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Það sem verður farið í 

• Vannæring     

• Staðan hjá okkur á LSH  

• Hvað getum við gert  



Hverjir eru vannærðir ?  



Er vannæring vandamál 

• Butterworht  1974 

• 44 % sjúklinga á lyflæknisdeildum  

• 50 % sjúklinga á skurðdeildum  

 



Staðan í heiminum  

• 40% vannærðir þ.m.t. skurðsjúklingar  

• 64% léttast  

• 75 % léttast enn frekar  

• Sjúkrahúsdvöl lengist um 40-70 % hjá 
vannærðum sjúklingum  

• (Norman et al. 2008) 



Staðan í heiminum  

• 1165 sjúklingar létust á 4 árum í Bretlandi 

• Fjórum sinnum fleiri hafa dehydration  

• Tvöföldun á vannærðum sem útskrifast  

• Einn af hverjum 3 fá ekki aðstoð  

 

 
(The Guardian, mars 2013) 

(The Telegraph, nov 2013)  

 

 

 



En núna  

• Martín –Palmerao og félagar 2017  

• 50% vannærðir við innlögn á sjúkrahús 

• 70% 70 ára og eldri sem lögðust inn vannærðir 

• Lengri lega  

• Hætta á sýkingum eykst  

• Hætta á föllum eykst  

• Hætta á legusárum eykst    Martín-Palmero o.fl 2017 

       Schneider o.fl. 2004 

Bauer o.fl. 2007  

Fry o.fl 2010 

Lim o.fl 2012  



Staðan á LSH  

• Niðurstöður næringarmats á 40 deildum LSH 
2010 (n=615) 

• Í meðal mikilli hættu voru  

– Rúmlega 40% sjúklinga á skurðdeildum  

– Tæplega 30 % sjúklinga á lyflækningardeildum  

– Rúmlega 30% á krabbameinsdeildum  

– Tæplega 60% á öldrunar og 
endurhæfingardeildum 



Hvað vitum við um ástandið núna 
þess að fá réttan, eða nægan, mat til að halda lágmarks heilsu.VÍSIR/VILHELM 
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Rannsókn á LSH  

• Rannsókn á skurðsjúklingum:  
• Meðallengd föstu á tæra drykki = 9 klst  
• Meðallengd föstu á mat = 14 klst   

• (Brynja Ingadóttir o.fl. Óbirt rannsókn 2010)  
  

• Fylgið gagnreyndri þekkingu um föstu fyrir skurðaðgerðir 
nema annað sé tekið fram og ákveðið af læknum:  

• 6 klst fasta á mat  
• 2 klst fasta á tæran vökva  
  
• Hvetjið sjúklinga til að fasta ekki lengur en nauðsynlegt er og 

útskýrið tilgang föstu  
  



Orku- og próteinneysla sjúklinga 

• Rannsókn á hjarta- og lungnaskurðdeild Landspítala  
• >80% náði ekki lágmarkviðmiðum í orkuneyslu og 

próteinneyslu  
• 23% vannærið eða í hættu á vannæringu  

 
 
 
 
 
 

• Dagný Ösp Vilhjálmsdóttir o.fl. (2013)  



Einstaklingar / sjúklingar  

• 1974 - 2018   Í alvöru ! 

• Vannæring er verulegt vandamál  

• Einföld inngrip  

 

 

 
• (Kubrak og Jensen, 2007) 



Næringar ástand  

• Hvaða sjúklingahóp 
erum við með: 

• Aldraða 

• Bæklunarsjúklinga 

• Lyflæknissjúklingar  

• Krabbameinssjúklinga 

• Sjúklinga með 
fjöláverka  

• Brunasjúklinga  

• Meltingarfærasjúklinga 

 

 



Óframkvæmd hjúkrun á Íslandi  (þættir sem 
stundum, oft eða alltaf er sleppt)  

•  Grunnþarfir sjúklinga!     N=459  

• Kennslusjúkrahús (lyfl-skurð-GG) 

• Munnhirða 40%  

• Eftirlit með inntöku/ útskilnaði    30%  

• Sjúklingur mataður á meðan maturinn er enn 
heitur 22%  

• Matur lagður fyrir sjúklinga sem geta matast 
sjálfir  11%  

• Helga Bragadóttir o.fl. 2014  



Vannæring  

• Vannæring  

• Vandamál víðsvegar í Evrópu 

• Kall eftir viðbrögðum  

• Skimun  

• Skráning  

• Meðferð 

 

 



Vannæring  

• Grunn ástæður  

• Inntekt of lítil  

• Frásog skert (malabsorption)  

• Melting - truflanir (maldigestion)  

• Aukin þörf  

• Aukið tap  

• Breytingar á efnaskiptum 



Afleiðingar vannæringar  

• Skert ónæmiskerfi  

• Hættu á fylgikvillum  

• Skerðir hitastjórnun 

• Neikvæð áhrif á sálina 

• Veldur vítahring  

• Sérstaklega útsettir 



• Vannæring er algeng meðal aldraðra sjúklinga samkv alþjóðlegum 
heimildum (30 – 50% ) 

• Vannæring aldraðra LSH 2002 var ~58% 
• Blóðleysi algengt ~40% 

• D-vítamín skortur ~12%,  

– lágt sD-vítamín ~72%  

– Næringarástand getur versnað 

 meðan á sjúkrahúsdvöl stendur 

• Minnkaður vöðvakraftur  
• Bælt ónæmiskerfi 
• “Mortality risk” 
• Aukinn legukostnaður  

• Vannæring aldraðra Landakot (2015/2016) samkvæmt skimun (n=181) 
– Sterkar líkur á vannæringu 33% 
– Ákveðnar líkur á vannæringu 33% 
 

 
 
 

Næringarástand aldraðra 
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Næringarástand  

• Hvaða vísbendingar 
fáum við  

• Mælitæki í sögunni  

 Velur Lífsmörk og 
mælingar  

 Velur sjúkling  

 Velur Mat á 
næringarástandi 



Næringarmat  

• Mælitækið leggur 
saman stigin  

• Það gefur okkur svo 
ráðleggingar  



Næringarástand   

Muna að ráðleggingar miða við heilbrigða einstaklinga og  
þar liggur okkar áskorun  
Við erum að tala um sjúklinga ekki heilbrigða 
Fólk með sér þarfir og sér vandamál  
Mætum þeim þar sem þau eru stödd  
Venjulegar ráðleggingar duga ekki 
Fyrir alla hér 
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• Almennar ráðleggingar sem henta 
heilbrigðu eldra fólki 

• Aðrar ráðleggingar geta gilt fyrir 
þá sem þjást af ýmsum 
sjúkdómum 

– Vökvi a.m.k. 7-8 glös af 
vökva/dag 

– Meiri trefjar 

– Fituminni mjólkurvörur 

– Þorskalýsi 10 ml/dag 

– Fiskur a.m.k.  2x/viku 

– Ferskt kjöt 

– Matarolía 

– Minna salt 

Matur fyrir aldraða 

• Næring og eldra fólk 
• Eldra fólk, sem er við góða heilsu, getur haft gagn 

af almennum ráðleggingum um mataræði en þó 
með aðeins öðrum áherslum.  
 
Orkuþörfin minnkar með aldrinum, aðallega vegna 
vöðvarýrnunar og minni hreyfingar. Þörfin fyrir 
vítamín og steinefni minnkar hins vegar ekki með 
aldrinum og þörfin fyrir prótein eykst.  
 
Fyrir eldra fólk, sem hefur minni matarlyst, er 
sérstaklega mikilvægt að minni fæðuskammtur gefi 
meira magn af próteini en um leið sama magn af 
vítamínum og steinefnum. Heilkornavörur (t.d. 
hafragrautur og heilkornabrauð) ásamt grænmeti og 
ávöxtum eru góð uppspretta trefja og næringarefna. 
Soðið grænmeti er jafngóður trefjagjafi og hrátt 
grænmeti. Þetta er hins vegar orkusnauður matur 
og má ekki taka pláss frá öðrum næringar- og 
próteinríkum mat.  
 
Fyrir eldra fólk sem er veikt eða borðar lítið þarf að 
gera einstaklingsbundnar ráðstafanir til að uppfylla 
næringarþörf og koma í veg fyrir vannæringu. 

• Sjá nánari upplýsingar um næringu eldra fólks við 
góða heilsu. 

• Síðast uppfært 04.07.2017    
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Næring eldra fólks sem er við góða 
heilsu 

• Orkuþörf aldraðra  

• Minni skammtur  

– Meira magn af próteini 

– Sama magn af vítamínum og steinefnum  

 

 



Leiðbeiningar  



Leiðbeiningar  



Svo kemur maturinn  

• Borinn fram 

• Heitur 

• Magn  

• Lykt  

• Litur  

• Gæði 

 



Hún snerti bara ekki á matnum 

• Ílátin  

• Lokin  

• Gripið  

 

 



Samantekt  

• Við vitum nú hvert ástandið er bæði á LSH og 
víðsvegar í heiminum  

• Það er mikilvægt er að skima sjúklinga og hvar 
og hvernig við skimum   

• Þekking á hvaða fæði er boðið uppá og að 
ábyrgðin er okkar að sjúklingarnir hafi tækifæri 
á að nærast  



Takk fyrir  


