
 

Den bristande måltidsomsorgen - går den att förbättra? 
 
Det låga energi- och näringsintaget och den höga förekomsten av undernäring hos äldre patienter på 
sjukhus är inte längre en nyhet. Det har varit ett ihållande problem sedan en lång tid tillbaka. 
Skillnaden idag är att vi har en större kunskap inom området och dess förekomst. Även kunskap om 
hur man förebygger och behandlar undernäringen finns, men trots det kvarstår problemet. En 
förändring måste ske men ett mottagande av en förändring inom det aktuella området är inte alltid en 
enkel och rätlinjig process. 

 
Problemets förekomst inkluderar fler faktorer än endast den serverade maten. Studier visar att 
problemet till stor del påverkas av ett otillräckligt stöd, hjälp och förståelse i samband med patientens 
måltid på sjukhus. Det handlar om brist hos patientens måltidsomsorg, ett hinder som påverkas av 
berörd sjukhuspersonal som ansvarar för området. Dock bör man ha i åtanke att upptäckten av 
påverkande faktorer inte automatisk löser problemet. Inarbetade rutiner och gängse praxis inom olika 
områden, kan försvåra arbetet mot förbättrande förändringar. Något som hela sjukvården genomsyras 
av. 
 
I föreliggande studie har man därför identifierat vilka hinder inom området måltidsomsorg som 
påverkar patientens totala måltidsupplevelse negativt. En process som skett tillsammans med 
personalens involverade, för att ge en större inblick i hur patientens måltidsomsorg ser ut. Detta i syfte 
för att skapa ett uppvaknande hos personalen som i sin tur ska skapa lösningar för att kunna appliceras 
på sjukhusets patienter. Där tanke ska leda till handling och åtgärder, i skapandet mot en bättre 
måltidssituation för patienterna. En forskningsprocess som därmed inte bara ska undersöka orsaken 
till problemet, utan även försöka åtgärda det, genom så kallad åtgärdsforskning.  
 
Studien visade sig ge ett mycket positivt resultat för patienterna, men även för den berörda 
personalen. Patienternas måltidsomsorg var innan ett arbete som bortprioriteras och delegerades över 
till mindre kvalificerad personal. Vilket grundade sig i en omedvetenhet gällande områdets betydelse 
och brist på personal. Medverkan i studien gav dock en större medvetenhet av värdet att lägga tid och 
resurser inom området, vilket gav upphov till tydliga rutiner i samband med patienternas 
måltidsomsorg. Resultatet visade även att det blev ett större fokus på den enskilda patienten och 
dennes behov i samband med måltid, där man tog hänsyn till ätsvårigheter och preferenser vid 
måltiden. Mätning av BMI och frågeformulär för att bedöma risken för undernäring, infördes som ett 
system för att bedöma nutritionsstatus och tillstånd hos den enskilda patienten. System som innan inte 
fanns och områden som innan bara förbisågs. 
 
Genomförandet av studien medförde många förändringar av måltidsomsorgen som hade en positiv 
inverkan på patienten, men även på den involverade personalen. Studien fastställer därmed att 
sjukvården som ofta genomsyras av hårt bunden omvårdnadspraxis, kan genom rätt verktyg och 
involverade av personalen genomgå förändringar som både gynnar den enskilda patienten men även 
involverad personal. Åtgärdsforskning gör det möjligt att förbättra måltidsomsorgen. 
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Skribentporträtt: Ämnet och dess problem får trots att det är så förekommande inte den fokus och 
uppmärksamhet det borde utifrån dess konsekvenser. Denna studie visar både på betydelsen av varför 
ämnet bör uppmärksammas mer, men även att problemet kan lösas. Studien är för mig ett bevis på att 
man genom rätt metoder, kan uppnå positiva resultat, trots ett svårt utgångsläge.  
Efter examen vill jag med min kunskap som utbildningen givit mig, jobba med att utveckla områden 
inom måltidsservice. 
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