis til sine kollegaer i sykehjem ved å gå foran som et godt forbilde, og 

selv bruke kosthåndsbokens punkter for god ernæringspraksis. De har kunnskaper og 

ferdigheter til å foreta en grundig anamnese, gjøre relevante og grundige kliniske 

undersøkelser og bruke ulike kartleggingsverktøy som blant annet MNA. De kan også 

undervise sine kollegaer fordi de har kunnskapen, ferdigheten og muligheten til å finne 

forskningsbasert kunnskap blant annet via Praktiske prosedyrer i Sykepleietjenesten (PPS), og 

de ulike databasene gjennom Helsebiblioteket.no. Forskning viser at det er en signifikant 

forskjell på kunnskap blant annet innen screening av ernæringsstatus hos personalet som har 

hatt ekstra undervisning innen ernæring, og de som ikke har hatt det, med bedre kunnskaper 

hos de som hadde ekstra undervisning (Schönherr et al., 2015). I tillegg viser forskning at 

undervisning både kan forbedre profesjonell praksis, og forbedre pasientutfallet (Forsetlund et 

al., 2012).  
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4.1 Metodologiske overveielser 

Å gjennomføre en systematisk mixed studies review med en omfattende kvalitetssikret 

søkestrategi, søk i fire internasjonale databaser og i ulike referanselister har gjort at jeg har 

relevant data som både har gitt meg svar på forskningsspørsmålene mine, og svar på hvilke 

tiltak som må settes i gang for å forbedre god ernæringspraksis i sykehjem. Men samtidig er 

ikke søk i relevante tidsskrifter gjennomført, og artikler på språk utenom norsk, svensk, dansk 

og engelsk er ekskludert noe som kan ha ført til at jeg har mistet verdifull data. At de 

inkluderte artiklene ikke er eldre enn ni år, og godt innenfor år 2002 da ESPEN kom med sine 

retningslinjer styrker resultatenes gyldighet.  

At jeg har vært alene om å velge ut, kvalitets vurdere, og tolke artiklene mine kan ha ført til at 

man kan stille spørsmål ved studiens pålitelighet, men på den andre siden har jeg i 

kvalitetsvurderingen brukt sjekklistene til Nasjonalt kunnskapssenter, noe som igjen kan 

styrke påliteligheten. To av artiklene er av dårligere kvalitet enn de åtte andre, og også fem av 

disse har små metodologiske svakheter noe som gjør at en kan stille spørsmål om resultatetens 

pålitelighet. 

Likevel indikerer gjennomgangen av artiklene at det vitenskapelige grunnlaget for å få svar på 

forskningsspørsmålene mine er sterkt da studien inkluderer direkte data fra over 700 

respondenter i sykehjem, og de kvalitative og kvantitative resultatene fra disse respondentene 

støtter hverandre. På den andre siden er det lite data på tre av fem forskningsspørsmål noe 

som gjør at en må stille spørsmål om styrken i disse funnene. At data er fra ulike respondenter 

som pleiepersonale, ledere, beboere, pårørende, vaskepersonale og pasientdokumenter kan gi 

et bredere bilde på hvilke kunnskaper og ferdigheter personalet i sykehjem har om god 

ernæringspraksis, men det kan også føre til at en kan stille spørsmål ved resultatenes 

gyldighet. Man kan undre seg over om resultatene hadde blitt de samme hvis kun 

pleiepersonalet var respondenter?  

Spørsmål om resultatenes gyldighet kan også stilles fordi artiklene gir indirekte data stort sett 

om sykehjemmenes rutiner fra over 500 respondenter. Samtidig kan en antyde at når mange 

av sykehjemmene screener beboerne sine ved kun å spørre etter vekttap, og et fåtall bruker 

MNA som screeningsverktøy, kan man antyde at personalet ikke har kunnskaper og 

ferdigheter til å bruke MNA. At resultater fra andre solide studier støtter mine funn, bidrar til 

å styrke mine funn.  
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5 Konklusjon  

Litteraturstudien har gitt meg et internasjonalt bilde over hvilke kunnskaper og ferdigheter 

personalet i sykehjem har om god ernæringspraksis. Selv om funnene er fra internasjonale 

studier og ikke direkte kan si noe om norske forhold er det allikevel sannsynlig at også 

personalet i sykehjem i Norge mangler kunnskaper og ferdigheter om god ernæringspraksis.  

Konsekvensene av at personalet i sykehjem mangler kunnskaper og ferdigheter om god 

ernæringspraksis kan bli at eldre som er i risiko for underernæring, eller er underernært, ikke 

blir identifisert og får individuell ernæringsmessig behandling, noe som igjen kan resultere i 

store helsemessige konsekvenser for den det gjelder.   

På bakgrunn av funnene i min undersøkelse er det viktig å gjøre lignende studier i Norge for å 

få mer direkte informasjon om hvilke kunnskaper og ferdigheter personalet i sykehjem i 

Norge har om god ernæringspraksis. God ernæringspraksis er selvfølgelig et tverrfaglig 

samarbeid, men i følge kosthåndsbokens eksempel på ansvars- og oppgavefordeling kan man 

se at særlig leger, sykepleiere og helsefagarbeidere samlet er involvert i alle punktene for god 

ernæringspraksis, og av erfaring fra sykehjem stemmer dette. Av den grunn bør disse 

yrkesgruppene være deltagere i fremtidige studier. 

For å forbedre framtidig ernæringspraksis i sykehjem, og beboernes ernæringssituasjon, må 

personalet i sykehjem få undervisning på de punktene om god ernæringspraksis som 

framtidige studier eventuelt viser at deltagerne mangler kunnskaper og ferdigheter på. Målet 

med undervisningen skal være at beboerens ernæringsstatus forbedres, og for å måle dette må 

beboernes ernæringsstatus vurderes både før og etter undervisningen.  
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