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Patienter med cancerdiagnos är i riskzonen för att bli malnutrierade. 

Sjuksköterskor kan möta patienter med cancerdiagnos och därför är det 

viktigt att ha kunskap och förståelse om malnutrition och hur det med hjälp 

av bedömningsstöd kan identifieras. Syftet med litteraturstudien var att 

beskriva bedömningsstöd och bedömningsinstrument som sjuksköterskor 

kan använda vid identifiering av malnutrition hos patienter med 

cancerdiagnos. Metoden var en litteraturstudie vilken utformades utifrån 

Polit och Beck niostegsmodell. Litteratursökningen genomfördes i 

databaserna CINAHL och PubMed. Efter kvalitetsgranskning och 

urvalsprocess kvarstod tio kvantitativa artiklar som svarade mot studiens 

syfte. Resultatet presenterar sex bedömningsstöd sjuksköterskor kan 

använda vid identifiering av malnutrition samt redogör för vilka 

bedömningsstöd och bedömningsinstrument som är mest tillförlitliga vid 

bedömning av malnutrition hos patienter med cancerdiagnos. I Slutsatsen 

redovisas vilka bedömningsstöd som är mest tillförlitliga: SGA, MUST, PG-

SGA och NRS-2002. BMI och MST har visats vara mindre tillförlitliga för 

bedömning av malnutrition hos patienter med cancerdiagnos. 
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Introduktion 
 

Patienter med cancerdiagnos är i riskzonen för att bli malnutrierade, vilket påverkar 

både chanserna att överleva sjukdomen samt livskvaliteten för patienten. En god 

nutrition är viktigt eftersom bristande möjligheter att äta kan försämra livskvaliteten och 

möjligheten att tillgodose behovet av energi och näringsämnen (Vårdhandboken 2013). 

Sjuksköterskan kan i sin yrkesroll möta patienter med cancerdiagnos och därför är det 

viktigt att ha kunskap om bedömningsstöd som är relevanta och kan användas vid 

identifieringen av malnutrition hos patienter med cancerdiagnos. Användandet av 

bedömningsstöd inom sjukvården leder enligt Socialstyrelsen (2011) till ökad förekomst 

av evidensbaserade behandlingsinsatser och ökar därmed vårdkvaliteten. En tidig 

identifiering och utredning av patientens nutritionsstatus är viktigt för att på så sätt 

kunna förebygga framtida lidande och komplikationer för patienten. Eftersom 

malnutrition är mycket vanligt och sällan utreds är det av stor vikt att alla aktuella 

patienter får genomgå en relevant riskbedömning i ett tidigt skede, helst inom ett dygn 

efter det att patienten skrivits in på en avdelning eller ett äldreboende (Socialstyrelsen 

2011). 

 

Cancer och malnutrition 

Cancer är en folksjukdom som drabbar var tredje person i Sverige någon gång under 

dennes livstid. Det finns två typer av cancer, godartad (benign) och elakartad (malign) 

(Nome 2003). Den maligna tumörcellen har andra typer av egenskaper än den benigna 

tumören. Läran om tumörer, främst maligna sådana, kallas onkologi (Malmquist & 

Söderlund Leifler 2013). Uppkomsten av tumörer beror på en onormal nybildning av 

celler i kroppens vävnader (Ericson & Ericson 2008). Tumören kan uppstå genom en 

cellulärskada eller genom en mutation. Ärftliga faktorer kan påverka utvecklingen av 

cancersjukdom, dock har levnadsvanor samt miljö större roll (Nome 2003). Cancer är en 

sjukdom som kan drabba ett organ, organsystem eller en hel organism (Nome 2003). 

När cancer utvecklas i kroppens vävnader utvecklar immunsystemet ett försvar riktat 

mot cancersjukdomen (Ericson & Ericson 2008). Vid cancersjukdom är malnutrition 

vanligt förekommande. Chen et al. (2012) säger i sin studie att malnutrition är ett av de 

vanligaste fysiska symtomen vid sjukdomen. Mellan 40-80% av patienterna med 

cancerdiagnos är malnutrierade och hos cirka 20 % av patienterna är malnutrition den 

huvudsakliga dödsorsaken (Creaser 2010). Patienter som på grund av malnutrition 

förlorar 10% eller mer av sin totala kroppsvikt har en högre mortalitet än de patienter 

med liknande cancerdiagnos som ej är malnutrierade (Ottery 1995).   

Begreppet malnutrition beskrivs på flera sätt, det saknas en enhetlig definition av 

begreppet. Socialstyrelsen definierar malnutrition som ett tillstånd där brist på eller 

obalans av energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och 

ogynsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en persons 

sjukdomsförlopp (Socialstyrelsen 2011). Malnutrition är ett tillstånd då kroppen inte 

tillförs rätt näringskomponenter som behövs för att upprätthålla kroppens näringsbehov. 
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Malnutrition kan vara en komplikation av undernäring, övernäring och felnäring. För att 

undvika malnutrition bör balansen mellan näringsintag och näringsbehov komplettera 

varandra. Malnutrition bidrar inte bara till förändrad kroppsvikt och justering av 

kroppsfett utan har även inverkan på kroppens organfunktioner. Malnutrition i samband 

med sjukdom är förenat med ökad risk för komplikationer, patogenes, samt försämrad 

effekt av olika behandlingsformer (Hodgson 2013). För att identifiera malnutrition kan 

sjuksköterskor använda sig av olika bedömningsstöd, exempelvis 

bedömningsinstrument. Användandet av bedömningsstöd kan underlätta identifieringen 

av patientens nutritionsstatus (Chen et al. 2012). 

 

 

Omvårdnad 

Omvårdnad är en central del i sjuksköterskeprofessionen och bygger på samspel och 

interventioner mellan sjuksköterska och patient. En god vårdrelation mellan 

sjuksköterska och patient ska bygga på ärlighet, respekt, samt klinisk kompetens. 

Närvaro, flexibilitet, beröring och tillit är faktorer som även de hör till begreppet 

omvårdnad (Brilowski & Wendler 2005). I omvårdnaden ses människan som en del av 

ett större sammanhang där vården utgörs av en humanistisk grundsyn, där synen på 

människan ska utgå från en helhet (Svensk sjuksköterskeförening 2010; Willman 2010). 

International Council of Nurses (2007) menar att omvårdnaden inte ska begränsas av 

ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, 

politisk åsikt, social status, nationalitet, etisk tillhörighet eller sjukdom. Sjuksköterskans 

fyra grundläggande ansvarsområden är: att förebygga sjukdom, att främja hälsa, att 

lindra lidande samt att återställa hälsa (International Council of Nurses 2007). 

Florence Nightingale anses vara den moderna omvårdnadens grundare då det var hon 

som formade och initierade den sjuksköterskeutbildning som blev föregångare till den 

moderna, nutida utbildningen och professionen för sjuksköterskor världen över 

(Kirkevold 2000). Nightingale (1984) beskriver att omvårdnadens fokus inte handlar om 

själva sjukdomen eller det nedsatta hälsotillståndet utan att det är dess orsaker och 

konsekvenser som har en dominerande roll. Hon menar att orsakerna till en människas 

nedsatta hälsotillstånd beror på faktorer som går att finna utanför människans kropp, det 

vill säga i de förhållanden människan lever i. Nightingale (1984) menar att det finns 

omvårdnadsinterventioner som gäller för alla människor, vare sig om de är sjuka eller 

friska. Huvudprinciper för en god omvårdnad är fysiska faktorer som ren luft, rent 

vatten, effektiva avloppsanordningar, renlighet och ljus samt psykosociala faktorer som 

tillgodoseende av grundläggande behov, ro och känslomässigt stöd. Med hjälp av dessa 

principer motverkas faktorer som kan ha ett negativt inflytande på naturens lagar och 

hämmar därmed kroppens inneboende självläkande krafter. Målet med dem är att göra 

patienten så mottaglig som möjligt för naturens läkning (Nightingale 1984). För att 

upprätthålla en god omvårdnad ska sjuksköterskan avlägsna de faktorer i patienternas 

omgivning som kan påverka läkningsprocessen på ett negativt sätt, både fysiska och 

psykosociala (Kirkevold 2000). Sjuksköterskans omvårdnadsansvar består bland annat 

av att identifiera behov hos patienten relaterat till mat- och vätskeintag samt att se till att 

patienten får den näring som behövs för att bevara en god näringsstatus (Hessov 2001). 
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Carnevali (1990) skriver att sjuksköterskan ska göra riskbedömningar på patienten för 

att kunna sätta in eventuella åtgärder. Om utvärdering av de insatta åtgärderna inte görs 

är risken att tillståndet förändras och patienten blir försämrad, till exempel malnutrierad. 

 

 

Problemformulering 

Patienter med cancerdiagnos är i riskzonen för att bli malnutrierade, därför är det viktigt 

att sjuksköterskor använder ett bedömningsstöd som är tillförlitligt, annars kan patienten 

bli felaktigt bedömd. Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap och förståelse om 

malnutrition relaterad till cancersjukdom samt vilka bedömningsstöd som kan användas 

vid identifiering av malnutrition hos patienter med cancerdiagnos. Får inte patienten den 

näring som kroppen är i behov utav, ökar risken för komplikationer, försämrat 

sjukdomstillstånd samt försämrad livskvalitet. En tidig bedömning av patientens 

nutritionsstatus är av stor vikt för att i ett tidigt stadie kunna sätta in eventuella 

nutritionsrelaterade åtgärder, vilket kan förebygga onödigt lidande för patienten.  

 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva bedömningsstöd som sjuksköterskor kan 

använda vid identifieringen av malnutrition hos patienter med cancerdiagnos. 
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Metod  

Den forskningsmetod som tillämpats för studien är en litteraturstudie. Det är en 

sammanställning av aktuell forskning baserad på det område som valts. Metoden som 

använts vid litteraturstudien utarbetades utifrån Polit och Beck (2012) niostegsmodell. 

 

 

 

Figur 1. Metodprocessens nio steg fritt tolkat och översatt ur Polit och Beck (2012). 

 

Litteratursökning  
Enligt steg 1 ur Polit och Beck (2012) niostegsmodell formulerades frågeställningar, 

problemformulering och syftet med litteraturstudien. I steg 2 valdes databaserna 

CINAHL och PubMed för att relevanta artiklar skulle hittas. I CINAHL användes 

sökorden Nutrition, Cancer, Intervention, Weight loss, Screening tool nutrition och 

Nutrition disorders, dessa sökord gav 497 artiklar. I PubMed användes sökorden 

Malnutrition, Cancer, Interventions, Malnutrition och Screening tool vilket resulterade i 

121 artiklar. Olika sökord användes i de två databaserna, CINAHL och PubMed. I steg 
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3 kombinerades sökorden i olika sökningar för att på så sätt hitta mer relevanta artiklar 

som svarade på litteraturstudiens syfte. 

Tabell 1. Elektronisk sökning och urval i CINAHL och PubMed 

Nr Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 CINAHL Nutrition (S1) 46326    

  (S1) AND Cancer (S2) 2896    

  (S1) AND (S2) AND 

Intervention (S3) 

287  15(1) 5(1) 1  

2  Cancer (S2)  108472    

  (S2) AND Weight loss (S4) 857    

  (S1) AND (S2) AND 

Intervention (S3) 

84 (2) 21(2) 9(2) 4(1) 

3  Screening tool nutrition (S5) 227    

  (S5) AND Cancer (S2) 15 11 8 1 

4  (MM*)Nutrition disorders (S6) 2057    

  (S6) AND Cancer (S2) 111 19 10 2 

1 PubMed Malnutrition (S1) 60670    

  (S1) AND Cancer (S2) 4558    

3  (S1) AND (S2) AND 

Interventions (S3) 

112 11 7 2 

  Totalt antal artiklar  77(3) 39(3) 10(1) 

( ) = artiklar med parantes finns i både CINAHL och PubMed. 

MM*= Exact major subject heading. 

 

Kvantitativa artiklar som är peer-reviewed och svarar mot syftet användes i 

litteraturstudien. Peer-reviewed är ett begrepp som visar att en studie är granskad av ett 

flertal experter vilka besitter en likvärdig kompetens som inom det skrivna ämnet, de 

studier som blivit granskade på detta vis håller ofta en högre kompetensnivå och 

vetenskaplig standard än de studier som ej är granskade (Polit & Beck 2012).  

Inklusionskriterierna vid sökningarna har varit att artiklarna ska vara peer-reviewed och 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift mellan år 2002 och 2013, för att säkerställa ett 

aktuellt resultat med relevanta artiklar. Exklusionskriterierna som valts var att utesluta 

studier baserade på barn under arton år, artiklar redovisade på andra språk än engelska, 

studier genomförda på endast män eller endast kvinnor samt review-artiklar.  
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Urval 

I steg 4 studerades artiklarnas relevans utifrån titel och abstrakt vilket resulterade i 77 

artiklar i urval 1. I steg 5 och steg 6 bearbetades de valda artiklarna i urval 1 och lästes 

mer noggrant för att få ett tydligare helhetsintryck. Efter granskning i urval 1 återstod 39 

artiklar som gick vidare för ytterligare granskning i urval 2. Anledningen till att 38 

artiklar föll bort i urval 1 var för att artiklarna ej svarade till litteraturstudiens syfte. I 

steg 6 gjordes även en manuell sökning då författarna till litteraturstudien ville utöka 

bredden av sökord för att eventuellt hitta ytterligare relevanta artiklar. Den nya 

sökningen resulterade i en ny artikel genom att användning av sökorden: Nursing, 

Screening tool, Malnutrition och Cancer. Inför steg 7 sekundärgranskades materialet 

från urval 2 mer kritiskt, enligt granskningsmodellen av Polit och Beck (2012). I steg 8 

(urval 3) kvarstod 10 artiklar som stämde överens med valda inklusions- och 

exklusionskriterier samt studiens syfte. Anledning till att 29 artiklar exkluderades var 

för att de inte uppfyllde de ovanstående kriterierna. 

 

Databearbetning 

De tio valda artiklarna består alla av kvantitativa studier. Artiklarna lästes enskilt av 

författarna av litteraturstudien, oberoende av varandra flertalet gånger och de delar av 

resultaten som bedömdes vara relevanta för studiens syfte markerades med olikfärgade 

överstrykningspennor för att, enligt steg 8, kategorisera och strukturera informationen 

Polit och Beck (2012). Författarna läste sedan artiklarna tillsammans och diskuterade 

innehållet för att på så sätt vara säkra på att all relevant information och data 

analyserats. Därefter granskades och sammanställdes de markerade styckena enligt steg 

9 och utifrån dessa bildades sedan litteraturstudiens kategori samt subkategorier (Polit & 

Beck 2012). 

 

Etiska överväganden  
Artiklarna som ingår i litteraturstudien är vetenskapliga och etiskt granskade. Det lades 

fokus att vid studien arbeta opartiskt, åsidosätta personliga åsikter och värderingar samt 

att undvika plagiering. Eftersom artiklarna som användes i litteraturstudien är 

publicerade på engelska var det av stor vikt att noggrant granska samt översätta texterna 

på ett tillförlitligt sätt för att få korrekt information. Vid citering var det viktigt att 

återspegla texten korrekt för att inte förvanska det ursprungliga budskapet. 

Ställningstaganden hos författarna till litteraturstudien skulle vara neutrala för att inte 

innehållet i artiklarna skulle förvrängas. Kvalitén på de vetenskapliga artiklarna ökar om 

studien är etiskt granskad av exempelvis en etisk kommitté (Forsberg & Wengström 

2008).  
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Resultat 
Resultatet baseras på tio artiklar (se bilaga 1) varav alla kvantitativa studier. Artiklarna 

beskriver sex bedömningsstöd som sjuksköterskor kan använda vid identifiering av 

malnutrition hos patienter med cancerdiagnos, vilka presenteras i figur 2. Stöden kan 

vara uppbyggda på olika sätt beroende på vad de ska användas till samt vad de ska 

påvisa. Resultatet i litteraturstudien baseras på Body Mass Index (BMI) och 

bedömningsinstrumenten: Subjective Global Assessment (SGA), Patient-Generated 

Subjective Global Assessment (PG-SGA), Malnutrition Universal Screening Tool 

(MUST), Malnutrition Screening Tool (MST) och Nutritional Risk Screening 2002 

(NRS-2002).  

 

 

Figur 2.  Bedömningsstöd som sjuksköterskor kan använda vid identifiering av 

malnutrition hos patienter med cancerdiagnos 

 

Body Mass Index (BMI) 

Body Mass Index är en enklare typ av bedömningsstöd, då det endast krävs information 

om patientens vikt och längd. För att räkna ut ett BMI. divideras vikten (kg) med 

kroppslängden (m) i kvadrat (kg/m2). Resultatet jämförs med en skala där 20-25 anses 

som normalvikt. Visar resultatet på under 20 eller över 25 indikerar det på undervikt 

respektive övervikt (Isenring et al. 2004).  

I en studie av Burden et al. (2010) användes BMI i syfte för att kunna bedöma om en 

patient var malnutrierad eller ej. Studien genomfördes på 86 patienter med 

cancerdiagnos. Det var 9,3 % av patienterna som hade ett BMI under 20 kg m2, det var 

30,2% av patienterna som hade ett BMI mellan 20-25 kg m
2
 och det var 60,5% av 

patienterna som hade ett BMI över 25 kg m
2
. 

I en studie av Chate (2006) baserad på 40 patienter med cancerdiagnos visades att 

mätning med hjälp av BMI endast genomfördes på 35 % av patienterna på avdelningen. 

Orsaken till utebliven BMI-mätning berodde på att de återstående patienterna inte hade 
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blivit vägda eller att patienterna själva inte visste vad de vägde. Studien påvisade att 

BMI inte var tillräckligt utförligt för att användas vid identifieringen av malnutrition 

hos patienter med cancerdiagnos utan skall användas som ett komplement till andra 

bedömningsinstrument. 

 

Thoresen et al. (2002) genomförde en studie baserad på 46 patienter med cancerdiagnos. 

Med hjälp av BMI visades att 14 patienter var underviktiga, 16 patienter normalviktiga 

och 16 patienter överviktiga. Genom procentuell uträkning av patienternas viktnedgång 

i de tre grupperna indikerade det att patienter karakteriserade som underviktiga hade den 

största viktförlusten, 26 %. Patienter karakteriserade som normalviktiga hade en 

viktförlust på 12 % och patienter karakteriserade som överviktiga hade en viktförlust på 

7 %. Det var 10 patienter i studien som karakteriserades med antingen ett normalt eller 

högt BMI, men som hade svår viktförlust och definierades därmed som måttligt 

undernärda (Thoresen et al. 2002). 

Gyung-Ah et al. (2009) skulle i sin studie fastställa nutritionsstatusen hos 8895 patienter 

med cancerdiagnos på en vårdavdelning med hjälp av BMI. Patienterna delades in tre 

olika grupper beroende på vilken nutritionsstatus de hade: Hög risk för malnutrition, 

måttlig risk för malnutrition samt låg risk för malnutrition. Medelvärdet av BMI hos 

kvinnor var 23,2 medan det hos männen var lite lägre, 22,5. Av alla patienter som 

deltog i studien visade det sig att 61,3 % var malnutrierade. Av dessa 61,3% hade 

36,5% hög risk för malnutrition och resterande 24,8% hade måttlig risk för malnutrition.  

I en studie av Boléo-Tomé et al. (2011) genomförd på 450 patienter med cancerdiagnos 

användes BMI för att bedöma patienternas nutritionsstatus. Det var 16 patienter som 

klassificerades som undernärda och 318 patienter blev klassificerade som välnutrierade. 

Totalt 115 patienter blev felkategoriserade av BMI som välnutrierade. Sammanlagt 63% 

av patienterna kategoriserades som överviktiga, 33 % som normalviktiga och 4 % som 

underviktiga (Boléo-Tomé et al. 2011). 

Gyung-Ah et al. (2009) och Chate (2006) påvisar i sina studier att BMI var lätt att 

använda men att ett mer tillförlitligt bedömningsinstrument var att föredra. BMI visade 

sig ha en låg sensitivitet  

Burden et al. (2010) och Isenring et al. (2004) menar att BMI inte är tillförlitligt då 

resultatet kan förändras beroende på ålder och kön, och på så vis ge ett opålitligt 

resultat. En patient med ett BMI under det normala men utan viktförlust och 

ätsvårigheter behöver inte betyda att patienten är malnutrierad. Det vill säga, ett lågt 

BMI behöver inte betyda ett behandlingskrävande nutritionsproblem. På samma sätt kan 

patienter med ett normalt BMI vara malnutrierade, då dennes potentiella ätsvårigheter 

och viktförlust ej framkommer vid resultatet av ett BMI. Det vill säga, patienter med ett 

normalt BMI kan vara malnutrierade och vara i behov av nutritionsåtgärder. Även 

Boléo-Tomé et al. (2011) menar i sin studie att malnutrition ofta förbises på patienter 

med ett normalt BMI fast de hade ofrivillig viktnedgång. 

I studier av Thoresen et al. (2002), Boléo-Tomé et al. (2011), Isenring et al. (2004) och 

Burden et al. (2010) har BMI jämförts med andra bedömningsinstrument (SGA, PG-

SGA och MUST). Det har då visats att BMI inte är lika tillförlitligt och är ej kapabelt 
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till att identifiera lika många patienter med cancerdiagnos som är malnutrierade som 

bedömningsinstrumenten SGA, PG-SGA och MUST.  

 

Subjective Global Assessment (SGA) 

Subjective Global Assessment är ett frågeformulär som består av sex frågor där de fyra 

första frågorna handlar om vikt och längd, mat och dryck, problem vid födointag samt 

aktivitetstatus. Dessa frågor besvaras av patienten själv. Frågorna fem till sex besvaras 

av sjusköterska, dietist eller läkare och rör sjukdomens diagnos relaterat till nutrition 

samt patientens psyksiska tillstånd. Alla svar från frågeformuläret poängsätts, en högre 

poängsumma indikerar på en högre risk för malnutrition. Utifrån poängen baserad på de 

sex frågorna kategoriseras patienten inom tre grupper SGA-A (välnutrierad), SGA-B 

(måttlig eller misstänkt malnutrierad) och SGA-C (allvarligt malnutrierad) (Thoresen et 

al. 2002).  

Vid en studie av Thoresen et al. (2002) deltog 46 patienter med cancerdiagnos. Efter 

bedömning med SGA kategoriserades patienterna i de tre olika SGA-grupperna. Det var 

16 patienter som blev bedömda som SGA-A, 13 patienter blev bedömda som SGA-B, 

och 17 patienter blev bedömda som SGA-C.  

Isenring et al. (2004) genomförde en studie baserad på 16 patienter med cancerdiagnos 

och en bedömning av patienternas nutritionsstatus gjordes med hjälp av SGA. Resultatet 

visade att 37,5% av patienterna var välnutrierade och 62.5 % av patienterna var 

malnutrierade. Av de 62.5 % var 37.5% måttligt malnutrierade och 25% var allvarligt 

malnutrierade. Patienterna kategoriserades sedan in i SGA-grupperna och resultatet blev 

att 37,5% bedömdes tillhöra gruppen SGA-A, 37.5% SGA-B och 25% SGA-C. De 

patienter som låg i riskzonen för att bli malnutrierade och de patienter som var 

malnutrierade fick nutritionsrelaterade åtgärder i form av protein- och energiberikad 

kost. Efter två veckor gjordes samma bedömning igen på samma patientgrupp, vilket 

visade att det inte skett någon signifikant förändring av nutritionsstatusen hos 

patienterna. Det var 62% av patienterna som hade samma nutritionsstatus som tidigare, 

19% av patienterna hade en försämrad  nutritionsstatus och 19% av patienterna hade en 

förbättrad nutritionsstatus. De tre patienter som hade en förbättrad nutritionsstatus 

omkategoriserades från SGA-C till SGA-B.  

I en studie av Burden et al. (2010) användes SGA för att utvärdera nutritionsstatusen 

hos 87 patienter med cancerdiagnos. Enligt bedömningsinstrumentet kategoriserades 

58,8% av patienterna i gruppen SGA–A, 24,7% i gruppen SGA-B samt 16,5% i gruppen 

SGA-C. 

 

Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) 

Patient-Generated Subjective Global Assessment är ett frågeformulär som har utformats 

utifrån SGA och är uppbyggd på ett likartat sätt. Skillnaden är att PG-SGA är utökat 

med ytterligare en fråga där patientens upplevelse av stress utvärderas. Instrumentet 
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består av ett formulär med frågorna ett till sju där de fyra första besvaras av patienten 

själv och frågorna fem till sju besvaras av sjuksköterska, dietist eller läkare (Thoresen et 

al. 2002).  

I en studie av Khoshnevis et al. (2012) delades PG-SGA-enkäten ut till 416 patienter 

med cancerdiagnos för att fastställa förekomsten och olika nivåer av undernäring hos 

patienter med cancerdiagnos. Det var 50,4% av patienterna som under de senaste 1-6 

månaderna hade haft ett nedsatt näringsintag. Det var 41 % av patienterna som inte hade 

förlorat vikt under de senaste 1-6 månaderna medan 44,4% hade förlorat mer än 5-10% 

av deras totala kroppsvikt. PG-SGA visade att 24% av patienterna led av svår 

malnutrition, 29,1% av måttlig malnutrition medan resterande 46,9% ej var 

malnutrierade.  

I en studie av Boléo-Tomé et al. (2011) baserad på 450 patienter med cancerdiagnos 

användes PG-SGA för att identifiera och utvärdera patienternas nutritionsstatus.  Det 

var 70% av patienterna som bedömdes vara välnutrierade, 22% bedömdes vara måttligt 

undernärda och 8%  bedömdes vara allvarligt undernärda. 

Med hjälp av PG-SGA bedömdes näringsstatusen hos 50 patienter med cancerdiagnos. 

Det bedömdes att 74% av patienterna var välnutrierade, 26% var i riskzonen för att bli 

malnutrierade eller var måttligt malnutrierade, ingen av patienterna var svårt 

malnutrierade (Isenring et al. 2006). 

 

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)   

Malnutrition Universal Screening Tool är ett bedömningsinstrument, baserat på fem 

steg som hjälper till att identifiera näringsstatus. I steg ett samlas data gällande längd 

och vikt, för att sedan kunna räkna ut ett BMI. Steg två går ut på att redogöra för 

procentuell viktminskning för de senaste 3-6 månaderna. Vid steg tre tas ställning till 

om patienten är akut sjuk och om näringsintag varit, är, eller tros vara nedsatt under mer 

än fem dygn. I steg fyra sammanställs svarsalternativen från de tre första stegen. I steg 

fem kategoriserades de olika svaren i en av de tre grupperna: låg risk, måttlig risk eller 

hög risk för malnutrition Boléo-Tomé et al. 2011). 

I studien av Amaral et al. (2008) deltog 130 patienter med cancerdiagnos där 

bedömningsinstrumentet MUST användes för att bedöma huruvida patienterna befann 

sig i riskzonen för malnutrition eller ej. MUST identifierade att 43,8% av patienterna låg 

i riskzonen för undernäring. Studien är baserad på patienter med sammanlagt tolv olika 

cancerdiagnoser. Med hjälp av MUST identifierades malnutrierade patienter i elva av 

tolv grupper. 

I studien av Burden et al. (2010) deltog 87 patienter med cancerdiagnos och MUST 

användes för att bedöma patienternas nutritionsstatus. Det var 54% av patienterna som 

klassificerades som välnutrierade, 23,5% av patienterna befann sig i riskzonen för att bli 

malnutrierade och 22,2% löpte stor risk att bli malnutrierade.  
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I studien av Boléo-Thomé (2011) deltog 450 patienter med cancerdiagnos och vid 

utvärdering av patienternas nutritionsstatus med hjälp av MUST framkom det att 69% 

av patienterna hade låg risk för malnutrition medan 14% hade måttlig risk för 

malnutrition och 17% löpte stor risk för malnutrition.  

I en studie av Baldwin et al. (2006) användes MUST för att bedöma näringsstatusen hos 

920 patienter med cancerdiagnos. Det var 293 patienter som bedömdes löpa hög risk för 

att drabbas av malnutrition, 215 patienter löpte måttlig risk för malnutrition medan 

resterande 312 patienter bedömdes vara välnutrierade. 

Amaral et al. (2008) och Boléo-Tomé et al. (2011) anser att MUST är det mest 

tillförlitliga bedömningsinstrument för identifieringen av malnutrition. De beskriver i 

sina studier att efter MUST jämförts med PG-SGA, NRS-2002 och MST anses MUST 

vara det bedömningsinstrument som är mest kompetent och borde vara förstahandsvalet 

för bedömning av malnutrition hos patienter med cancerdiagnos 

Burden et al. (2010) jämförde MUST och SGA och det visade sig att instrumenten 

stämde överens med varandra och hade bedömt patienterna liknande. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan bedömningsinstrumentens resultat. Baldwin et al. (2006) 

jämförde också MUST med SGA och ansåg att MUST hade en lägre specificitet och 

sensitivitet vid identifieringen av malnutrition hos patienter med cancerdiagnos än SGA.  

 

Malnutrition Screening Tool (MST)   

Malnutrition Screening Tool är ett frågeformulär bestående av tre frågor gällande aptit, 

förekomst av viktförlust samt graden av viktförlusten. De tre frågorna består av olika 

svarsalternativ som motsvarar en viss poäng. Desto högre slutsumma, indikerar på en 

högre risk för malnutrition. 

MST användes på 130 patienter med cancerdiagnos för att identifiera undernäring hos 

patienter som tillsammans hade sammanlagt tolv olika cancerdiagnoser. Mätningen 

visade att 17,8% av patienterna befann sig i riskzonen för att bli malnutrierade, MST 

lyckades identifiera malnutrierade patienter i fyra av tolv grupper (Amaral et al. 2008). 

I studien av Isenring et al. (2006) utvärderades näringsstatus hos 50 patienter med 

cancerdiagnos med hjälp av MST. Det var 68% av patienterna som bedömdes 

välnutrierade och 32% av patienterna bedömdes befinna sig i riskzonen för att bli 

malnutrierade. 

Amaral et al. (2008) och Isenring et al. (2006) betonaratt MST har en låg sensitivitet i 

jämförelse med andra bedömningsinstrument och är inte heller lika tillförlitligt 

I studien av Amaral et al. (2008) jämfördes MST med MUST och NRS-2002. Det 

visade sig att MST identifierade minst antal patienter som låg i risk för malnutrition 

eller var malnutrierade. I studien av Isenring et al. (2006) jämfördes MST med PG-SGA 

och även där visade MST på en sämre identifiering av malnutrition hos patienterna. 
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Nutrition Risk Screening 2002 (NRS-2002) 

Nutrition Risk Screening 2002 är ett instrument som identifierar näringsstatus hos 

patienten. Genom att utvärdera patientens längd relaterad till vikt, tidigare viktförlust, 

förändringar i kosten samt eventuella sjukdomar kan NRS-2002 identifiera huruvida 

patientens näringsstatus ser ut och därmed identifiera en potentiell malnutrition (Amaral 

et al. 2008). 

I studien av Amaral et al. (2008) baserad på 130 patienter med tolv olika 

cancerdiagnoser gjordes en identifiering av patienternas näringsstatus med hjälp av 

bedömningsinstrumentet. NRS-2002 identifierade att 71,5% av patienterna var 

välnutrierade och 28,5% var undernärda. Instrumentet lyckades identifiera att det i sju 

av tolv grupper förekom patienter med malnutrition. 
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att identifiera och beskriva bedömningsstöd som 

sjuksköterskan kan använda vid identifiering av malnutrition hos patienter med 

cancerdiagnos. Resultatet har påvisat olika stöd som BMI och olika 

bedömningsinstrument som kan användas för att identifiera malnutrition och det 

framkommer även hur hög tillförlitligheten är samt hur utförliga dessa bedömningsstöd 

är och hur bedömningsinstrumenten är i relation till varandra.  

 

Resultatdiskussion 
 

BMI 

Gyung-Ah et al. (2009), Thoresen et al. (2002), Boléo-Tomé et al. (2011), Isenring et al. 

(2004) och Burden et al. (2010) ansåg alla att BMI inte var ett bra bedömningsstöd att 

använda för identifiering av malnutrition hos patienter med cancerdiagnos.  

Gyuang-Ah et al. (2009) och Chate (2006) menar att BMI hellre ska användas som ett 

komplement till bedömningsinstrument. BMI var inte lämpligt att, utan andra 

bedömningsinstrument, avgöra patientens nutritionsstatus. Burden et al. (2010) menar i 

sin studie att om endast BMI hade använts för identifiering av malnutrition hade många 

patienter med en faktisk malnutriton inte blivit identifierade.  

Identifieringen av malnutrition med hjälp av BMI ansågs även i studierna Platek et al. 

(2011) och Halliday et al. (2012) vara svårt. De beskriver i studierna att BMI ofta 

missar att upptäcka undernäring och speciellt om mätning med bedömningsinstrumentet 

endast görs en gång. Vid användning av BMI ges inte information om patientens 

ofrivilliga viktförlust och inte heller information om hur patientens nutrition potentiellt 

har förändrats.  

 

MST 

Amaral et al. (2008) påvisar att MST är det snabbaste och enklaste 

bedömningsinstrumentet att använda vid nutritionsmätning.  

Både Amaral et al. (2008) och Isenring et al. (2006) anser att MST skall ses som ett 

komplement till andra bedömningsinstrument eller ett instrument för patienten själv att 

använda för identifiering av malnutrition. Boléo-Tomé et al. (2011) påvisade i sin studie 

att MST är ett snabbt och användbart bedömningsinstrument att använda men att det 

ändå inte används så ofta inom vården.  

I en studie av Gabrielson et al. (2013) visades att MST hade en lägre sensitivitet och 

specificitet att förutspå undernäring jämfört med SGA. Gabrielson et al. (2013) ansåg 

att det berodde på att MST bara innehåller tre frågor. För att MST ska kunna identifiera 

malnutrition måste patientens vikt förändrats, det vill säga patienten kan potentiellt sett 

vara malnutrierad utan att ha förlorat i vikt. 
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I en studie av Tappenden et al. (2013) påvisas att MST är effektivt att använda då det är 

snabbt och okomplicerat och är avsett att användas av stressad vårdpersonal samt att 

personal som ej är utbildade inom näringslära kan använda bedömningsinstrumentet. 

Sjuksköterskan bör använda instrumentet regelbundet för en korrekt identifiering av 

patientens nutritionsstatus samt för att eventuell behandling skall kunna ges.  

Efter granskning och bearbetning av de vetenskapliga artiklarnas resultat framkommer 

att bedömningsinstrumenten BMI och MST inte har tillräckligt hög tillförlitlighet vid 

identifiering av malnutrition hos patienter med cancerdiagnos. När BMI och MST har 

jämförts med andra bedömningsinstrument (SGA, PG-SGA, MUST och NRS-2002) har 

resultatet från nutritionsmätningarna visat att BMI och MST inte var lika utförliga och 

tillförlitliga som de ovan nämnda bedömningsinstrumenten. Patienter med 

cancerdiagnos som har en faktisk eller potentiell malnutrition kan förbises vid 

bedömning med BMI och MST (Boléo-Tomé et al. 2011 & Isenring et al. 2006). 

Bedömningsinstrumenten BMI och MST är båda uppbyggda på ett enkelt sätt, BMI 

består av vikt och längd och MST består av tre frågor rörande vikt, viktförlust och aptit. 

På grund av att bedömningsinstrumenten endast ger information om några områden är 

instrumenten enkla och snabba att använda men kan i sin tur kan resultera i att viktig 

information om patienten går förlorad och oidentifierad, vilket kan leda till att patienten 

inte får de omvårdandsåtgärder som denne är i behov av. Därför bör BMI och MST 

kunna användas som komplement till andra bedömningsinstrument och bedömning av 

en patients nutritionsstatus inte ska ske endast baserad på resultat utifrån BMI och MST.  

 

MUST 

MUST anses vara ett enkelt instrument att använda för hälso-och sjukvårdspersonal och 

borde användas rutinmässigt på patienter med cancerdiagnos för att patientens 

nutritionsstatus skall identifieras (Amaral et al. 2008 ; Boléo-Tomé et al. 2011). 

I studien av Mei-Yu et al. (2012) ansågs MUST vara användbart när patienten läggs in 

på sjukhus för identifiering av malnutrition samt risk för malnutrition för att den är 

snabb, enkel och kostnadseffektiv. Vid jämförelse med SGA visades att MUST var 

mindre exakt vid bedömningarna och resultatet blev därför missvisande. Enligt studien 

borde MUST användas inom 48 timmar efter att patienten lagts in på en avdelning och 

sedan rutinmässigt en gång per vecka för inneliggande patienter. 

 

SGA 

Burden et al. (2010) jämför i sin studie bedömningsinstrumentet SGA med MUST och 

BMI. För bedömning av nutritionsstatus hos patienter med cancerdiagnos är SGA 

användbart. Även Thoresen et al. (2002) påvisar i sin studie att SGA är att föredra 

framför BMI. SGA är lätt att använda och ger en god uppfattning av om patienten är 

välnutrierad, måttligt malnutrierad eller svårt malnutrierad.  

Burden et al. (2010), Thoresen et al. (2002) och Isenring et al. (2004) anser alla att SGA 

är ett relevant och tillförlitligt bedömningsinstrument att använda vid bedömning av 
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nutritionsstatus hos patienter med cancerdiagnos, vilket även Wakaharam et al. (2007) 

påvisar i sin studie. 

 

PG-SGA 

Boléo-Tomé et al. (2011) jämför i sin studie validiteten mellan 

bedömningsinstrumenten PG-SGA, MUST och BMI. Där framkommer det att PG-SGA 

är mer utförligt än BMI, dock inte lika kompetent som MUST. Trots att PG-SGA inte är 

lika tillförlitligt som MUST anser Boléo-Tomé et al. (2011) ändå att det är ett 

tillförlitligt instrument att använda vid bedömning av malnutrition hos patienter med 

cancerdiagnos. I studien av Khoshnevis et al. (2012) har PG-SGA använts i syfte för att 

undersöka förekomsten av malnutrition hos patienter med cancerdiagnos. PG-SGA var 

det enda bedömningsinstrumentet som utvärderades i studien och jämfördes alltså inte 

med något annat instrument, dock påvisade studien att PG-SGA var tillförlitlig vid 

bedömning av patientens nutritionsstatus. Utifrån patienternas resultat kunde 

nutritionsrelaterade åtgärder sättas in till de patienter som behövde. 

Isenring et al. (2004) har i sin studie jämfört om det finns stora skillnader mellan BMI, 

SGA och PG-SGA när det handlar om att bedöma behovet av nutritionsrelaterade 

åtgärder hos patienter med cancerdiagnos. PG-SGA ansågs vara tillräckligt tillförlitlig 

för att bedöma detta. 

Isenring et al. (2006) beskriver att PG-SGA lyckades identifiera flest malnutrierade 

patienter vid jämförelse med MST. PG-SGA ansågs vara mer kompetent då 

instrumentet tydligare kunde identifiera små förändringar när uppfölning av patientens 

nutritionsstatus gjordes (Isenring et al. 2006). 

Teorierna om att PG-SGA är ett pålitligt bedömningsinstrument enligt Boléo-Tomé et 

al. (2011), Khoshnevis et al. (2012), Isenring et al. (2004) och Isenring et al. (2006) 

styrks utav både Gabrielson et al. (2013) och Laky et al. (2010) som även dem påvisar 

att PG-SGA är både praktisk att använda och ger ett högt tillförlitlig resultat relaterat till 

bedömning av nutritionsstatus hos patienter med cancerdiagnos.  

 

NRS-2002 

Syftet med NRS-2002 är att utvärdera om patienten med cancerdiagnos är malnutrierad 

eller om patienten befinner sig i riskzonen för att utveckla malnutrition Amaral et al. 

(2008).  I studien av Amaral et al. (2008)  jämförs NRS-2002, MUST och MST för att 

utvärdera bedömningsinstrumentens validitet relaterat till bedömning av malnutrition 

hos patienter med cancerdiagnos. NRS-2002 lyckades att identifiera fler patienter än 

MST men färre än MUST. Även Raslan et al. (2011) påvisar i sin studie där NRS-2002 

jämförts med SGA att NRS-2002 fungerar att använda vid bedömning av malnutrition 

men att instrumentet ger ett mer korrekt resultat när det gäller akut malnutrition eller 
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nyligen tillkommen malnutrition. NRS-2002 går även att använda på patienter som varit 

malnutrierade länge men för de patienterna rekommenderar Raslan et al. (2011) att 

istället använda SGA.  

SGA och MUST är de bedömningsinstrument som sjuksköterskor främst bör välja för 

identifiering av malnutrition hos patienter med cancerdiagnos. Både SGA och MUST är 

frågeformulär som består av två delar där första delen bearbetas av patienten själv 

medan sjukvårdspersonal, till exempel sjuksköterskan ansvarar för den andra delen. 

Frågeformuläret koncentrerar sig inte bara på frågor relaterat till vikt och födointag utan 

lägger även fokus på bland annat problem vid födointag, aktivitetsstatus och patientens 

psykiska tillstånd. SGA och MUST anses vara de mest utförliga och tillförlitliga 

bedömningsinstrumenten relaterat till identifiering av malnutrition hos patienter med 

cancerdiagnos. Detta på grund av att både patienten och sjuksköterskan är delaktiga i 

bedömningen, många områden inkluderas i bedömningsinstrumenten samt att resultaten 

från de vetenskapliga artiklarna visar att SGA och MUST är tillförlitliga. PG-SGA och 

NRS-2002 anses vara relevanta att använda vid bedömning av malnutrition hos 

patienter med cancerdiagnos. PG-SGA är uppbyggd på ett liknande sätt som både SGA 

och MUST, men trots detta ses PG-SGA inte lika tillförlitligt då artiklarnas resultat 

värderar SGA och MUST högre. En av de vetenskapliga artiklarna påvisar att NRS-

2002 är ett mer lämpligt bedömningsinstrument att använda vid identifiering av 

malnutrierade patienter i ett mer akut skede eller vid nytillkommen malnutrition. Därför 

anser författarna till litteraturstudien att bedömningsinstrumentet inte är relevant att 

använda så länge det finns andra bedömningsinstrument att nyttja.  

Det finns flera sätt att identifiera malnutrition förutom bedömningsstöd och 

bedömningsinstrument. I en studie av Baldwin et al. (2011) användes handgreppsstyrka 

för att kunna identifiera malnutrition hos patienter med cancerdiagnos. Studien 

genomfördes på 282 patienter och de kategoriserades i fyra olika grupper, i respektive 

grupp fick patienterna olika åtgärder: dietistråd, nutritions tillägg, dietistråd och 

nutritionstillägg och ingen åtgärd alls. Patienterna följdes i 1 år och under denna tid 

kunde inga signifikanta skillnader ses mellan de olika grupperna.  

 

I en studie av Thoresen et al. (2002) användes blodprov för att identifiera 

nutritionsstatusen hos 46 patienter. Provresultaten visade sig ha en lägre tillförlitlighet i 

jämförelse med andra bedömningsinstrument.  

 

Efter att ha jämfört handgreppsstyrka och blodprover mot bedömningsinstrument samt 

bedömningsstöd visar resultaten att en mer tillförlitlig och utförlig bedömning kan göras 

med bedömningsinstrument och bedömningsstöd. 
 

 

Metoddiskussion  
Litteraturstudien utarbetades utifrån Polit och Beck (2012) niostegs-modell, vilken var 

till stor hjälp vid planerandet och utförandet av litteraturstudien. Med hjälp av Polit och 

Beck (2012) niostegs-modell kunde litteraturstudien skrivas utförligt och strukturerat 

utifrån de nio stegen (Polit & Beck 2012). 
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Sökningar av artiklar utfördes i databaserna CINAHL och PubMed och begränsades till 

år 2002-2013 för att sökningarna skulle resultera i så aktuell forskning som möjligt. 

Eftersom författarna till litteraturstudien ville ha ett brett utbud av artiklar användes 

olika sökord i de två databaserna. Tillvägagångsättet kan ha bidragit till ett större utbud 

på valda artiklars innehåll men även att angelägen forskning missats. Litteraturstudiens 

syfte har under arbetets gång ändrats och därmed kan de sökord som valdes utifrån det 

ursprungliga syftet ses som irrelevanta till det slutgiltiga syftet. Dock var alla de 

vetenskapliga artiklarna som valdes till litteraturstudien relevanta och svarade till syftet 

utom en artikel som föll bort på grund av att den inte var aktuell till litteraturstudien. 

Därför gjordes en ny manuell sökning i databasen CINAHL med sökorden Nursing, 

Screening tool, Malnutrition och Cancer, vilket resulterade i en ny vetenskaplig artikel 

till studiens resultat. De bedömningsinstrument som litteraturstudiens resultat är baserat 

på var de instrument som var mest återkommande vid sökningar i databaserna CINAHL 

och PubMed. Resultatet består av tio artiklar, alla kvantitativa, vilket kan ge svårigheter 

med att få ett beskrivande och ingående resultat. Dock var resultaten i artiklarna sakliga 

och tydliga med siffror och tabeller och gav därför en klar och väsentlig bild av de olika 

bedömningsinstrumenten och deras förmåga att identifiera malnutrition hos patienter 

med cancerdiagnos. Artiklarna som använts i litteraturstudien var skrivna på engelska 

vilket därmed medför en risk för att information förvanskas och förbises i samband med 

översättning. Författarna till litteraturstudien försökte undvika det genom att materialet 

noggrant lästes igenom av båda författarna och vid tveksamheter diskuterades texten. 

Ingen av artiklarna bygger på forskning inom svensk sjukvård utan är från olika länder. 

Detta kan ge ett annat resultat än om det enbart använts nordiska studier men författarna 

anser efter granskning av artiklarna att studiernas resultat inte har påverkats av 

nationaliteten där studien genomförts.  

 

Klinisk betydelse  
Litteraturstudiens resultat kan leda till ökad förståelse och kunskap hos vårdpersonal att 

med hjälp av bedömningsinstrument identifiera nutritionsproblematik hos patienter med 

cancerdiagnos. Det är av stor vikt att vårdpersonal har tillgång till och kan använda sig 

av relevanta och kompetenta bedömningsinstrument som är utformade och anpassade 

efter patienter med cancerdiagnos. Genom tidig utredning och identifiering av 

patientens nutritionsstatus kan framtida komplikationer och lidande undvikas. 

Identifiering av patientens nutritionsstatus bör göras när patienten är nydiagnostiserad, 

så tidigt som möjligt, för att undvika malnutrition samt för att eventull behandling skall 

kunna påbörjas. Litteraturstudiens författare anser därför att det borde tas fram 

gemensamma direktiv inom cancervården, där riktlinjer samt fakta gällande tillförlitliga 

bedömningsinstrument är presenterade. 

 

Framtida forskning 
Ämnet som studerats i litteraturstudien är viktigt och något som det borde forskas mer 

inom. Sjuksköterskor möter patienter med cancerdiagnos som är eller ligger i riskzonen 

för att bli malnutrierade och av den anledning anser författarna att det är viktigt att ha 
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kunskap om vilka bedömningsstöd och bedömningsinstrument som är att föredra för att 

kunna göra en tillförlitlig bedömning av patientens nutritionsstatus. Detta för att en tidig 

identifiering kan förhindra framtida lidande för patienten samt. I litteraturstudien finns 

endast kvantitativa studier presenterade. Författarna till litteraturstudien tycker att det 

finns för få kvalitativa studier inom ämnet och skulle gärna se mer forskning inom 

denna metod då det skulle resultera i en mer omfattande och beskrivande helhetsbild 

samt ur ett patientperspektiv. Utbudet av svenska studier inom ämnet var näst intill 

obefintligt utifrån sökningarna i CINAHL och PubMed. Författarna till litteraturstudien 

anser därför att mer svensk forskning inom ämnet hade varit av intresse, för att på så vis 

öka förståelsen och kunskapen om identifieringen av malnutrition hos patienter med 

cancerdiagnos inom svensk sjukvård 

 

Slutsats 
Litteraturstudiens resultat redogör för vilka bedömningsstöd och bedömningsinstrument 

som är mest tillförlitliga vid bedömning av malnutrition hos patienter med 

cancerdiagnos. BMI och MST har visat bristfälliga resultat i de vetenskapliga artiklarna 

i litteraturstudien och bör därför istället användas som komplement till andra 

bedömningsinstrument. SGA, MUST, PG-SGA och NRS-2002 har visat på mer 

tillförlitliga resultat vid identifieringen av malnutrition hos patienter med cancerdiagnos 

och kan därmed vara lämpliga bedömningsinstrument att använda inom 

cancersjukvården. 
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Författare Titel  Årtal Syfte Metod Huvudresultat 

Amaral. T.F., 

Antunes, A., 

Cabral, S., 

Alves.P. & 

Smith.L. 

 

An evaluation of 

three nutritional 

screening tools in a 

Portuguese 

oncology centre. 

 

2008 Syftet med studien var 

att jämföra tre olika 

mätinstrument för 

identifiering av 

undernäring hos 

patienter med cancer. 

Kvantitativ metod. 

Studien baseras på 130 

patienter. Mätvärdena från 

MST, MUST och NRS-2002 

utvärderades. Bortfall 

presenteras ej i studien. 

 

MUST identifierade flest 

patienter (43,8%) som låg i 

riskzonen till undernäring, följt 

av NRS-2002 som upptäckte 

28,5% samt MST som visade 

17,8%. 

Baldwin, C., 

McGough, C., 

Norman, A. R., 

Frost, G S., 

Cunningham, D. 

& Andreyev, H. J. 

N. 

Failure of dietetic 

referral in patients 

with 

gastrointestinal 

cancer and weight 

loss. 

2006 Syftet med studien var 

att undersöka huruvida 

personal som arbetar 

med cancerbehandling 

rutinmässigt gjorde 

riskbedömningar av 

malnutriton hos 

patienterna. 

Kvantitativ metod. Studien 

baseras på 920 patienter som 

följdes i två år. MUST 

användes för att beräkna 

viktförlust samt 

malnutrition. 

Bortfallet under studien var 

totalt 28 patienter. 

Det var 517 patienter som hade 

förlorat i vikt och av dem hade 

223 förlorat mellan 5 och 10 % 

av deras kroppsvikt och 294 hade 

förlorat mer än 10% av deras 

kroppsvikt som de hade före 

insjuknandet.  

Boléo-Tomé, C., 

Monteiro-Grillo, 

I., Camilo, M. & 

Ravasco, P. 

Validation of the 

Malnutrition 

Universal 

Screening Tool 

(MUST) in cancer. 

2011 Syftet med studien var 

att validera 

bedömningsinstrumentet 

MUST:s tillförlitlighet 

hos cancerpatienter och 

jämföra dess resultat 

med BMI och PG-SGA.  

Kvantitativ metod. 

Studien baseras på 450 

patienter. 

Bedömningsinstrumenten 

användes på samtliga 

patienter för att utvärdera 

nutritionsstatus och 

viktnedgång. Bortfall 

presenteras ej i studien 

 

BMI, MUST och PG-SGA 

identifierade vilket nutritions-

stadie patienterna befann sig i.  
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Burden. S.T., Hill. 

J., Shaffer. L. & 

Todd. C. 

 

Nutritional status of 

preoperative 

colorectal cancer 

patients 

 

2010 

 

Syftet med studien var 

att fastställa 

omfattningen av 

malnutrition hos 

preoperativa patienter 

med cancerdiagnos. 

Kvantitativ metod. 

Studien baseras på 87 

patienter. BMI, SGA och 

MUST användes för 

bedömning av patienternas 

nutritionsstatus. Bortfallet 

var 45 patienter. 

 

Med hjälp av mätinstrumenten 

har det fastställts hur många 

patienter som var malnutrierade. 

 

Chate, A. A pilot audit of 

weight loss in 

upper 

gastrointestinal 

oncology 

outpatients 

2006 Syftet med studien var 

att identifiera hur många 

patienter med 

cancerdiagnos som 

drabbats av viktförlust 

och/eller 

nutritionsproblem. 

Kvantitativ metod. Studien 

baseras på 40 patienter. 

Ett frågeformulär gavs ut 

med frågor rörande 

nuvarande vikt, viktförlust 

och eventuell förekomst av 

symtom. Bortfall presenteras 

ej i studien. 

 

Mätning med hjälp av BMI 

kunde endast genomföras på 35% 

av patienterna. BMI ansågs inte 

vara tillräckligt tillförlitligt för 

bedömning av malnutrition. 

Gyung-Ah, W., 

Yeong-Ah, C., So-

Young, K., Soo-

Min, K., Jae-

Moon, B. & 

Hyojee, J. 

Prevalence and risk 

factors of 

malnutrition among 

cancer patients 

according to tumor 

location and stage 

in the national 

cancer center in 

Korea. 

 

2009 Syftet med studien var 

att undersöka 

förekomsten och 

riskfaktorer av 

malnutrition hos 

inneliggande patienter 

med cancerdiagnos 

Kvantitativ metod. Studien 

baseras på 8895 patienter. 

Nutritionsstatusen 

fastställdes hos patienterna 

via BMI. Patienterna 

delades in i tre olika grupper 

beroende på nutritionsstatus: 

Hög risk, måttlig risk, samt 

låg risk för malnutrition. 

Bortfall av totalt 3217 

patienter. 

 

Studien visade att patienter med 

långt framskridet cancerstadie 

och hög förekomst av 

sjukhusvistelse har en högre risk 

att drabbas av malnutrition. Med 

hjälp av BMI kunde 

nutritionsstatusen fastställas hos 

patienterna.  
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Isenring, E., 

Bauer, J. & 

Capra, S. 

The effect of 

intensive dietic 

intervention on the 

nutritional status of 

hospitalized 

patients on 

chemotherapy 

2004 Syftet med studien var 

att genom användning av 

PG-SGA, BMI och SGA 

bedöma om patienterna 

är i behov av 

nutritionsrelaterade 

åtgärder.  

Kvantitativ metod. 

Studien baseras på 16 

patienter. Patienterna får ta 

del av både 

nutritionsåtgärder och 

konsultation från en dietist. 

Dietisten använder sig av 

SGA, PG-SGA samt BMI 

för att samla in data. Bortfall 

presenteras ej i studien. 

 

 

Med hjälp av de olika 

bedömningsinstrumenten delades 

patienterna upp i kategorier och 

nutritionsstatusen identifierades. 

 

 

 

 

 

Isenring, E., 

Cross, G., Daniels, 

L., Kellett, E. & 

Koczwara, B. 

Validity of the 

malnutrition 

screening tool as an 

effective predictor 

of nutritional risk in 

oncology 

outpatients 

receiving 

chemotherapy. 

2006 Syftet med studien var 

att avgöra validiteten hos 

MST och PG-SGA hos 

patienter med 

cancerdiagnos. 

Kvantitativ metod. 

Studien är baserad på 50 

patienter. Patienternas 

nutritionsstatus bedömdes 

med både MST och PG-

SGA för att sedan jämföras 

med varandra. Bortfall av 

totalt 1 patient. 

PG-SGA klassificerade 74% som 

välnutrierade och 26% som 

malnutrierade medan det enligt 

MST var 32% som ansågs vara i 

riskzonen för malnutrition och 

68% var välnutrierade. 

Khoshnevis. N., 

Ahmadizar.F., 

Alizadeh.M. & 

Akbari, M.E. 

 

Nutritional 

assessment of 

cancer patients in 

Tehran, Iran 

2012 Syftet med studien var 

att fastställa förekomsten 

och graden av 

malnutrition hos 

patienter med 

cancerdiagnos.  

Kvantitativ metod. Studien 

baseras på 416 patienter. En 

bedömning av patienternas 

nutritionsstatus utvärderades 

med hjälp av PG-SGA. 

Bortfall presenteras ej i 

studien. 

 

PG-SGA visade att malnutrition 

förekom hos 53,1% av 

patienterna i studien.  
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Thoresen, L., 

Fjeldstad, I., 

Krogstad, K., 

Kaasa, S. & 

Falkmer, U. G. 

Nutritional status of 

patients with 

advanced cancer: 

the value of using 

the subjective 

global assessment 

of nutritional status 

as a screening tool. 

2002 Syftet med studien var 

att i ett tidigt skede 

upptäcka behovet av 

koståtgärder hos 

patienter med 

cancerdiagnos genom att 

bedöma 

nutritionsstatusen. 

Kvantitativ metod. 

Studien baseras på 46 

patienter. Deras 

nutritionsstatus bedömdes 

med SGA och BMI. Bortfall 

presenteras ej i studien. 

SGA visade sig vara mest pålitlig 

att använda för att få en korrekt 

identifiering om patienternas 

nutritionsstatus. Det var 30 

patienter som identifierades som 

malnutrierade med hjälp av SGA. 

  


