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TEMA – Nutrition

Bedömning och 
behandling av nutritions- 
och undernutritionstillstånd 
inom äldrevården

  Av  Gunnar Akner

Nutritionstillståndets två komponenter 
– kroppssammansättning och funktion
Det fi nns ingen etablerad metod att beskriva en män-
niskas ”nutritionstillstånd”, men det kan bedömas ur 
två aspekter, struktur (kroppssammansättning) och 
funktion. Dessvärre fi nns inga enkla samband på indi-
vidnivå mellan kroppens struktur och funktioner, vare 
sig hos friska eller sjuka personer respektive vid stabil, 
ökande eller minskade kroppsvikt. Vid kraftig över- 
respektive undervikt (t.  ex. kraftig obesitas eller anorexia 
nervosa) förekommer uppenbara problem med olika fy-
siska funktioner, t.  ex. kondition och ”activities of daily 
living” (ADL), men sambandet är betydligt mer oklart 
vid mindre grader av viktändring. Om en person har en 
eller fl era sjukdomar försvåras dessutom bedömningen 
eftersom eventuella funktionsnedsättningar samtidigt 
kan vara relaterade till både förändrad kroppssamman-
sättning och aktuell(a) sjukdom(ar). 

Struktur = Kroppssammansättning
Kroppssammansättningen kan anges som hela kropps-
vikten eller som vikten eller andelen (procent) av kropp-
ens olika delar. Exempel på delar är vävnadstyperna 
muskulatur, fettväv eller skelett alternativt de kemiska 
beståndsdelarna protein, fett eller vatten. När kropps-

vikten ändras kan detta ske proportionellt lika för 
de olika delarna, men i regel är det fråga om ojämna 
ökningar eller minskningar. Vid ofrivillig viktök ning 
är det ofta fråga om ökning av fettmängden. Vid 
ofrivillig viktminskning är det däremot ofta fråga om 
minskning av både andelen muskler och fett. För att 
jämföra kroppsvikten mellan olika personer med olika 
kroppslängd fi nns det olika sätt att justera kropps-
vikten i förhållande till kroppslängden. Det vanligaste 
sättet är kroppsmasseindex  (”body mass index”, förk. 
BMI), vilket beräknas som kroppsvikten uttryckt i kg 
divi derad med kvadraten på kroppslängden uttryckt 
i meter. Man har funnit att risken för friska personer 
att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar är som lägst inom 
BMI-intervallet 20–25 kg/m2. Detta är skälet till att 
just detta intervall betraktas som ”normalt” BMI och 
hade ur sprungligen inget med nutritionstillståndet 
att göra. När man fastställer BMI förutsätts att både 
kroppsvikten och kroppslängden kan bestämmas på ett 
standardiserat sätt (1). 

Kroppsvikt: Oavsett om kroppsvikten används direkt 
eller efter omvandling till BMI måste den mätas på ett 
standardiserat sätt. Korrekt är att mäta kroppsvikten på 
morgonen, före frukost och efter tömning av urinblåsan, 

I artikeln beskrivs hur man kan bedöma en persons nutritionstillstånd genom att utgå från 
kroppens struktur och funktion. Dessutom föreslås hur man kan lägga upp utredningen av 
misstänkt undernutritionstillstånd hos äldre. Även behandling utifrån vetenskaplig kunskapsnivå 
och praktisk handläggning diskuteras.
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där personen är naken eller endast iklädd underbyxor. 
Mätningen skall ske på en våg av god kvalitet, där vågen 
nollställs före varje mätning och kalibreras regelbundet. 

Kroppslängd: Kroppslängden mäts med hjälp av en 
mätsticka som sitter fast på väggen. För friska per-
soner är detta inget problem, men hos äldre per-
soner (framför allt 75+) fi nns det två faktorer som 
kraftigt försvårar användningen av BMI-begreppet 
– a) förändrad kroppslängd och b) svårigheter att stå. 

a) Förändrad kroppslängd: Äldre personer har ofta osteo-
poros (benskörhet) med kotfrakturer samt ofta även re-
ducerad höjd på diskerna, vilket minskar kroppslängden. 
Ryggraden kan härvid även få ändrad lutning, t.  ex. 
kyfos (kutryggighet, puckel)  i bröstryggen, vilket ock-
så minskar kroppslängden. Vilken är då personens kor-
rekta kroppslängd: Är det den aktuella längden mätt 
med mätsticka på väggen och bör man i så fall ta hän-
syn till eventuell kutryggighet eller är det längden när 
man var ung i 20–30-årsåldern? Det fi nns inget givet 
svar på frågan. 

Följande tre exempel illustrerar dilemmat: En kvinna 
undersöktes vid två tillfällen, 50 respektive 70 års ålder. 

Exempel 1.  Minskad kroppsvikt, stabil kroppslängd. 
Under dessa 20 år minskade kroppsvikten från 60 till 
55 kg, dvs. med 5 kg (8%), samtidigt som kroppslängden 
var stabil. 

Ålder Vikt Längd BMI

50 år 60 kg 168 cm 21,3

70 år 55 kg 168 cm 19,5

Exempel 2.  Minskad kroppsvikt, minskad kroppslängd. 
Under dessa 20 år minskade kroppsvikten från 60 till 55 
kg, dvs. med 5 kg (8%), samtidigt som kroppslängden 
minskade från 168 till 163 cm, dvs. med 5 cm (3%). 

Ålder Vikt Längd BMI

50 år 60 kg 168 cm 21,3

70 år 55 kg 163 cm 20,7

Exempel 3.  Stabil kroppsvikt, minskad kroppslängd. 
Under dessa 20 år var kroppsvikten stabil, 60 kg, men 
kroppslängden minskade från 168 till 163 cm, dvs. 
med 5 cm (3%).

Ålder Vikt Längd BMI

50 år 60 kg 168 cm 21,3

70 år 60 kg 163 cm 22,6

I exempel 1 motsvarade en kroppsviktminskning på 
5 kg en minskning av BMI med 1,8 enheter. I exempel 
2 gjorde den samtidiga minskningen av kroppsvikt och 
kroppslängd att BMI bara sjönk med 0,6 enheter trots 
att kroppsvikten minskade lika mycket som kropps-
vikten i exempel 1. I exempel 3 medförde minskningen 
av kroppslängden med oförändrad kroppsvikt att BMI 
steg med 1,3 enheter. Det är viktigt att framhålla att 
uppgifter om förändringar av BMI inte säger något om 
huruvida kroppssammansättningen hos en enskild in-
divid förändrats. 

b) Svårigheter att stå: Äldre personer har ofta svårt att 
stå stilla mot en längdmätare på väggen, t.  ex. på grund 
av balansproblem eller sjunkande blodtryck vid uppres-
ning. Dessa problem är särskilt vanliga hos patienter vil-
ka det är särskilt angeläget att göra en korrekt justering 
av kroppsvikten för längden, t.ex. hos multisjuka äldre. 

Sammantaget är BMI-begreppet framför allt an-
vändbart för att beskriva och jämföra grupper av pa-
tienter, men när man bedömer enskilda personer fi nns 
en rad problem som försvårar tolkningen, särskilt inom 
äldrevården. Det viktigaste är att regelbundet följa de 
enskilda äldre personernas kroppsvikt över tid och helst 
illustrera resultatet grafi skt. Detta kan göras av personen 
själv, närstående eller av personal inom vård och om-
sorg. Om en person minskar ofrivilligt i vikt bör man 
alltid göra en närmare utredning, se nedan. 

Funktion
Människokroppens olika funktioner kan beskrivas i en 
hierarkisk modell, från övergripande nivå till detaljnivå:  
•  funktioner som avser människan som helhet (”helkropps-
    funktioner”), t. ex. ADL, gång och balans, kondition, mental 
    och social funktion
•  systemfunktion, t. ex. blodtryck, blodsocker
•  vävnadsfunktion, t. ex. bindvävens funktion
•  organfunktion, t. ex. hjärtfunktion, lungfunktion, 
    muskelfunktion
•  cellfunktion, t. ex. bildning av insulin, cellrörlighet
•  molekylfunktion, t. ex. hormoneffekter på en specifi k 
    receptor, genaktivering

Alla dessa funktioner är sammankopplade och är i olika 
grad beroende av varandra i ett s. k. homeostatiskt sys-
tem, där kroppen alltid strävar efter att återställa det ba-
sala jämviktstillståndet. I vetenskapliga studier inom 
nutritionsområdet har man ofta använt olika mått på 
fysisk funktion, som t.  ex. hur snabbt och kraftigt man 
kan göra en utandning (”peak exspiratory fl ow”, förk. 
PEF) eller hur kraftigt man kan knyta ena handen (hand-
greppsstyrka dvs. ”hand grip strength”). Inget av dessa 
funktionsmått är dock idealiskt. PEF påverkas både av 
muskelstyrkan i bröstkorgens utandningsmuskler och av 
graden av sammanpressning av luftvägarna (bronkob-
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struktivitet). Handgreppsstyrkan påverkas så  väl av ett 
fl ertal muskler i underarm och hand, som av koordina-
tionsförmågan, vilken till stor del styrs av nervsystemet. 
Ovanstående visar att det inte fi nns några enkla samband 
på individnivå mellan kroppens struktur och funktioner. 

Till detta skall läggas ett antal mekanismer som kan 
påverka nutritionstillståndet i olika riktningar:
•  aptit och motivation att äta
•  faktiskt födointag (egentligen intag av energi, 
   näringsämnen och vatten)
•  biokemisk och endokrin reglering  
•  energiomsättning.

Dessa mekanismer kan i olika kombinationer bidra till 
uppkomsten av det aktuella nutritionstillståndet, men 
kan inte användas för att fastställa själva tillståndet. 

Risker med övervikt och 
undervikt för äldre personer 
Om friska personer får i sig mer energi och näringsäm-
nen än de har biologiskt behov av kommer de att öka 
sin kroppsvikt, framför allt i form av ökad fettväv. I 
samband med fysisk träning kan kroppsvikten även öka 
genom tillväxt av muskulaturen.

Övervikt – risk
Sedan 1995 har World Health Organisation (WHO) 
defi nierat pre-obesitas (övervikt) som BMI 25–30 och 
obesitas (fetma) som BMI över 30 (2). Obesitas klassi-
fi ceras i sin tur i tre grader baserat på BMI – grad 1: 
30,0–34,9; grad 2: 35,0–39,9; grad 3: 40,0 och hö-
gre – beroende på vilken risk som föreligger för olika 
komplikationer, såväl sjuklighet (fr.  a. högt blodtryck, 
dia betes mellitus, hjärtkärl-sjukdomar) som död. Stud-
ier på grupper av äldre har visat en omvänd situation 
jämfört med yngre, dvs. ett högt BMI minskar risken 
för död efter ca 60 års ålder, framförallt om man kor-
rigerar BMI för midjemåttet (3).  

Undervikt – risk
En arbetsgrupp inom International Dietary Energy 
Consultative Group (IDECG) föreslog 1992 att under-
vikt eller lågt BMI kunde betraktas som en indikator 
på kronisk brist på energi i kroppen, kallad ”chronic 
energy defi ciency” (CED) (4). I likhet med situationen 
för obesitas indelades CED i tre grader baserat på BMI: 
grad 1: 17,0–18,4, grad 2: 16,0–16,9 och grad 3: un-
der 16,0. Indelningen, som baserats på bedömningar av 
successivt ökad risk för olika funktionsnedsättningar och 
ökad dödlighet, har dock inte fått något större genomslag 
inom hälso- och sjukvården när det gäller att beskriva och 
bedöma nutritionstillståndet. 

En rad studier har visat att risken att dö ökar ju lägre 
BMI (eller kroppsvikten) är. Hos patienter med ano-

rexia nervosa har man funnit att döden inträffar vid 
BMI omkring 11 hos kvinnor och 13 hos män (5). Hos 
patienter med Aids ökar risken för död betydligt när 
50% av muskelmassan försvunnit (6). För BMI-värden 
från 18 och uppåt har det visat sig att när man justerar 
BMI för tobaksrökning och förekomst av sjukdomar 
(som båda ofta ger upphov till viktminskning) redu ceras 
sambandet mellan lågt BMI och dödsfall kraftigt (7). 
När det gäller friska, yngre personer fi nns det evidens 
från både observationsstudier och interventions studier 
för ett samband mellan å ena sidan stabil låg kropps-
vikt/BMI (BMI mindre än 18) och å andra sidan ned-
satt fysiologisk funktion, nedsatt fysisk kapacitet och 
arbetsförmåga samt ökad sjuklighet och dödlighet (2). 
Hos äldre personer är detta struktur- och funktionssam-
band betydligt mer oklart, eftersom både minskad 
kroppsvikt/BMI och olika kombinationer av sjukdomar 
kan försämra den fysiska funktionsförmågan.   

Viktminskning hos äldre
Om friska personer får i sig mindre energi och närings-
ämnen än de har biologiskt behov av kommer de att 
förlora både fettväv och muskler. Det är känt sedan 
länge att förlusten av fettfri vävnad (lean body mass) 
är omvänt relaterad till kroppens fettinnehåll: ju större 
mängd fettväv kroppen innehåller när viktminsknin-
gen inleds, desto mindre fettfri vävnad förloras (8–9). 
Eftersom kvinnor har en högre andel kroppsfett än 
män kommer de därmed att förlora relativt sett mindre 
muskler vid fasta eller svält. På samma sätt förlorar män 
med högre andel kroppsfett en relativt mindre mängd 
muskler än fett vid fasta eller svält jämfört med män 
med mindre andel kroppsfett. Under normala förhål-
landen använder kroppen med andra ord i första hand 
upplagrat fett som energikälla i samband med fasta eller 
svält. Som framgår nedan är emellertid situationen ofta 
helt annorlunda i samband med sjukdomar eller skador 
som påverkar (ökar eller minskar) energiomsättningen 
och/eller ämnesomsättningen. Även personer med över-
vikt kan förlora stora mängder muskler. 

Viktminskning kan vara frivillig eller ofrivillig och här 
är exempel på några kända orsaker: 

Frivillig viktminskning
Exempel: a) Avsiktlig bantning; b) fasta eller c) hunger-
strejk. Sådan viktminskning förutsätter att personen 
bestämt sig för att inte äta och/eller gå ner i vikt och 
viljemässigt förtränger motreglerande signaler från 
kroppen som visar att energi- och näringsintaget är för 
lågt i förhållande till det biologiska behovet. 

Ofrivillig viktminskning
Exempel: a) Situationer när det saknas mat (t.  ex. vid 
svältsituation i utvecklingsländer, under krig); b) sjuk-
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domar som leder till minskad aptit (t.  ex. depression, 
tumörer); c) nedsatt förmåga att äta (t.  ex. funktions-
nedsättning av armmuskler eller tugg- och sväljnings-
muskler); d) hypermetabolism (ökad energiomsättning, 
t.  ex. vid hyperthyreos, brännskada, vissa tumörer); e) 
katabolism där t.  ex. kronisk infl ammation driver ned-
brytande processer som bl.  a. drabbar muskulaturen. 
För personer med hypermetabolism eller katabolism är 
situationen förändrad jämfört med hos friska och krop-
pen förlorar relativt sett mer muskler än fett. 

Vid viktminskning i samband med bristande tillför-
sel av energi/näringsämnen minskar både kroppsvikten 
och vikten på olika inre organ. Försök med partiell svält 
hos råtta under sex veckor har visat att levern minskar 
mest och hjärnan minst i vikt (10). Den viktminskning 
i olika inre organ som sker parallellt med den generella 
minskningen av kroppsvikten kommer att samvariera 
med olika organsjukdomar. Hjärtsvikt innebär exem-
pelvis att hjärtats pumpfunktion är nedsatt och är ofta 
förenad med ofrivillig viktminskning. Minskningen av 
kroppsvikten medför ofta även en minskning av hjär-
tats storlek, vilket ytterligare kan försämra hjärtfunk-
tionen. Den generella viktminskningsprocessen kan 
således förvärra hjärtsjukdomen. Bilden kompliceras av 
att hjärtsvikt ofta leder till ansamling av vätska (vätske-
retention) med ”falskt hög” kroppsvikt. Vätskeansam-
lingen kan vara betydande, t.  ex. i skelettmuskulaturen, 
trots att den inte syns vid klinisk undersökning i form 
av ödem. Liknande möjliga samband förekommer tro-
ligen vid många olika sjukdomar, men är föga utredda 
och beaktas endast undantagsvis inom sjukvården, se 
fi gur 1.

Sambandet mellan kroppssammansättningen och 
olika kroppsfunktioner vid pågående viktminskning 
beror på fl era faktorer, t.  ex. utgångsvikten, kropps-
sammansättningen vid utgångsläget samt hur snabbt 
och hur mycket viktminskningen sker. Utöver själva 
förlusten av muskelmassa kommer de kvarvarande 
musklerna dels att lättare bli uttröttade vid samma grad 
av ansträngning, dels få nedsatt maximal kraft jämfört 
med när personen var frisk (11). Som nämnts kommer 
även de inre organen att kunna påverkas av störningen 
i nutritionstillståndet och få minskad storlek med even-
tuell åtföljande minskad funktion alternativt nedsatt 
reservkapacitet. 

Utöver minskning av vikten på olika inre organ 
kommer en viktminskningsprocess också ofta att leda 
till anemi (minskad blodbildning, ”nutritionell ane-
mi”) och försämrad produktion av immunglobuliner 
(nedsatt proteinsyntes) med åtföljande nedsatt im-
munfunktion och ökad risk för infektioner. Ofrivillig 
viktminskning är en stark riskfaktor för generellt ökad 
sjuklighet och död (12) och försämrar även prognosen 
i samband med t. ex. kirurgi (13) och vid behandling 
av cancer (14). 

Undernutritionstillstånd – förekomst
Trots omfattande skriverier om ”undernäring” (15) saknas 
en internationellt erkänd defi nition på begreppet under-
nutritionstillstånd. I olika vetenskapliga studier används 
defi nitioner som ”undernäring”, ”felnäring”, ”malnutri-
tion”, ”näringsbrist”, ”näringsrubbning” och ”svält” som 
synonymer. Här nedan används beteckningen ”undernu-
tritionstillstånd” förkortat ”UNT” för att betona att det 
som bedöms är ett tillstånd hos kroppen, inte en bestämn-
ing av hur mycket eller lite en person äter. Begreppet ”un-
dernäring” bör därför bara användas när intaget av energi 
och näringsämnen är lägre än det biologiska behovet och 
personen befi nner sig i negativ energi- och näringsbalans. 
Denna situation är en riskfaktor för att utveckla UNT, 
men utgör inte UNT i sig själv. 

Bristen på enhetlig terminologi leder till stora vari-
ationer i olika studier när det gäller förekomsten av 
UNT. En sammanställning av tio svenska studier under 
1980–90-talet visade att förekomsten av UNT hos äldre 
personer som vårdades på sjukhus eller särskilt boende 
varierade mellan 10–50% (16). I dessa studier användes 
följande metoder för att bestämma UNT:
•  analys av kroppssammansättningen (procent viktminskning,       
    referensvikt, underhudstjocklek på överarmen)
•  kombination av kroppssammansättning och biokemiska data
•  kostregistrering
•  mini nutritional assessment (MNA, se nedan).

Figur 1
Ofrivillig viktminskning under fem månader hos en 81-årig kvinna. Funktionsnedsättningar 
kan uppstå vid olika tidpunkter längs viktminskningsförloppet fram till att det etablerats 
ett s. k. undernutritionstillstånd.
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Det är uppenbart att förekomsten av UNT varierar 
mycket när man dels använder så olika metoder och 
dels tar med metoder som mäter risk för UNT, men 
inte själva UNT. 

I en rapport från Socialstyrelsen 1997 studerande 
man förekomsten av ”malnutrition” hos nära 900 per-
soner med medelålder 85 år i olika typer av särskilda 
boenden för äldre med hjälp av skattningsskalan MNA 
(17), se nedan. Totalt bedömdes 36% av de äldre person-
erna som ”undernärda” och ytterligare 48% bedömdes 
löpa ”risk för undernäring”. På sjukhemmen bedömdes 
71% som ”undernärda” och ytterligare 29% bedömdes 
löpa ”risk för undernäring”, dvs. ingen äldre person 
boende på sjukhem bedömdes som ”välnärd”. På ålder-
domshem var motsvarande siffror 33% och 57%. 

Undernutritionstillstånd – risk
I böcker och översiktsartiklar om UNT hos äldre 
nämns ofta en rad olika sjukdomar och tillstånd som 
anses öka risken för UNT. I en bok som publicerats av 
Livsmedelsverkets anges t.  ex. följande risker (18): 
•  olika sjukdomar (hjärt-lungsjukdomar, cancer, demens, 
   depression, stroke, Parkinsons sjukdom, osteoporos,   
   njursvikt, sjukdomar i magtarm-kanalen, ”andra långdragna   
   kroniska sjukdomar”, infektioner m. m.)
•  svårigheter att tugga och svälja (t.  ex. till följd av 
   patologiskt mun- och tandstatus)
•  funktionsnedsättningar som påverkar ätandet (nedsatt 
   fysisk funktion, syn, smak, lukt)
•  sociala faktorer

Eftersom äldre personer ofta har fl era samtidiga hälso-
problem med tillhörande funktionsnedsättningar, och 
därtill ofta en pressad social situation och således upp-
fyller många av ovan nämnda risker, kommer en mycket 
stor andel av alla äldre personer att kunna sägas ha en löst 
defi nierad ”ökad risk för UNT”. Sammantaget gäller att 
UNT är vanligt förekommande hos äldre, vilket ställer 
särskilt höga krav på en infrastruktur som är anpassad 
för ett kvalitetssäkrat omhändertagande av äldre person-
er med nutritionrelaterade problem över tid. 

Man kan fråga sig hur det kommer sig att UNT är 
så vanligt hos äldre personer. Skälet är att UNT kan be-
traktas som ett ”konvergenstillstånd” som kan orsakas 
av en rad olika faktorer (se fi gur 2).

Figur 2 visar en 84-årig, multisjuk äldre man med 
fem olika organsjukdomar och fem exempel på konver-
genstillstånd. Eftersom vart och ett av konvergenstill-
stånden i princip kan orsakas av alla de fem organsjuk-
domarna krävs en integrerad analys av hälsotillståndet. 
Det är just denna integrerade helhetsanalys över tid 
som är karakteristisk för kunskapsområdet geriatrik. 
Eftersom ålder leder till successiv nedsättning av funk-
tionen i många organ och dessutom är den i särklass 
viktigaste riskfaktorn för utveckling av sjukdomar och 

skador kommer en rad olika ”konvergenstillstånd” att 
vara relaterade till ålder. Eftersom många äldre person-
er har betydligt ökad risk för UNT jämfört med yngre 
kommer UNT att utgöra ett vanligt sådant konvergens-
tillstånd. 

Slutsatsen av detta är att man inom geriatrik och 
äldrevård inklusive kommunal äldreomsorg måste 
bygga upp system som möjliggör en regelbundet upp-
repad bedömning och individuellt utformad hand-
läggning av patienternas hälsotillstånd. Med hälsotill-
stånd menas eventuella sjukdomar, tillstånd efter 
skador, identifi erade riskfaktorer, samt funktionella 
och sociala funktions nedsättningar (19). Utöver detta 
krävs även olika insatser på gruppnivå för att minska 
risken för UNT, t.  ex. att kvalitetssäkra måltider inom 
särskilda boenden för äldre (20), erbjuda möjligheter 
till fysisk träning och social samvaro samt erbjuda olika 
utbildningsaktiviteter för äldre personer och för per-
sonalen inom äldrevården. 

Undernutritionstillstånd 
– uppkomstmekanismer (patofysiologi)
Vid normalt, stabilt nutritionstillstånd föreligger balans 
mellan kostintaget respektive kroppens omsättning av 
energi och näringsämnen (se fi gur 3). 

Därmed fi nns två principiella uppkomstmekanismer 
för UNT:
1.  Minskat kostintag, dvs. minskat intag av energi och/eller 
     näringsämnen till kroppen i relation till det biologiska 
     behovet. Kostintaget kan variera betydligt mellan olika   
     dagar, men den balans som avses återspeglar kostintaget 
     under en längre tid, som veckor eller månader.
2.  Ökad omsättning av energi och/eller näringsämnen i 
     relation till det biologiska behovet. 

De två mekanismerna påverkar regelmässigt varandra. 

Minskat kostintag
Detta innebär en svältsituation, dvs. personen får i sig 
mindre än det biologiska behovet av energi och närings-
ämnen. Som tidigare nämnts kan detta inträffa t.  ex. vid 
avsiktlig bantning, fasta, hungersstrejk eller vid hungers-
nöd. Vid sjukdomen anorexia nervosa har patienterna 
ofta problem som rör matintag och måltider, men här 
fi nns det dessutom en störning i uppfattningen av den 
egna kroppen, varför situationen vid denna sjukdom 
inte kan betecknas som ren svält.

Ren svält hos en i övrigt frisk person ger upphov 
till en typisk klinisk bild som beskrivits utförligt 
(21–22). Det är viktigt att inse att de subjektiva och 
objektiva hälsoproblem som uppkommer vid svält 
återspeglar kroppens försök att kompensera det min-
skade kostintaget på olika sätt, t.  ex. genom minskning 
(nedreglering) av energiomsättningen, hjärtfrekven-
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Figur 2
Konvergenstillstånd hos äldre (”trattmodell”). 

sen, blodtrycket, aptiten och den fysiska aktiviteten. 
Detta sker för att bättre hushålla med den mängd en-
ergi, näringsämnen och vatten som fi nns tillgänglig. 

Sjukdom med påverkan på energi- 
och näringsomsättningen eller aptiten
Denna situation är radikalt annorlunda. Här är det frå-
ga om en eller fl era akuta och kroniska sjukdomar som 
dels kan påverka den normala omsättningen av energi 
och näringsämnen, dels kan påverka aptiten och därmed 
kostintaget. Olika sjukdomar kan påverka omsättning 
respektive aptit i olika riktningar. En del sjukdomar, 
skador och läkemedel ökar kroppens energiomsättning 
medan andra minskar den, vilket kan bidra till minskad 
respektive ökad kroppsvikt. Aptiten kan också påverkas 
av många akuta och kroniska sjukdomar, skador och 
läkemedel. Oftast uppstår minskad aptit, men ibland 
även ökad aptit. I slutstadiet av vissa sjukdomar uppstår 
ibland matvägran, som kan utgöra en del av det normala 
döendet, men som trots detta brukar leda till betydande 
handläggningsproblem och etiska diskussioner.

Vid vissa sjukdomar försämras upptaget av närings-
ämnen i magtarm-kanalen, t.  ex. vid coeliaki, laktos-
intolerans eller vid ödem i tarmslemhinnan. Många 
sjukdomar behandlas med läkemedel som via en rad 
olika mekanismer och effekter kan påverka nutritions-
tillståndet. Några exempel på sådana effekter: ökad eller 
minskad aptit, ökad eller minskad kroppsvikt (oavsett 
aptit), illamående, påverkan på smak och lukt, påverkan 
på tarmens rörlighet (förstoppning respektive diarré). 
En hel del läkemedel kan även direkt påverka den basala 
energiomsättningen. 

Undernutritionstillstånd 
– utredning och diagnostik
Inom hälso- och sjukvården blir frågan om bedöm ning 
av misstänkt UNT oftast aktualiserad i samband med 
att en person ofrivilligt minskar i kroppsvikt. Utred-
ningen och analysen av orsak(er) till ofrivillig vikt-
minskning kan inte begränsas till en analys av mat och 
måltider, utan måste omfatta en integrerad analys av 
hela hälsotillståndet, vilket bl. a. inkluderar följande:

1. Subjektivt (patientens egna uppgifter vid samtal)
Sedvanlig anamnes (sjukhistoria) som bl.  a. inkluderar: 
•  sociala förhållanden, t.  ex. familj, boende, ekonomi
•  tidigare och aktuella sjukdomar inklusive utveckling över tid
•  aktuella symptom inklusive förlopp över tid
•  aptiten
•  ätförmågan inklusive tuggning och sväljning
•  intag av mat och dryck inklusive alkohol
•  måltidsordningen
•  måltidsmiljön
•  aktuell behandling, bl.  a. läkemedel, mat och närings-
   ämnen, fysisk träning etc.

Figur 3
Nutritionstillståndet kan betraktas som en balansvåg med två vikter.

 
2. Objektiv utredning
Kompletterande utredning: 
•  kroppsundersökning  
•  kostintaget (både livsmedelsnivå och energi- och 
    näringsämnesnivå)  
•  kroppssammansättningen med förloppet av viktminskningen   
    och påverkan på de olika vävnadstyperna (muskulatur, 
    fettväv, skelett m.m), hydrering etc. 
•  biokemi/endokrinologi, dvs. blod- och urinprover som   
    belyser ämnesomsättningen och den hormonella balansen
•  den basala energiomsättningen och huruvida den är 
    kompensatoriskt upp- eller nedreglerad
•  funktionstillståndet, avseende såväl olika mått på fysisk 
    funktion som mental och social funktion
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På basen av dessa och kompletterande uppgifter om 
patienten görs en integrerad klinisk bedömning av 
utveckling av kroppssammansättningen över tid, påver-
kan på olika funktioner samt vilka mekanismer som är 
aktuella i det enskilda fallet. Därtill bör man utföra en 
riskfaktoranalys, där olika nutritionsrelaterade riskfak-
torer värd eras tillsammans med andra riskfaktorer. 

Undernutritionstillstånd – klassifi kation
Som nämnts i inledningen saknas en etablerad defi nition 
av begreppet UNT. I faktarutan (se  nedan) anges några 
av de beteckningar som förekommer i litteraturen: 

1. Chronic energy defi ciency (CED) (se ovan, stycket ”Undervikt – risk”)
2.  Marasm   
     Marasm (grek. marainein = vissna, förtvina) avser de fysiologiska effekterna i kroppen av att energi-intaget 
     i kosten är lägre än energiomsättningen. Tillståndet kännetecknas av att proteinsyntesen är kraftigt reducerad, 
     men proteinnedbrytningen (proteinkatabolismen) är normal. Energiomsättningen kommer successivt att 
     reduceras som en adaptation till det låga energiintaget. Termen ”marasm” har fr. a. använts för beskrivning av 
     svältande barn i utvecklingsländer och begreppet används knappast alls kliniskt inom vuxenmedicinen.  
3.  Kwashiorkor
     Kwashiorkor (afrikanskt ord från Guldkusten, ”rött barn” – syftar på hudfärgen som skiftat från svart till rött; 
     beskrevs första gången 1935) avser ett kroppstillstånd som fr. a. kännetecknas av ödem; t. ex. perifera ben- 
     ödem, sakrala ödem och ascites. Dessutom föreligger en solbränneliknande dermatit och leverförfettning med 
     tillhörande leverförstoring. Man har tidigare trott att ödemtendensen förorsakades av proteinbrist, men aktuell 
     forskning har visat att den troligen beror på ökad bildning av fria syreradikaler hos barn med otillräckligt kost-
     intag inkluderande otillräckligt intag av antioxidanter. De fria syreradikalerna skadar lipider i cellmebraner, 
     vilket bl. a leder till läckage av vatten från kapillärerna och försämrad natriumutsöndring från njurarna (23). 
     Tillståndet är ofta kopplat till akuta infektioner eller påverkan av mykotoxiner, t. ex. afl atoxin. Beteckningen 
     Kwashiorikor har fr. a. använts för beskrivning av svältande barn med svullen buk i utvecklingsländer och 
     begreppet används knappast alls kliniskt inom vuxenmedicinen. 
4.  Kakexi
     Kakexi (grek. kakos = dålig och hexis = tillstånd) avser ett vidare begrepp än marasm innefattande a) att 
     energi-intaget i kosten är lägre än energiomsättningen; b) att den basala energiomsättningen är förhöjd (hyper-
     metabolism) c) att proteinnedbrytningen är ökad (proteinkatabolism). En betydande del av hypermetabolismen 
     vid svår cancersjukdom förorsakas av anaerob glykolys i tumören med tillhörande hög produktion av laktat 
     som via den energikrävande Cori-cykeln i levern omvandlas tillbaka till glukos (24). 
     Kakexi är fr. a. associerad med svåra kroniska sjukdomar som kroniska infektioner (t. ex. Aids) och meta-
     staserande cancer. Kakexiprocessen regleras via fl era cytokiner som utsöndras från monocyter och makro-
     fager, fr. a. interleukin 1 (IL-1), interleukin 6 (IL-6) och kachectin (= tumour necrosis factor-!). 
5.  Protein-energi-malnutrition (PEM eller bara ”malnutrition”) 
     Uttrycket ”malnutrition” (latin: male = illa) är egentligen olämpligt som beteckning på UNT, eftersom ”mal” 
     innebär att det kan avse både över- och undernutritionstillstånd, men det har tyvärr blivit väletablerat inom den 
     vetenskapliga litteraturen. Världshälsoorganisationen (WHO) har defi nierat PEM hos vuxna enligt följande: 
     “Viktminskning till minst en standarddeviation under medelvärdet för en referenspopulation”. PEM graderas 
     därefter i tre grader beroende på om viktminskningen motsvarar 1, 2 eller 3 standarddeviationer under 
     referenspopulationen. För PEM grad 3 skall även ”svältödem” föreligga (25). 

Notera att beteckningarna 1–3 avser brist på energi i maten (dvs påverkan endast på den vänstra vågskålen i 
fi gur 3) medan beteckning 4 (kakexi) avser båda vågskålarna och beteckning 5 (PEM) bara den högra vågskålen. 

Faktaruta

Den senaste internationella sjukdomsklassifi kationen 
från WHO 1994 anger sju olika formella diagnoser som 
avser UNT, E40–E46, där man blandar de olika UNT-
beteckningarna enligt faktarutan (25). WHO:s UNT-
diagnoser används dock sällan inom sjukvården i allmän-
het och inom äldrevården i synnerhet. Enligt en SBU-
rapport (26) ställdes diagnosen ”Undernäringstillstånd” 
bara hos cirka 130 patienter i hela den svenska sluten-
sjukvården (vuxna över 20 år) 1999, trots att tillståndet 
är så vanligt förekommande, särskilt hos äldre. 

Det stora fl ertalet patienter med UNT får således 
ingen diagnos, vilket innebär att patienterna inte får 
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en adekvat utredning och bedömning som grund för 
behandling och uppföljning. Dessutom innebär detta 
att de offi ciella statistikuppgifterna över förekomsten av 
UNT i landet är helt missvisande. De korrekta siffrorna 
kommer bara fram i särskilda utredningar och projekt. 

Undernutritionstillstånd – screeningmetoder
Trots avsaknaden av en tydlig defi nition av UNT har 
olika forskargrupper utvecklat screeningformulär/skatt-
ningsskalor i syfte att screena olika grupper av patienter 
med avseende på nutritionstillståndet. Som exempel 
på sådana instrument kan nämnas Mini Nutritional 
Assess ment = MNA, Subjective Global Assessment = 
SGA, Nutrition Screening Initiative = NSI och många 
andra. Det mest använda av dessa instrument är MNA, 
utvecklat i Frankrike 1993–1995  (27). MNA omfattar 
18 frågor fördelade på fyra områden: Kroppssamman-
sättning, allmän bedömning, matintag och självskatt-
ning (utförd av patienten eller närstående). Maximalt 
antal poäng är 30 och enligt författarna skall resultaten 
tolkas enligt följande: " 24 poäng = välnärd, 17–23,5 
poäng = ”risk för” malnutrition och <17 poäng = mal-
nutrition (läs: etablerat UNT). Flera av frågorna är 
dock endast indirekt relaterade till nutritionstillstån-
det. Skalan upp ges vara validerad i både Frankrike och 
i USA, men eftersom det saknas en ”golden standard” 
för det som skall mätas är valideringsfrågan oklar. 

Det fi nns fl era dilemman med dessa screeninginstrument:
•  De saknar validering, eftersom det man vill mäta, före-
   komsten av UNT, saknar en erkänd defi nition. Därmed 
   kommer alla dessa instrument att valideras relativt, dvs. 
   mot en operationell defi nition av det tillstånd man 
   egentligen vill mäta. 
•  Screeningsinstrumenten, t.  ex. MNA, anger ofta resultatet 
   som etablerat UNT, ”risk för” UNT eller ingen risk. Trots att 
   instrumenten utvecklats för screening-ändamål för att 
   selektera personer som behöver utredas närmare har de 
   kommit att användas diagnostiskt, särskilt för att avgöra 
   förekomst av UNT i olika grupper av äldre personer. Social-
   styrelsens ovan refererade rapport från 1997 är ett 
   exempel på detta (17).

Sammantaget fi nns ett stort behov av mer detaljerad och 
systematisk analys av nutritionstillståndet och förloppet 
över tid hos enskilda äldre personer. Screeningsinstru-
ment, som t. ex. MNA, är viktiga för att identifi era per-
soner som behöver utredas närmare, men de kan inte 
ersätta en sådan utredning och bör aldrig ensamma 
ligga till grund för behandling. 

Undernutritionstillstånd – behandling
Vetenskapligt kunskapsläge
Det fi nns fl era översiktsartiklar (reviewer) angående 
kontrollerade vetenskapliga studier om behandling av 

UNT med olika mat- och näringsåtgärder i samband 
med sjukdom. I en sådan översiktsartikel redovisas vilken 
behandlingsforskning som fi nns vid UNT associerad 
med specifi ka sjukdomar som t. ex. kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom (KOL), kronisk hjärtsvikt, kronisk njur-
svikt, demens, tillstånd efter stroke och höftledsfraktur, 
samt multipla sjukdomar hos äldre (26, 28)). Alla dessa 
problemområden berör dock till stor del äldre patienter.

När det gäller behandling av UNT vid multipla sjuk-
domar hos äldre (”multisjuklighet”) är det påtagligt att 
de olika vetenskapliga studierna har mycket varierande 
upplägg:
•  Patienter: Ibland behandlas bara patienter med etablerade 
   UNT, ibland bara patienter med ”risk för” UNT (prevention) 
   och ibland kombination av etablerade tillstånd och ”risk för”. 
•  Behandling: Det fi nns en stor variation när det gäller 
   behandlingen, både i fråga om dosering av energi och 
   protein, hur mat och näring tillförs samt behandlingstid. 
•  Behandlingseffekt: Det fi nns en stor variation angående 
   vilka effektmått som används. Oftast anges olika mått 
   på kroppssammansättning, ibland mått på olika fysiska 
   funktioner.  

En färsk översiktsartikel från Cochrane Library i Eng-
land (29) angående effekten av behandling med tillskott 
av energi och protein till äldre personer med ”risk för” 
UNT visade att personerna ökade något i vikt och att 
överlevnaden eventuellt förbättrades. Det fanns inga 
effekter när det gäller fysisk funktion, påverkan på för-
loppet av olika sjukdomar respektive vårdtider.  

Ett stort dilemma med många av de studier som 
publicerats inom området diagnostik och behandling 
av UNT-relaterade problem är dels att det saknas eta-
blerade kriterier för UNT (se ovan), dels att man ofta 
blandar ihop ”etablerade UNT” med ”risk för UNT” 
i samma studier eller översiktsartiklar. Det vetenskap-
liga kunskapsläget när det gäller behandling av UNT 
hos äldre med mat- och näringsåtgärder är således 
svagt och det fi nns ett mycket stort behov av kontrol-
lerade behand lingsstudier. Det bör nämnas att det fi nns 
några få vetenskapliga behandlingsstudier angående 
effekten av andra behandlingsmetoder än mat/näring 
vid UNT, t. ex. olika typer av hormonell behandling 
eller fysisk träning, men dessa metoder faller utanför 
denna artikel.  

Praktisk handläggning och åtgärder
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall all 
behandling och vård bedrivas i enlighet med ”veten-
skap och beprövad erfarenhet”. Trots att det veten-
skapliga kunskapsläget angående behandling av UNT 
eller ”risk för” UNT är svagt måste man givetvis försöka 
bedöma och handlägga varje enskild äldre patient med 
UNT-relaterade problem så gott det går med ledning 
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av ”beprövad erfarenhet”. Detta innebär dock inte att 
man automatiskt skall behandla alla patienter. Som vid 
all annan behandling inom hälso- och sjukvården krävs 
att bedömningen av hälsotillståndet (här: nutritionstill-
ståndet) diskuteras igenom ordentligt med patienten 
och eventuella närstående så att patientens egna ön-
skemål kan tillgodoses så långt som möjligt. Eftersom 
UNT ofta drabbar äldre, multisjuka personer med kort 
återstående förväntad livslängd kommer etiska aspekter 
att få en särskild betydelse vid all slags handläggning. 

Behandling med mat- och näringsåtgärder kan be-
traktas som en ”trappa” enligt fi gur 4.

För många äldre patienter med nutritionsrelaterade 
problem räcker det med rådgivning kring det normala 
matintaget. En väl genomförd rådgivning baserad på en 
analys av patientens mat- och måltidsvanor, samt inte 
minst egna önskemål, kan få en stor pedagogisk effekt 
på patientens levnadsvanor. En del äldre patienter kom-
mer dock även att behöva råd om specifi k modifi ering 
av matintaget respektive få orala näringstillägg. 

De två översta stegen på nutritionsbehandlings-
trappan används vid särskilt svåra fall av nutritionsprob-
lem. För en liten andel äldre patienter blir det aktuellt 
med tillförsel av energi, näringsämnen och vatten di-
rekt till tarmen genom en plastslang genom näsan eller 
direkt till magsäcken genom bukhuden (PEG = perkutan 

endoskopisk gastrostomi). Parenteral nutrition avser till-
försel av energi, näringsämnen och vatten direkt till blo-
det genom injektion eller dropp. De fem trappstegen kan 
kombineras med varandra utifrån individuella behov. 

Ordination
Ordination av nutritionsbehandling bör utformas efter 
individuell bedömning och defi nierade behandlingsmål 
och omfatta nedanstående tre delar, A–C, anpassade till 
– det aktuella nutritionstillståndet
– eventuell pågående förändring i nutritionstillståndet (t. ex.  
   pågående viktminskning)
– grad av metabol/endokrin anpassning till pågående svält- 
   eller stresstillstånd 
– patientens egna önskemål

A. Typ och mängd av energi och näringsämnen i indivi-
duellt utformad dosering:
•  energi (kcal/d)  
•  protein (g/d)  
•  vitaminer  
•  mineraler  
•  vatten (liter/d)

B. Omvandling av ordinationen på energi- och närings-
ämnesnivå till intag av mat och livsmedel. Denna del 
bör innehålla förslag på recept och måltidsplanering för 
att underlätta patientens följsamhet till behandlingen.
 
C. Tidpunkter för mat- och näringstillförsel (måltidsord-
ning). Med detta avses rekommendation angående 
fördelning av det totala matintaget över dygnet, både 
huvudmål och mellanmål. När det gäller nattfastans 
längd anger Nordiska Näringsrekommendationer från 
2004 att den inte bör överstiga 11 timmar (30). Det 
vetenskapliga underlaget för denna rekommendation är 
dock svagt. 

Patienten bör få en skriftlig sammanställning av nu-
tritionsordinationens alla tre delar och denna bör i sin 
tur integreras med patientens övriga behandling och 
vård- och omsorgsåtgärder i ett samlat program, där alla 
ingående komponenter så långt som möjligt understöd-
jer varandra (19). Detta program som sammanfattar 
”vad” och ”varför” vissa behandlings- och vårdåtgärder 
skall vidtas måste i sin tur omsättas i en konkretiserad 
vårdplanering där man specifi cerar ”hur”, ”vem” och 
”när” detta skall ske.  Ett sådant integrerat handlägg-
ningsprogram ger förutsättningar för kontinuitet och 
konsekvens i handläggningen, oavsett var och av vem 
patienten vårdas. 

Uppföljning
Planerad behandlingstid och uppföljning då man anger 
hur behandlingseffekterna skall utvärderas bör tydligt 

Figur 4
Behandlingstrappa för att strukturera nutritionsbehandling. De olika trappstegen illustrerar 
en vanlig ordningsföljd vid behandling med mat-/näringsåtgärder. Stegens storlek illustrerar 
även i princip hur vanligt förekommande de olika delarna är inom äldrevården.  

Parenteral nutrition

Enteral nutrition

Orala näringstillägg
• Berikning
• Flytande näringstillägg
• Vitamin/mineral-tabletter

Modifi ering av normal kost/mat
• Specialkost
• Konsistensanpssning
• Ändrad måltidsordning

Grundläggande behandling: Rådgivning om kost/mat
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formuleras i samband med att behandlingen inleds. 
Socialstyrelsen har 2005 publicerat föreskrifter ru-
bricerade ”Ledningssystem för kvalitet och patient-
säkerhet i hälso- och sjukvården” (31). Här betonas 
betydelsen av det systematiska kvalitetsarbetet där 
tyd liga mål fortlöpande följs upp och utvärderas. Om 
dessa föreskrifter tillämpades med utgångspunkt från 
de tre delarna mat – ätande – kropp (20) skulle kva-
liteten på den nutritionsrelaterade handläggningen 
förbättras betydligt. 

Konklusion
Den vetenskapliga kunskapsnivån är svag, både när det 
gäller diagnostik och behandling av etablerade UNT 
och när det gäller förebyggande av UNT (”risk för”) 
inom äldrevården. Trots detta måste varje enskild pa-
tient med UNT-relaterade problem handläggas så gott 
det går med ledning av ”beprövad erfarenhet” med stark 
lyhördhet inför patientens egna önskemål. Bedömning 
och handläggning av nutritionsrelaterade hälsoprob-
lem samt regelbundet upprepad kritisk värdering av 
behandlingseffekter över tid bör alltid integreras med 
hela den medicinska och omvårdnadsmässiga bedöm-
ningen och omhändertagandet. Detta måste ske med 
kännedom om att mat- och närings tillförsel samtidigt 
fungerar som basal förutsättning för livets fortbestånd 
och dessutom ofta som specifi k behandling vid eta-
blerade UNT associerade med olika sjukdomar.  
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