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Abstract 

Background: The Swedish population is aging [1] and malnutrition is a common problem 

among elderly people [2]. A method called food registration is used to monitor the patients’ 

nutritional intake, with the purpose of reducing the risk of patients deteriorating in nutritional 

status during hospitalisation. However, the current method is not satisfactory and many food 

registration lists are incomplete. [3-6] Thus, patients do not receive a qualitative nutritional care 

since the assessment of the patients’ nutritional status is based on incomplete documentation.  

 

Purpose: The purpose of this master thesis is to increase the quality in the nutrition monitoring 

process in the geriatric units B72 and B74 at Karolinska University Hospital in Huddinge, 

Sweden. This should be done by increasing the prospects of providing caregivers with correct 

information about the patients’ nutritional intake and make the food registration more complete 

by introducing a new working system based on Lean Healthcare principles. The new working 

system should consist of a prototype of a food registration application and a new working 

approach with clear and standardised responsibilities for all occupational groups and shifts. 

 

Problem: Is it possible to create a visual and standardised working system that will increase the 

effectiveness and safety of the nutritional monitoring process? 
 

Methods: The current nutrition monitoring process was investigated by observations, inter-

views and timings. In addition, 100 registration lists were scrutinized and errors and missing 

information were noted and prototype of a food registration application was created using 

usability inspection methods. The prototype was tested in a usability test and evaluated in a 

survey that contained a standardised usability index called The System Usability Scale (SUS). 

 

Results: The review of old registration lists revealed that 59 per cent of the food registration 

lists missed information on how much the patient had been served and/or had consumed at one 

or more occasions. On average, each list contained 9.4 errors or points of missing information. 

The SUS test generated a usability score of 86.75 out of 100, which is equivalent to an A in the 

A-F grading system. [7] During the usability test an average of 8.2 errors per test were made, 

though as 4.4 of these were corrected the net average was 3.8 errors per test. The three most 

common errors, which accounted for 69.5 per cent of all 82 errors, were to forget to specify 

quantity (36.6 per cent), to press ‘done’ before everything had been registered (18.3 per cent) 

and to not find the correct item (14.6 per cent). 

 

Conclusion: Hopefully, in the future, more food registrations will be correctly performed due 

to the built in mistake proofing systems of the food registration application and the introduction 

of the new working approach. The hope is that the new working system will provide caregivers 

with accurate information on the patients’ nutritional intake so that the patients’ nutritional care 

can be based on complete documentation. In this way, the quality and safety of the nutrition 

monitoring process will be increased. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre [1] och malnutrition är ett vanligt förekommande 

problem hos personer över 65 år [2]. För att övervaka patienternas näringsintag används så 

kallad kostregistrering där personalen antecknar vad och hur mycket patienten äter och dricker. 

Detta görs för att kunna stävja en pågående viktminskning eller fånga upp patienter som ris-

kerar att bli undernärda. I dagsläget fungerar dock inte nutritionsmonitoreringsprocessen till-

fredsställande och många kostregistreringslistor blir ofullständigt ifyllda. [3-6] Konsekven-

serna av detta blir bristande patientsäkerhet samt att patienterna inte får en kvalitativ nutrit-

ionsvård då bedömning av nutritionstillstånd baseras på ofullständiga underlag.  

 

Syfte: Detta arbete syftar således till att öka kvaliteten i nutritionsmonitoreringsprocessen på 

geriatrikavdelningarna B72 och B74 på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge för att på 

så vis öka förutsättningarna för att sjukvårdpersonalen får en korrekt bild av hur mycket kalo-

rier patienterna får i sig samt att öka sannolikheten för att kostregistreringen blir korrekt utförd. 

Detta görs genom att introducera ett visuellt, standardiserat och mer effektivt arbetssystem 

kring kostregistreringen baserat på Lean Healthcares principer och bestående av en prototyp av 

en kostregistreringsapplikation och ett nytt arbetssätt. 

 

Frågeställning: Kan ett visuellt och standardiserat arbetssystem utformas för att öka effekti-

viteten och säkerheten i nutritionsmonitoreringsprocessen?  

 

Metoder: den nuvarande nutritionsmonitoreringsprocessen undersöktes genom observationer, 

intervjuer och tidtagning vid kalorisammanräkning. Dessutom studerades 100 ifyllda kostre-

gistreringslistor och fel samt saknad information noterades. En prototyp av en kostregistre-

ringsapplikation skapades genom interaktionsanalysmetoder och testades i ett användartest som 

sedan utvärderades genom en enkät bestående av ett standardiserat användbarhetsindex, The 

System Usability Scale (SUS). 

 

Resultat: Vid undersökningen av ifyllda kostregistreringslistor framkom att 59 procent av 

kostregistreringslistorna saknade information om vad som serverats och/eller konsumerats vid 

minst ett av de fyra huvudmålen. Varje undersökt lista innehöll i genomsnitt 9,4 fel eller saknad 

information. SUS-mätningen genererade en poäng på 86,75 av 100 möjliga, vilket motsvarar ett 

A enligt betygsskalan A-F. [7] Under användartestet gjordes i genomsnitt 8,2 fel per test och av 

dessa korrigerades i genomsnitt 4,4 av felen, vilket gav ett slutgiltigt antal fel på 3,8 fel per test. 

De tre vanligast förekommande felen, som utgjorde 69,5 procent av de totala 82 felen, var att 

glömma att fylla i mängd (36,6 procent), att trycka ”klar” innan samtliga poster registrerats 

(18,3 procent) och att inte kunna hitta rätt val (14,6 procent).  

 

Slutsats: Förhoppningsvis kommer kostregistreringsapplikationens olika felsäkringssystem 

och det nya arbetssättet att i framtiden leda till att fler kostregistreringar blir korrekt utförda. 

Förhoppningen är att det nya arbetssystemet kommer att leda till fler korrekta kostregistre-

ringar, vilket leder till att fler patienter får en nutritionsvård som är baserad på bedömningar 

från korrekta underlag. Detta torde i sin tur öka kvaliteten i patienternas nutritionsvård och höja 

patientsäkerheten.  
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Ordlista 
 

Nedan följer en ordlista som definierar hur följande begrepp används i denna rapport. 

 

Body Mass Index (BMI) Ett antropometriskt mått som används för att bedöma 

lämplig kroppsvikt hos vuxna. [8] 

 

Kohortvård Innebär att speciella hygienåtgärder vidtags i vården 

för att begränsa smittspridning. Till exempel arbetar 

endast viss personal med de smittade patienterna. 

 

Kostregistrering Det system som används för att registrera hur mycket 

en patient äter och dricker, vilket ligger till grund för 

hur många kalorier patienten får i sig. Kostregistrering 

ordineras patienter som är undernärda eller ligger i 

riskzonen för att bli undernärda. 

 

Kosttyp Patienter ordineras olika typ av kost beroende på 

hans/hennes hälsotillstånd. [3] Olika typer av peroral 

kost är t.ex. energi- och proteinrik kost och A-kost. 

Patienten kan även få konsistensanpassad kost som 

t.ex. timbalkost, gelékost eller flytande kost. [9] I ex-

trema fall ordineras patienten artificiell nutrition, dvs. 

näringstillförsel på konstgjord väg via sondmatning. 

[10] Olika kosttyper innehåller olika mängd kalorier. 

[3] 

 

Malnutrition Betyder undernäring och är det tillstånd som uppstår 

då kroppen inte får i sig tillräckligt med näring, vita-

miner och mineraler för att lyckas upprätthålla frisk 

vävnad och viktiga organfunktioner. [11] 

 

Mini Nutritional Assessment (MNA) Ett validerat screening- och bedömningsverktyg för 

att identifiera äldre som löper risk för malnutrition.  

Bedömningen görs genom att patienten får besvara 

standardiserade frågor som genererar poäng som lig-

ger till grund för bedömningen av risken för under-

näring. Maximalt kan patienten få 14 poäng på MNA 

och vid ≤11 poäng föreligger risk för malnutrition. 

[12]  

 

Nutritionsmonitorering Ett samlingsnamn för kostregistrering och vätske- 

registrering. 

 

Vätskeregistrering  En form av nutritionsmonitorering som används för 

patienter med hjärtsvikt och som därför behöver 

upprätthålla ett restriktivt vätskeintag, men som inte 

nödvändigtvis är eller riskerar att bli undernärda. 
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1 Inledning 

Sveriges befolkning blir allt äldre. En ökad medellivslängd och ett sjunkande barnafödande 

leder till att en allt större del av befolkningen nu utgörs av äldre. Idag är 19,4 [1] procent av 

Sveriges befolkning över 65 år och år 2030 beräknas denna grupp utgöra 25 procent [13] av 

befolkningen. Det kommer därmed att krävas stora satsningar på äldresjukvård under de 

nästkommande decennierna för att möta den stora efterfrågan som kommer att uppstå. Dessu-

tom kommer krav, förväntningar och önskemål på vården troligen att förändras då de som är 

uppväxta i Sverige som välfärdssamhälle [14] blir över 65 år. År 2007 utgjordes utlandsfödda 

11,4 procent [15] av befolkningen över 65 år. Andelen utrikesfödda svenskar har ökat från 

1960-talet fram till idag, vilket innebär att andelen utlandsfödda i gruppen 65 år och äldre kan 

förväntas stiga enligt liknande mönster under de nästkommande decennierna. [16, 17] Detta 

innebär att vården kommer att behöva anpassas efter andra kulturer än den svenska genom att 

till exempel språkbruk, typ av mat och underhållning anpassas för att passa alla äldre, även de 

som inte talar så bra svenska eller känner sig hemma i den svenska kulturen. Ett sätt att 

åstadkomma detta är att introducera digital teknik i form av surfplattor i geriatrikvården. 

Surfplattorna kan ställas om till olika språk och kan även förenkla kommunikationen mellan 

patient och personal via bilder. Detta blir framför allt positivt vid servering av mat då patienter 

som har svårt att kommunicera själva kan peka ut vad han/hon önskar äta. 

 

På geriatrikavdelningarna B72 och B74 på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge bed-

rivs projektet ”Framtidens geriatrik” som bland annat undersöker möjligheten att introducera 

surfplattor i vården. På dessa geriatrikavdelningar behandlas patienter över 65 år och hos denna 

grupp är undernäring ett vanligt förekommande problem. [2] För de patienter som bedöms vara 

undernärda eller ligga i riskzonen för att bli undernärda ordineras så kallad kostregistrering. Vid 

kostregistreringen antecknar undersköterskor och sjuksköterskor patienternas totala intag av 

mat och dryck under ett dygn på ett papper på patientsalens dörr. Vid dygnets slut räknar 

nattskiftspersonalen samman patientens totala kaloriintag utifrån vad som antecknats på kost-

registreringslistorna. Det slutgiltiga antalet kalorier antecknas sedan i journalsystemet Take 

Care där den uträknade siffran sedan ligger till grund för sjuksköterskors, dietisters och läkares 

bedömning av patientens nutritionstillstånd. Dock fungerar arbetet med kostregistreringen i 

dagsläget inte tillfredställande då många poster glöms att fyllas i, vilket resulterar i att det 

slutliga antal kalorier som patienten konsumerat enligt beräkningarna baserade på kostregi-

streringslistorna inte blir korrekt. [3-6] Ofullständigt ifyllda kostregistreringslistor leder således 

till att patienterna inte får en kvalitativ nutritionsvård då bedömning av patientens nutritions-

tillstånd baseras på ofullständiga underlag, vilket kan äventyra patientsäkerheten. Detta arbete 

syftar således till att med hjälp av digital teknik i form en prototyp av en kostregistreringsap-

plikation och ett nytt arbetssystem öka kvaliteten i nutritionsvården genom att öka förutsätt-

ningarna för att sjukvårdspersonalen får en korrekt bild av vad patienterna äter och dricker. I 

förlängningen kan en ökad kvalitet i nutritionsvården även minska vårdtiden för patienterna och 

därmed också minska vårdkostnaderna. 
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2 Bakgrund 

2.1 Beskrivning av huvudprojektet och dess koppling till detta projekt 
Projektet ”Framtidens geriatrik” är ett första steg mot en modernisering av äldrevården i Sve-

rige, där den långsiktiga visionen är att skapa en större respekt för Sveriges äldre. Projektet 

startades 2012 och bedrivs i första hand på geriatrikavdelningarna B72 och B74 på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge. Projektet består av tre huvudfokusområden: processförbätt-

ringar, förändringsledning genom att skapa patientfokuserade team och ombyggnation av de 

befintliga geriatrikavdelningarna. Detta arbete fokuserar på en av undergrupperna till huvud-

fokusområdet processförbättringar, nämligen att finna ett nytt arbetssätt kring nutritionsmoni-

toreringen, vilket beskrivs i Figur 1 nedan. 

 

”Framtidens geriatrik”

 

Processförbättringar

 

 Ombyggnation av befintliga 

geriatrikavdelningar

 

Förändringsledning genom 

patientfokuserade team

 

Ny lokal

 

 

Ny utrustning och teknisk 

lösning för datainsamling 

och -lagring 

 

 

Ökad kommunikation med 

och kring patienter

 

Nytt arbetssätt

 

Ett nytt arbetssystem för 

nutritionsmonitorering av 

geriatrikpatienter

  
 

Figur 1. Beskrivning av hur detta projekt förhåller sig till övriga fokusområden inom ”Framtidens geriatrik”. 

Ett mål inom fokusområdet ”processförbättringar” är att samtliga inlagda patienter på geria-

trikavdelningarna B72 och B74 ska ha en egen surfplatta vid sängen där patienten kan kom-

municera med omvärlden, ta del av sin egen vårdutveckling och även ta del av underhållning i 

form av playkanaler och liknande. Omvårdnadsteamet kring patienten ges på så vis bättre 

förutsättningar för att öka kommunikationskvaliteten genom visualisering av data och resultat 

på surfplattorna. Det övergripande syftet med denna processförbättring är att underlätta 

kommunikationen mellan patient, anhöriga, sjukhus och primärvård genom att patienter lär sig 

att använda verktyg som till exempel surfplattor i en trygg miljö. Denna kunskap och kom-

munikationsform ska sedan kunna vidareutvecklas genom vård i hemmet och på lång sikt även 

öka patientsäkerheten och göra patienterna tryggare. 

2.2 Tidigare framtagen arbetsstandard och förbättringsförslag 
I ett tidigare delprojekt inom ”Framtidens geriatrik” togs en standard fram för hur sjukvårds-

personalen ska hantera arbetet kring nutritionsmonitoreringen och där specificerades även 

ansvarsfördelningen för de olika huvudmomenten i processen, se Bilaga 1. Delprojektet ge-

nomfördes av konsulter från Centigo och syftet med uppdraget var att ”öka patientnöjdheten 

och effektivisera processen för nutrition samt att tillgodose beställarkraven på bästa sätt” [18]. I 
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delprojektet formulerades även förslag på totalt nio förbättringsåtgärder inom nutritionsmoni-

toreringsprocessen [18]: 

 

1. Ordinera alltid kostregistrering under två dygn om Mini Nutritional Assessment (MNA) 

visar ≤ 11 poäng. 

2. Inkludera nutrition i samband med medicinsk rond om MNA visar ≤ 11 poäng. 

3. Vikttagning ska ske en gång/vecka för samtliga patienter. 

4. Undersköterskor ska informera patienten om kost- och vätskeregistreringslistor samt 

värdet av dessa. 

5. Effektivisera och säkerställ god kvalitet på kost- och vätskeregistreringslistor. 

6. Aktivitetsplanen ska följas upp av en sjuksköterska och en undersköterska. 

7. Hänvisning ska göras till Samordnad Individuell Planering (SIP) i omvårdnadsepikri-

sen. 

8. Omvårdnadsepikrisen ska diskuteras och säkras av en sjuksköterska och en underskö-

terska (omvårdnadsteamet kring patienten). 

9. Effektivisera överrapportering i samband med meddelande om ny patient. 

 

Genom ett införande av de förbättringsåtgärder som föreslogs i Centigos rapport skulle ett mer 

effektivt, patientsäkert och standardiserat arbetssätt erhållas där landstingets riktlinjer hamnade 

i fokus. I nuläget har endast tre av dessa nio förbättringsåtgärder implementerats fullt ut (för-

bättringsåtgärd 3, 4 och 6) och ytterligare två är delvis implementerade (förbättringsåtgärd 1 

och 2). En orsak till att den nya standarden och förbättringsåtgärderna ännu inte införts fullt ut 

är att det krävs flertalet andra förbättringsåtgärder innan den framtagna processen i Bilaga 1 kan 

introduceras på ett användbart och effektivt sätt på avdelningarna.  

2.3 Problem 
Trots att det finns rutiner för hur nutritionsmonitoreringen ska skötas fungerar inte den nuva-

rande nutritionsmonitoreringsprocessen tillfredsställande. [3-6] I många fall blir kost- och 

vätskeregistreringslistorna ofullständigt ifyllda dvs. att personalen t.ex. har skrivit upp att de 

serverat en portion gröt, men inte hur mycket av den portionen som patienten faktiskt åt upp, 

eller att hela måltider inte alls registreras. Detta gör att det är svårt för nattskiftspersonalen att 

beräkna den totala kalorisumman och den blir i många fall också felaktig då den baseras på ett 

ofullständigt underlag. 

 

I nuläget finns flera åtgärdsförlag och förslag på en ny arbetsstandard kring nutritionsmonito-

reringen framtagna, men den nya arbetsstandarden har i dagsläget inte införts och endast ett 

fåtal av förbättringsåtgärderna har implementerats. Nutritionsmonitoreringsprocessen är i 

dagsläget dessutom både omodern och tidskrävande i och med att allt arbete utförs för hand. Då 

processen sker manuellt finns därtill risk att kost- och vätskeregistreringslistorna försvinner 

innan de hunnit registreras i journalsystemet. Utöver detta blir det slutgiltiga antalet konsu-

merade kalorier som registreras i journalsystemet, som ligger till grund för sjuksköterskors, 

läkares och dietisters bedömning av patientens nutritionstillstånd, ofta missvisande då uträk-

ningen är baserad på ofullständiga underlag. Ofullständigt ifyllda kostregistreringslistor leder 

således till att patienterna inte får en kvalitativ nutritionsvård då bedömning av patientens 

nutritionstillstånd baseras på ofullständiga underlag, vilket kan äventyra patientsäkerheten. 
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3 Syfte 

Detta arbete syftar till att öka kvaliteten i nutritionsmonitoreringsprocessen för att på så vis öka 

förutsättningarna för att sjukvårdpersonalen får en korrekt bild av vad patienterna äter och 

dricker och hur mycket kalorier de får i sig, vilket i sin tur är en viktig förutsättning för god vård 

och ökad patientsäkerhet. Detta görs genom att utforma ett nytt arbetssystem som utarbetats 

med Lean Healthcare i åtanke. Arbetssystemet består av två delar: 

 

1. En prototyp av en digital kostregistreringsapplikation. Den slutgiltiga versionen av 

applikationen ska genom diverse felsäkringssystem minska risken för att användaren 

missar att fylla i nödvändiga uppgifter. Applikationen ska installeras på surfplattor som 

placeras vid respektive patientsäng. 

2. Ett nytt och standardiserat arbetssätt kring nutritionsmonitoreringen. 

 

Dessa två delar ska tillsammans öka förutsättningarna för att vårdpersonalen får en korrekt bild 

av vad patienterna äter och dricker samt hur många kalorier de får i sig och på så vis öka kva-

liteten i nutritionsmonitoreringsprocessen. 
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4 Frågeställning 

Kan ett visuellt och standardiserat arbetssystem utformas för att öka effektiviteten och säker-

heten i nutritionsmonitoreringsprocessen?  

 

För att besvara frågeställningen erfordras följande fem delsteg: 

 

1. Kartlägg målgruppen och målgruppens behov. 

2. Prioritering av ovanståendes behov, vilket sedan ligger till grund för utformning av 

en prototyp av en digital kostregistreringsapplikation. 

3. Ta fram ett förslag på ett gemensamt arbetssätt för nutrition utifrån personalen och 

patientens behov. 

4. Testa en ny lösning för nutritionsmonitorering i form av en applikationsprototyp för 

att registrera, räkna samman och visualisera resultatet av patienternas kost-, dryck- 

och kaloriintag. 

5. Utvärdera hur det nya arbetssystemet och tekniken fungerar. 

4.1 Avgränsning 
Fokus vid utformandet av applikationsprototypen låg på att öka förutsättningarna för god kva-

litet i nutritionsmonitoreringsprocessen där både kost- och vätskeregistrering ingår. Process-

förbättringarna gjordes således för både kost- och vätskeregistrering, men fokus låg på att öka 

förutsättningarna för att sjukvårdspersonalen får en korrekt bild av antalet kalorier patienten 

konsumerat och inte hur väl de hållit sin eventuella vätskerestriktion. Därav var kostregistrering 

huvudprioritet vid utformning av applikationsprototypen och prototypen kallas därmed för 

”kostregistreringsapplikation”. Testning av applikationsprototypen genomfördes endast på 

geriatrikavdelning B72 och endast ett fåtal personer ur personalstyrkan var involverade. Ap-

plikationsprototypen som användes för att testa användbarheten i användartestet hade i sin 

nuvarande form inte gått att använda för att kostregistrera verkliga patienter och av denna 

anledning testades inte det nya arbetssättet utan endast applikationsprototypens användbarhet 

inför framtida vidareutvecklingar. Det nya arbetssättet testades således inte, utan utvärderades 

genom att studera och jämföra med andra geriatrikavdelningar som tillämpar ett liknande ar-

betssätt.  
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5 Metod och design 

Studien utformades som en komparativ fallstudie [19] med syfte att kartlägga nuläget, ge-

nomföra en intervention och därefter utvärdera interventionens effekt. Fallstudien genomfördes 

som en mixad metodstudie där både kvalitativa och kvantitativa ansatser tillämpades. Meto-

diken som användes inspirerades från uppgiftsanalys. Uppgiftsanalys är central inom området 

för människa-teknikinteraktion och kan delas in i åtgärdsinriktade metoder och kognitiva me-

toder. Kognitiva metoder fokuserar på de mentala processer som ligger till grund för männi-

skans observerbara beteenden som t.ex. beslutsfattande och problemlösning. Åtgärdsinriktade 

metoder ger en beskrivning av de observerbara aspekterna av användarens beteende och upp-

giftens struktur. Uppgiftsanalys användes för att granska den nuvarande nutritionsmonitore-

ringsprocessen och identifiera brister i processen samt som ett hjälpmedel vid utformning av 

det nya arbetssystemet. [20] Syftet med uppgiftsanalysen är att beskriva hur uppgifter och 

aktiviteter inom processen hör ihop för att på så vis kunna beskriva hur verksamheten fungerar 

som helhet. [21] 

5.1.1 Hur metoderna besvarar frågeställningen 

I Tabell 1 nedan följer en kort sammanställning av hur metoderna som beskrivs i detta kapitel 

bidrar till att besvara rapportens frågeställning genom att uppfylla de olika delstegen som 

formulerades under frågeställningen. 
 

Tabell 1. Sammanställning av hur ovan beskrivna metoder hjälper till att besvara rapportens frågeställning. 

Metod Uppfyller delsteg 

- Observationer 

- Intervjuer 

- Tidtagning 

- Litteraturstudie 

1. Kartlägg målgruppen och målgruppens be-

hov. 

- Genomgång av ifyllda kostre-

gistreringslistor 

- Innehållsanalys av intervjuer 

2. Prioritering av ovanståendes behov, vilket 

sedan ligger till grund för utformning av en 

prototyp av en digital kostregistreringsappli-

kation. 

- Observationer 

- Interaktionsanalys genom CW 

och PHEA  

- Innehållsanalys av intervjuer 

3. Ta fram ett förslag på ett gemensamt arbets-

sätt för nutrition utifrån personalen och pati-

entens behov. 

- Pilotstudie 

- Användartest 

4. Testa en ny lösning för nutritionsmonitorering 

i form av en applikationsprototyp för att  

registrera, räkna samman och visualisera 

resultatet av patienternas kost-, dryck- och 

kaloriintag. 

- Enkätundersökning 5. Utvärdera hur det nya arbetssystemet och 

tekniken fungerar. 

5.2 Litteraturstudie 
För att skapa en förståelse för de essentiella delarna av detta projekt genomfördes en littera-

turstudie. Här studerades: 

 

- Problematiken kring nutrition och konsekvenserna av undernäring hos äldre samt andra 

studier kring vikten av adekvat nutritionsstöd.  
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- Begreppet multisjuka och de fem vanligast förekommande huvuddiagnoserna på geri-

atrikavdelningarna B72 och B74 och dessa diagnosers koppling till malnutrition. 

- Konceptet Lean och dess principer samt den sjukvårdsinriktade versionen Lean He-

althcare. 

- Människa-tekniksystem och designprinciper kopplade till utveckling av applikationer 

och andra digitala användargränssnitt. 

 

Litteraturstudien genomfördes genom sökningar i databaser som till exempel PubMed, Sci-

enceDirect, Google Scholar, Scopus och KTHB Primo. Utöver databaser hämtades information 

från tryckta källor, elektroniska böcker och hemsidor. Litteraturstudien påbörjades brett och 

smalnades sedan av allt eftersom syftet med projektet förtydligades. Resultatet från litteratur-

studien presenteras i avsnitt 6, Teori.  

5.3 Kvalitativa ansatser 

5.3.1 Observationer 

För att kartlägga nuläget kring nutritionsmonitoreringsprocessen genomfördes öppna 

icke-deltagande observationer. Icke-deltagande observationer innebär att observatören iakttar 

händelseförlopp utan att själv deltaga. [22] Fältet för observationerna var de två geriatrikav-

delningarna B72 och B74 samt demensavdelning R73 på Karolinska Universitetssjukhuset i 

Huddinge. Observationer på B72, B74 och R73 genomfördes vid sex separata tillfällen under 

januari till mars 2014, fem under dagskiftet (varav ett på R73) och ett under nattskiftet. Ob-

servatörens fältroll var icke-deltagande observatör [22] där observatören samtalade med och 

intervjuade personal utan att aktivt deltaga i vården av patienter. Vid alla observationer finns 

risk att observatören påverkar fältet genom sin närvaro och för att minska risken för detta var 

observatören klädd i sjukvårdskläder. Detta fick dock till följd att patienter i några fall upp-

fattade observatören som sjukvårdspersonal. Observatören gick vid samtliga tillfällen bredvid 

olika undersköterskor och sjuksköterskor som om observatören skulle lära sig arbetet. Under 

samtliga observationstillfällen på B72 och B74 bedrevs kohortvård på avdelningarna på grund 

av calicivirus (vinterkräksjuka). Kohortvård innebär att speciella hygienåtgärder vidtags, till 

exempel arbetar endast viss personal med de smittade patienterna för att på så vis begränsa 

smittspridning. Observationer genomfördes således endast i de patientsalar där patienter som 

inte smittats av calicivirus vårdades. 

5.3.2 Intervjuer 

I syfte att få en djupare inblick i nutritionsmonitoreringsprocessen intervjuades personal ur 

olika yrkeskategorier. Två personer ur varje yrkeskategori valdes genom icke-slumpmässigt 

bekvämlighetsurval med hjälp av chefssjuksköterskorna på avdelning B72 och B74 för att få 

med alla olika yrkeskategoriers perspektiv på nutritionsmonitoreringen och på så vis uppnå 

trovärdighet i intervjuerna. [23] Totalt intervjuades åtta personer som arbetade på geriatrik-

avdelningarna: 

 

- Två läkare, båda från avdelning B72 

- Två dietister som arbetade på både B72 och B74 samt övriga geriatrikavdelningar 

- Två sjuksköterskor, båda från avdelning B72 

- Två undersköterskor, en från B72 och en från B74 

 

Samtliga informanter var kvinnor. Informanternas ålder varierade från 26-56 år och medelål-

dern låg på 46 år med standardavvikelsen 9 år. Antalet yrkesverksamma år inom vården vari-

erade från 2-30 år och genomsnittet låg på 17 år, med standardavvikelsen 9 år.  
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Intervjuerna genomfördes separat och intervjufrågorna utformades som semi-strukturerade 

frågor. Inför intervjuerna skapades en intervjuguide med fyra eller fem olika huvudteman som 

skulle diskuteras. I Tabell 2 nedan följer en sammanställning av vilka yrkeskategorier som hade 

vilka huvudteman. 

 
Tabell 2. Sammanställning av vilka yrkeskategorier som hade vilka huvudteman under intervjuerna. 

 
Anledningen till att huvudtemat MNA-bedömning endast innefattades i sjuksköterskornas och 

dietisternas intervjuguider var för att MNA-bedömning inte ingår i övriga yrkeskategoriers 

arbetsuppgifter. Inom varje huvudtema formulerades även generella frågor. För att ytterligare 

fördjupa intervjun formulerades i vissa fall underfrågor för att täcka temat fullt ut. Intervju-

guider och frågor för respektive yrkeskategori ses i Bilaga 2, 3, 4 respektive 5. Vid samtliga 

intervjuer användes en ljudinspelare för att intervjuaren skulle kunna sammanställa intervju-

erna vid ett senare tillfälle. Varje intervju tog i genomsnitt ca 26 min. 

5.3.2.1 Analys av intervjuer 

Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Analysen genomfördes i fyra steg: 

kodning i nyckelord, finna teman, kodning av varje tema i underkategorier och söka mönster 

enligt Anna Hedins lathund [24]. Mellan steg tre och fyra genomfördes tillförlitlighetskontroll 

genom interbedömarverifiering. 

 

Steg 1. Kodning i nyckelord 

Intervjuerna transkriberades från ljudinspelningarna till text, där varje ord som sades under 

intervjuerna noterades. Texterna lästes flera gånger och nyckelord och nyckelcitat plockades ut 

för att sedan användas för att sammanfatta intervjuerna. Sammanfattningarna skickades sedan 

till informanterna för att säkerställa att det de sagt under intervjun sammanställts på ett korrekt 

sätt och att intervjuaren uppfattat dem korrekt.  

 

Steg 2. Finna teman 

Teman representerar den underliggande innebörden av en text. [23] I detta steg söktes den 

sammanfattade texten igenom förutsättningslöst för att samla alla nyckelord och nyckelcitat. 

Dessa grupperades sedan utifrån vilka som ansågs höra ihop. Varje intervjutext bröts ned i flera 

teman och samma teman användes på alla informanter. 

 

Steg 3. Kodning av varje tema i underkategorier 

I detta steg sorterades texterna om utifrån tema, det vill säga alla citat som handlade om t.ex. 

nutritionsproblematik samlades på en plats och alla som handlade om nutritionsmonitore-

ringsprocessen på en annan. Utifrån nyckelcitat och nyckelord från respektive tema utformades 

kategorier. De kategorier som skapades var ömsesidigt uteslutande, vilket innebar att inga data 

hamnade mellan två kategorier eller passade in i fler än en kategori. Inom vissa kategorier fanns 

även underkategorier. [23]  

 

Yrkeskategori/huvudtema Undersköterskor Sjuksköterskor Dietister Läkare

Allmänt om kaloriintag X X X X

Om den nuvarande nutritionsmonitoreringsprocessen X X X X

Om kostregistrering X X X

Kaloriberäkningar X

MNA-bedömning X X

Framtiden X X X X
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Efter steg tre och innan steg fyra genomfördes en tillförlitlighetskontroll genom interbedö-

marverifiering. Samtliga utvalda nyckelcitat och nyckelord blandades samman och lämnades 

över till en annan person för att sorteras efter de utvalda temana. Den ursprungliga sorteringen 

jämfördes sedan med den oberoende personens sortering för att bedöma den procentuella 

överensstämmelsen mellan de två. [24] Resultatet blev att 61 av 75 nyckelord/nyckelcitat 

placerades under rätt tema och kategori, vilket ger en överensstämmelse på strax över 81 pro-

cent, vilket enligt Hedin bedöms som god reliabilitet. [24]  

 

Steg 4. Söka mönster 

De sju kategorierna som erhölls i steg 3 ovan studerades sedan och sammanställdes i mönster 

och samband. 

5.3.3 Utvärdering av applikationens gränssnitt genom interaktionsanalys 

För att utvärdera applikationens användarvänlighet och upptäcka eventuella problem med 

gränssnittet användes interaktionsanalysmetoderna Cognitive Walkthrough, CW, och Pre-

dictive Human Error Analysis, PHEA. Metoderna är utvecklade för att användas för att ut-

värdera skärmbaserade gränssnitt som kräver en stegvis procedur för att lösa en uppgift. Me-

toderna är billiga och resurssparande och kan dessutom användas i utvecklingsprocessens 

samtliga steg, från skisser till test av prototyp till att utvärdera den slutliga produkten. [25] 

Nedan följer en beskrivning av de olika stegen i interaktionsanalysen. 

 

1. Definition av utvärderingen. Fastställ ramar för utvärderingen genom att besvara föl-

jande frågor [25]: 

1. Vad är utvärderingens syfte? 

2. Vilken produkt ska utvärderas? 

3. Vilken användning ska utvärderas? 

4. Vem är användaren? 

5. Hur ser miljön ut där människa-tekniksystemet interagerar? 

 

2. Beskriv människa-tekniksystemet. Beskriv utförligt de delar som ingår i männi-

ska-tekniksystemet, det vill säga operatör, omgivning, uppgift och produktens använ-

dargränssnitt, baserat på till exempel intervjuer och observationer. [25] 

 

3. Analys genom CW av huruvida användaren kommer att göra rätt. CW är en metod för 

att analytiskt utvärdera och inspektera användarvänligheten hos ett gränssnitt. Analys 

genom CW grundas på huruvida operatören kommer att följa den föreskrivna sekvensen 

eller ej vid hantering av gränssnittet. Syftet med metoden är att besvara följande frågor; 

kommer operatören att göra rätt? Varför gör inte operatören rätt? [25] 

 

4. Analys genom PHEA av vilka fel som användaren gör. PHEA är en metod för inter-

aktionsanalys av samspelet mellan operatör och teknik i människa-tekniksystemet. Här 

undersöks vilka användningsfel som kan uppstå och vilka konsekvenser dessa kan få. 

Syftet med metoden är att besvara följande frågor; vilka fel kan operatören göra? Vad 

händer om operatören gör fel? [25] 

 

5. Sammanställning och uppföljning. Efter genomförd utvärdering sammanställs resultatet 

i tabeller för att påvisa möjliga användarvänlighetsproblem. [25] 
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5.4 Kvantitativa ansatser 

5.4.1 Tidtagning 

För att undersöka hur lång tid det tog för nattskiftspersonalen att räkna samman patienternas 

totala kaloriintag genomfördes tidtagningar. Tidtagningarna ger en indikation på hur mycket tid 

sjukvårdspersonalen lägger på att sammanräkna kalorier och huruvida detta kan ändras genom 

introduktionen av ett nytt arbetssystem. Tidtagaruret startades när sammanräkningen av pos-

terna på en ny kostregistreringslista påbörjades och stoppades då kaloriintaget på samma 

kostregistreringslista var sammanräknat. Totalt genomfördes 38 tidtagningar vid åtta olika 

tillfällen. 

5.4.2 Genomgång av ifyllda kostregistreringslistor 

I syfte att kartlägga vilka delar av de manuella kostregistreringslistorna som blir ofullständigt 

ifyllda studerades ifyllda kostregistreringslistor. Totalt studerades 100 kostregistreringslistor, 

50 stycken från avdelning B72 och 50 stycken från avdelning B74. På varje kostregistrerings-

lista noterades huruvida följande poster var ifyllda: 

 

- Energibehov 

- Kosttyp 

- Serveringstid (B72) 

- Signatur vid servering och uthämtning (B72) 

- Mängden serverad dryck  

- Mängden konsumerad dryck 

- Serverad frukost 

- Konsumerad frukost 

- Serverad lunch 

- Konsumerad lunch 

- Serverat mellanmål/kvällsmål 

- Konsumerat mellanmål/kvällsmål 

- Serverad middag 

- Konsumerad middag 

- Portionsstorlek 

 

Utöver detta noterades även:  

 

- Huruvida mängden konsumerad vätska var mer än mängden serverad 

- Den totala kalorisumman 

 

För varje post som inte var ifylld gjordes en notering. Efter att samtliga ifyllda kostregistre-

ringslistor studerats sammanställdes de saknade posterna för att generera statistik kring vilka 

poster som vanligen inte fylls i.  

5.4.3 Användartest av applikationsprototyp 

Användartest är en experimentell metod som användes för att testa applikationsprototypen med 

verkliga användare ur den tilltänkta målgruppen på plats på sjukhuset. Genom detta test ut-

värderades måluppfyllnad och tillfredsställelse hos testgruppen. Utvärderingen utfördes genom 

att sju olika uppgifter delgavs testpersonerna. Skärmen på datorn som testpersonerna genom-

förde användartestet på videofilmades med hjälp av en kompaktkamera för att testledaren i ett 

senare skede skulle kunna utvärdera gränssnittet. Filmupptagningen skedde med ljud, vilket 

också gjorde att testpersonernas tankegångar kunde studeras i ett senare skede. Testpersonerna 

ombads även att muntligt berätta vad hon tänkte när uppgifterna genomfördes. Den efterföl-
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jande analysen bestod i att analysera hur lång tid det tog för de olika uppgifterna att utföras, 

antal knapptryckningar, antal fel och antal rättade fel. Genom användartestet erhölls kvantita-

tiva data som kunde användas för att dra slutsatser om applikationens användargränssnitt. [25] I 

både pilotstudien och användartestet kallades applikationsprototypen för ”app” för att test-

personerna skulle få testa och utvärdera prototypen som om den vore en färdig applikation. 

5.4.3.1 Pilotstudie 

Innan användartestet genomfördes en pilotstudie i syfte att kontrollera att uppgifterna som 

skulle genomföras i användartestet var förståeliga, att gränssnittet gick att hantera och att en-

käten gick att förstå. Pilotstudien genomfördes med två tandsköterskor på en privat tand-

läkarpraktik och i Tabell 3 nedan följer en närmare beskrivning av testpersonerna. 

 
Tabell 3. Beskrivning av testpersonerna som deltog i pilotstudien. 

 
 

Pilotstudien genomfördes i ett enskilt rum på den tandläkarpraktik där tandsköterskorna arbe-

tade. Testledaren läste instruktionerna högt innan testet startades och testpersonen fick därefter 

pappret med instruktionerna och de sju uppgifterna. Efter varje uppgift ombads testpersonerna 

att på en skala från 1-5 där 1 står för ”håller inte alls med” och 5 för ”håller helt med” besvara 

följande påståenden: 

 

- Det var lätt att hitta det jag sökte i appen 

- Det var lätt att använda appen för att genomföra uppgiften 

 

Efter varje uppgift ombads även testpersonerna att uppskatta hur lång tid de trodde att uppgiften 

tagit att genomföra. Den verkliga tiden mättes av testledaren. Testpersonerna ombads att ”tänka 

högt” medan de genomförde uppgifterna samt att försöka genomföra uppgifterna så snabbt och 

noggrant som möjligt. Efter genomfört test fick testpersonerna besvara en enkät bestående av 

sju generella frågor, sju frågor om utformning och layout, tio frågor om användbarhet och två 

övriga frågor. Det var möjligt för testpersonerna att när som helst avbryta testet. Se Bilaga 6 för 

testinstruktioner och Bilaga 7 för enkätundersökning. Även under pilotstudien videofilmades 

datorskärmen som testpersonerna genomförde användartestet på för att efter genomförd pilot-

studie kunna utvärdera vad som behövde ändras till det riktiga användartestet. 

5.4.3.2 Användartest 

För att göra ett urval till användartest och enkätundersökning gjordes ett icke-slumpmässigt 

urval i form av bekvämlighetsurval. Genom chefssjuksköterskan på avdelning B72 valdes sju 

undersköterskor och tre sjuksköterskor ut för att delta i användartestet och den efterföljande 

enkätundersökningen. Användartestet innebar en hög grad av standardisering då samtliga del-

tagare fick samma bakgrundsinformation och samma uppgifter att genomföra i samma ordning, 

se testinstruktioner i Bilaga 6. Användartestet genomfördes på avdelning B72 i april 2014 och 

utfördes i avdelningens fikarum. Av denna anledning förekom en del störmoment under tes-

terna, men då applikationen i framtiden är tänkt att användas ute i patientsalarna ansågs stör-

momenten vara av samma art som de som kan tänkas uppkomma i en verklig användningssi-

tuation.  
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Användartestet inleddes med att testledaren läste instruktionerna högt för testpersonerna för att 

säkerställa att alla testpersoner fick samma information. Texten med instruktioner och uppgifter 

fanns bredvid testpersonerna under testets gång så att de när som helst kunde läsa om uppgif-

terna om något var oklart. Testpersonerna genomförde därefter användartestet på egen hand 

medan testledaren satt bredvid. Användartestet bestod av sju uppgifter och efter varje avslutad 

uppgift fick testpersonen uppskatta hur lång tid uppgiften tog att genomföra. Testledaren mätte 

den verkliga tiden med hjälp av tidtagarur. Anledningen till att testpersonerna fick uppskatta 

genomförandetiden var för att testledaren skulle kunna uppskatta om användandet av en kost-

registreringsapplikation skulle kunna uppskattas som tidsvinnande eller om den upplevdes som 

tidskrävande. Efter att samtliga uppgifter genomförts ombads testpersonerna att besvara frågan: 

”Tror du att en pigg och klar patient skulle kunna klara av att kostregistrera sig själv med hjälp 

av en sådan här kostregistreringsapplikation?”.  

 

En beskrivning av testpersonerna följer i Tabell 4 nedan. Totalt deltog sju undersköterskor och 

tre sjuksköterskor från avdelning B72 i användartestet. En av testpersonerna i användartestet 

hade tidigare deltagit i de genomförda intervjuerna, övriga nio hade inte intervjuats. Samtliga 

testpersoner var kvinnor i åldrarna 24-61 år, medelåldern var 40,4 år och standardavvikelsen 

låg på 11 år. Testpersonerna hade en arbetslivserfarenhet från 4 månader till 30 år och i ge-

nomsnitt hade de arbetat 12,8 år inom vården. Standardavvikelsen var 10,8 år. 

 
Tabell 4. Beskrivning av testpersonerna som deltog i användartestet. 

 

5.4.3.3 Enkätundersökning 

Efter genomfört användartest fick testpersonerna besvara en enkätundersökning, se Bilaga 7. I 

enkätundersökningen besvarades frågorna i samma ordning och under lika förhållanden för alla 

respondenter. Enkäten utformades enligt Enkätboken av Jan Trost [26] och enligt The System 

Usability Scale (SUS) [27]. SUS är ett standardiserat användbarhetsindex och mätningen består 

av tio påståenden som värderas på en femgradig skala beroende på i vilken grad respondenten 

anser sig hålla med påståendet eller ej. På detta sätt erhålls en subjektiv bedömning av den 

undersökta produktens/systemets användbarhet. Resultatet från SUS-mätningen genererar ett 

värde mellan 0 och 100 som indikerar produkten/systemets användbarhet. Det genomsnittliga 

värdet från en SUS-mätning är 68 och ett värde på under 51 anses vara underkänt. Översatt i 

betygsskalan A-F anses ett SUS-värde >80,3 motsvara ett A och ett värde >74 ett B och så 

vidare. [7] Enligt Sauro [7] finns ingen relation mellan antal respondenter och resultatets till-

förlitlighet och en SUS-mätning kan därmed genomföras med så få som två respondenter och 

ändå generera tillförlitliga resultat. Vid få respondenter bör dock ett konfidensintervall beräk-

nas för att öka förståelsen kring variationen i resultatet som blir större med ett litet antal re-

spondenter. [7] 
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5.4.3.4 Analys av användartest och enkätundersökning 

Efter användartestet analyserades filmerna genom att testledaren tittade på filmerna och för 

varje uppgift och testperson noterades antalet knapptryck som testpersonen gjorde för att ge-

nomföra uppgiften, antalet fel som testpersonen gjorde och huruvida testpersonen uppmärk-

sammade och korrigerade felen eller ej. Varje film sågs två gånger för att säkerställa att test-

ledaren uppmärksammat alla moment. Antalet knapptryckningar, fel och rättade fel per uppgift 

sammanställdes i en tabell och vägdes mot det optimala antalet knapptryckningar för respektive 

uppgift. I samma tabell sammanställdes även den uppskattade tiden och den verkliga tiden som 

uppgiften tog att genomföra. 

 

Poängen från SUS-mätningen räknades ut genom att för varje negativt laddad fråga, de med 

jämna nummer (fråga 2, 4, 6 osv.), subtrahera testpersonens ifyllda värde från 5. För ojämna 

nummer, fråga 1, 3, 5 osv., beräknades värdet istället genom att subtrahera 1 från testpersonens 

ifyllda värde. Värden från samtliga tio frågor adderades och genererade då en siffra som mul-

tiplicerades med 2,5 för att få ett slutgiltigt värde på användbarheten från 0 till 100. [27] De sju 

frågorna om layout och utformning utvärderades och analyserades på samma vis som an-

vändbarhetsfrågorna, men där det slutgiltiga värdet endast kunde variera från 0 till 70. Övriga 

svar från enkäten sammanställdes i Tabell 3 på föregående sida och några av fritextsvaren ses i 

avsnitt 7.8.1.1 nedan. 
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6 Teori 

Detta avsnitt baseras på resultaten från litteraturstudien. 

6.1 Bakgrund till nutritionsproblematik på sjukhus 

6.1.1 Naturliga och sjukdomsrelaterade orsaker till undervikt och malnutrition hos 

äldre 

Malnutrition är det tillstånd som uppstår då kroppen inte får i sig tillräckligt med näring, vi-

taminer och mineraler för att lyckas upprätthålla frisk vävnad och viktiga organfunktioner. [11] 

Malnutrition är ett mycket vanligt förekommande problem bland äldre. [2] Vid en samman-

ställning av studier gjorda från 1990 och framåt konkluderades att prevalensen av malnutrition 

hos patienter generellt sett är 20-50 procent. [28] En stor del av dessa är äldre patienter där ca 

20-40 procent av sjukhusvårdade äldre bedöms ligga i riskzonen för malnutrition. [2] Enligt 

Karolinska Universitetssjukhusets egen undersökning bedöms ca 90 procent av de inskrivna 

patienterna på B72 och B74 ligga i riskzonen. Dessutom uppges 40-60 procent av sjuka äldre 

som vårdas på någon typ av vårdinrättning lida av ofrivillig viktminskning. [29] Malnutrition 

och ofrivillig viktminskning i samband med sjukvård är således ett såväl omfattande som ut-

brett problem hos äldre personer.  

 

Äldre personer minskar naturligt i vikt då ämnesomsättningen minskar och kroppens mus-

kelmassa blir mindre med ökad ålder. [30] Detta resulterar i att äldre patienter i större ut-

sträckning än yngre riskerar att bli underviktiga. Body Mass Index (BMI) är ett antropometriskt 

mått som används för att bedöma lämplig kroppsvikt hos vuxna. [8] BMI beräknas genom att 

dividera kroppsvikten i kilogram med kvadraten av kroppslängden i meter. Ett hälsosamt BMI 

anses ligga på 18.50–24.99 kg/m
2
. [8] Hos geriatrikpatienter har studier dock påvisat ett sam-

band mellan ett BMI <25 kg/m
2
 och mortalitet hos patienter över 75 år. [31] Följaktligen re-

kommenderar man ett högre BMI för äldre patienter och det har föreslagits att äldre patienter 

bör ha ett BMI på 24-29 kg/m
2
. [32] På Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge anses en 

patient över 70 år vara underviktig vid ett BMI på <22 kg/m
2
. [5]  

 

Vissa sjukdomar och olika trauma kan leda till malnutrition då somliga sjukdomstillstånd 

ändrar patientens aptit och/eller hur väl denne kan tillgodogöra sig näringsämnen. [33] Hos 

geriatrikpatienter kan även andra sjukdomar som t.ex. demens, dålig munhälsa och tandstatus 

samt åldersrelaterad anorexia påverka kostintaget. [34] Aptiten ändras även naturligt med ökad 

ålder på grund av förhöjda nivåer av cirkulerande insulin i blodet, vilket bidrar till ökad mätt-

nadskänsla. [2] Smak- och luktsinnena blir även sämre med ökad ålder, vilket också kan re-

sultera i ett ointresse för mat. [34] Ett stort problem är således att vissa patienter inte orkar eller 

vill äta och det kan i dessa fall vara mycket svårt att få i patienten tillräckligt mycket näring och 

kalorier. [3, 35-37] 

6.1.2 Problematisk serveringssituation 

Anledningen till att patienter förlorar vikt eller blir undernärda behöver dock inte alltid bero på 

ålder eller sjukdomstillstånd. I en studie framkom att två tredjedelar av inlagda patienter inte 

uppnådde förväntat kaloriintag under sin sjukhusvistelse och att det i 59 procent av fallen (572 

patienter) berodde på andra faktorer än sjukdom och/eller behandling. Anledningen till det 

otillräckliga kaloriintaget antogs istället bero på den inadekvata matservicen på sjukhuset. [38] 

Endast fem procent (28 stycken) av patienterna fick i sig för få kalorier på grund av att de 

serverades för lite mat, medan övriga 95 procent (544 patienter) fick i sig för få kalorier på 

grund av att de inte tyckte om maten som serverades och således inte åt upp hela portionen. [38] 

Att maten som serveras inte upplevs som god kan bero på att sjukhus i många fall använder sig 
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av storköksmat producerad av hel- eller halvfabrikat som värms upp innan servering, vilket 

resulterar i förlorad doft och smak. [39] I och med att maten levereras färdig är matserve-

ringssituationen i många fall inte heller anpassad efter individens behov, utan frukost, lunch, 

mellanmål, middag och eventuellt kvällsmål serveras på förutbestämda tider. Dessa tider passar 

inte alla och vissa patienter kanske istället upplever stor hunger under natten, då det i regel inte 

serveras någon lagad mat. [39] Situationen och miljön kring måltiderna är också av vikt för 

patientens aptit och det har visats att gemensamma måltider kan förbättra patienternas aptit. 

[39]  

6.1.3 Vikten av nutritionsstöd  

För att i ett tidigt skede kunna fånga upp patienter som inte uppnår sitt förväntade kaloriintag är 

det angeläget att tidigt sätta in nutritionsstöd. [2] Trots detta visar flera studier att endast en liten 

andel av alla undernärda patienter erhåller någon typ av nutritionsstöd i form av t.ex. kostre-

gistrering, se till exempel McWhirter och Pennington [40], Rasmussen et al. [41] eller Correia 

och Campos [42]. I McWhirter och Penningtons [40] studie visades att endast 48 procent, 96 av 

200, undernärda patienter fått sin kost registrerad under sjukhusvistelsen. I studien genom-

fördes även en uppföljning vid utskrivning där 57 procent (55 stycken) av de undernärda pa-

tienterna vägdes igen. [40] Av dessa 55 patienter hade tio haft kostregistrering och i denna 

grupp påvisade 70 procent av patienterna en viktökning under sjukhusvistelsen. Hos de reste-

rande 45 patienter som inte haft kostregistrering påvisades istället en viktminskning hos 80 

procent av patienterna. [40] Detta belyser vikten av att utreda patienternas nutritionsstatus för 

att genom tidiga interventioner kunna stävja en pågående viktminskning. 

 

Malnutrition får konsekvenser för patientens tillfriskningsförmåga då det gör det svårare för en 

patient att rehabiliteras från en operation eller sjukdom. [32, 39] Dessutom löper malnutrierade 

patienter större risk för att drabbas av till exempel infektioner och trycksår. [5, 6] Nutritionen 

får även konsekvenser för patientens vårdtid och det har visats att ett förbättrat näringsintag kan 

förkorta sjukdomsförloppet och vårdtiden. [2] En undernärd patient har inte bara längre ge-

nomsnittlig vårdtid och riskerar fler komplikationer och högre risker än en välnärd patient [43], 

men kostnaden för vården blir också högre. Kostnaden för att vårda en undernärd patient är 

35-75 procent högre än vid vård av en välnärd patient. [44] En brittisk studie visade att National 

Health Service (NHS), den brittiska motsvarigheten till den svenska statliga sjukvården, skulle 

kunna spara uppemot £266 miljoner per år på att ge adekvat nutritionsstöd till undernärda 

patienter. Besparingarna skulle framförallt ske genom att vårdtiden förkortades, komplikat-

ionerna minskade och rehabiliteringstiden förkortades, vilket bidrar till att minska den ge-

nomsnittliga vårdkostnaden per dag och patient. [43] Även den svenska myndigheten Social-

styrelsen har gjort en kalkylering där merkostnaden i vården till följd av undernäring beräk-

nades. För sluten somatisk vård beräknades merkostnaden ligga på mellan 195 miljoner och 

699 miljoner kronor per år och för somatisk långtidsvård och psykiatrisk vård på sjukhus be-

räknas siffran ligga mellan 202 miljoner och 560 miljoner kronor per år. Det bör observeras att 

dessa siffror endast tar hänsyn till direkta kostnader kopplade till undernäring samt att kost-

naden för undernäringen inom äldreomsorgen inte är inkluderad. [45] Med dessa siffror i åtanke 

inses snabbt att det inte bara är för patienternas skull som nutritionsmonitorering och en för-

bättrad nutritionsvård kan vara fördelaktigt, utan även för samhället i allmänhet och vården i 

synnerhet. 

6.2 Geriatrikavdelningarnas fem huvuddiagnoser  
Patienterna på geriatrikavdelningarna på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är i 

många fall multisjuka. Enligt Socialstyrelsen är multisjuka en patientgrupp som karaktäriseras 

av äldre personer med flera kroniska sjukdomar i olika organsystem. [46] Den vedertagna 

definitionen av multisjuk är en patient över 75 år som varit inneliggande inom slutenvården tre 
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gånger eller fler under de senaste tolv månaderna och som har tre eller flera diagnoser inom tre 

eller flera skilda diagnosgrupper. Trots att endast cirka sju procent av gruppen 75 år och äldre 

utgörs av multisjuka utgjorde denna grupp 24 procent av alla inneliggande patienter i ålders-

gruppen 75 år och äldre under år 2000. [46] För att ge en förståelse för geriatrikavdelningarnas 

patienter, deras sjukdomar och sjukdomarnas inverkan på patienternas nutritionstillstånd följer 

nedan en beskrivning av de fem vanligast förkommande huvuddiagnoserna på avdelningarna 

B72 och B74. 

6.2.1 Essentiell hypertoni 

Hypertoni, högt blodtryck, förekommer hos ca 20 procent av personer i åldersgruppen 70 år och 

äldre. Hypertoni ökar risken för skador på hjärt-kärlsystemet och hjärtsvikt och ateroskleros är 

vanligt förekommande komplikationer av hypertoni. Hypertoni beror ofta på ärftliga faktorer, 

men det finns även sekundära orsaker som till exempel kärlförträngningar. [39] 

6.2.2 Hjärtinsufficiens/hjärtsvikt 

Hjärtinsufficiens är en kronisk sjukdom som även kallas för hjärtsvikt. Medelåldern hos en 

hjärtsviktspatient är 80 år och klassiska symptom är andningspåverkan och ödem. Andra van-

liga symptom är smärta, aptitlöshet, förstoppning och illamående. [2] Patienter med hjärtsvikt 

samlar ofta på sig vätska, vilket leder till att de måste övervakas noga. [36] På de geriatriska 

avdelningarna på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge vägs hjärtsviktspatienten varje 

dag för att säkerställa att de inte samlar på sig vätska. [4] Komorbiditet är vanligt hos hjärt-

sviktspatienter och ungefär 20 procent lider även av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

och 50 procent lider utöver hjärtsvikt även av förmaksflimmer. [2] 

6.2.3 Diabetes mellitus 

Ungefär 15 procent av alla personer i åldersgruppen 75 år och äldre lider av diabetes. [2] De 

allra flesta av dessa lider av diabetes mellitus typ II [2], så kallad icke insulinberoende diabetes 

mellitus (NIDDM) [47]. NIDDM-patienter har ofta normala eller förhöjda nivåer av insulin i 

blodet, men insulinet har inte längre någon effekt på blodsockernivån då målcellerna har blivit 

mindre känsliga på grund av nedreglering av insulinreceptorer. Detta innebär att insulin inte 

längre kan reglera blodsockernivån, vilket leder till ett förhöjt blodsockervärde. [47] Diabetes 

påverkar flera organsystem och ungefär en tredjedel av alla geriatrikpatienter med diabetes 

lider också av minst tre andra kroniska sjukdomar. Patienter med diabetes löper en kraftigt ökad 

risk att utveckla depression, malnutrition och sarkopeni. Diabetespatienter har även försämrad 

sårläkning och infektioner blir ofta mer långdragna. [2] 

6.2.4 Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

Ungefär 4-8 procent av alla svenskar bedöms lida av KOL. Cirka 90 procent [39] av de som 

drabbas är före detta rökare, men sjukdomen kan även bero på passiv rökning eller arbetsmil-

jörelaterade orsaker [2]. KOL innebär en kronisk inflammation av i luftrören, vilket försämrar 

vävnadens elasticitet och leder till sämre syresättning av blodet. Sjukdomen beror också på 

uppkomsten av emfysem som innebär en destruktion av lungvävnaden. [39] KOL är en sjuk-

dom som kräver mycket energi och KOL-patienter riskerar därmed att utveckla malnutrition. 

Patienterna får även försämrad aptit på grund av upprepade kortisonbehandlingar. [2] 

6.2.5 Sviter från tidigare hjärtinfarkt 

När en blodpropp bildas i något av hjärtats kranskärl uppstår en syrebrist i den del av hjärt-

muskeln som kärlet försörjer med blod. Denna akuta syrebrist är vad som orsakar hjärtinfark-

ten. Ju längre tid det tar innan proppen löses upp, desto allvarligare blir de efterföljande ska-

dorna. Är syrebristen långvarig förstörs hjärtmuskelcellerna oåterkalleligen och denna skada 

kallas för hjärtinfarkt. [48] Efter en hjärtinfarkt är det vanligt med olika typer av hjärtarytmier 

som t.ex. förmaksflimmer och bradykardi (sjuk sinusknuta). En annan typ av arytmi som ofta 
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förekommer efter hjärtinfarkt är atrioventrikulärt block (AV-block) III. [2] Merparten av de 

patienter som vårdas på avdelning B72 och B74 lider av någon form av hjärtsvikt, vare sig det 

är huvuddiagnosen eller ej. [35] Hjärtinfarkt är den vanligaste enskilda dödsorsaken hos både 

män och kvinnor. [48] 

6.3 Lean 
Projektet ”Framtidens geriatrik” grundar sig på principen om Lean. Lean Production utveck-

lades på Toyotas fabriker i Japan och har sedan dess spridits över världen. [49] Lean handlar om 

att maximera kundvärdet i processen samtidigt som andelen avfall från processen minimeras. 

Det handlar således om att öka värdet för kunden genom färre onödiga resurser. En organisation 

som arbetar enligt Leans principer strävar efter ständiga förbättringar som leder mot målet om 

ett maximalt kundvärde i en perfekt värdeskapande flödesprocess utan avfall. [50] Exempel på 

avfall är överproduktion, onödiga rörelser/transporter eller omarbetning/reparation. [51] 

 

Idéerna och principerna från Lean Production har även spridit sig till sjukvården där det istället 

benämns Lean Healthcare. Lean Healthcare ses som ett ledningssystem eller ett verktygsset 

som kan användas för att förändra hur dagens sjukhus styrs och organiseras. Genom att intro-

ducera ett Lean-inriktat arbetssätt tros väntetiderna inom sjukvården kunna minskas, felen 

reduceras och patientsäkerheten kunna öka. [51] Lean inom sjukvården handlar inte om att lösa 

ett stort problem, utan att effektivisera alla små ineffektiva processer och på så sätt skapa en 

bättre helhet. För att kunna öka kvaliteten i vården, genom att förbättra patientsäkerheten, 

minska väntetider, minska förseningar och förbättra arbetsförhållandena för personalen bör 

viktiga vårdprocesser standardiseras. Genom standardiserade arbetssätt åstadkoms ett mer 

kontrollerat och förhoppningsvis förbättrat arbetsflöde, vilket leder till högre kvalitet som i sin 

tur leder till lägre vårdkostnader. [51] Då det är just ett bättre arbetsflöde och en högre kvalitet 

(och på sikt även lägre vårdkostnader) som är målet i nutritionsmonitoreringsprocessen, anses 

ett nytt standardiserat arbetssätt vara en bra början.  

 

Inom Lean finns flera metoder att använda för att uppnå ett maximalt kundvärde, perfekt flöde 

och minimalt avfall från processerna. En av dessa är poka-yoke. Poka-yoke är japanska och 

betyder felsäkring och metoden används för att minska risken för att människor gör fel. Syftet 

med poka-yoke är att antingen mekaniskt förhindra att fel uppstår eller att automatiskt upptäcka 

och varna om ett fel uppstår. Poka-yoke-system används i stor utsträckning i vårt samhälle och 

flera felsäkrande system bygger på just poka-yoke-tekniken. [52] Denna teknik låg till grund 

för utformandet av kostregistreringsapplikationen och dess framtida felsäkringssystem. 

6.3.1 Karolinska Universitetssjukhusets flödesarbete 

Karolinska Universitetssjukhuset arbetar sedan några år tillbaka med ett förändringsarbete som 

handlar om att introducera nya arbetssätt och tankesätt. Förändringsarbetet baseras på Leans 

principer om flödesprocesser och ständiga förbättringar. [53] Karolinska Universitetssjukhuset 

har skapat gemensamma värderingar som vägleder sjukhusets personal i hur de ska bemöta och 

förhålla sig till andra. De tre ledorden är [54]: 

 

- Ansvar 

- Medmänsklighet 

- Helhetssyn 

  

Dessa tre ledord används som vägvisare och är grunden för hur Karolinska Universitetssjuk-

huset drivs. [54]  
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6.3.1.1 Flödesarbete på avdelning B72 och B74 

Avdelningarna B72 och B74 ligger på första respektive andra plats internt vad gäller mest 

framgångsrik implementering av Lean enligt en undersökning av Karolinskas strategiska 

verksamhetsutveckling. Båda avdelningarna ligger även på topp tio vad gäller uppnådda kva-

litetsmått som t.ex. hygien och trycksår. [55] ”Framtidens geriatrik” och dess delprojekt ses 

som en del av avdelningarnas Lean-implementering. 

6.4 Introduktion av ett nytt människa-tekniksystem 
Då en applikation för digital kostregistrering introduceras på avdelningen introduceras också 

ett nytt människa-tekniksystem, det vill säga ett system där människa och teknik samspelar med 

varandra. Ett välfungerande människa-tekniksystem har flera fördelar, bland annat mindre 

sannolikhet för olyckor och ökat välbefinnande för människan. För att människor och teknik 

ska kunna kommunicera krävs ett användbart användargränssnitt. [25] Användbarhet kan delas 

upp i funktionalitet, det vill säga att systemet fungerar och innehåller rätt information, och 

användarvänlighet som innebär att tekniken ska vara lätthanterlig och säker att använda för sin 

tilltänkta målgrupp. Användbarhet är en kvalitetsparameter som innebär att produkten uppfyller 

de krav som beställaren och målgruppen har på produkten. [56] Utöver användbarhet krävs 

även användarkompetens och användaracceptans hos målgruppen. Användaracceptans betyder 

att den tilltänkta användaren är motiverad att använda tekniken. Målet med ett männi-

ska-tekniksystem är att utnyttja människans förmåga att hantera ett tekniskt system samtidigt 

som människans begränsningar motverkas med hjälp av tekniken. [25] 

6.4.1 Utformning av användargränssnitt 

För att undvika fel och uppnå en hög användarvänlighet i kostregistreringsapplikationen är det 

viktigt att använda en operatörscentrerad design så att användargränssnittet i det tekniska sy-

stemet anpassas efter användaren och dennes förmåga. [25] I en applikation syftar formgiv-

ningen till att ta hand om användaren snarare än att väcka uppmärksamhet och det är därmed 

funktionen som ska styra formen och utseendets design. Detta innebär att designen ska vara 

utformad så att all information som presenteras är relevant och fyller en funktion. Det är viktigt 

med enhetlighet i designen för att på så sätt hålla samman applikationen genom dess utseende. 

[57] 

6.4.2 Viktiga designparametrar att ta hänsyn till vid applikationsdesign 

6.4.2.1 Typografi och läsbarhet 

Teckenstorleken i ett skärmbaserat användargränssnitt bör vara så pass stor att den är bekväm 

att läsa men också så pass liten att texten går att överblicka. En text som inte är klickbar eller 

länkad bör inte vara understruken, då detta kan förvirra användaren. Ovanliga uttryck, långa ord 

och/eller förkortningar bör undvikas och endast vedertagna tecken och symboler bör användas. 

Symboler ska alltid kompletteras med en text då det inte går att utgå från att de intuitivt tolkas 

på rätt sätt av alla användare. Den information som presenteras för användaren ska minimeras 

och organiseras för att tillgodose människans kognitiva förmåga. Med kognitiv förmåga menas 

förmågan att tänka, lära och memorera och avser mentala processer som inte är kopplade till 

känslomässiga eller viljestyrda processer. [58] Språkbruket i applikationen bör anpassas till alla 

tänkbara användare och ska därmed vara så enkelt som möjligt. [57] 

6.4.2.2 Bilder 

Bilder kan fylla många värdefulla funktioner i applikationens design: 

 

- Stämningshöjare. Bilder gör att applikationen ser trevligare ut och det blir därmed lät-

tare för användarna att tillgodogöra sig information. 

- Introduktion. Det går snabbt att tolka en bild. 
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- Igenkänning. En bild kan hjälpa användaren att hitta det han/hon söker. 

- Förklaring. Bilder är i många fall bättre än text när det gäller att förklara. 

 

Klickbara bilder bör ha en ram runt sig för att visualisera för användaren att de är klickbara och 

det kan även vara bra att ha någon typ av text kopplad till bilden för att hjälpa användaren att 

tolka den. Bilder måste ha en god kontrast mot bakgrunden. [57]  

6.4.2.3 Färg 

Ur färg- och kontrastsynpunkt bör svart text på vit bakgrund användas för att få så hög kontrast 

som möjligt. Kontrasten är mycket viktig för läsbarheten, inte minst för äldre användare. För att 

tillgodose människans kognitiva förmåga bör system designas i gråskala och färgkodning bör 

användas sparsamt och endast som ett komplement. Färger kan påverka upplevelsen av de-

signen, då vissa färger framträder tydligare när de presenteras tillsammans med andra. Rött och 

grönt bör inte användas tillsammans på grund av den relativt höga förekomsten av röd-grön 

färgblindhet. Vid design av nya gränssnitt är det viktigt att ha stor överensstämmelse jämfört 

med tidigare gränssnitt och att bibehålla samma färgkodning som tidigare använts. [25, 57] 

6.4.2.4 Listor 

Listor kan med fördel sorteras i alfabetisk ordning som är lätt för användaren att känna igen. 

När användaren har flera olika alternativ att välja mellan i ett formulär är det viktigt att de olika 

alternativen är kortfattat formulerade och skiljer sig tydligt från varandra. Valen i en digital lista 

görs med fördel genom kryssrutor eller radioknappar. Om alternativen är många bör dock andra 

alternativ övervägas då för många knappar och rutor kan göra layouten svår att överblicka. Om 

användaren kan välja mer än ett alternativ ska kryssrutor användas. [57] 

6.4.3 Användargränssnitt för äldre 

Då det är tänkt att applikationen i framtiden ska användas även av patienterna är det viktigt att 

ta de äldre i beaktning vid utformning av användargränssnittet. Äldre personer har en mer 

begränsad kapacitet att upptäcka svaga synstimuli, trots hjälpmedel som t.ex. glasögon. De-

signfaktorer som intensitet, kontrast och färgval vid presentation av visuell information blir då 

mer betydande. Äldre personer har även svårare att tolka bilder med låg kontrast på grund av 

naturliga förändringar som sker i ögonen med stigande ålder. Ett människa-tekniksystem som 

designas för äldre bör därmed prioritera goda synförhållanden, varaktiga stimuli och tillfred-

ställande textstorlek, då dessa faktorer är avgörande för ett korrekt informationsintag. [25] 

6.4.4 Larmsystem och påminnelsefunktioner 

Larmsystem används för att uppmärksamma användaren på avvikelser i systemet och hjälpa 

användaren att åtgärda fel. Det är viktigt att endast relevanta larm presenteras. Ett optimalt 

utformat larmsystem varnar vid en onormal situation, informerar användaren om vad som skett 

och vägleder därefter användaren i hur felet ska åtgärdas. Ett bra larmsystem karaktäriseras av 

att vara [25]: 

 

- Relevant 

- Lägligt 

- Förståeligt 

- Diagnostiserande 

- Rådgivande 

- Fokuserande  

 

En påminnelsefunktion är ett typ av larmsystem som kan användas för mindre allvarliga av-

vikelser. I en sjukhusmiljö finns många akuta och högprioriterade larmsystem, varför ett alltför 
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uppmärksamhetskrävande larm i kostregistreringsapplikationen inte bör användas. För att 

påvisa fel i kostregistreringsapplikationen implementeras istället påminnelsefunktioner utan 

auditiva funktioner. 

6.4.5 Universell design och text i användargränssnittet 

Universell design handlar om att designa en produkt på ett sådant sätt att den i största möjliga 

utsträckning blir användbar för alla människor, utan att behöva anpassas eller specialdesignas 

för vissa användargrupper. [59] Det finns sju principer framtagna för att skapa en universell 

design [60]: 

 

1. Rättvis användning. Designen är användbar för personer med olika förutsättningar. 

2. Användarflexibilitet. I designen finns det utrymme för olika användares individuella 

preferenser och kunskap. 

3. Simpel och intuitiv. Designens utformning ger användaren all information som han/hon 

behöver oberoende av användarens erfarenhet, kunskap och/eller språkkunskaper. 

4. Uppenbar information. Oberoende av vem användaren är kommunicerar designen vik-

tig information till användaren på ett effektivt sätt. 

5. Feltolerans. Designens utformning hindrar tillbud och olyckor samt minimerar konse-

kvenserna av oavsiktliga åtgärder som användaren utför. 

6. Låg fysisk ansträngning. Designen ska kunna användas på ett bekvämt och effektivt sätt 

utan att användaren måste anstränga sig fysiskt. 

7. Storlek och utrymme. Tillräcklig storlek på designen och tillräckligt med utrymme för 

användning ska finnas för samtliga användare, oberoende av deras individuella egen-

skaper. 

 

I utformningen av applikationsprototypen låg fokus på princip nummer tre, simpel och intuitiv 

och fem, feltolerans. Simpel och intuitiv ses som viktiga designprinciper i detta sammanhang 

då användarna kommer från olika bakgrunder och har olika språkkunskaper och erfarenheter. 

Framför allt då de framtida användarna, patienterna, beaktas anses denna designprincip vara 

avgörande. Då en så pass stor andel av Sveriges befolkning är utlandsfödd [15] är vikten av en 

design där text på svenska inte är enskilt ansvarig för kommunikationen mellan användare och 

applikation att föredra. Feltolerans i applikationen görs i form av felsäkringsfunktioner enligt 

Leans poka-yoke. 
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7 Resultat 

7.1 Resultat från observationer 
I syfte att kunna kartlägga målgruppen och dennes behov samt komma med förslag på för-

bättringsåtgärder i form av ett nytt arbetssätt kartlades det nuvarande arbetssättet och avdel-

ningarnas uppbyggnad och struktur. På detta sätt skapades en förståelse för vilka brister och 

problem som finns idag och vad som bör undvikas i det nya arbetssättet. 

7.1.1 Generellt om avdelningarna 

Nedan följer resultatet av de observationer som genomfördes på avdelning B72 och B74 på 

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Kartläggningen beskriver hur de geriatriska 

avdelningarna fungerar idag och hur nutritionsmonitoreringsprocessen fungerar.  

 

Avdelningarna har 20 patientplatser vardera och det finns tolv patientsalar per avdelning med 

en till fyra patientsängar i varje sal. Kring varje patientsal arbetar ett patientteam bestående av 

minst en sjuksköterska och ett visst antal undersköterskor beroende på arbetsskift. Ett patient-

team kan ha ansvar för flera patientsalar. Utöver undersköterskor och sjuksköterskor arbetar 

även två läkare på respektive avdelning. Avdelningarna har också ett antal dietister knutna till 

sig, men dessa arbetar på konsultbasis och utgår från dietistkliniken som ligger i en annan del av 

sjukhuset. Dietisterna kommer till avdelningen om sjukvårdspersonalen på geriatrikavdel-

ningarna remitterar en patient till dem. Personalen på avdelningarna arbetar i treskift och be-

manning under dessa skift ser ut som följer i Tabell 5. Utifrån denna tabell ses att dagskiftet och 

nattskiftet inte överlappar varandra så som övriga skift (dagskift-kvällsskift, kvälls-

skift-nattskift), vilket troligen påverkar överrapporteringen mellan nattskift och dagsskift. 

 
Tabell 5. Bemanning på avdelningarna B72 och B74 under de tre arbetsskiften. 

 
 

Under arbetsskiften serveras måltider enligt följande: 

 

- Frukost: 07:00-09:00 

- Lunch: 11:00-12:00 

- Mellanmål: serveras efter behov flera gånger per dygn 

- Middag: 16:00-17:00 

- Kvällsmål: serveras runt 19:00 

 

Samtliga serveringstider är ungefärliga. 

7.1.2 Nuvarande rutiner och arbetssätt 

Inskrivning av en ny patient på geriatrikavdelning B72 eller B74 på Karolinska Universitets-

sjukhuset i Huddinge inleds med att patienten hälsas välkommen samt att sjukvårdspersonal 

väger och mäter patienten för att kunna bestämma patientens BMI. När patienten skrivits in 

håller sjuksköterskor ett inledande samtal med patienten för att bedöma dennes allmänna häl-

sotillstånd. Utifrån det initiala samtalet och tidigare journalanteckningar bedömer sedan sjuk-

Skift Tid Total personalstyrka Antal sjuksköterskor Total personalstyrka Antal sjuksköterskor

Dagskift 07:00-15:30 8-10 Minst 4 5 Minst 2

Kvällsskift 13:00-21:30 5 Minst 2 4 Minst 2

Nattskift 21:00-07:00 3 Minst 1 3 Minst 1

Vardag Helg
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sköterskan patientens risk för trycksår med hjälp av Nortonskalan och fallrisk genom Downton 

Fall Risk Index. Inom 24 h efter inskrivningen görs även en bedömning av patientens nutrit-

ionstillstånd genom Mini Nutritional Assessment (MNA), se Bilaga 8.  

 

MNA är ett validerat screening- och bedömningsverktyg som används för att identifiera äldre 

patienter som löper risk för malnutrition.  Bedömningen görs så tidigt som möjligt så att ade-

kvat nutritionsstöd kan planeras för de patienter som behöver det. [12] MNA består av två delar, 

screening del I och screening del II, där del I är basen och del II genomförs efter del I och ger en 

grundligare bedömning. På avdelningarna B72 och B74 görs endast screening del I. [3, 36] Del 

I består av sex punkter gällande bland annat födointag, viktförlust, BMI och rörlighet. Patienten 

bedöms enligt alla sex punkter och får olika poäng beroende på hur situationen ser ut. Maximalt 

kan patienten få 14 poäng på MNA och antalet poäng avgör patientens nutritionsstatus enligt 

beskrivning i Tabell 6. 

 
Tabell 6. Antal poäng på MNA avgör patientens bedömda nutritionsstatus. 

Poäng på MNA Bedömning 

12-14 poäng Normal nutritionsstatus 

8-11 poäng Risk för undernäring 

0-7 poäng Undernärd 

 

Avdelningarna B72 och B74 har gemensamt tagit fram statistik över hur många av de patienter 

som skrivs in på avdelningarna som enligt MNA hamnar inom kategorin ”risk för undernäring”.  

Under perioden mars till oktober 2013 såg siffrorna ut som följer i Tabell 7. Utifrån dessa 

siffror bedöms i genomsnitt 90 procent av alla inskrivna patienter på avdelningarna B72 och 

B74 ligga i riskzonen för att utveckla malnutrition. 

 
Tabell 7. Andel patienter i procent som bedöms ligga i riskzonen för malnutrition utifrån de patienter för vilka det 

genomförts en initial MNA-bedömning, det vill säga i stort sett alla inskrivna patienter. 

Avdelning mars april maj juni juli augusti september oktober 

B72 86 % 87 % 88 % 94 % 92 % 97 % 78 % 90 % 

B74 84 % 95 % 94 % 85 % 88 % 88 % 95 % 98 % 

 

De patienter som hamnar i kategorin ”risk för undernäring” ordineras två dagars kostregistre-

ring enligt Karolinska Universitetssjukhusets riktlinjer. [3] Kostregistrering kan även sättas in i 

ett senare skede om sjukvårdspersonalen upptäcker att patienten äter dåligt. [4] Personal på 

avdelningarna uppskattar att ungefär 25-50 procent av de två avdelningarnas patienter  har 

kostregistrering under en genomsnittlig arbetsdag  [3, 4, 61]. Detta innebär totalt 10-20 pati-

enter om dagen på de två avdelningarna med 20 platser vardera. 

 

Patienter som ordinerats kostregistrering får en kostregistreringslista uppsatt på dörren in till 

patientsalen där han/hon vårdas. Kostregistreringslistorna ser olika ut på de två avdelningarna, 

se Bilaga 9 och Bilaga 10. På respektive patients kostregistreringslista ska samtliga mål mat och 

de drycker som patienten serveras under dygnet registreras. När patienten sedan känner sig mätt 

gör sköterskan en bedömning av hur stor del av det som serverats som patienten konsumerat 

och noterar detta för hand på kostregistreringslistan på patientsalens dörr. Patientens kost och 

dryck registreras under hela dygnet och under nattskiftet räknas patientens totala kaloriintag ut 

manuellt med hjälp av en energiguide, se Bilaga 11. Om patienten konsumerar något efter att 

det totala kaloriintaget räknats samman adderas detta till den totala summan och innan natt-

skiftspersonalen lämnar över till dagskiftet skriver de in den totala kalorisumman i journalsy-
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stemet. Den ifyllda kostregistreringslistan placeras i en pärm som kan hämtas av dietisten eller 

annan personal vid behov. Se Figur 2 för en visualisering av det nuvarande arbetssättet. 

 

 

Nya kostregistreringslistor sätts upp 

av nattskiftspersonalen

Kostregistreringslistorna för respektive 

patient fylls i av undersköterskor/

sjuksköterskor när patienten serverats 

något att äta/dricka under dygnet

Kostregistreringslistorna tas ned av 

nattskiftspersonalen

Patientens totala kaloriintag beräknas 

manuellt utifrån vad som finns ifyllt på 

kostregistreringslistorna med hjälp av en 

energiguide

Eventuella dryck- eller kosttillägg som 

görs under nattskiftet adderas till den 

totala kalorisumman

Den totala kalorisumman för dygnet 

skrivs in i journalsystemet Take Care

De förbrukade 

kostregistreringslistorna placeras i 

en pärm som dietisten kan titta i vid 

behov  
 

Figur 2. Beskrivning av det nuvarande arbetssättet kring kostregistrering. 

7.2 Resultat från innehållsanalysen av intervjuer 
För att få en djupare inblick i nutritionsmonitoreringsprocessen och kartlägga sjukvårdsper-

sonalens behov i processen genomfördes intervjuer som sedan analyserades enligt metoden för 

innehållsanalys. Resultatet från innehållsanalysen sammanställdes i Tabell 8 som presenteras 

nedan. De fyra teman och deras kategorier respektive underkategorier var: 

 

1. Nutritionsproblematik 

1.1. Bedömning av nutritionsstatus genom MNA 

1.2. Aptit-problem 

2. Kontakt mellan avdelning och dietist 

2.1. Nuvarande relation 

2.2. Önskvärd relation 

3. Nutritionsmonitoreringsprocessen 

3.1. Problem i processen 
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 3.1.1. Problem med kost- och vätskeregisteringslistorna 

3.2. Orsaker till att kost- och vätskeregistreringslistorna inte fylls i 

4. Förbättringsförslag 

4.1. Vad behövs? 

 4.1.1. Önskade funktioner 

 

 

 

 

Tabell 8. Identifierade teman, kategorier och underkategorier från innehållsanalysen av intervjuerna. 
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Ur innehållsanalysen kunde vissa mönster och samband utläsas ur informationen som de olika 

informanterna delgivit. Bland annat påvisades att majoriteten av informanterna tyckte att det 

fanns förbättringar att göra i nutritionsmonitoreringsprocessen. Flera av problemen i processen 

kunde enligt personalen härledas till kostregistreringslistorna och problem med nutritionsmo-

nitoreringsprocessens utformning. Många önskade också att relationen mellan avdelningen och 

dietisterna kunde vara annorlunda och att dietisterna skulle ha en mer naturlig koppling till 

avdelningen. I den nuvarande relationen mellan avdelning och dietist förefaller det finnas vissa 

kommunikationsproblem, men tack vare att dietisterna är engagerade fungerar det acceptabelt 

ändå. Flera informanter uttryckte en tveksamhet till MNA-bedömningen och dess tillförlitlig-

het. De förbättringsförslag, behov och önskade funktioner som framkom under innehållsana-

lysen låg till grund för hur prototypen av kostregistreringsapplikationen utformades. 

7.2.1 Målgruppsanalys 

Utifrån vad som framkom i intervjuerna och under observationerna genomfördes en mål-

gruppsanalys för att fastställa målgruppens behov och krav. Här samlades information om 

målgruppernas arbetssituation, kunskap och behov för att utifrån det fatta beslut om applikat-

ionens design. Målgruppsanalys är ett viktigt verktyg för att redan i ett tidigt skede få kunskap 

om begrepp och attityder. [56] 

7.2.1.1 Beskrivning av målgruppen 

Målgruppen för kostregistreringsapplikationen är sjukvårdsteamet som arbetar med patienter-

na, dock främst undersköterskor och sjuksköterskor då det är de som idag i praktiken utför 

nutritionsmonitoreringen. I framtiden kommer även i vissa fall patienterna själva och eventuellt 

anhöriga att använda applikationen. I dessa fall krävs att patienten har tidigare erfarenhet av 

digital teknik samt att han/hon är relativt pigg och inte har kognitiva problem. Generellt ser 

målgruppen ut som följer: 

 

Kön: På båda avdelningarna består personalstyrkan av en övervägande andel kvinnor.  

Ålder: Åldern varierar kraftigt, från ca 20-65 år.  

Kunskap: Utbildningsnivån varierar från utbildning på lägst gymnasienivå till flera år av 

eftergymnasiala studier.  

Kultur: Många i personalstyrkan kommer ursprungligen från andra länder och flera av de 

anställda har inte svenska som modersmål.  

Erfarenhet: Många i personalen är vana att använda datorer, smartphones och surfplattor till 

vardags både på fritiden och i arbetet (datorer). Enligt enkätundersökningen som genom-

fördes i samband med användartestet uppgav sju av tio respondenter att de äger en 

smartphone och/eller surfplatta och sex av tio uppgav att de använder applikationer en gång 

i veckan eller oftare.  Kostregistreringen har hittills utförts manuellt, varför ingen av de 

anställda tidigare provat att nutritionsmonitorera patienterna digitalt.  

Miljö: Arbetsmiljön är ofta stressig med olika alarm och ett högt arbetstempo. Arbetet är i 

många fall också fysiskt krävande då patienterna ofta är immobila. Personalstyrkan är även, 

framför allt nattetid, liten i förhållande till antalet patienter, vilket sliter på personalen. Båda 

avdelningarna är uppbyggda längs en lång korridor med kontor och fikarum för personalen 

placerade i mitten av korridoren. 

Mål: Personalgruppens mål är huvudsakligen att förenkla nutritionsmonitoreringen och 

minska risken för att den blir ofullständigt utförd.  

Användningsfrekvens: Applikationen kommer att användas flera gånger om dagen av 

framför allt undersköterskorna och sjuksköterskorna som är huvudansvariga för kostregi-

streringen. 
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De patienter som kan komma att använda applikationen i framtiden kommer att vara över 65 år, 

men i övrigt är patientmålgruppen relativt lik den generella målgruppen som beskrivits ovan. 

Resultat från målgruppsanalysen, observationerna och kraven som utlästes från innehållsana-

lysen av intervjuerna presenteras som en kravspecifikation i avsnitt 7.6.1 nedan. 

7.3 Framtagning av ett nytt arbetssätt kring nutritionsmonitorering 
Vid en intervju med en dietist framkom att nutritionsmonitoreringsprocessen på en annan ge-

riatrisk avdelning, R73, fungerade bra och endast i undantagsfall var kostregistreringslistorna 

där ofullständigt ifyllda. [6] Av förekommen anledning genomfördes en observation på R73 där 

arbetssättet kring nutritionsmonitoreringen studerades för att kunna jämföras med arbetssättet 

på avdelningarna B72 och B74.  

7.3.1 Arbetssätt på avdelning R73 

Under ett dagskift studerades arbetssättet på demensavdelningen R73. På R73 har de ett rul-

lande schema där undersköterskorna turas om att ha kökstjänst. Den undersköterska som har 

kökstjänst är i köket under hela sitt arbetspass på dagskiftet och under kvällsskift och nattskift 

arbetar all personal gemensamt i köket genom att varje patientteam hämtar det som behövs till 

sin egen patientgrupp. Den undersköterska som har kökstjänst förbereder frukosten så att fär-

digbredda smörgåsar och övrig frukostmat kan hämtas av den kliniskt arbetande personalen 

efter patientens önskemål. Det är den undersköterska eller sjuksköterska som ansvarar för 

patienten som hämtar och serverar patienten frukost. Det finns en lista över samtliga patienter 

som personalen kryssar av vartefter de serverat frukost till patienterna och på så sätt säkerställs 

att ingen glöms. Kostregistreringslistorna sitter uppsatta inne i avdelningsköket och det är den 

undersköterska som har kökstjänst som ansvarar för att de blir korrekt ifyllda. Istället för att få 

portionsförpackad lunch- och middagsmat levereras maten i stället till avdelningen i bläck som 

värms i ugnen. Maten läggs sedan upp på tallrikar och serveras i avdelningens matsal. Under 

lunchen tas kostregistreringslistorna med från avdelningsköket ut i matsalen där de fylls i allt 

eftersom. Den nutritionsansvariga undersköterskan har skapat en energiguide som personalen 

använder för att bedöma antalet kalorier patienten fått i sig beroende på vilken kosttyp patienten 

ordinerats. Den undersköterska som har kökstjänst skriver upp hur många kalorier maten och 

drycken som patienten konsumerat motsvarar och den totala kalorisumman räknas samman av 

nattskiftspersonalen. Detta arbetssätt skiljer sig markant från arbetssättet som tillämpas på B72 

och B74 och observationerna och intrycken från R73 användes därför till att utforma det nya 

arbetssättet för B72 och B74. 

7.3.2 Fokusområde 

Fokus för denna studie låg på att utforma ett standardiserat arbetssätt där ansvarsfördelningen 

är tydligt definierad. Studier har påvisat att det i många fall inte finns någon tydlig ansvars-

fördelning i just nutritionsmonitoreringsprocesser [41] och även de observationer som ge-

nomförts inom ramen för detta projekt pekar ut ansvarsfördelning som en möjlig orsak till 

problemen kring nutritionsmonitoreringen. Genom att tydligt befästa olika yrkesgruppers an-

svar minskar risken för förvirring kring rollotydligheter [51], vilket antas påverka nutritions-

monitoreringsprocessen positivt. Genom att standardisera arbetet blir arbetsrollerna och an-

svarsfördelningen i processen tydligare och arbetet blir därmed mer strukturerat. [51] Det 

framtagna arbetssättet syftar till att standardisera det praktiska arbetet kring nutritionsmonito-

reringen på plats på avdelningarna och berör således framför allt undersköterskor och sjuk-

sköterskor som är de som praktiskt utför kostregistreringen idag. Inspiration kring hur arbets-

sättet kan standardiseras har bland annat inhämtats från observationer gjorda på R73. 
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7.3.3 Nytt arbetssätt 

Förslag till det nya arbetssättet togs fram utifrån observationer och genomförda intervjuer. 

Observationerna som gjordes på avdelning R73 bidrog till utformandet av det nya arbetssättet 

och fokus låg på att skapa en tydlig och standardiserad ansvarsfördelning för samtliga yrkes-

grupper och arbetsskift vid samtliga serveringstider. I Tabell 9 presenteras den framtagna an-

svarsfördelningen vid respektive serveringstid. 

 
Tabell 9. Beskrivning av ansvarsfördelning vid nutritionsmonitorering under respektive serveringstid och arbetsskift. 

 
 

Huvudansvaret för nutritionsmonitoreringen föreslås ligga hos undersköterskorna. På avdel-

ningarna finns specifika patientteam som består av ett visst antal undersköterskor och ett visst 

antal sjuksköterskor beroende på skift. Patientteamet har ansvar för en viss patientgrupp och 

deras nutritionsmonitorering och så bör det även fungera i fortsättningen. Det nya arbetssättet 

innehåller vissa hjälpfunktioner som ska fungera som en standard och därmed bidra till att öka 

kvaliteten i nutritionsmonitoreringsprocessen. Exempel på hjälpfunktioner är: 

 

Avvikande bricka: Om patienten har kost- eller vätskeregistrering visualiseras detta genom att 

dessa patienter får en annan färg på brickan än de patienter som inte har kost- eller vätskere-

gistrering. Den avvikande brickan fungerar även som en påminnelse för den kliniska persona-

len om att patientens mat och dryck ska registreras och checkas ut i applikationen. Även om 90 

procent av avdelningens patienter ligger i riskzonen för undernäring har de flesta patienter 

endast kostregistrering under två dagar, vilket innebär att det under de flesta dagar är färre 

patienter som har kostregistrering än som inte har det. Av denna anledning kommer brickor i 

avvikande färg att sticka ut även om antalet patienter med kostregistrering är många. 

 

Insättning och returnering av brickor: Samma person som bar in en patients bricka ska också 

returnera brickan till köket samt registrera vad patienten serverats och konsumerat i kostregi-

streringsapplikationen. På detta sätt tros risken för att patientens mat och/eller dryck inte regi-

streras eller inte checkas ut minska. 

 

Nedan följer en beskrivning av hur arbetet och ansvarsfördelningen ska se ut vid respektive 

arbetsskift och serveringstid. 

7.3.3.1 Dagskiftet 

För att effektivisera serveringen under dagskiftet föreslås att ett rullande schema introduceras 

där undersköterskorna turas om att ha kökstjänst. Kökstjänsten gäller under hela dagskiftet, det 

vill säga från 07:00-15:30 och den som har kökstjänst har det yttersta ansvaret för köket under 

arbetsskiftet.  

 

I rollen som köksansvarig ingår att: 
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- Förbereda inför frukost, lunch, mellanmål och middag. 

- Se till att det finns en aktuell patientlista i köket som specificerar de olika patienternas 

kosttyper och huruvida de har ordinerats kost- och/eller vätskeregistrering. 

- Ta emot matleveranser och värma samt tillreda mat som serveras fram till 15:30. 

- Enligt de kliniskt arbetande kollegornas ordination lägga upp det som patienten beställt 

att äta. 

- Ansvara för att om patienten har kost- och/eller vätskeregistrering markera detta genom 

att servera dessa patienters mat och dryck på en bricka av annan färg än övriga. 

- Dela ut brickor med mat till de kliniskt arbetande kollegorna som i sin tur serverar 

maten till patienterna. 

- Kryssa av patienter från en lista allt eftersom deras brickor delats ut.  

- Ta emot brickor från den kliniska personalen efter avslutad måltid. 

- Ställa in i diskmaskin, diska och ställa in i skåp. 

- Hålla rent och snyggt i köket. 

- Ansvara för att kontrollera att kyl, frys och diskmaskin upprätthåller korrekta tempe-

raturer. 

 

De undersköterskor och sjuksköterskor som arbetar kliniskt ansvarar för följande: 

 

- Fråga patienten vad han/hon önskar äta och meddela detta till den köksansvariga un-

dersköterskan.  

- Specificera för den köksansvariga undersköterskan huruvida patienten har kost- 

och/eller vätskeregistrering. 

- Ta emot den iordninggjorda brickan och servera maten till patienten. 

- Om patienten har kost- och/eller vätskeregistrering ansvarar den kliniskt arbetande 

sköterskan, precis som tidigare, för att i kostregistreringsapplikationen registrera vad 

patienten serverats och vad patienten konsumerat. 

- När patienten ätit klart hämtar sköterskan de brickor som han/hon burit in till patienten 

och lämnar dessa till den köksansvariga undersköterskan. 

Frukost 

Den undersköterska som har kökstjänst ansvarar för att förbereda frukost genom att duka upp 

allt likt en frukostbuffé med färdiga smörgåsar bredda med smör. De undersköterskor och 

sjuksköterskor som arbetar kliniskt tar frukostbeställningen från sina patienter och går sedan till 

köket och beställer det som önskas av den undersköterska som har kökstjänst. Den kliniska 

personalen ska då även specificera huruvida patienten har kost- och/eller vätskeregistrering. 

För att säkerställa att alla patienter serveras frukost i tid bockar den köksansvariga underskö-

terskan av patienterna från en lista allteftersom deras frukostmat hämtas ut av den kliniska 

personalen. 

Lunch 

Vid lunchserveringen ansvarar den köksansvariga undersköterskan för att ta emot matleve-

ranser och förbereda patienternas lunchmat. Även under lunchen är det den kliniskt arbetande 

personalen som kommer och beställer patientens mat som sedan läggs upp av den underskö-

terska som har kökstjänst. Även här är det viktigt att den kliniska personalen specificerar om 

patienten har kost- och/eller vätskeregistrering. I dagsläget förekommer att en del av perso-

nalstyrkan tar lunchrast samtidigt som patienterna äter sin lunch, vilket i många fall resulterar i 

att en annan person än den som serverade patienten tar ut brickan när patienten ätit klart. Då 

detta tros vara en bidragande orsak till att vissa måltider inte registreras korrekt eller helt glöms 

att registreras bör personal som tar lunchrast samtidigt som patienten äter se till att direkt efter 

avslutad lunchrast hämta patientens bricka och registrera vad som konsumerats i applikationen.  
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Mellanmål 

Dagskiftet ansvarar för alla mellanmål serverade från 09:00-14:00 och vid 14:00 lämnas an-

svaret över till kvällsskiftet. Den köksansvariga undersköterskan behåller dock sitt köksansvar 

till dess att dagskiftet avslutas vid 15:30. 

Förberedelse inför middag 

Den undersköterska som är köksansvarig under dagskiftet ska även ansvara för att förbereda 

inför middagen genom att iordningställa brickor med bestick, tallrikar, glas och servetter samt 

blanda dryck till middagen. Observera att patientlistan ska användas för att patienter med kost- 

och/eller vätskeregistrering ska få sina färgkodade brickor även till middagen. Middagsförbe-

redelserna görs för att underlätta arbetet för de undersköterskor som arbetar kvällsskift där 

bemanningen är betydligt lägre än under dagskiftet. 

7.3.3.2 Kvällsskiftet 

Under kvällsskiftet är personalstyrkan för liten för att en specifik undersköterska ska kunna 

vara köksansvarig. Kökstjänsten är därmed ett gemensamt ansvar för de undersköterskor som 

arbetar under kvällsskiftet med samma rutiner och arbetsuppgifter som under dagskiftet. 

Mellanmål 

De undersköterskor som arbetar kvällsskiftet ansvarar för de mellanmål som serveras från 

14:00-21:00. Från 14:00-15:30 är dock kvällsskiftets undersköterskor endast ansvariga för 

kost- och vätskeregistreringen då den köksansvariga undersköterskan från dagskiftet fortfa-

rande är i tjänst i köket. Efter 15:30 är köksansvaret för mellanmålen och efterföljande måltider 

ett delat ansvar hos de undersköterskor som arbetar under kvällsskiftet. 

Middag 

Middagsbrickorna har förberetts i förväg av den undersköterska som var köksansvarig under 

dagskiftet. Undersköterskorna på kvällsskiftet ansvarar därmed gemensamt för att hämta 

brickor, lägga upp och värma mat, servera maten till sin patientgrupp och registrera vad som 

serverats i kostregistreringsapplikationen för de patienter som ordinerats kost- eller vätskere-

gistrering. Samma undersköterska som sköter detta i sitt patientteam ansvarar också för att 

sedan returnera alla brickor till köket samt för att ställa in den smutsiga disken i diskmaskinen. 

Samma undersköterska är även ansvarig för att registrera hur mycket patienterna konsumerat i 

kostregistreringsapplikationen. 

Kvällsmål 

Kvällsmål serveras av undersköterskorna till respektive patientgrupp. Samma undersköterska 

som serverar patienterna kvällsmålet ska också ansvara för att registrera vad som serverats 

respektive konsumerats i applikationen. Han/hon ansvarar även för att returnera brickan till 

köket när patienten är mätt samt att ställa in disken i diskmaskinen. 

7.3.3.3 Nattskiftet 

Under nattskiftet har ingen specifik undersköterska kökstjänst utan ansvaret delas mellan 

nattskiftets undersköterskor. Nattskiftspersonalen kommer inte att räkna samman några kalo-

rier då detta görs automatiskt av kostregistreringsapplikationen.  Dock ansvarar nattskiftsper-

sonalen fortfarande för att skriva in patientens totala kalorisumma i journalsystemet. 

Mellanmål 

De mellanmål som serveras under nattskiftet registreras i kostregistreringsapplikationen av 

nattskiftets undersköterskor. 



 34 

7.3.3.4 Helgdagar 

Under helgdagar är personalstyrkan reducerad, varför det då inte kan finnas en specifik köks-

ansvarig undersköterska. Ansvaret för köket delas under dessa dagar istället av samtliga arbe-

tande undersköterskor på respektive pass. Systemet med markerade brickor för patienter med 

kost- och/eller vätskeregistrering gäller även under helgdagar liksom att undersköterskorna är 

huvudansvariga för nutritionsmonitoreringsprocessen. Standarden som säger att samma person 

som serverar en patient också är den som hämtar ut brickan gäller även under helgdagar. 

7.3.4 Nutritionsteam 

Utöver den nya ansvarsfördelningen och det nya arbetssättet bör ett dedikerat nutritionsteam 

skapas. Syftet med att introducera ett nutritionsteam är att höja nutritionsmonitoreringspro-

cessens status samt att öka intresset och förståelsen kring vikten av adekvat nutrition. Teamet 

bör bestå av personal med ett specialintresse för kost och nutrition och tanken är att dessa ska 

vara extra involverade i nutritionsfrågor och nutritionsmonitorering. Förslagsvis bör personal 

från olika yrkeskategorier ingå i nutritionsteamet för att på så vis bidra till en bättre helhetsbild 

och skapa en bättre kommunikation mellan de olika yrkesgrupperna. Vid intervjuerna framkom 

önskemål om ökad kommunikation mellan geriatrikavdelningarna och dietistkliniken och 

skapandet av nutritionsteamet ses som en bra start för att åstadkomma detta. Bland de under-

sköterskor och sjuksköterskor som ingår bör även personal från samtliga skift finnas repre-

senterade i nutritionsteamet för att på så vis öka kommunikationen mellan skiften. 

7.4 Resultat från tidtagning 
Vid åtta olika tillfällen klockades nattskiftspersonalen då de räknade samman den totala kalo-

risumman från kostregistreringslistorna. Dessa åtta tillfällen genererade totalt 38 olika tidtag-

ningar, vilka har sammanställts i Figur 3 nedan.  

 

 
Figur 3. Sammanställning av tidtagning vid kalorisammanräkning. 

Medeltiden för sammanräkning var 3 min och 55 sekunder och standardavvikelsen låg på 1 min 

och 26 sekunder. Då uppskattningsvis 5-10 patienter per dygn och avdelning har kostregistre-

ring innebär siffrorna i Figur 3 att det i bästa fall läggs ca 8-15 min och i värsta fall 42-83 min 

per dygn på att räkna samman det totala kaloriintaget för patienterna med kostregistrering. 

00:00

01:12

02:24

03:36

04:48

06:00

07:12

08:24

09:36

m
in

:s
 

Tidtagning nr. 

Medelvärde  

03:55 

Maximivärde 08:20 

Minimivärde 

01:30 



 35 

Enligt medelvärdet läggs ca 20-40 min per avdelning och dygn på sammanräkning av kalorier. 

Sammanställningen i Figur 3 visar att det finns stora variationer i tidsåtgång vid sammanräk-

ning av olika kostregistreringslistor.  

7.5 Resultat från genomgång av ifyllda kostregistreringslistor 
Efter att ha studerat 100 kostregistreringslistor, 50 stycken från avdelning B72 och 50 stycken 

från avdelning B74 har statistik kunnat tas fram över de vanligast förekommande posterna som 

inte fylls i. I Figur 4 åskådliggörs hur många av de undersökta kostregistreringslistorna som 

saknade uppgift om något av de fyra huvudmålen: frukost, lunch, mellanmål/kvällsmål 

och/eller middag. I vissa fall saknades uppgift om mer än ett mål per kostregistreringslista. 

Förekomsten av detta har sammanställts i Figur 5 nedan. Kostregistreringslistor för de två 

avdelningarna ses i Bilaga 9 respektive 10. 

 

 
Figur 4. Sammanställning av statistik kring hur många av de 100 undersökta kostregistreringslistorna som saknade 

uppgift om något av de fyra huvudmålen frukost, lunch, mellanmål/kvällsmål och/eller middag. 
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Totalt sett, för båda avdelningarna, var det 41 procent av de undersökta kostregistreringslis-

torna som var fullständigt ifylld, dvs. att det fanns information om samtliga fyra huvudmål, och 

i 59 procent av fallen saknades uppgift om minst ett av de fyra huvudmålen. Detta innebär 

således att 59 procent av de kostregistreringslistor som undersöktes var ofullständigt ifyllda, 

vilket kan ha resulterat i att den faktiska summan kalorier som patienten konsumerat är en 

annan än den som beräknats på kostregistreringslistan och som skrivits in i journalsystemet.  

 

Utöver måltider saknades i många fall även andra poster, till exempel hur mycket av en ser-

verad dryck som patienten konsumerat. I genomsnitt saknade 70 procent av kostregistrerings-

listorna information om minst en dryck och i genomsnitt saknades information om 1,6 drycker 

per kostregistreringslista. I fyra procent av fallen hade det angivits att patienten konsumerat fler 

milliliter dryck än vad som angivits att patienten serverats.  

 

Vilken kosttyp patienten ordinerats är väsentligt för att kunna beräkna ett korrekt kaloriintag då 

olika kosttyper innehåller olika antal kalorier. [3] Trots detta saknades det information om 

patientens kosttyp på 69 procent av de undersökta kostregistreringslistorna. Uppgifter om 

patientens energibehov saknades i 99 procent av fallen.  

 

På den ena avdelningen (B72) noterades serveringstid och signatur av den person som satt in 

respektive tagit ut maten och/eller drycken. Minst en insatt-signatur saknades på 82 procent av 

kostregistreringslistorna och motsvarande siffra för uttaget-signatur var 98 procent. Samtliga 

serveringstider var noterade i 40 procent av fallen, medan 60 procent saknade minst en serve-

ringstid. På de 100 undersökta kostregistreringslistorna fanns i genomsnitt 9,4 fel eller saknade 

poster per undersökt kostregistreringslista. Ingen av de 100 kostregistreringslistorna var helt 

felfritt ifylld och antalet fel varierade från ett till 29. I Tabell 10 nedan ses en sammanställning 

av samtliga undersökta poster från båda avdelningarna och deras förekomstfrekvens.  
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Figur 5. Sammanställning av statistik kring hur många av de undersökta kostregistreringslistorna som saknade inform-

ation om ett eller flera av de fyra huvudmålen frukost, lunch, mellanmål/kvällsmål och/eller middag. 
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Tabell 10. Sammanställning av statistik kring samtliga undersökta poster utifrån 100 stycken undersökta kostregi-

streringslistor, 50 stycken från respektive avdelning. 

Post Antal fall 

Det finns uppgift om samtliga fyra mål 41/100 

Saknas uppgift om 1/4 mål 34/100 

Saknas uppgift om 2/4 mål 20/100 

Saknas uppgift om 3/4 mål 3/100 

Saknas uppgift om 4/4 mål 2/100 

Saknas uppgift om frukost 19/100 

Saknas uppgift om lunch 11/100 

Saknas uppgift om mellanmål/kvällsmål 47/100 

Saknas uppgift om middag 14/100 

Mängd konsumerad vätska överstiger mängd serverad 4/100 

Patientens kosttyp saknas 69/100 

Patientens energibehov saknas 99/100 

Saknar uppgift om konsumerad portion mat 34/100 

Saknar uppgift om konsumerad dryck 70/100 

Saknar minst en insatt-signatur 41/50 

Saknar minst en uttaget-signatur 49/50 

Saknar minst en serveringstid 30/50 

 

7.6 Framtagning av prototyp av kostregistreringsapplikation 
Utifrån observationerna, innehållsanalysen av intervjuerna samt statistiken framtagen från de 

ifyllda kostregistreringslistorna togs en behovslista fram över de viktigaste kriterierna för 

kostregistreringsapplikationen. Det var från början tänkt att en riktig applikation skulle tas fram 

utifrån den kravspecifikation som presenteras nedan. Av finansiella skäl visade sig detta dock 

inte vara möjligt och en alternativ lösning fick istället konstrueras. Resultatet blev en prototyp 

av en kostregistreringsapplikation skapad i Microsoft Powerpoint. Powerpointpresentationen 

gjordes interaktiv genom att använda Active X-kontroller. På så sätt kunde användarna göra 

olika val och prova några av de funktioner som var tänkta att finnas i den riktiga applikationen. 

Vid framtagningen av kostregistreringsapplikationsprototypen fanns användarnas krav och 

behov i åtanke, men då slutprodukten endast var en prototyp kunde inte alla krav och behov 

tillgodoses. 

 

Det övergripande målet med applikationsutformningen var att öka förutsättningarna för att 

kostregistreringen blir korrekt genomförd, vilket i den verkliga applikationen skulle möjlig-

göras genom ett användarvänligt gränssnitt, felsäkringssystem och påminnelsefunktioner. På 

sikt är det tänkt att även patienten ska kunna använda applikationen och kostregistrera sig själva 

för att på så sätt effektivisera personalens tid genom att patienten står för datainsamling och 

personalen för analys av data.  

7.6.1 Kravspecifikation för kostregistreringsapplikation 

Utifrån designprinciperna enligt litteraturstudien, innehållsanalysen av intervjuerna med 

sjukvårdspersonalen, observationer från avdelningarna, målgruppsanalysen och den framtagna 

statistiken över tidigare ifyllda kostregistreringslistor utformades en kravspecifikation för ap-

plikationen.  
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Skall-krav 

1. Applikationen ska bidra till att fler patienter blir korrekt kost- och vätskeregistrerade. 

2. Tidsåtgången för att använda applikationen ska vara betydligt mindre än den tid som i 

dagsläget läggs på nutritionsmonitoreringen. 

3. Det ska finnas påminnelsefunktioner som reducerar risken för att poster fylls i fel eller 

inte fylls i alls. 

4. För att göra applikationen användarvänlig ska det finnas bilder på den mat och dryck 

som serveras.  

5. Text ska undvikas, men den text som finns ska vara på svenska. 

6. Databasen över mat och dryck ska vara aktuell. 

7. Det ska finnas en sökfunktion i applikationen som gör att användaren kan söka fram en 

produkt som inte hittas under vald kategori. 

8. Applikationen ska i framtiden kunna kommunicera med journalsystemet för att förenkla 

kommunikationen kring nutrition och mellan avdelning och dietist. 

9. Patientens kalori-, vätske- och proteinintag ska beräknas automatiskt och adderas kon-

tinuerligt under nutritionsmonitoreringen. 

10. För att säkerställa regelbundna måltider ska tiden då mat eller dryck serverades eller 

checkades ut registreras automatiskt av applikationen samtidigt som uppgifterna regi-

streras eller checkas ut. 

11. Då en ny patient skrivs in ska applikationen be personalen att registrera de parametrar 

som erfordras för att applikationen ska kunna beräkna patientens eftersträvansvärda 

kalori- och proteinintag. Eventuell vätskerestriktion ska också kunna anges. 

12. Det ska vara möjligt att visuellt via grafer se hur väl patientens kalori-, vätske- och 

proteinintag motsvarar det eftersträvade kalori-, vätske- och proteinintaget. 

13. Det ska finnas möjlighet att registrera flera drycker och/eller maträtter under samma 

inloggning. Vid frukost ska användaren kunna registrera t.ex. två smörgåsar, en kopp 

kaffe, ett ägg och en tallrik yoghurt utan att behöva gå tillbaka till huvudmenyn. Hela 

frukostregistreringen ska då kunna arkiveras vid samma tillfälle. Trots att hela måltiden 

arkiverats samtidigt ska var och en av posterna kunna checkas ut separat. 

 

Bör-krav 

1. Igenkänningsfaktorn för personalen bör vara hög, vilket innebär att samma parametrar 

som i dagsläget registreras manuellt också ska registreras i applikationen utan några 

större förändringar. 

2. Applikationen bör i framtiden gå att använda på andra språk än svenska. 

3. Det bör vara möjligt att se historik över patientens kalori-, vätske- och proteinintag för 

samtliga tidigare registreringsdagar för att på så vis kunna se hur patienten tenderar att 

äta/dricka. 

4. Det bör gå att spara måltider så att patienter som t.ex. äter samma frukost varje dag kan 

få denna registrerad om och om igen genom ett fåtal knapptryckningar. 

7.6.1.1 Funktioner i applikationsprototyp 

Då det inom ramen för detta projekt endast kunde tas fram en prototyp på en kostregistre-

ringsapplikation kunde inte alla krav i kravspecifikationen tillgodoses. Nedan följer en lista 

som specificerar vilka av skall- och börkraven som fanns representerade i applikationsproto-

typen: 

 

- Det fanns bilder på den mat och dryck som kunde serveras. 

- Text undveks, men den text som fanns var på svenska. 

- Avdelningarnas nuvarande energiguide, se Bilaga 11, låg till grund för vilken mat och 

dryck som kunde registreras i prototypen, vilken då fungerade som en ”aktuell databas”. 
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- Patientens kalori-, vätske- och proteinintag beräknades automatiskt och adderas kon-

tinuerligt för de uppgifter som testpersonerna genomförde i användartestet. 

- Tiden då mat eller dryck serverades eller checkades ut i användartestet registrerades 

automatiskt av prototypen. 

- Det fanns grafer över hur väl patientens kalori-, vätske- och proteinintag motsvarade det 

eftersträvade kalori-, vätske- och proteinintaget. 

- Det gick att registrera flera drycker och/eller maträtter under samma inloggning och 

trots att hela måltiden arkiverades samtidigt gick var och en av posterna att checka ut 

separat. 

- Igenkänningsfaktorn för personalen var hög då samma parametrar som i dagsläget re-

gistreras manuellt också registrerades i prototypen. 

7.6.2 Undersökning och utvärdering av befintliga gratisapplikationer 

För att undersöka hur väl de identifierade behoven i kravspecifikationen möts av redan befint-

liga gratisapplikationer på marknaden kartlades tre populära vikt- och kostregistreringsappli-

kationer i förhållande till de viktigaste behov och önskemål som specificerats i kravspecifi-

kationen ovan. Applikationerna som undersöktes var: 

 

- Lifesum by ShapeUp Club 

- Näringsguide Lite 

- Viktkoll. 

 

 I Tabell 11 nedan ses en sammanställning av de befintliga gratisapplikationerna. 
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Lifesum by Shapeup Club: Den här applikationen är relativt svår och omständlig att registrera i. 

Det går att se tidigare dagars kaloriintag, vilket är positivt. Det går att se kaloriintaget visuellt i 

ett cirkeldiagram. För betalversionen av applikationen finns även en funktion där det går att 

spara måltider. Denna applikation anses vara den som bäst motsvarar de krav som ställs för en 

kostregistreringsapplikation till geriatrikavdelningarna. 

 

Näringsguide Lite: I den här applikationen går det endast att söka efter olika livsmedel och få 

information om hur mycket kalorier, kolhydrater, fett, alkohol, protein och fibrer per 100 g de 

innehåller. Applikationen använder sig av näringsinformation från Livsmedelsverkets livs-

medelsdatabas, vilket gör att databasen är specifik och uppdaterad. Dock upplevs applikat-

ionens information som för detaljerad för detta ändamål, vilket försvårar kostregistreringen.  

 

Viktkoll: I denna applikation kan endast upp- och nedgång i vikt registreras. Det går att ställa in 

huruvida en uppgång eller nedgång i vikt önskas. 

 

Ingen av de undersökta gratisapplikationerna uppfyller de viktigaste kraven som målgruppen 

ställt på kostregistreringsapplikationen. Samtliga undersökta applikationer saknade antingen 

väsentliga funktioner som krävs för kostregistrering av patienter, eller också var de för detal-

jerade och tidskrävande att använda. Den identifierade målgruppen saknar således befintliga 

verktyg för att kostregistrera på ett enkelt men noggrant sätt. 

7.6.3 Varningsfunktioner i applikationen 

Utifrån statistiken som togs fram genom att undersöka ifyllda kostregistreringslistor bestämdes 

vilka varningsfunktioner som skulle ingå i applikationen. I Tabell 12 nedan har samtliga bort-

glömda poster sorterats utifrån antalet upptäckta fall, från vanligast förekommande till minst 

vanligt förekommande. Varningsfunktionerna i applikationen ska vara en del av applikationens 

och arbetssystemets felsäkringssystem enligt Leans poka-yoke-principer. 

 
Tabell 12. Statistik över bortglömda poster sorterade efter förekomst. 

Post Antal fall % 

Patientens energibehov saknas 99/100 99 

Saknas minst en uttaget-signatur 49/50 98 

Saknas minst en insatt-signatur 41/50 82 

Saknas uppgift om konsumerad dryck 70/100 70 

Patientens kosttyp saknas 69/100 69 

Saknas minst en serveringstid 30/50 60 

Saknas uppgift om mellanmål/kvällsmål 47/100 47 

Saknas uppgift om konsumerad portion mat 34/100 34 

Saknas uppgift om frukost 19/100 19 

Saknas uppgift om middag 14/100 14 

Saknas uppgift om lunch 11/100 11 

Mängden konsumerad vätska överstiger mängd serverad 4/100 4 

 

Varningsfunktionerna bestämdes utifrån problemets förekomst och allvarlighetsgrad. Fyra 

varnings- och hjälpfunktioner togs fram och redovisas nedan. 

7.6.3.1 Påminnelsefunktion om uppgift om konsumerad dryck saknas 

Om en dryck finns registrerad i applikationen och användaren försöker registrera en ny dryck 

utan att den tidigare registrerade drycken checkats ut, kommer en påminnelsenotis upp som 

ifrågasätter om den tidigare drycken finns kvar eller om den konsumerats av patienten. Givetvis 
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ska det vara möjligt för patienten att ha fler än en dryck samtidigt, men detta tros kunna minska 

risken för att uppgift om hur mycket en patient druckit saknas. Denna påminnelsefunktion är 

speciellt viktig för patienter som lider av hjärtsvikt, där ett restriktivt vätskeintag är essentiellt. 

[35]  

7.6.3.2 Påminnelse om något av de fyra huvudmålen inte registrerats 

Av de undersökta kostregistreringslistorna saknade 59 procent uppgift om minst ett av hu-

vudmålen; frukost, lunch mellanmål/kvällsmål och/eller middag. Dessa mål serveras vanligtvis 

på specifika tider eller inom vissa tidsintervall. Om något av målen inte registrerats som ser-

verat inom en timme från det att den sista potentiella serveringstiden passerats uppkommer en 

visuell påminnelsenotis om detta. En liknande påminnelsenotis uppkommer om en måltid inte 

checkats ut inom två timmar efter det att den registrerats som serverad. På detta sätt minskas 

risken för att måltider inte registreras eller glöms att checkas ut. Om den tidigare måltiden ännu 

inte checkats ut ska det inte heller vara möjligt att registrera en ny måltid utan att få en på-

minnelse. På detta sätt minskas även risken för att uppgift om hur mycket en patient ätit saknas. 

7.6.3.3 Ska ej kunna checka ut mer än vad som registrerats 

På fyra av de 100 undersökta kostregistreringslistorna angavs att patienten konsumerat mer 

vätska än vad som registrerats som serverat. Trots att detta inte är ett vanligt förekommande 

problem anses det vara obefogat och lätt att åtgärda genom en felsäkringsfunktion. I applikat-

ionen ska det inte vara möjligt att registrera fler ml konsumerad dryck/mat vid utcheckning än 

vad som registrerats som serverat vid insättningen. 

7.6.3.4 Automatiserade hjälpfunktioner 

För vissa funktioner krävs inte en påminnelsefunktion, då dessa istället kan automatiseras. I 

applikationen sker signering automatiskt genom att personalen initierar hela registreringen vid 

både servering och utcheckning med att ange sina initialer. Tiden för servering och utcheckning 

registreras också automatiskt av applikationen.  

 

Patientens energi- och proteinbehov ska kalkyleras automatiskt av applikationen då sjuk-

vårdspersonalen inleder kostregistreringsperioden med att ange patientens vikt, längd, ålder, 

aktivitetsnivå och eventuell feber. Det är dessa fem parametrar som avgör hur många kalorier 

som patienten beräknas behöva. Om patienten har feber ökar energibehovet med 10 procent för 

varje grad feber [62], vilket är anledningen till att även detta bör kunna anges. Sjuka personer 

har även som tidigare nämnts ett ökat behov av proteiner. Proteinbehovet beräknas hos sjuka 

ligga på 1,0–1,5 gram protein per kroppsvikt och dygn [62]. För vätskeregistrering ska även 

patientens maximalt tillåtna vätskeintag kunna anges. 

7.6.4 Användning av CW och PHEA i designutvecklingsprocessen 

Under processen med att ta fram en fungerande design till applikationsprototypen användes 

CW och PHEA. De båda interaktionsanalysmetoderna användes under flera steg i utveckl-

ingsprocessen för att säkerställa att applikationsdesignen utvecklades i en positiv riktning. 

Genomgången av applikationsdesignen genom CW och PHEA resulterade i att applikations-

designen omkonstruerades så att den innehöll färre processteg. Detta genomfördes genom att 

samla flera av processtegen under samma nivå i hierarkin. På detta sätt reducerades antalet steg 

för att t.ex. lägga in en frukost bestående av tre dl filmjölk med fetthalt 3,0 procent serverat med 

tillbehören flingor och socker från nio i den första versionen av prototypen till fem i slutvers-

ionen av prototypen. Bilder av den slutgiltiga utformningen av applikationsprototypen som 

användes i användartestet ses i Bilaga 12. 
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7.7 Resultat från pilotstudie 
Innan användartestet genomfördes en pilotstudie med två testpersoner i syfte att kontrollera att 

uppgifterna som skulle genomföras i användartestet var förståeliga, att gränssnittet gick att 

hantera och att enkäten gick att förstå. Vid pilotstudien framkom en del gränssnittsproblem som 

t.ex. att vissa ”tillbaka”-knappar inte fungerade, vilket kunde åtgärdas inför användartestet. Det 

framkom även att uppgiftsbeskrivningen behövde förtydligas. I Tabell 13 nedan ses en sam-

manställning av genomförandetid respektive upplevd tid samt testpersonernas ställningsta-

gande till påståendena: 

 

- Det var lätt att hitta det jag sökte i appen 

- Det var lätt att använda appen för att genomföra uppgiften 

 

Påståendena bedömdes på en skala från 1-5 där 1 står för ”håller inte alls med” och 5 för ”håller 

helt med”. I Tabell 13 nedan ses att genomsnittsvärdena för att hitta och använda applikat-

ionsprototypen låg på 3,8 respektive 3,5 vilket är över medelvärdet 2,5. Utifrån detta kan det 

därmed utläsas att det enligt testpersonerna i pilotstudien ansågs vara möjligt att använda ap-

plikationsprototypen för att genomföra uppgifterna och det ansågs även vara möjligt att hitta 

det som söktes i prototypen. I Tabell 13 framgår även att de två testpersonerna uppfattade sin 

genomförandetid mycket olika, trots att den verkliga genomförandetiden inte skiljde sig med 

mer än 4 min och 17 s. Den upplevda tiden skiljde sig åt med 23 min och 20 s. 

 
Tabell 13. Sammanställning av genomförandetid, upplevd tid och i vilken utsträckning testpersonerna upplevde det 

enkelt att hitta i och använda applikationen. 

Genomförandetid (min) Upplevd tid (min) Upplevd enkelhet att: 

Uppgift Testperson 1 Testperson 2 Testperson 1 Testperson 2 Hitta Använda 

1 00:15 02:15 00:20 04:00 4 4 

2 01:12 01:10 00:40 03:00 4 3,5 

3 03:27 04:46 01:00 04:00 3 3 

4 01:03 02:11 00:30 05:00 4,5 3,5 

5 03:15 01:33 00:40 04:00 2,5 2,5 

6 00:58 03:03 00:20 06:00 4,5 4 

7 00:10 00:32 00:10 01:00 4 4 

Summa 11:18 15:35 03:40 27:00 Genomsnitt 3,8 3,5 

 

Resultatet från enkätundersökningen från pilotstudien presenteras i Tabell 14 nedan. När an-

vändbarhetspoängen räknades samman enligt metoden för SUS erhölls en SUS-poäng på 52,5 

Respondent 1 2 Genomsnitt

3.1. Jag tror att jag skulle vilja använda den här appen regelbundet i mitt arbete. 3 4 3,5

3.2. Jag tycker att appen är mer komplicerad än den behöver vara. 5 2 3,5

3.3. Jag tycker att appen är lätt att använda. 2 4 3

3.4. Jag tror att jag skulle behöva personlig teknisk support för att kunna använda appen. 5 4 4,5

3.5. Jag tycker att de olika funktionerna i appen fungerade väl tillsammans. 4 4 4

3.6. Jag tycker att det finns många saker som inte är logiska i appen. 4 2 3

3.7. Jag tror att de flesta skulle kunna lära sig att använda den här appen ganska snabbt. 2 5 3,5

3.8. Jag tycker att den här appen är besvärlig att använda. 3 1 2

3.9. Jag känner mig väldigt säker och trygg på vad jag gör när jag använder appen. 3 2 2,5

3.10. Jag behöver lära mig ganska mycket innan jag kan börja använda appen. 3 2 2,5

SUS-poäng 35 70 52,5

Tabell 14. Resultat från enkätundersökning vid pilotstudie. 
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det vill säga strax över gränsen för godkänt. Testpersonerna upplevde inga problem med att 

förstå enkätfrågorna. Vid analys av filmerna från pilotstudien framkom att testpersonerna 

tenderade att använda mängdkontrollen innan de lade in tillbehören trots att mängdkontrollen 

under pilotstudien låg längst till höger i gränssnittet. Efter pilotstudien flyttades därför 

mängdkontrollen längst till vänster i gränssnittet inför användartestet. I pilotstudien upptäckts 

även att testpersonerna sökte efter saker i fel kategorier, troligen för att skillnaden mellan de 

olika kategorierna var otydlig. För att tydliggöra skillnaden lades skiljelinjer in mellan de olika 

kategorierna till användartestet. Under pilotstudien framkom även att vissa knappar i prototy-

pen inte fungerade som det var tänkt, vilket således åtgärdades inför användartestet. 

7.8 Resultat från användartest 
Efter pilotstudien genomfördes användartestet med de förbättringsåtgärder som framkom i 

pilotstudien. Vid genomgång av filmerna från användartestet noterades antalet knapptryck-

ningar, antalet fel och antalet rättade fel per uppgift och testperson. I Tabell 15 nedan ses en 

sammanställning av samtliga fel indelat i elva huvudkategorier. Det vanligast förekommande 

felet var att glömma att fylla i mängden serverad mat/dryck, vilket utgjorde 36,6 procent av alla 

fel. Detta fel korrigerades inte heller i något av fallen. Det näst vanligaste felet var att trycka 

”klar” innan samtliga poster registrerats och utgjorde 18,3 procent av alla fel. Detta fel korrigerades 

dock i samtliga fall. Andra vanliga fel var att inte kunna hitta rätt val (14,6 procent) samt att test-

personen registrerade något annat än det som stod enligt uppgift (9,8 procent). Övriga sju kategorier 

stod för 20,7 procent av det totala antalet fel. I genomsnitt gjorde varje testperson 8,2 fel och 

korrigerade 4,4 av dessa, vilket gav ett slutgiltigt antal fel på 3,8 fel per test. Antalet fel per test-

person varierade från ett till 19 (totalt för samtliga sju uppgifter) och medianen låg på 8 fel. 
 
Tabell 15. Sammanställning av de fel som förekom under användartestet.  

 

I Tabell 16 följer en sammanställning av resultaten för samtliga sju uppgifter och tio testper-

soner. Totalt genomfördes 36 av 70, det vill säga strax över hälften av alla uppgifter, helt fel-

fritt. Tre av de sju uppgifterna upplevdes gå snabbare att genomföra än vad de i praktiken 

gjorde. Fyra av uppgifterna upplevdes ta längre tid än vad de faktiskt gjorde. Antalet knappt-

ryckningar var i vissa fall lägre än det optimala antalet, vilka har markerats med en asterisk i 

Tabell 16. Att antalet knapptryckningar var färre än optimalt berodde på att testpersonen glömt 

att fylla i till exempel mängd eller något tillbehör. I de fall då detta förekom sänktes det ge-

nomsnittliga antalet knapptryckningar på ett sätt som kan verka missvisande. I genomsnitt tog 

det 7 min och 58 s att genomföra uppgifterna och standardavvikelsen låg på ca 2 min och 40 s. 

Den uppskattade genomförandetiden låg i genomsnitt på 8 min och 5 s och överensstämmelsen 

mellan den uppskattade tiden och den verkliga genomförandetiden var således god. Fyra av tio 

Fel Antal Antal rättade fel inom kategorin

Glömmer fylla i mängd 30 0

Anger fel mängd 2 1

Trycker "klar" för tidigt 15 15

Trycker "avsluta" istället för "tillbaka" 1 1

Hittar inte rätt val 12 12

Registrerar något annat än det som står enligt uppgift 8 5

Klickar på fel bild 5 5

Glömmer tillbehör 4 0

Söker efter mat/dryck i fel kategori 2 2

Trycker "checka ut mer" istället för "klar" 2 2

Kilckar i flera val där det bara kan vara ett 1 1

Totalt 82 44
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testpersoner upplevde tiden som kortare än vad den verkligen var och resterande sex testper-

soner upplevde att testuppgifterna tog längre tid än vad de verkligen gjorde.   

 
Tabell 16. Sammanställning av resultat för samtliga sju uppgifter och tio testpersoner. 

 

Testperson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genomsnitt Optimalt

Antal knapptryckningar 3 16 3 3 3 3 9 3 3 3 4,9 3

Antal fel 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0,6

Antal rättade fel 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0,6

Genomförandetid 00:35 01:39 00:58 00:54 00:43 01:09 01:24 00:12 00:11 00:19 00:48

Upplevd tid 00:35 01:00 02:00 02:00 00:20 00:30 01:00 00:37 00:56 00:35 00:57

Tidsskillnad  ±00:00  -00:39  +01:02  +01:06  -00:23  -00:39  -00:24  +00:25  +00:45  +00:16  +00:09

Testperson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genomsnitt Optimalt

Antal knapptryckningar 8 7* 7* 7* 7* 7* 13 8 9 8 8,1 8

Antal fel 0 1 1 1 1 1 4 0 2 0 1,1

Antal rättade fel 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0,4

Genomförandetid 00:58 00:23 00:56 01:08 00:30 00:25 01:27 00:26 00:27 00:22 00:42

Upplevd tid 00:20 00:30 02:00 01:00 00:15 00:30 00:05 01:00 01:00 00:55 00:45

Tidsskillnad  -00:38  +00:07  +01:04  -00:08  -00:15  +00:05  -01:22  +00:34  +00:33  +00:33  +00:03

Testperson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genomsnitt Optimalt

Antal knapptryckningar 35 34 31 39 28* 29 45 33 27* 29 33,0 29

Antal fel 3 2 5 7 4 5 7 1 4 0 3,8

Antal rättade fel 1 2 2 5 1 2 4 1 1 0 1,9

Genomförandetid 02:26 02:20 02:40 03:40 02:11 03:50 04:17 01:54 01:52 01:23 02:39

Upplevd tid 01:00 02:00 03:00 05:00 00:30 02:00 01:00 02:00 03:00 02:15 02:10

Tidsskillnad  -01:26  -00:20  +00:20  +01:20  -01:41  -01:50  -03:17  +00:06  +01:08  +00:52  -00:29

Testperson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genomsnitt Optimalt

Antal knapptryckningar 9 11 11 13 9 9 9 9 11 9 10,0 9

Antal fel 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0,6

Antal rättade fel 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0,5

Genomförandetid 02:17 01:11 01:48 01:49 01:48 02:10 01:19 00:26 00:40 00:43 01:25

Upplevd tid 01:00 02:00 04:00 02:00 00:40 01:00 03:00 01:00 02:00 01:30 01:49

Tidsskillnad  -01:17  +00:49  +02:12  +00:11  -01:08  -01:10  +01:41  +00:34  +01:20  +00:47  +00:24

Testperson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genomsnitt Optimalt

Antal knapptryckningar 10 10 10 16 12 10 7* 10 14** 10 10,6 10

Antal fel 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0,6

Antal rättade fel 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0,4

Genomförandetid 00:37 00:20 00:47 01:38 00:58 00:53 00:29 00:21 00:29 00:21 00:41

Upplevd tid 00:20 00:30 02:00 02:00 00:20 00:30 02:00 00:35 01:00 00:45 01:00

Tidsskillnad  -00:17  +00:10  +01:13  +00:22  -00:38  -00:23  +01:31  +00:14  +00:31  +00:24  +00:19

**Loggar ut mellan lunch och efterrätt trots att de kan läggas in samtidigt.

Testperson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genomsnitt Optimalt

Antal knapptryckningar 20 20 17* 16* 18 16* 20 18 23 17* 18,5 18

Antal fel 1 1 1 2 0 2 3 0 4 1 1,5

Antal rättade fel 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0,6

Genomförandetid 01:34 01:12 01:12 01:31 01:42 01:40 01:43 00:50 01:10 00:59 01:21

Upplevd tid 00:25 01:00 01:30 02:00 00:20 00:45 00:15 01:10 02:00 02:00 01:08

Tidsskillnad  -01:09  -00:12  +00:18  +00:29  -01:22  -00:55  -01:28  +00:20  +00:50  +01:01  -00:13

Testperson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genomsnitt Optimalt

Antal knapptryckningar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Antal fel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antal rättade fel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Genomförandetid 00:48 00:12 00:15 00:18 00:30 00:21 00:13 00:27 00:07 00:06 00:19

Upplevd tid 00:15 00:30 00:30 00:00 00:10 00:30 00:01 00:10 00:06 00:14 00:14

Tidsskillnad  -00:33  +00:18  +00:15  -00:18  -00:20  +00:09  -00:12  -00:17  -00:01  +00:08  -00:05

Uppgift 7

Uppgift 1

Uppgift 2

Uppgift 3

Uppgift 4

Uppgift 5

Uppgift 6
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Efter genomfört test ställdes frågan: Tror du att en pigg och klar patient skulle kunna klara av att 

kostregistrera sig själv med hjälp av en sådan här kostregistreringsapplikation? På denna fråga 

svarade sju av tio ”ja” och tre av tio ”nej”. 

7.8.1 Resultat från enkätundersökning 

Enkätundersökningen följde direkt efter genomfört användartest och samtliga tio testpersoner 

besvarade enkäten. Enkätundersökningen ses i Bilaga 7. 

7.8.1.1 Resultat för utformning och layout 

I enkäten fick testpersonerna besvara sju frågor om hur de upplevde applikationsprototypens 

utformning och layout genom att besvara hur väl de tyckte påståenden överensstämde med 

deras egen uppfattning på en skala från ett till fem. Ett motsvarade ”håller inte alls med” och 

fem ”håller helt med”. I Tabell 17 nedan ses en sammanställning av de tio respondenternas svar. 

 
Tabell 17. Sammanställning av de tio respondenternas svar på frågorna gällande utformning och layout i enkätun-

dersökningen.

 

Svaren utvärderades på samma vis som i SUS-mätningen, det vill säga genom att för positiva 

frågor subtrahera 1 från testpersonens ifyllda värde och för negativa frågor (endast fråga 2.3) 

subtrahera testpersonens ifyllda värde från 5. [27] På detta vis erhölls ett medelvärde på 61 där 

det maximala värdet var 70 i och med att denna del av enkäten endast innehöll sju frågor. 

 

Fyra av tio respondenter upplevde att det kunde finnas någon typ av risk med att använda en 

applikation i arbetet. De huvudsakliga riskerna ansågs vara hur en patient (i framtiden) ska 

kunna hantera applikationen för att kostregistrera sig själv och hur informationen från appli-

kationen ska kunna kopplas samman med journalsystemet. Att missa något eller att göra fel 

upplevdes som ytterligare risker med applikationen. Övriga fritextkommentarer från respon-

denterna var till exempel: 

 

”Det vore bra att ha diagrammen i olika färger, t.ex. rött om patienten ligger under rekom-

menderat intag.” 

 

”Mycket lätt och översiktlig app som känns mycket underlättande för arbetet.” 

 

”Skulle eventuellt behöva ha en sökfunktion där man kan skriva i fritext. Mycket bra app som 

skulle vara till stor hjälp.” 

 

”Jag tycker att appen var bra, väldigt klar och tydlig.” 

 

Ingen av de tio respondenterna uttryckte någon negativ åsikt om applikationsprototypen utan 

endast önskemål om t.ex. färg i diagrammen och en sökfunktion enligt citaten ovan. 

 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Medelvärde

2.1. Jag tycker att det var enkelt att hitta det jag sökte i appen. 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4,5

2.2. Jag tycker att bilderna i appen hjälpte mig att hitta det jag sökte. 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4,5

2.3. Jag tycker att det användes för mycket färg i appen. 1 1 5 3 1 1 4 3 1 1 2,1

2.4. Det var bra kontrast mellan text och bakgrund. 4 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4,4

2.5. Jag tycker att typsnittet som användes i appen var lätt att läsa. 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4,7

2.6. Jag tycker att språket som användes i appen var lätt att förstå. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2.7. Jag tycker att det var lätt att hitta i listorna över mat och dryck. 4 5 4 3 5 5 5 3 5 5 4,4
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Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genomsnitt

3.1. Jag tror att jag skulle vilja använda den här appen regelbundet i mitt arbete. 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4,7

3.2. Jag tycker att appen är mer komplicerad än den behöver vara. 1 1 1 2 2 1 4 1 1 1 1,5

3.3. Jag tycker att appen är lätt att använda. 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4,6

3.4. Jag tror att jag skulle behöva personlig teknisk support för att kunna använda appen. 1 1 3 4 2 1 5 2 5 1 2,5

3.5. Jag tycker att de olika funktionerna i appen fungerade väl tillsammans. 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4,4

3.6. Jag tycker att det finns många saker som inte är logiska i appen. 1 1 1 3 1 1 5 2 1 1 1,7

3.7. Jag tror att de flesta skulle kunna lära sig att använda den här appen ganska snabbt. 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4,7

3.8. Jag tycker att den här appen är besvärlig att använda. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1,1

3.9. Jag känner mig väldigt säker och trygg på vad jag gör när jag använder appen. 4 5 5 1 4 5 5 4 5 5 4,3

3.10. Jag behöver lära mig ganska mycket innan jag kan börja använda appen. 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1,2

SUS-poäng 90 100 87,5 72,5 87,5 100 65 80 90 95 86,75

7.8.1.2 Resultat av SUS-mätning 

I Tabell 18 nedan ses en sammanställning av de tio respondenternas svar i SUS-mätningen och 

den totala SUS-poängen för respektive respondent. 

 

 

Från enkätundersökningen erhölls en genomsnittlig SUS-poäng på 86,75, vilket motsvarar ett 

A enligt Sauros betygsskala. [7] Standardavvikelsen var 10,8 poäng. Då antalet respondenter i 

SUS-mätningen endast var tio stycken är mätningen dock oprecis och av denna anledning 

beräknades ett konfidensintervall för att på så vis öka förståelsen för hur stor variabilitet som 

fanns i mätningen. T-fördelning antogs gälla. 

 

Väntevärdet m skattades genomX. 

 

   
 

 
∑     

 

   
 

 

Där n = 10, vilket gerX = 86,75.  

 

Variansen skattades genom 

 

    
 

   
∑ (    )

  

   
 

 

Som gav s
2
 = 129,24, vilket ger den skattade standardavvikelsen värdet s = 11,37. 

 

Då den undersökta populationen var liten användes t-fördelning för att bestämma konfidens-

intervallet. Konfidensgraden sattes till 95 procent, vilket ger α = 1 - 0,95 = 0,05, vilket i sin tur 

ger tα/2 = t0,025 = 2,26 enligt tabell för t-fördelning med frihetsgrad f = n – 1 = 9. 

 

Det erhållna intervallet var: 

 

     
 

 

√ 
          

 

 

√ 
 

Det vill säga, 

 

         
 

 

√ 
                           

 

Tabell 18. Sammanställning av de tio respondenternas svar i SUS-mätningen. 
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Detta innebär att 95 procent av alla skattade väntevärdenX ligger inom intervallet [78,62; 

94,88] och det kan därmed antas att även m med en sannolikhet på 95 procent ligger inom 

konfidensintervallet. 
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8 Analys och diskussion 

8.1 Kartläggning av målgruppen och målgruppens behov 
Målgruppen för det nya arbetssystemet är heterogen och behoven hos målgruppen skiljer sig 

därmed en del från person till person. Generellt sett kan dock sägas att det är viktigt att per-

sonalen får en noggrann introduktion i det nya arbetssättet och att samtliga delar av det nya 

arbetssystemet förklaras noga så att alla förstår upplägget och ansvarsfördelningen. Det är även 

viktigt att personalen får tycka till och ha inflytande så att arbetssystemet och arbetsinnehållet 

kan anpassas efter vad som passar sjukvårdspersonalen bäst och efter vad som skapar bäst 

nutritionsvård för patienterna. Utifrån vad som framkom i intervjuerna verkar det även vara 

önskvärt att ha ett närmare samarbete mellan geriatrikavdelningarna och dietistkliniken. Det 

vore fördelaktigt att ha dietisterna mer tydligt kopplade till avdelningarna och att dietisterna 

kunde vara en del av patientteamet. I dagsläget är detta dock inte möjligt då dietisterna utgår 

från dietistkliniken och således arbetar på sex geriatriska avdelningar samtidigt, vilket innebär 

att de ansvarar för totalt 120 geriatrikpatienters nutritionsvård [5]. Som ett första steg för att öka 

kommunikationen kring nutrition, föreslås dock att det anordnas en workshop kring nutrition. 

Här kan till exempel diskuteras vikten av god nutrition, syftet med nutritionsprocessen, varför 

kostregistrering är viktigt samt kopplingen mellan patientens nutrition och tillfriskningsför-

måga. Detta ses även som ett bra tillfälle för personalen att skapa en gemensam plattform kring 

vilka mål som ska finnas med nutritionsvården och hur nutritionsvården ska bli säkrare och 

förhålla sig till den medicinska vården. Här kan även personalens egna förbättringsförslag tas 

upp och diskuteras då det ofta är de som arbetar i processen som sitter på de bästa idéerna och 

förändringsförslagen. Efter denna workshop kan de som känner sig intresserade av att arbeta 

vidare med nutritionsfrågor få anmäla sitt intresse av att bli en del av nutritionsteamet som 

föreslås finnas i det nya arbetssystemet. 

 

Utifrån tidtagningarna framkom att mycket tid per dygn går till att räkna samman patienternas 

totala kaloriintag. Tiderna varierade dock mycket, vilket dels beror på att olika personer räknar 

olika snabbt samt på att kostregistreringslistorna har olika omfattande indata. Vissa patienter 

äter nästan ingenting och det går då snabbt att beräkna antalet kalorier, medan andra patienter 

äter relativt normalt och således har fler poster på kostregistreringslistan. I vissa fall har det 

även observerats att sköterskan som sammanräknar antalet kalorier haft svårt att tyda vad som 

står på kostregistreringslistan och då behövt rådfråga sina kollegor, vilket gör att sammanräk-

ningen tar längre tid att slutföra. I många fall är kostregistreringslistorna ofullständigt ifyllda, 

vilket givetvis också påverkar tidsåtgången för sammanräkning. Nattskiftspersonalen uttryckte 

önskemål om att göra sammanräkningen lättare och mindre kostsam tidsmässigt, vilket för-

hoppningsvis kan åstadkommas genom den framtida kostregistreringsapplikationen. 

 

Även patienterna är en del av den framtida målgruppen och deras behov i nutritionsprocessen 

bör därmed också ses över. För att förbättra patienternas matupplevelse och förhoppningsvis få 

dem att äta mer bör situationen kring serveringen undersökas. I patientsalarna bör det inför 

matservering försöka ordnas så att samtliga patienter är påklädda, att salen är upptänd så att 

patienterna ser vad de äter och att det t.ex. spelas musik för att skapa en lustfylld matsituation. 

Maten bör serveras på riktiga tallrikar och inte i matleverantörens plastbyttor och det bör även 

presenteras tydligt för patienten vad som serveras. Då vissa äldre har problem att äta lagad mat 

[5] bör de patienter som inte äter upp sin mat erbjudas något annat alternativ som t.ex. en 

smörgås eller en tallrik filmjölk, för att säkerställa att patienten givits chans att äta så mycket 

som han/hon orkar. 
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8.2 Utformning av kostregistreringsapplikation 
Applikationsprototypen som utformades inom ramen för detta arbete hade i sin nuvarande form 

inte gått att använda för att kostregistrera verkliga patienter. Trots detta kunde en fiktiv patient 

kostregistreras och flera av de funktioner som ska finnas i en framtida applikation kunde vi-

sualiseras för användarna. 

8.3 Förslag på ett gemensamt arbetssätt kring nutrition 
Utöver applikationen utformades även det nya arbetssättet med kvalitetssäkring i åtanke. Or-

sakerna till att så många kostregistreringslistor i nuläget är ofullständigt ifyllda tros bero på de 

bristande arbetsrutinerna och att ansvarsfördelningen kring kostregistreringen inte är befäst. 

Detta får konsekvenser för den vård som patienten erhåller då bedömningen av patientens 

nutritionstillstånd baseras på ofullständiga underlag. Då beslutsunderlagen för sjuksköterskor, 

dietister och läkare är ofullständiga får patienterna en mindre kvalitativ och mer osäker nut-

ritionsvård. Dietister och sjuksköterskor har möjlighet att hämta och titta på de ifyllda kostre-

gistreringslistorna och har på så vis chans att upptäcka om underlaget är ofullständigt, men då 

läkarna i många fall endast tar del av den sammanräknade slutsumman av patientens dagliga 

kaloriintag är de i många fall inte medvetna om att de baserar sina åtgärder på ofullständiga 

underlag. Denna rapport belyser hur vanligt förekommande ofullständigt ifyllda kostregistre-

ringslistor är, vilket förhoppningsvis kan öka intresset för att åstadkomma en förändring av 

nutritionsmonitoreringsprocessen även ovanifrån. För patienter med hjärtsvikt där ett restriktivt 

vätskeintag är väsentligt kan ofullständig kost- och/eller vätskeregistrering få direkt livsho-

tande konsekvenser om patienten får i sig mer vätska än vad som ordinerats då vissa drycker 

inte registrerats på kost- eller vätskeregistreringslistan. För hjärtsviktspatienter är det således än 

mer oroväckande om information saknas i nutritionsmonitoreringen. I slutänden blir detta en 

fråga om patientsäkerhet då patienterna inte erhåller en kvalitativ nutritionsvård när bedömning 

av patientens nutritionstillstånd baseras på ofullständiga underlag. För att öka förutsättningarna 

för att kostregistreringen blir korrekt utförd så att bedömningen av patienternas nutritionstill-

stånd kan göras på fullständiga och väldokumenterade underlag utformades det nya arbetssy-

stemet. I arbetssystemet ingår både det nya arbetssättet och kostregistreringsapplikationen och 

tanken är att dessa ska introduceras parallellt och tillsammans integreras i verksamheten. Det 

nya arbetssättet och kostregistreringsapplikationen är båda essentiella för att det nya arbetssy-

stemet ska fungera och ingen av dem tros på egen hand kunna åstadkomma en optimal nutrit-

ionsmonitoreringsprocess då de är ömsesidigt beroende av varandra.  

 

Potentiella nackdelar med det nya arbetssättet är att en undersköterska är stationerad i köket, 

vilket minskar andelen vårdande personal. Det kan dessutom ses som dåligt resursutnyttjande 

och slöseri med kompetens då en sjukvårdsutbildad person ställs i köket. Beroende på hur 

mycket tid som arbetet i köket kräver kan dock den undersköterska som har kökstjänst även 

arbeta med omvårdnad. På sikt kan dock övervägas om inte ett köksbiträde bör anställas istället 

för att ambulera kökstjänsten mellan undersköterskorna. På detta sätt frångås slöseriet med 

sjukvårdskompetens och att ha samma person i tjänst i köket borde även verka kvalitetsökande 

då endast en person ansvarar för både inköp och tillredning av mat och dryck. I dagsläget är 

detta dock en finansiell fråga och något som beslutande organ inom sjukhuset måste ta ställning 

till. Ett problem som skulle kunna tänkas uppstå är förvirring kring arbetsfördelningen om 

rutinerna måste frångås om den som har kökstjänst till exempel blir sjuk och måste lämna 

arbetsplatsen. Det är då viktigt att det finns klara och tydliga rutiner för hur en sådan situation 

hanteras och vem som i sådan situation ansvarar för vad. 

8.4 Användartest av applikationsprototyp 
I användartestet användes en prototyp som var relativt svårnavigerad då den var skapad i 

Microsoft Powerpoint. Följden av detta blev att om testpersonen råkade klicka utanför en 
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klickbar ruta gick prototypen vidare till nästa sida och testpersonen var då tvungen att klicka på 

en tillbaka-knapp för att kunna fortsätta kostregistreringen. Detta skulle givetvis inte kunna 

hända i en riktig applikation. Utöver detta var flera av de vanligast förekommande felen som 

begicks i användartestet sådana fel som inte ska kunna begås i en riktig applikation. I en riktig 

applikation ska det finnas en inbyggd kvalitetssäkring i form av ett poka-yoke-system som 

fungerar som en felsäkring. Utifrån vad som framkom i resultatet från användartestet skulle 

även följande felsäkringssystem behövas i applikationen:  

 

- Det ska inte gå att gå vidare till nästa steg av kostregistreringen/utcheckningen om inte 

alla val har fyllts i. På detta sätt undviks risken för att t.ex. mängden inte fylls i, vilket 

var det vanligast förekommande felet under användartestet. 

- Applikationen ska veta när användaren bara får välja ett alternativ och när flera alter-

nativ kan kryssas i samtidigt. 

- Det bör även finnas en så kallad tvingande funktion som markerar den del som ska 

fyllas i så att t.ex. mängden fylls i först och innan den fyllts i går det inte att fylla i något 

annat. Det går heller inte att trycka på ”klar” eller ”lägg till mer” innan samtliga delar 

registrerats, vilket var det näst vanligaste felet i användartestet. 

- I en framtida applikation är det också tänkt att det ska finnas en sökfunktion så att an-

vändaren kan söka efter produkter som han/hon inte hittar. 

 

Det finns även delar som skulle kunna förbättras i gränssnittet. Användartestet påvisade att 

vissa användare hade problem med att hitta i listorna över mat och dryck. Listorna över mat och 

dryck som användes i prototypen under användartestet var sorterade i alfabetisk ordning, vilket 

uppenbarligen inte är den bästa sorteringsmetoden. Inför skapandet av en riktig applikation bör 

en undersökning göras kring vilka maträtter och drycker som serveras mest frekvent och listan 

sorteras om så att de produkter som serveras oftast är de som användaren ser först. Utöver 

listornas sortering behöver kontrasten mellan text och bakgrund ökas och användandet av färg i 

applikationen bör eventuellt minskas då några användare upplevde att det användes för mycket 

färg i prototypen. 

 

Den genomsnittliga tiden som det tog att genomföra de sju uppgifterna i användartestet var ca 

åtta minuter. Detta kan jämföras med medelvärdet av tiden för sammanräkning av de manuella 

kostregistreringslistorna som låg på ca fyra minuter. Fyra minuter är alltså endast genomsnittet 

för sammanräkning av det totala kaloriintaget, vilket i applikationen kommer att göras auto-

matiskt. Det finns ingen uppmätt tid på hur lång tid det tar att genomföra manuell nutritions-

monitorering, men tidsåtgången bör viktas mot kvaliteten i nutritionsmonitoreringen. Antalet 

fel per testperson var 8,2 under användartestet. Av dessa 8,2 fel per testperson korrigerades 4,4 

av felen, vilket innebär att det slutgiltiga antalet fel per testperson var 3,8. Vid genomgång av de 

ifyllda kostregistreringslistorna noterades 9,4 fel och/eller saknade poster per kostregistre-

ringslista, vilket alltså är mer än dubbelt så många okorrigerade fel. Trots att det var första 

gången som kostregistreringsapplikationen testades och flera skyddsfunktioner inte fanns på 

plats i applikationsprototypen blev antalet fel ändå lägre än vid det invanda manuella arbets-

sättet. Visserligen registrerades i många fall fler poster på de manuella kostregistreringslistorna 

än vad som registrerades under användartestet, men detta ger ändå en indikation på hur antalet 

fel skulle kunna minska. I användartestet fanns inte heller alla poka-yoke-system installerade 

vilka kan komma att skydda användaren från att göra vissa typer av fel, vilket troligen ytterli-

gare skulle minska antalet fel som görs vid kostregistrering i applikationen. Denna studie skulle 

ha kunnat förstärkas om applikationsprototypen fick användas under flera dagar så att perso-

nalen vande sig vid hur den fungerade. På det sättet hade säkerligen flera sårbara områden i 

applikationen kunnat upptäckas och åtgärdas inför skapandet av en riktig applikation. 
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Under användartestet förekom flera störmoment i form av larm och övrig personal som gick in 

och ut ur rummet. Störmomenten ansågs dock inte som ett problem, utan snarare som en 

koppling mellan användartest och verkligheten, då samtliga störmoment var sådana som kan 

tänkas förekomma i en verklig användningssituation.  Att testledaren satt bredvid testperso-

nerna under användartestet kan ha stressat dem, men det kan även ha haft en lugnande effekt på 

de som kände sig osäkra. 

 

Även om det i slutändan skulle ta mer tid att genomföra kostregistreringen med hjälp av en 

applikation är det väl investerad tid om applikationen och dess påminnelsefunktioner och 

poka-yoke-system leder till att kvaliteten och säkerheten i nutritionsmonitoreringen höjs. Det 

kan dessutom antas att personalen kommer att träna upp sin snabbhet i användningen av kost-

registreringsapplikationen över tid. Det tog i genomsnitt 7 min och 58 s då de använde appli-

kationen första gången och det borde rimligen gå fortare och fortare ju mer personalen får 

använda den. Den upplevda tiden det tog att genomföra användartestet var i genomsnitt 7 s 

längre än den verkliga genomförandetiden, dvs. 8 min och 5 s. Testpersonerna verkar således 

varken uppskatta applikationen som tidssparande eller mer tidskrävande än vad den i verklig-

heten är. Förhoppningen är dock att ju mer sjukvårdspersonalen får använda applikationen, 

desto snabbare kommer de uppskatta att det går. I den slutgiltiga versionen av kostregistre-

ringsapplikationen ska det även finnas en funktion där vanligt förekommande matkombinat-

ioner kan väljas direkt genom ett klick, t.ex. i de fall då patienten äter samma sak till frukost 

varje morgon. En sådan funktion kommer också att minska tiden det tar för personalen att 

kostregistrera via applikationen. 

 

För att kunna hålla listan över mat och dryck i kostregistreringsapplikationen uppdaterad krävs 

att några användare på avdelningen har en administratörsfunktion. Detta innebär att de kan 

logga in och modifiera listan över mat och dryck kontinuerligt. På detta sätt ska listan över vilka 

livsmedel och drycker som serveras på avdelningen kunna hållas uppdaterad utan att någon 

utomstående behöver involveras. Därigenom blir applikationen användbar även i framtiden då 

projektet ”Framtidens geriatrik” är avslutat. Förslagsvis är det de som ingår i nutritionsteamet 

som ska ha denna administratörsfunktion. 

8.5 Utvärdering av arbetssystemet genom enkätundersökning 
Enligt SUS-mätningen efter pilotstudien var användbarheten i applikationsprototypen knappt 

godkänd med 52,5 poäng, medan den i det riktiga användartestet fick 86,75 poäng trots att 

endast mindre justeringar gjorts mellan de två testen. Anledningen till denna skillnad tros bero 

på att de två tandsköterskorna som deltog i pilotstudien inte var vana vid att kostregistrera. 

Troligen upplevde de därmed applikationsprototypen som mer svårnavigerad än vad under-

sköterskor och sjuksköterskor på sjukhuset gjorde. Här kan dock dras paralleller till hur de 

framtida användarna, patienterna, kan tänkas uppleva applikationen. De är, precis som 

tandsköterskorna, inte vana att kostregistrera och kommer troligen därför att uppleva appli-

kationen som mer svårnavigerad än sjukvårdspersonalen. Sjukvårdspersonalen upplevde tro-

ligen en viss igenkänningsfaktor i applikationen då gränssnittet i applikationsprototypen till 

viss del bibehöll den struktur som används på de manuella kostregistreringslistorna.  

 

Trots att resultaten från en SUS-mätning är tillförlitliga även vid ett litet antal respondenter [7] 

hade det statistiskt sett varit fördelaktigt att ha fler respondenter då detta hade genererat ett 

mindre konfidensintervall och högre statistisk säkerhet. Enligt konfidensintervallet ligger den 

verkliga SUS-poängen från användartestet med 95 procents sannolikhet inom intervallet 

78,62-94,88. Enligt Sauros betygssystem innebär detta att applikationsprototypens använd-

barhetspoäng med 95 procents sannolikhet åtminstone motsvarar ett B, vilket ses som väl 
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godkänt. Då en riktig applikation skulle ha flera förbättringar jämfört med den testade appli-

kationsprototypen torde SUS-poängen för en riktig kostregistreringsapplikation kunna bli ännu 

högre än för applikationsprototypen. Det kan dock diskuteras huruvida denna höga SUS-poäng 

är rimlig för en prototyp av det slag som användes vid användartestet. Geriatrikavdelningen och 

dess personal är generellt sett en lågprioriterad grupp på sjukhus då geriatrik ofta ses som ett 

lågstatusområde [63]. Av denna anledning är det rimligt att anta att personalen på geriatrik-

avdelningarna i denna studie känner uppskattning då de blir prioriterade i ett sådant här projekt 

och kanske därmed var något överoptimistiska kring hur väl de ansåg att applikationsprototy-

pen fungerade. Detta skulle också kunna vara en möjlig bidragande förklaring till den stora 

skillnaden i SUS-poäng mellan pilotstudien och det riktiga användartestet. 

 

Vissa personer kanske till en början känner sig osäkra på hur de ska använda applikationen och 

enligt enkätundersökningen upplevde sex av tio respondenter att de skulle behöva någon form 

av personlig teknisk support för att använda applikationen i sin nuvarande prototypform. Trots 

detta upplevde nio av tio att de inte behövde lära sig särskilt mycket för att kunna börja använda 

applikationen. Dessa svar tyder på att det föreligger användarkompetens hos personalen, vilket 

skapar goda förutsättningar för att introduktionen av en kostregistreringsapplikation skulle 

kunna fungera. Dessutom svarade samtliga respondenter att de i någon grad var intresserade av 

att använda applikationen regelbundet i sitt arbete, vilket tyder på användaracceptans. För att 

kunna använda en kostregistreringsapplikation som ett verktyg i det dagliga arbetet krävs dock 

att personalen får god tid på sig att ta till sig och lära sig använda den nya tekniken. Upplär-

ningstiden kommer troligen att variera mycket från person till person då alla har olika teknisk 

kompetens och erfarenhet sedan tidigare. Utbildning och träning i hur kostregistreringsappli-

kationen ska användas bör läggas upp utifrån de olika användarnas behov. Det vore till exempel 

lämpligt att ha en grundkurs där applikationen och dess funktioner presenteras och får testas av 

användarna. Utbildningen skulle kunna avslutas med ett test för att kontrollera att användaren 

förstått applikationen korrekt och om användaren känner sig bekväm med att börja använda 

applikationen efter godkänt test görs detta. De som känner sig säkra i hur applikationen fun-

gerar och används kan sedan fungera som mentorer för de som är osäkra och hjälpa till att 

introducera och undervisa dem i hur de ska hantera kostregistreringsapplikationen. Utbild-

ningstiden behöver dock troligen inte vara särskilt lång då samtliga respondenter i enkätun-

dersökningen svarade att de trodde att de flesta skulle kunna lära sig att använda applikationen 

ganska snabbt. Utbildningen skulle därför kunna utformas som ett interaktivt seminarium där 

applikationen demonstreras, testas och sedan diskuteras. Vid användartestet framkom även att 

sju av tio respondenter trodde att en pigg och klar patient skulle kunna klara av att använda 

applikationen för att kostregistrera sig själv. 

 

Att en pigg och klar patient ska kunna använda applikationen för att kostregistrera sig själv är 

möjligt, men tyvärr något av en framtidsvision då endast ytterst få av dagens geriatrikpatienter 

tros ha det tekniska kunnande som ändå krävs för att kunna hantera en applikation på en surf-

platta. I framtiden är dock tanken att applikationen skulle kunna introduceras för patienten 

under tiden på geriatrikavdelningen och att han/hon då får lära sig hantera den under säkra 

former av personalen. När patienten sedan lämnar sjukhuset ska applikationen kunna fortsätta 

att användas av patienten i hemmet eller hos nästa vårdgivare. Patienterna är inlagda på geria-

trikavdelningarna under kort tid, i genomsnitt tio dagar [36], under relativt akuta sjukdoms-

tillstånd, vilket innebär att kostregistreringens resultat i många fall inte hinner bli synliga under 

sjukhusvistelsen. Om applikationen emellertid tas med till nästa vårdgivare, som kan vara till 

exempel ett äldreboende där patienten bor under flera år, kan resultaten av nutritionsmonito-

reringen bli mer påtagliga. Applikationen skulle också kunna vara användbar i de fall där pa-

tienten har svårt att kommunicera. Genom att applikationen innehåller bilder på mat och dryck 
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kan patienten peka på det han/hon är sugen på att äta och på så vis kommunicera det till per-

sonalen. Då det dessutom ska gå att ställa in olika språk på surfplattan och i den framtida 

kostregistreringsapplikationen kan patienten välja det språk som han/hon känner sig mest be-

kväm med. 

 

Det är kanske naivt att tro att merparten av de patienter som är gamla idag skulle kunna klara av 

att använda en applikation på en surfplatta, men inom bara några år kommer det att vara de som 

idag dagligen använder surfplattor, smartphones och applikationer som är geriatrikavdelning-

ens potentiella patienter. Då kommer läget att vara ett helt annat. I och med att den arbetsföra 

delen av befolkningen kommer att minska, samtidigt som den äldre delen av befolkningen 

kommer att öka tros antalet patienter per sjukvårdspersonal öka under nästkommande decen-

nier. [64] Detta innebär att patienternas delaktighet i sin egen vård kommer behöva öka. Ett sätt 

att göra detta är genom att introducera simpel medicinteknisk utrustning, som till exempel en 

kostregistreringsapplikation, som pigga patienter utan kognitiva problem själva klarar av att 

ansvara för. 

8.6 Framtidsvisioner för det nya arbetssystemet 
Det nya arbetssystemet tros, trots att det ännu inte praktiskt testats, kunna bidra med flera 

fördelar till nutritionsmonitoreringsprocessen genom en bättre struktur och tydligare rutiner 

och ansvarsfördelning. När var och en vet vad de ska göra och vad som förväntas av dem 

minskar risken för förvirring samt att samma jobb utförs två gånger eller inte alls. [51] Med 

hjälp av det inbyggda kvalitetssäkringssystemet i form av felsäkring och påminnelsefunktioner 

i kostregistreringsapplikationen tros risken för att göra fel eller att glömma att fylla i någonting 

minska. Tillsammans kommer dessa två delar, arbetssättet och applikationen, förhoppningsvis 

bidra till ett nytt och mer effektivt arbetssystem som leder till fler kompletta kostregistreringar, 

vilket i sin tur leder till en mer kvalitativ och säker nutritionsvård av patienterna.  

 

I framtiden är det tänkt att surfplattorna ska även ska kunna innehålla information om andra 

parametrar som t.ex. mobilitet, blodtryck och smärtupplevelse. Då patienterna som är inlagda 

på avdelningarna B72 och B74 i många fall är immobila blir många patienter sängbundna eller 

nästintill sängbundna under sin sjukhusvistelse. Genom att introducera surfplattor vid pati-

entsängarna tros ett intresse kunna skapas hos patienten så att han/hon känner sig nyfiken på att 

prova att använda surfplattan. Surfplattan ska även kunna innehålla underhållning i form av 

t.ex. playkanaler och digitala tidningar. Att introducera mer teknik i geriatrikvården är ett na-

turligt steg då andelen äldre i befolkningen ökar, samtidigt som den arbetsföra delen av be-

folkningen minskar. [64] Detta innebär att patienterna i framtiden kommer att behöva ta ett 

större ansvar för sin egen vård och vara mer involverade för att kunna effektivisera sjuk-

vårdspersonalens tid. Då andelen utlandsfödda äldre dessutom ökar [16, 17] kan digital teknik 

vara ett medel för att överkomma eventuella kommunikationsproblem. Introduktionen av tek-

nik i geriatrikvården har alltså fördelar både för patienterna och för samhället i stort. 

 

På sikt skulle det nya arbetssystemet eller delar av det kunna appliceras även på andra delar av 

vården än endast på geriatrikvården. Genom att sprida arbetssystemet till andra avdelningar 

inom Karolinska Universitetssjukhuset skulle en gemensam och standardiserad plattform för 

nutritionsvården kunna skapas, vilket skulle kunna påverka nutritionsvården positivt genom en 

öppnare kommunikation och bredare kunskapsbas då olika professioner samarbetar. Arbets-

systemet och framför allt kostregistreringsapplikationen skulle även kunna spridas utanför 

Karolinska Universitetssjukhusets gränser för att användas på andra sjukhus, primärvårdsin-

rättningar och vid  vård i hemmet. Genom att förbättra nutritionsvården kan fler patienter få 

hjälp i ett tidigare skede och andelen patienter som återinskrivs på sjukhus på grund av mal-
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nutrition och övrig nutritionsproblematik skulle kunna minska. För att kunna förbättra nutrit-

ionsvården inom svensk sjukvård krävs ett stort engagemang från ledande sjukvårdsinrätt-

ningar som är villiga att satsa både tid och pengar på nutritionsmonitorering. I nuläget är det 

betydligt billigare att använda sig av manuella kostregistreringslistor än att köpa in surfplattor 

till varje patientsäng, men inköpspriset för surfplattorna och eventuellt underhåll och liknande 

måste vägas mot kvaliteten och säkerheten i nutritionsvården samt merkostnaden för vård av 

undernärda patienter [45]. Om introduktionen av digital teknik i nutritionsmonitoreringspro-

cessen kan öka kvaliteten och säkerheten i nutritionsvården genom att generera bättre be-

slutsunderlag för vårdpersonalen torde en sådan investering kunna vara vinstgivande, både för 

samhället i allmänhet och vården i synnerhet. 

 

  



 56 

 

  



 57 

9 Slutsats 

Genom att introducera det arbetssystem som presenterats i denna rapport hoppas kvaliteten och 

säkerheten i nutritionsvården av patienterna på geriatrikavdelningarna B72 och B74 på Karo-

linska Universitetssjukhuset i Huddinge kunna öka. Det nya arbetssystemet består av en kost-

registreringsapplikation och ett nytt arbetssätt. Det nya arbetssättet är standardiserat och defi-

nierar olika yrkesgruppers roller i nutritionsmonitoreringsprocessen vid olika arbetsskift. Ut-

över detta innefattar arbetssättet även skapandet av ett nutritionsteam som har till uppgift att 

öka statusen kring nutritionsmonitoreringsprocessen och belysa vikten av adekvat nutrition och 

vikten av en välfungerande kommunikation i nutritionsprocessprocessen. En applikation av en 

kostregistreringsapplikation har även konstruerats och testats i ett användartest samt utvärde-

rats i en enkätundersökning. Applikationsprototypen togs emot väl av testpersonerna och enligt 

enkätundersökningens standardiserade användbarhetsindex erhöll prototypen en SUS-poäng på 

86,75, vilket motsvarar ett A i betygssystemet A-F [7]. Den framtida versionen av kostregi-

streringsapplikationen ska innehålla olika poka-yoke-system som ska skydda användaren från 

att göra fel, vilket tros kunna öka förutsättningarna för att fler kostregistreringar blir korrekt 

utförda. Det nya arbetssättet tros också bidra till att fler kostregistreringar blir korrekt utförda i 

och med att arbetet standardiseras och det på så vis blir tydligare vem som ansvarar för vad. 

Förhoppningen är att det nya arbetssystemet ska öka förutsättningarna för att sjukvårdsperso-

nalen får en korrekt bild av vad patienterna äter och dricker samt hur många kalorier de får i sig. 

På detta sätt kan läkare, dietister och sjuksköterskor basera patienternas nutritionsvård på full-

ständiga underlag, vilket torde öka kvaliteten och säkerheten i patientens nutritionsvård. Om en 

bättre nutritionsvård kan leda till att patienterna äter bättre skulle antalet vårddagar per patient 

kunna minskas liksom antalet patienter som återinskrivs på grund av nutritionsproblematik och 

därmed skulle samhället och vården kunna spara mycket pengar. 
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10 Fortsatt arbete och framtidsvisioner 

Detta arbete ger en bra bas för utveckling av en framtida kostregistreringsapplikation som kan 

användas inom framtidens geriatrikvård för att både öka kvaliteten och säkerheten med nut-

ritionsmonitorering av äldre patienter i riskzonen för malnutrition. I dagsläget är surfplattor 

inköpta till avdelningarna B72 och B74, men de har ännu inte monterats vid patientsängarna 

eller börjat användas. Ambitionen är att även andra parametrar som till exempel blodtryck, 

smärtupplevelse och mobilitet i framtiden ska kunna övervakas med hjälp av surfplattorna. 

Surfplattorna ska även utrustas med underhållning i form av till exempel elektroniska tidningar 

och playkanaler för att på så vis öka patienternas välbefinnande under sjukhusvistelsen. 
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Bilaga 2: Intervjuguide undersköterskor 

Allmänt om kaloriintag 

 Hur viktigt är det att patienterna får i sig tillräckligt många kalorier? 

 För vilka diagnoser är det viktigast med ett adekvat kaloriintag? 

 Vet ni hur många kalorier en specifik patient med kostregistrering förväntas äta? 

o Om ja, var får ni den informationen ifrån? 

o Om nej, skulle ni vilja ha den informationen? 

 Är det viktigt att övervaka patienternas kaloriintag? 

o Varför/varför inte? 

 

Om den nuvarande monitoreringsprocessen 

 Tycker du att den nuvarande nutritionsmonitoreringen fungerar? 

o Om ja, vad är bra? 

o Om nej, varför inte? Vad tror du i så fall är anledningen till att det inte 

fungerar? 

 Är det något du saknar i den nuvarande processen? 

 Sjuksköterskor och undersköterskor skriver upp hur mycket patienterna serverats 

att äta/dricka och hur mycket patienterna sedan ätit/druckit. Fungerar det arbetet? 

 Hur tycker du att rutinen med att väga patienterna en gång/vecka fungerar? 

 

Om kostregistrering 

 Hur bestäms vilka patienter som ska ha kostregistrering? 

 Hur bestäms vilken typ av kost patienten ska ha? Vem bestämmer det? 

 Hur stor andel av patienterna har kostregistrering? 

 Upplever du att kostregistrering av patienterna känns meningsfullt? 

o Varför/varför inte? 

 Hur fungerar kommunikationen mellan avdelning och dietist?  

 Tycker du att dietisterna är på avdelningen tillräckligt ofta? 

 Skulle du vilja ha mer/mindre kontakt mellan avdelning och dietister? 

 

Framtiden 

 Anser du att det finns ett intresse av att ändra den nuvarande 

nutritionsmonitoreringsprocessen? 

 På vilket sätt skulle du i så fall vilja att processen ändrades? 

 Skulle du uppskatta att få in mer teknik i nutritionsprocessen? 
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Bilaga 3: Intervjuguide sjuksköterskor 

 

Allmänt om kaloriintag 

 Hur viktigt är det att patienterna får i sig tillräckligt många kalorier? 

 För vilka diagnoser är det viktigast med ett adekvat kaloriintag? 

 Vet ni hur många kalorier en specifik patient med kostregistrering förväntas äta? 

o Om ja, var får ni den informationen ifrån? 

o Om nej, skulle ni vilja ha den informationen? 

 Är det viktigt att övervaka patienternas kaloriintag? 

o Varför/varför inte? 

 

Om den nuvarande monitoreringsprocessen 

 Tycker du att den nuvarande nutritionsmonitoreringen fungerar? 

o Om ja, vad är bra? 

o Om nej, varför inte? Vad tror du i så fall är anledningen till att det inte 

fungerar? 

 Är det något du saknar i den nuvarande processen? 

 Sjuksköterskor och undersköterskor skriver upp hur mycket patienterna serverats 

att äta/dricka och hur mycket patienterna sedan ätit/druckit. Fungerar det arbetet? 

 Hur tycker du att rutinen med att väga patienterna en gång/vecka fungerar? 

 

Om kostregistrering 

 Hur bestäms vilka patienter som ska ha kostregistrering? 

 Hur bestäms vilken typ av kost patienten ska ha? Vem bestämmer det? 

 Hur stor andel av patienterna har kostregistrering? 

 Upplever du att kostregistrering av patienterna känns meningsfullt? 

o Varför/varför inte? 

 Hur fungerar kommunikationen mellan avdelning och dietist?  

 Tycker du att dietisterna är på avdelningen tillräckligt ofta? 

o Skulle du vilja ha mer/mindre kontakt mellan avdelning och dietister? 

 

MNA-bedömning 

 Anser du att den initiala MNA-bedömningen, screening I, som sjuksköterskorna 

gör ofta ger en korrekt bedömning av patientens nutritionstillstånd? 

 Vem gör screening II? När görs denna? 

 Hur stor andel av patienterna brukar hamna på ≤11 poäng (risk för undernäring) i 

MNA screening I? 

 Hur stor andel brukar hamna på ≤7 poäng (undernärd)? 

 Hur stor del av patienterna tappar i vikt under sin vistelse på geriatrikavdelningen? 

 Hur stor del av patienterna går upp i vikt under sin vistelse på 

geriatrikavdelningen? 
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Framtiden 

 Anser du att det finns ett intresse av att ändra den nuvarande 

nutritionsmonitoreringsprocessen? 

 På vilket sätt skulle du i så fall vilja att processen ändrades? 

 Skulle du uppskatta att få in med teknik i nutritionsprocessen? 
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Bilaga 4: Intervjuguide dietister 

 

Allmänt om kaloriintag 

 Hur många kalorier bör patienterna äta? 

 Är det viktigt att patienterna får i sig många kalorier? 

 Hur påverkar kaloriintaget patienternas tillfrisknande/återhämtningsförmåga? 

 Hur stor del av patienterna är undernärda? 

 Är det viktigt att monitorera patienternas kaloriintag? 

o Varför/varför inte? 

 

Om den nuvarande monitoreringsprocessen 

 Tycker du att den nuvarande nutritionsmonitoreringen fungerar? 

o Om ja, vad är bra? 

o Om nej, varför inte? 

 Är det något du saknar i den nuvarande processen? 

 Sjuksköterskor och undersköterskor skriver upp hur mycket patienterna serverats 

att dricka och hur mycket patienterna sedan druckit. Fungerar det arbetet? 

 Vem räknar ut antalet kalorier? 

o Hur görs detta? 

 Vad händer med dessa beräkningar efter att de räknats fram? 

 Beräknas kalorier från fast föda? 

o Om ja, hur görs detta, vem gör det och var antecknas det? 

o Om nej, varför inte? Finns det ett intresse av att göra det? 

 

Kaloriberäkningar 

 Vad används kaloriberäkningarna till? 

 Hur användbara är kaloriberäkningarna för er? 

o På vilket sätt är de användbara? 

 Hur ofta beräknas patienternas kaloriintag?  

o Anser du att det görs tillräckligt ofta? 

o Hur ofta skulle du vilja att kaloriintaget beräknades? 

 

MNA-bedömning 

 Anser du att den initiala MNA-bedömningen, screening I, som sjuksköterskorna 

gör ofta är en korrekt bedömning av patientens nutritionstillstånd? 

 Hur stor andel av patienterna brukar hamna på ≤11 poäng (risk för undernäring) i 

MNA screening I? 

 Hur stor andel brukar hamna på ≤7 poäng (undernärd)? 

 Hur stor del av patienterna tappar i vikt under sin vistelse på geriatrikavdelningen? 

 Hur stor del av patienterna går upp i vikt under sin vistelse på 

geriatrikavdelningen? 
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Framtiden 

 Anser du att det finns ett intresse av att ändra den nuvarande 

nutritionsmonitoreringsprocessen? 

 Vilken information skulle du i så fall vilja att ni fick gällande patientens nutrition? 

 Skulle du uppskatta att få in mer teknik i nutritionsprocessen? 
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Bilaga 5: Intervjuguide läkare 

 

Allmänt om kaloriintag 

 Hur viktigt är det att patienterna får i sig tillräckligt många kalorier? 

 Är det viktigt att övervaka patienternas kaloriintag? 

o Varför/varför inte? 

 För vilka diagnoser är det extra viktigt att patienterna får i sig tillräckligt med 

kalorier? 

o Varför är det extra viktigt för just dessa diagnoser? 

 Varför är det viktigt att patienterna får i sig tillräckligt med protein? 

 Varför är proteiner speciellt viktigt för geriatrikpatienter? 

 

Om den nuvarande monitoreringsprocessen 

 Tycker du att den nuvarande nutritionsmonitoreringen fungerar? 

o Om ja, vad är bra? 

o Om nej, varför inte? Vad tror du i så fall är anledningen till att det inte 

fungerar? 

 Hur involverade är ni läkare i nutritionsmonitoreringsprocessen? 

 Sjuksköterskor och undersköterskor skriver upp hur mycket patienterna serverats 

att äta/dricka och hur mycket patienterna sedan ätit/druckit. Fungerar det arbetet?  

 Är det något du saknar i den nuvarande processen? 

 Hur tycker du att rutinen med att väga patienterna fungerar? 

 

Om kostregistrering 

 Hur går det till när patienter får kostregistrering?  

o Hur sker beslutsfattandet och på vilka grunder? 

 Hur stor andel av patienterna har kostregistrering? 

 Anser du att kostregistreringen, så som den fungerar idag, ger dig den information 

du behöver om patientens nutritionstillstånd? 

o Om nej, vad skulle du vilja var annorlunda? 

 Hur tycker du att kommunikationen mellan avdelning och dietist fungerar?  

 Tycker du att dietisterna är på avdelningen tillräckligt ofta? 

 Skulle du vilja ha mer/mindre kontakt mellan avdelning och dietister? 

 

Framtiden 

 Anser du att det finns ett intresse av att ändra den nuvarande 

nutritionsmonitoreringsprocessen? 

 På vilket sätt skulle du i så fall vilja att processen ändrades? 

 Skulle du uppskatta att få in med teknik i nutritionsprocessen? 
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Bilaga 6: Testinstruktioner vid användartest 

Instruktioner 

Du kommer nu att få genomföra ett användartest i en prototyp av en kostregistreringsapp. 

Prototypen är gjord i Powerpoint där man klickar för att visa en ny sida. Om du klickar fel kan 

du därför hamna på en vit sida. Om detta skulle hända vill jag att du klickar på knappen 

”tillbaka” som tar dig tillbaka till föregående sida. 

Testet består av sju uppgifter. Jag vill att du ”tänker högt” när du genomför uppgifterna och 

berättar för mig vad du upplever och hur du tänker genom hela processen. Du ska genomföra 

uppgifterna så snabbt och noggrant som möjligt. Jag kommer att filma datorskärmen under 

testet för att i ett senare skede kunna utvärdera hur appen fungerar. Efter varje avslutad 

uppgift vill jag att du uppskattar hur lång tid uppgiften tog att genomföra och jag kommer 

även att mäta den verkliga tiden.  

Under testets gång vill jag att du låtsas som att jag inte är i rummet och att du försöker lösa 

uppgifterna helt själv. Du kan själv avbryta testet när du vill. Dina initialer är LM. 

 

 

Uppgift 1. 

Logga in i appen och utifrån den patientinformation som finns registrerad där vill jag att du 

tar reda på patientens längd, vikt och förväntat kaloriintag. 

 

Klicka på avsluta. 

 

 

Uppgift 2. 

Logga in och registrera en näringsdryck, 125 ml Fortimel Compact Fibre.  

 

Klicka på avsluta. 

 

 

Uppgift 3. 

Logga in och registrera en frukost bestående av: 

a) Två stycken smörgåsar av mörkt mjukt bröd med smör (fetthalt 80 %) 

Lägg till: 

b) 300 ml filmjölk (fetthalt 3,0 %), med flingor och socker 

Lägg till: 

c) Ett glas, 200 ml, apelsinjuice 

Lägg till: 
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d) En kopp, 200 ml, kaffe med mjölk 

Klicka på avsluta.  

Uppgift 4. 

Patienten har nu ätit klart filmjölken och druckit upp kaffet. Logga in och checka ut följande: 

a) En kopp kaffe med mjölk. Patienten drack upp halva koppen, det vill säga 100 ml.  

I samma inloggning ska du även checka ut: 

 b) Filmjölk med flingor och socker. Patienten åt upp 1/4 av portionen. 

 

Klicka på avsluta.  

 

 

Uppgift 5. 

Logga in och registrera en lunch bestående av: 

a) En hel portion E-kost 

och: 

b) En halv portion efterrätt 

 

Klicka på avsluta. 

 

 

Uppgift 6. 

Logga in och registrera ett mellanmål i form av en fika bestående av: 

a) En bit ostkaka med sylt och vispgrädde. 

Lägg till: 

b) En kopp te, 250 ml, med mjölk och socker 

Klicka på avsluta. 

 

 

Uppgift 7. 

Logga in och kontrollera patientens aktuella kalori- och proteinnivå. 

 

Klicka på avsluta. 
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Bilaga 7: Enkätunderökning vid användartest 

 

1. Generella frågor 

1.1. Vilket kön har du? 

   Kvinna 

   Man 

 

1.2. Vilket år föddes du?    

19…… 

1.3. Vilket yrke har du? 

 

Undersköterska 

Sjuksköterska 

Läkare 

Dietist 

Annat 

 

1.4. Hur länge har du arbetat 

 inom vården?    

…… år 

 

1.5. Vilket språk känner du 

dig mest bekväm med att 

tala/läsa?  Språk:……………….. 

 

 

1.6. Äger du en smartphone   

och/eller surfplatta?   

   Ja 

   Nej 

 

 

1.7. Hur ofta använder du  

appar i ditt privatliv? 

   Dagligen 

   Flera gånger/vecka 

   1 gång/vecka 

   Mer sällan 

   Aldrig 
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1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

 

2. Frågor om utformning och layout 

 

2.1. Jag tycker att det var enkelt att hitta det jag 

sökte i appen. 

 

 

2.2. Jag tycker att bilderna i appen hjälpte mig 

att hitta det jag sökte. 

 

2.3. Jag tycker att det användes för mycket färg i 

appen. 

 

 

2.4. Det var bra kontrast mellan text och 

bakgrund. 

 

 

2.5. Jag tycker att typsnittet som användes i 

appen var lätt att läsa. 

 

 

 

2.6. Jag tycker att språket som användes i appen 

var lätt att förstå. 

 

 

2.7. Jag tycker att det var lätt att hitta i listorna 

över mat och dryck. 
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1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

3. Frågor om användbarhet 

3.1. Jag tror att jag skulle vilja använda den 

här appen regelbundet i mitt arbete. 

 

3.2. Jag tycker att appen är mer komplicerad 

än den behöver vara. 

  

 

3.3. Jag tycker att appen är lätt att använda. 

 

 

3.4. Jag tror att jag skulle behöva personlig 

teknisk support för att kunna använda 

appen.  

 

 

3.5. Jag tycker att de olika funktionerna i  

appen fungerade väl tillsammans. 

 

 

3.6. Jag tycker att det finns många saker som 

inte är logiska i appen.  

 

 

3.7. Jag tror att de flesta skulle kunna lära sig 

att använda den här appen ganska snabbt.  

 

 

3.8. Jag tycker att den här appen är besvärlig 

att använda. 

 

 

3.9. Jag känner mig väldigt säker och trygg på 

vad jag gör när jag använder appen. 

 

 

3.10. Jag behöver lära mig ganska mycket 

innan jag kan börja använda appen. 

 

 

 

 



16 

 

Övrigt 

Ser du några risker med att använda appen för att kostregistrera patienterna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du synpunkter eller förslag på hur appens användbarhet, utformning och layout kan bli 

bättre får du gärna skriva dem här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din hjälp! 
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Bilaga 8: MNA-formulär 

 

Figur 2.  Formulär som används för att utföra Mini Nutritional Assessment (MNA) [www.mna-

elderly.com/forms/MNA_swedish.pdf]. 
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Bilaga 9: Kostregistreringlista från avdelning B72 

 
Figur 3. Nuvarande kostregistreringslista för avdelning B72. 
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Bilaga 10: Kostregistreringlista från avdelning B74 

 

 

Figur 4. Nuvarande kostregistreringslista för avdelning B74. Då kostregistreringslistan kopierats upp många gånger 

är listan sned och delar av texten är därför inte längre synliga. 
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Bilaga 11: Energiguide 

 
Figur 5. Den energiguide som i dagsläget används för att räkna ut patienternas kaloriintag. 
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Bilaga 12: Bilder av slutgiltig utformning av applikationsprototyp 
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